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1.  

Πρόλογος των επιμελητών της επανέκδοσης 

 

  Παρουσιάσαμε σε συνέχειες στην ηλεκτρονική μας εφημερίδα (www.sispirosi.gr) -

από το Μάρτη του 2015 έως σήμερα- αντιπροσωπευτικά κομμάτια από ένα παλαιό, 

σπάνιο βιβλίο,  ένα αληθινό ντοκουμέντο του Λαϊκού μας Κινήματος, που το διέσωσε 
εδώ στη Σκιάθο, από παρ’ ολίγον ολοκληρωτική καταστροφή, και μας το έδωσε ο 

εκλεκτός φίλος και σύντροφος Χρήστος Βοριαζίδης.  

  Πρόκειται για το περίφημο βιβλίο του Απόστολου Σπήλιου «ΓΡΑΜΜΟΣ, 

(ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΟΙΪΑ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΠΙΝΔΟΥ)», το 

οποίο γράφτηκε μέσα στη φωτιά της μάχης του Γράμμου και εκδόθηκε για πρώτη φορά 

τον Αύγουστο του 1948, αμέσως μετά την εποποιία των 70 ημερών και τον ελιγμό του 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας(ΔΣΕ) από το Γράμμο προς το Βίτσι. Ανήκει στη σειρά 
«ΜΙΚΡΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ» του ΔΣΕ και φέρει την αριθμητική  ένδειξη  3. Στο 

οπισθόφυλλο αναγράφεται: «ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ ΤΟΥ 1948 ΣΕ 3000 

ΑΝΤΙΤΥΠΑ ΣΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΤΗΣ “ΕΞΟΡΜΗΣΗΣ” ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 
ΕΛΛΑΔΑ». (Η «Εξόρμηση» ήταν η εφημερίδα του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ). 

  Βγήκε σε μικρό σχήμα, έτσι ώστε να χωράει στην τσέπη του κάθε μαχητή και να τον 

συντροφεύει στην ανάπαυλα της μάχης και των ατέλειωτων πορειών ενός αδυσώπητου 

πολέμου.  
  Σήμερα δίνουμε στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό, δωρεάν, όπως πάντα, σαν ένα 

μικρό δώρο βγαλμένο μέσα από την καρδιά μας, την ανατύπωση όλου αυτού του 

έργου, τόσο με τη μορφή του ηλεκτρονικού βιβλίου όσο και ορισμένου αριθμού 

χάρτινων αντιτύπων.  
   Το αφιερώνουμε στη μνήμη όλων των αγωνιστών του Δίκιου και της Λευτεριάς, 

της Εθνικής μας Ανεξαρτησίας και της Λαοκρατικής-Σοσιαλιστικής 

Αναγέννησης της πατρίδας μας. Σ’ αυτούς ανήκουν και οι αετοί του 

Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, οι Έλληνες Κομμουνιστές και Πατριώτες, που 

τέτοιες μέρες, πριν 67 χρόνια έδιναν τον υπέρ πάντων αγώνα στις απροσκύνητες 

εκείνες κορυφές της Πίνδου μας, για να μην περάσει ο ντόπιος μοναρχοφασισμός 

και η αμερικανοκρατία, για να γίνει η Ελλάδα πραγματικά λεύτερη και 

λαοκρατούμενη χώρα.  
 Θα διαβάσετε εδώ κομμάτια λόγου πύρινου, βγαλμένου από μια δύναμη ζωής που 

δεν συναντιέται συχνά σήμερα...  Δυστυχώς δεν συναντιέται συχνά σήμερα αυτή η 
δύναμη, αυτή η φλόγα της ζωής και του επαναστατικού αγώνα, η φλόγα που σκορπίζει  

ο αγώνας για την εθνική και κοινωνική λευτεριά… 

  Και είναι κρίμα  που –για την ώρα-  δεν συναντιέται τούτη η επαναστατική φλόγα  

στα μεγάλα θύματα της σημερινής καπιταλιστικής λαίλαπας, στους νέους, στους 
ανέργους, στους ανάπηρους -που τους κόβεται το επίδομα, στους μετανάστες -που η 

σημερινή κοινωνικοπολιτική κατάσταση τούς σπρώχνει να πνίγονται στις θάλασσες, 

για να βρουν τις γαλέρες των σύγχρονων μεγαλο-επιχειρήσεων, στην «πολιτισμένη» 
Ευρώπη, αλλά και  στη χώρα μας 



3 

 

   Νομίζουμε ότι στις μέρες μας, όπου ο ιμπεριαλισμός και η ντόπια πλουτοκρατική, 

παρασιτική ολιγαρχία κατάντησαν εκ νέου τη χώρα μας μια ξεφωνημένη «παλιόψαθα 
των εθνών» (μια καθημαγμένη χώρα όπου κυριαρχεί ο πιο άγριος κεφαλαιοκρατικός 

«νόμος της ζούγκλας» και η πιο στυγνή επικυριαρχία της ΕΕ, του ΝΑΤΟ και του 

ΔΝΤ), στις μέρες μας όπου μια ψευτοαριστερή δημαγωγική κλίκα –σε συνεργασία με 

καραμπινάτους δεξιούς εθνικιστές δημαγωγούς- ετοιμάζεται να δώσει νέα αεροπορική 
βάση στους αμερικάνους ιμπεριαλιστές-φονιάδες των λαών, για να …πιέσουν –λέει- 

οι γιάνκηδες το γερμανικό ιμπεριαλισμό (ώστε να ρίξει κανένα …επιπλέον δάνειο 

στην αχόρταγη καταπιόνα του κεφαλαίου «μας», γράφοντάς το στο λογαριασμό των 
εργαζομένων…), σε μια τέτοια συγκυρία κείμενα, σαν αυτά που θα διαβάσετε 

παρακάτω, αποχτούν ακόμα μεγαλύτερη αξία: Δείχνουν ποιος είναι ο δρόμος της τιμής 

και της λευτεριάς των Λαών. 

   Ήταν για μας πολύ μεγάλη η συγκίνηση, όταν πιάσαμε στα χέρια μας το πρωτότυπο 
του βιβλίου, που, αν και κάπως φθαρμένο από την πολυκαιρία, διαβάζεται απνευστί, 

από την αρχή ως το τέλος, κρατώντας αδιάπτωτο το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Στις 

σελίδες του δεν καθρεφτίζεται μόνο η επική μάχη του Γράμμου, αλλά μια ολόκληρη 
ιστορική εποχή της χώρας μας, από τις πιο έντονες και ταραγμένες. 

   Ο εξαιρετικής ποιότητας λογοτέχνης και αγωνιστής Απόστολος Σπήλιος από τις 

απροσκύνητες βουνοκορφές της Βόρειας Πίνδου απλώνει τη ματιά του πάνω σε 

ολόκληρη τη χώρα. «Τρυπώνει» στα ίδια τα επιτελεία της άρχουσας τάξης, του 
μοναρχοφασισμού και της αμερικανοκρατίας και ξεσκεπάζει αμείλικτα τους 

πραγματικούς αίτιους του Εμφύλιου: αυτούς που για να διασώσουν την 

εκμεταλλευτική, αντιλαϊκή τους εξουσία δεν δίστασαν -σε «αγαστή συνεργασία» με 

τον αγγλοαμερικάνικο ιμπεριαλισμό- να οργανώσουν ένα αμείλικτο πογκρόμ εναντίον 
των αγωνιστών της Αντίστασης και να επιβάλλουν συνθήκες νέας Κατοχής στον τόπο 

μας. 

  Ο αγωνιστής συγγραφέας είναι καταπέλτης για εκείνους τους υψηλά ιστάμενους της 
αντιλαϊκής εξουσίας της Αθήνας –και για τους ξένους πάτρωνές τους- οι οποίοι 

έστειλαν τους φαντάρους του κυβερνητικού στρατού σαν πρόβατα επί σφαγή πάνω 

στις απόκρημνες πλαγιές του Σμόλικα, του Κλέφτη και του Γράμμου. Και ταυτόχρονα 

αναδεικνύει όλο το μεγαλείο του αποφασιστικού, ανυπόταχτου αγώνα και της 
συνειδητής αυτοθυσίας των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, που 

υπεράσπισαν με το αίμα τους τα ιερά και τα όσια του Λαού μας: τη Λευτεριά, την 

Εθνική Ανεξαρτησία, την πραγματική Δημοκρατία, την Ιστορία, τον Πολιτισμό και το 
Όραμα μιας νέας, ανθρώπινης, ειρηνικής και πολιτισμένη ζωής σ’ αυτή τη χώρα. 

  Η σύγκριση είναι καταλυτική για τους ιμπεριαλιστές και τα ντόπια τσιράκια τους: Τα 

ιδανικά του Δημοκρατικού Στρατού ήταν ολότελα άγνωστα στους «βρικόλακες» του 

καθεστώτος της Αθήνας, στον κόσμο της σαπίλας, της ψευτιάς και της υποκρισίας, 
της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο και της πιο αισχρής ξενοδουλείας…  

   Μαζί με το βιβλίο αυτό του Απόστολου Σπήλιου  ο Χρήστος Βοριαζίδης διέσωσε 

και μια ολόκληρη ακόμα σειρά άλλων ντοκουμέντων, τυπωμένων στην Ελεύθερη 
Ελλάδα, στα τυπογραφία του ηρωικού Δημοκρατικού Στρατού. Τα βιβλία αυτά τα 
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είχε έως σήμερα φυλαγμένα και θα ήθελε να τα διασώσουμε μέσα και από τη 

δημοσίευσή τους, για να μπορούν  να τα απολαμβάνουν όσοι κρατούν στην ψυχή τους 
τη φλόγα που έχει και αυτός.  

 Πρόκειται για την φλόγα εκείνη της ζωής,  που δεν πρέπει να σβήσει, ώστε να μπορεί ο 

κάθε νέος άνθρωπος, αν θέλει, να βρει τα κείμενα της εποχής του μεγάλου λαϊκού-

επαναστατικού Αγώνα και -διαβάζοντάς τα- να ζεσταθεί από αυτήν την ίδια ακριβώς 
φλόγα, τη φλόγα τη μοναδική κι ανεπανάληπτη, που διατρέχει το περιεχόμενό τους. 

  Ήταν, επομένως, μια «πρόκληση» για μας η σύγχρονη, σωστή και με απόλυτο 

σεβασμό στο πρωτότυπό της, επανέκδοση του βιβλίου του Απόστολου Σπήλιου. Και 
θέλουμε να πιστεύουμε σήμερα  ότι δεν πέσαμε και πολύ έξω. Σεβαστήκαμε 

απολύτως το πρωτότυπο, διορθώνοντας μόνο ορισμένες τυπογραφικές 

ορθογραφικές αβλεψίες του. Προσθέσαμε τα εισαγωγικά κείμενα, τον επίλογο και 

το παράρτημα και φυσικά την εικονογράφηση του βιβλίου. 

  Νομίζουμε πως θα δικαιωθεί η απόφασή μας, να δώσουμε βήμα στο βιβλίο του 

Απόστολου Σπήλιου και σε  όλα τα παρόμοια επιτεύγματα, ειδικά στη σημερινή 

εποχή, όπου ο Λαός μας ψάχνει την αλήθεια μέσα στην αγοραία ύπνωση   Και είναι 

όλοι οι Λαοί, από κοινού, Λαός μας.  

   Η Λευτεριά,  που προσπάθησαν να πραγματώσουν -και που αληθινά βίωσαν μέσα 

στη φωτιά της μάχης- οι λαϊκοί αγωνιστές, οι πρωταγωνιστές του μικρού αυτού 

βιβλίου, είναι ο φόβος κι ο εφιάλτης που στοιχειώνει τα όνειρα της αστικής τάξης. 

   Σύμφωνα με το πνεύμα που θέλει να διατηρεί το «Ελεύθερο Βήμα των Πολιτών της 

Σκιάθου-www.sispirosi.gr», νομίζουμε ότι θα ήταν άδικο να αφήναμε τους 

αναγνώστες μας μακριά από τη ζωντανή επαφή με τις ιδέες και τα οράματα των 

αλύγιστων εκείνων αγωνιστών του Λαού μας, που έγραψαν με το αίμα τους την 
εποποιία της Βόρειας Πίνδου. Θα ήταν άδικο να στερήσουμε το σύγχρονο 

αναγνωστικό κοινό από αυτά εδώ τα μικρά σε έκταση κείμενα, που αποτελούν μέγιστα  

δημιουργήματα Πολιτισμού.  Μόνο οι σημερινοί εξουσιαστές, οι καταστροφείς του 

ανθρώπου και της φύσης έχουν κάθε λόγο να κρατούν τέτοια κείμενα μακριά από την 
συνείδηση του Λαού και ειδικά των νέων ανθρώπων, των παιδιών του δοκιμαζόμενου 

εργαζόμενου λαού.  

  Τα χρονογραφήματα του Απόστολου Σπήλιου είναι -πάνω απ’ όλα- ντοκουμέντα 

της νεοελληνικής μας Ιστορίας, του νεοελληνικού μας Πολιτισμού. Είναι αληθινά 

κείμενα Παιδείας, που θα ’πρεπε να βρίσκονται στα βιβλία των μαθητών μας, και 

που σίγουρα θα βρίσκονται αύριο στα βιβλία των παιδιών μιας διαφορετικής από 

τη σημερινή Ελλάδας -και τώρα μάλιστα ευκολότερα μπορούμε να πούμε και 

μιας νέας Ευρώπης:  της νέας, λεύτερης, σοσιαλιστικής Ευρώπης των Λαών της ∙ 

και όχι βέβαια της σημερινής δήθεν «ενωμένης Ευρώπης», της σαπισμένης από 

την εκμετάλλευση και καταπίεση, αυτής που αναστενάζει από την κυριαρχία των 

καπιταλιστικών-ιμπεριαλιστικών  παρασίτων, αυτών που, για να διαιωνίζουν τα 

κέρδη και την εκμεταλλευτική εξουσία τους, δεν θα διστάσουν να ξαναοδηγήσουν 

τους ευρωπαϊκούς λαούς ακόμα και σε ένα νέο ολοκαύτωμα.  
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   Γι’ αυτό άλλωστε όλοι οι τωρινοί δυνάστες των ευρωπαϊκών (κι όλων των άλλων) 

Λαών και οι κυβερνήσεις τους έχουν «σκουπίσει», από τα ελεγχόμενα μέσα 
«ενημέρωσης» και από τα σχολειά, κάθε τι που θα μπορούσε να υποψιάσει το νέο 

άνθρωπο για τις αιτίες που μπορεί να ξαναφέρουν αυτή την αναπόφευκτη για την 

εξουσία του κεφαλαίου, εξέλιξη: τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο.  

 Ίσως γιατί τρέμουν και την παραπέρα συνέπεια μιας τέτοιας εξέλιξης, αν χάσουν τον 
έλεγχό τους πάνω στους Λαούς: την Προλεταριακή Επανάσταση και τη συντριβή του 

καπιταλισμού. Το ξέρουν, και το ξέρουν πολύ καλά… 

 Ένα τόσο μικρό σε έκταση  βιβλιαράκι, σαν αυτό του Απόστολου Σπήλιου κι όμως 
αποτελεί μέγιστη κληρονομιά για όλες τις γενιές του Ανθρώπου στο σύνολό τους, και 

όχι μόνο όσων τυχαίνουν να κατοικούν στην ίδια χώρα και να ομιλούν την ίδια 

γλώσσα με το συγγραφέα και τους πρωταγωνιστές της κορυφαίας αυτής στιγμής της 

ανθρώπινης ιστορίας. Αποτελούν τούτα εδώ τα κείμενα, που θα διαβάσετε και σεις, 
μέγιστη κληρονομιά του επαναστατικού παρελθόντος στη νέα γενιά του παρόντος.  

    H ευχή μας είναι, να βρεθούν – και είμαστε σίγουροι ότι θα βρεθούν- νεολαίοι 

αναγνώστες που μέσα στις γραμμές αυτού του έργου θα ανακαλύψουν το νόημα της 
ζωής την οποία αξίζουν. Τη ζωή όπου κάνει κουμάντο ο ίδιος ο Λαός και όχι οι 

«ιδιώτες». Τη ζωή που δεν ευτελίζει τον άνθρωπο στο επίπεδο του «ιδιώτη», τη ζωή 

στην οποία δεν γίνεται λίπασμα ο χαμός των εργατών για το χτίσιμο του πύργου 

του χρήματος, που κατέχει η σημερινή διεθνής πλουτοκρατία με τους μπράβους και 
τους συμμάχους της. 

  Στη νέα γενιά, στη νέα βάρδια της Εργατικής μας Τάξης κι όλου του Εργαζόμενου 

Λαού μας και όλων των Λαών, στη γενιά που θα γίνει αναπόφευκτα η πρωτοπορία της 

αυριανής νικηφόρας Επανάστασης, προσφέρουμε ολόψυχα τη σημερινή μας 
επανέκδοση. Είναι, νομίζουμε, η καλύτερη τιμή που μπορεί να αποδοθεί στη μνήμη 

του Απόστολου Σπήλιου και όλων των Αγωνιστών της Λευτεριάς. 

. 

Γιώργος Καραστατήρας 

Νίκος Παπακωνσταντίνου 

 

Σκιάθος, 7 του Ιούνη 2015. 
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2. 

Ο ελιγμός του ΔΣΕ στο Βίτσι και η μεγάλη μάχη του Γράμμου 

 
(Του Γιώργου Πετρόπουλου, από το ένθετο «7 μέρες - Ιστορία», στο «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ» της 

Κυριακής 4-9-2005, σελ.11) 

 
    Τη νύχτα 20 προς 21 Αυγούστου του 1948 οι δυνάμεις του Δημοκρατικού Στρατού 

Ελλάδας, ύστερα από σχεδόν 70 ημέρες συνεχών και αδιάκοπων μαχών στη Βόρεια 

Πίνδο, και κάτω από τον αρνητικό συσχετισμό δυνάμεων, υποχρεώθηκαν σε 
υποχώρηση η οποία και έγινε συντεταγμένα με τον περίφημο ελιγμό στο χώρο του 

Βίτσι. Για κείνο τον ελιγμό γράφτηκαν και ειπώθηκαν πολλά, κυρίως από τους 

αντιπάλους του ΔΣΕ που δεν μπορούσαν να εξηγήσουν ούτε πώς έγινε ο ελιγμός αλλά 

ούτε και τι σήμαινε για τη συνέχεια του εμφυλίου πολέμου. Υποστηρίχτηκε ότι οι 
δυνάμεις των ανταρτών πέρασαν στο Βίτσι χρησιμοποιώντας το αλβανικό έδαφος κι 

ότι δεν επρόκειτο για συντεταγμένο ελιγμό αλλά για άτακτο φυγή. Δόθηκαν στοιχεία 

για τις απώλειες του ΔΣΕ που σύμφωνα με ορισμένους ισχυρισμούς υπερέβαιναν την 
πραγματική του δύναμη. Από το ΚΚΕ και το Δημοκρατικό Στρατό υποστηρίχτηκε ότι 

ο ελιγμός είχε επιθετικό χαρακτήρα, «έδειξε τη δύναμη και τη μαχητικότητα του ΔΣΕ, 

το γερό επιθετικό του πνεύμα, την ικανότητα να κινείται γρήγορα και να πέφτει 

αποφασιστικά πάνω στο στόχο»
1
. 

Το θέμα έχει ενδιαφέρον γιατί αφορά την κατάληξη της μεγαλύτερης μάχης στα 

χρόνια του εμφυλίου πολέμου. Μιας μάχης που για τους αντάρτες πήρε το χαρακτήρα 

της εποποιίας. 
 

O αξιωματικός επιχειρήσεων του Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ, συνταγματάρχης 

Γιώργης Κατεμής περιγράφει ως εξής το σχέδιο του ελιγμού
2
: 

 «Ο σκοπός του ελιγμού, με τη διαταγή του Γενικού Αρχηγείου καθοριζόταν έτσι: 
     “Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο θέατρο επιχειρήσεων Γράμμου, πλην δύο διλοχιών 

της 670 Μονάδας, να διασπάσουν την εχθρική διάταξη και να ελιχθούν στους χώρους 

Βίτσι – Σινιάτσικο”.  
 Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας των τμημάτων (νύχτα 19-20/8/48 και ημέρα 20-8-

48) προβλεπόταν η διατήρηση της φυσιογνωμίας της μάχης σ’ όλους τους τομείς και 

ισχυρή κατοχή των σημείων 2520 - 2442 - Κιάφα - Σούφλικα - Σκάλα (1952 Τσάρνο - 

Ψωριάρικα - Γκίνοβα). Κατά τη διάρκεια της κίνησης (ελιγμού) θάπρεπε να 
εξασφαλιστεί ισχυρή κατοχή των υψωμάτων 2520 - 2442 - Κιάφα - Σούφλικα - Σκάλα 

(1952) - Φλάμπουρο - Πόρτα Οσμάν με σκοπό την αγκίστρωση των δυνάμεων του 

εχθρού επί όσο το δυνατό περισσότερο χρόνο, ώστε αυτοί να μη μπορέσουν να τεθούν 

σε καταδίωξη των τμημάτων μας. Η κατανομή των δυνάμεων και των αποστολών για 
την πραγματοποίηση του σκοπού πούβαλε το Γενικό Αρχηγείο έπρεπε να γίνει όπως 

παρακάτω, σύμφωνα με τη διαταγή επιχειρήσεων. 

   α) Πρώτη Φάλαγγα: Η 103 Ταξιαρχία πλην διλοχία, η 16 Ταξιαρχία πλην διλοχία, η 
Σχολή Αξιωματικών του Γεν. Αρχηγείου, οι σχηματισμοί του Γ.Α., οι σχηματισμοί και το 
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πυροβολικό της 670 Μονάδας, υπό ενιαία διοίκηση να συγκεντρωθούν στο χώρο 

Σλήμνιτσα - Μπέλτσα τη νύχτα της 19-20/8/48. Στο χώρο αυτό να παραμείνουν 
καλυμμένα τα τμήματα την ημέρα της 20-8-48. Την 20.30 ώραν της 20-8-48 να 

ενεργήσουν διάσπαση της εχθρικής διάταξης στο φυλάκιο Γκίνοβας (Γιαννοβένισκο) και 

να κινηθούν ταχύτατα στον άξονα Γκίνοβα - Φυλάκιο Καλή Βρύση - Διποταμιά - 

Κομνηνάδες - Κορφούλα - Πολυάνεμο - Αγ. Δημήτριος - Κρυσταλλοπηγή. Τις πρωινές 
ώρες της 21-8-48 να φτάσει η φάλαγγα στα υψώματα 990 - 974 - Άγιος Αθανάσιος 

Ιεροπηγής - 892 όπου να συνδεθεί με τμήματα της 108 Ταξιαρχίας και να εγκατασταθεί 

αμυντικά. 
β) Δεύτερη Φάλαγγα: Η 107 ταξιαρχία, σχηματισμοί και πυροβολικό Δ.Μ. και 

ενδεχόμενα 14η ταξιαρχία, υπό ενιαία διοίκηση να συγκεντρωθούν τη νύχτα της 19-

20/8/48 στο χώρο Μονόπυλο - Γκίνοβας - Ψωριάρικα - Τσάρνο και:  

1) Να εξασφαλίσει την ισχυρή κατοχή Γκίνοβας - Τσάρνο - Ψωριάρικα μέχρι την 21η 
ώρα της 20/8/48. 

2) Με δύναμη διλοχίας ενισχυμένης με όλο το βαρύ οπλισμό της ταξιαρχίας και ουλαμό 

πυροβολικού Δ.Μ. την 20.30 ώραν της 20/8/48 να ενεργήσει επίθεση προς Βόλια, η 
οποία να συνεχιστεί με ένταση μέχρι τις πρωινές ώρες της 21/8/48.  

3) Μόλις η κεφαλή της πρώτης φάλαγγας περάσει το φυλάκιο της Γκίνοβας να 

αποσυρθούν τα υπόλοιπα τμήματα από τις θέσεις που κατέχουν να σχηματιστεί η 

φάλαγγα και να ακολουθήσει στην ουρά της πρώτης φάλαγγας.  
4) Το πρωί της 21/8/48 να εγκατασταθεί αμυντικά στα υψώματα Γκότσοβο - Βοσκοβίτσι 

(Πολυάνεμου) -Άγιος Ιωάννης, όπου να συνδεθεί με τμήματα της 108 Ταξιαρχίας. Σε 

περίπτωση εχθρικής ενέργειας από Φαλτσάτα να ενεργήσει αποφασιστικά σε συνδυασμό 

με τμήματα της πρώτης φάλαγγας. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

γ) Η 14η ταξιαρχία να συγκεντρωθεί στο χώρο Πύργος - Χάρος τη νύχτα της 20/8/48 
και να κινηθεί την ίδια νύχτα στην κατεύθυνση Πύργος - Δαμασκηνιά - Σινιάτσικο. 

 

Πορεία του ΔΣΕ από το Βίτσι στο Γράμμο το Μάρτη του 1948 
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δ) Οι δύο διλοχίες της 670 Μ. υπό ενιαία διοίκηση, ενισχυμένες με περισσότερα 

πολυβόλα, όλμους και πυρομαχικά να εξασφαλίσουν την ισχυρή κατοχή των υψωμάτων 
2520 - 2442 - Κιάφα - Σούφλικας - Γκουρίτσα - Σκάλα (1952) καθ' όλη την ημέρα της 

20ής και 21ης/8/48. Μετά να ελιχθούν στο χώρο Γράμμος - Βόιο - Σμόλικας και να 

δράσουν αντάρτικα». 

 
  Πριν όμως αναφερθούμε αναλυτικά στο πώς πραγματοποιήθηκε ο ελιγμός, 

οφείλουμε να δούμε γιατί αυτός κατέστη υποχρεωτικός για τις δυνάμεις του ΔΣΕ, να 

αναφερθούμε δηλαδή στη μεγάλη μάχη στο Γράμμο το καλοκαίρι του 1948. 
 

 

Η μεγάλη μάχη του Γράμμου - Το σχέδιο «ΚΟΡΩΝΙΣ» 

 

   Η μάχη του Γράμμου στη Βόρεια Πίνδο άρχισε στις 14 Ιούνη του 1948 και 

τελείωσε, με τον ελιγμό των δυνάμεων του ΔΣΕ στο Βίτσι, στις 20 προς 21 

Αυγούστου του ιδίου έτους. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε διάρκεια και 
σκληρότερο, από την άποψη των συγκρούσεων που έλαβαν χώρα, πολεμικό γεγονός 

σ’ όλη τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου, που αν μη τι άλλο ανέτρεψε πλήρως όλους 

τους ισχυρισμούς που ακούγονταν τότε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, ότι ο ΔΣΕ 

δεν ήταν πραγματικός επαναστατικός στρατός αλλά μερικές συμμορίες 
κατσαπλιάδων. 

  Τα στρατιωτικά επιτελεία της κυβέρνησης των Αθηνών και οι ξένοι στρατιωτικοί 

τους σύμβουλοι οργάνωσαν αυτή τη μεγάλη εκστρατεία στη Βόρεια Πίνδο με στόχο 

την οριστική συντριβή του ΔΣΕ. Η εκστρατεία στηρίχτηκε στο στρατηγικό σχέδιο 
«ΚΟΡΩΝΙΣ», η επωνυμία του οποίου φανερώνει και το στόχο που είχαν, με την 

εφαρμογή του, αυτοί που το συνέταξαν. Με δεδομένο ότι το προηγούμενο διάστημα 

(15/4 - 3/5/1948) η επιχείρηση του κυβερνητικού στρατού στη Ρούμελη είχε την 
επωνυμία «Χαραυγή» που συμβόλιζε τη χαραυγή της νίκης των αντιπάλων του ΔΣΕ, 

η επιχείρηση «ΚΟΡΩΝΙΣ», ως συνέχεια της «Χαραυγής», σήμαινε την κορωνίδα 

αυτής της νίκης. 

  Σύμφωνα με το σχέδιο «ΚΟΡΩΝΙΣ» η διάρκεια των επιχειρήσεων του κυβερνητικού 
στρατού στη Β. Πίνδο θα ήταν 3, το πολύ 4 βδομάδες. Δηλαδή από 21 έως 28 μέρες. 

Στόχος  «η  εξάρθρωσις της εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ συμμοριακής εξουσίας διά 

πλήρους συντριβής και εξοντώσεως των εκεί συμμοριακών συγκροτημάτων. Η 
εγκατάστασις εντός του άνω χώρου εθνικών δυνάμεων προς παρεμπόδισιν πάσης εκ 

νέου αναμολύνσεως υπό των συμμοριτών»
3
. 

  Το σχέδιο προέβλεπε τρεις φάσεις επιχειρήσεων: 

  Η πρώτη φάση αφορούσε προκαταρκτικές ενέργειες για βελτίωση των βάσεων 
εξόρμησης των μεραρχιών του κυβερνητικού στρατού.  

 Η δεύτερη φάση προέβλεπε γρήγορες ισχυρές επιθετικές κινήσεις κατά μήκος των 

αλβανικών συνόρων και από τις δύο κατευθύνσεις ώστε να εμποδιστεί κάθε 
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δυνατότητα διαφυγής του ΔΣΕ στην Αλβανία (ο χρόνος πραγματοποίησης αυτού του 

φράγματος προβλεπόταν για τρεις ημέρες).  
  Τέλος, η τρίτη φάση προέβλεπε τη διατήρηση του φράγματος αποκοπής του ΔΣΕ 

από τη μεριά της Αλβανίας και διείσδυση του κυβερνητικού στρατού στο εσωτερικό 

του Γράμμου «προς απηνή δίωξιν και εξόντωσιν των συμμοριτών». 

   Το σχέδιο «ΚΟΡΩΝΙΣ», στην πορεία των επιχειρήσεων δέχτηκε απανωτές 
τροποποιήσεις και στην πράξη δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Το γεγονός αυτό υποχρέωσε το 

στρατηγό Θρ. Τσακαλώτο να γράψει γι’ αυτό το σχέδιο
4
: 

   «Δεν γνωρίζω ποιος είναι ο κυριότερος υπεύθυνος του σχεδίου επιχειρήσεων του 
Γράμμου του 1948. Όμως, δικαίως, οι αγωνιζόμενοι αξιωματικοί έδωκαν εις το σχέδιον 

τούτο την ονομασίαν «Νηπιώδες». Πράγματι είναι απαράδεκτος η αναφερομένη εις το 

σχέδιον τούτο διατύπωσις ότι εντός 24ώρου
5
 η IX Μεραρχία (Μανιδάκη) από της 

Ηπείρου και η XV Μεραρχία (Λαΐου) από Δυτ. Μακεδονίας θα ηνούντο εις την κορυφήν 
του Γράμμου, κινούμεναι σχεδόν παραλλήλως των Αλβανικών συνόρων... Το νηπιώδες 

σχέδιον έλαβε την εκδίκησίν του. Αι Μεραρχίαι, όχι μόνο δεν ηνώθησαν εντός 24ώρου 

αλλά ποτέ. Η μάχη αυτή θα στοιχίσει εις το έθνος υπέρ τας 14.000 εκτός μάχης". 
 

 

Ο συσχετισμός δυνάμεων 

 

  Όση αξία κι αν έχουν τα σχέδια, οι τακτικές και οι στρατηγικές - και ως προς τη 

σύλληψη και ως προς την εκτέλεσή τους - για να κατανοήσουμε τη μάχη του 

Γράμμου, αυτό καθίσταται αδύνατο αν δεν εξετάσουμε το συσχετισμό δυνάμεων που 

συγκρούστηκαν. Προηγουμένως - και πριν περάσουμε στην παράθεση των αριθμών - 
θα δώσουμε την εικόνα της στρατιωτικής ηγεσίας της κάθε πλευράς, όχι μόνο γιατί 

αυτή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του κάθε στρατού (και του συνολικού 

συσχετισμού δύναμης), αλλά και γιατί αποκαλύπτει ορισμένα θεμελιώδη ποιοτικά του 
χαρακτηριστικά. 

    Το ανώτατο κλιμάκιο της ηγεσίας του κυβερνητικού στρατού αποτελούσαν οι: 

- Γιαντζής Δημήτριος, αντιστράτηγος, αρχηγός του ΓΕΣ. 

- Σακελλαρίου Πέτρος, υποναύαρχος, αρχηγός του ΓΕΝ. 
- Μυτιληναίος Χρήστος, σμήναρχος, αρχηγός του ΓΕΑ. 

- Βαν Φλιτ, υποστράτηγος, αρχηγός της Αμερικάνικης Στρατιωτικής Αποστολής. 

- Τζέκινς, υποστράτηγος, υπαρχηγός της Αμερικάνικης Στρατιωτικής Αποστολής. 
- Ντάουν, υποστράτηγος, αρχηγός της Βρετανικής Στρατιωτικής Αποστολής. 

   Αρχηγός όλου αυτού του στρατιωτικού επιτελικού οργάνου ήταν ο Βαν Φλιτ. 

 

        Το αμέσως κατώτερο κλιμάκιο της στρατιωτικής ηγεσίας αποτελούσαν οι: 
- Θρ. Τσακαλώτος, αντιστράτηγος, διοικητής του Α' Σώματος Στρατού. 

- Παν. Καλογερόπουλος, αντιστράτηγος, αρχηγός του Β' Σώματος Στρατού ο οποίος 

και αντικαταστάθηκε από τις 5/8/1948 από τον αντιστράτηγο Στ. Κιτριλάκη. 
- Θεοδ. Γρηγορόπουλος, αντιστράτηγος, αρχηγός του Γ' Σώματος Στρατού. 
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  Διοικητές των μεραρχιών που πήραν μέρος στη μάχη ήταν:  

της I Μεραρχίας ο υποστράτηγος Θωμάς Πετζόπουλος,  
της ΙΙ ο υποστράτηγος Ν. Παπανικολάου,  

της VIII ο υποστράτηγος Α. Μπαλοδήμος,  

της IX ο υποστράτηγος Στ. Μανιδάκης, 

 της X ο υποστράτηγος Ευθ. Βασιλάς  
και της XV ο υποστράτηγος Δ. Λάιος. 

 

   Η ανώτατη ηγεσία του ΔΣΕ αποτελούνταν από τους Μ. Βαφειάδη, αρχηγό του 
Δημοκρατικού Στρατού, Β. Μπαρτζιώτα, Πολιτικό Επίτροπο του Γενικού Αρχηγείου 

και φυσικά τον Ν. Ζαχαριάδη, ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ.  

 Στη Βόρεια Πίνδο έδρασαν ουσιαστικά δύο μεγάλες μονάδες του ΔΣΕ που στην 

πραγματικότητα ήταν δύο ελαφριές μεραρχίες πεζικού: Οι δυνάμεις του Αρχηγείου 
Δυτικής Μακεδονίας(ΑΔΜ) και η 670 Μονάδα.  

 Διοικητής του ΑΔΜ ήταν ο Β. Γκανιάτσος (Χείμαρρος). Ο Δ. Βλαντάς, 

αναπληρωματικό μέλος του ΠΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, είχε, τότε, στο ΑΔΜ τα καθήκοντα 
που Πολιτικού Επιτρόπου.  

Διοικητής της 670 Μονάδας ήταν ο Γ. Βοντίτσιος - Γούσιας. 

Διοικητές των ταξιαρχιών του ΑΔΜ ήταν: 

 Ο Ηλίας Ρούνης (Μπαρμπαλιάς) της 107 Ταξιαρχίας,  
ο Γ. Γεωργιάδης της 14ης Ταξιαρχίας,  

ο Δ. Σιωμάδης της Ταξιαρχίας της Δημοκρατικής Νεολαίας 

 και ο Δ. Ζυγούρας (Παλαιολόγος) της 16ης Ταξιαρχίας.  

  Στην 670 Μονάδα διοικητές των Ταξιαρχιών ήταν οι εξής:  
Στην 102 Ταξιαρχία ο Γ. Γιαννούλης,  

στην 103 ο Α. Ρόσιος (Υψηλάντης) 

 και στην 105 ο Παύλος Τομπουλίδης.    
 Στα μέσα του Ιούλη το μέτωπο του Γράμμου ενίσχυσε και η 123 Θεσσαλική Ταξιαρχία 

με διοικητή τον Μ. Παπαδάμο (Φεραίο). 

 Επιτελάρχης του ΓΑ του ΔΣΕ ήταν ο Στ. Παπαγιάννης, επιτελάρχης του ΑΔΜ ήταν 

ο Β. Βενετσανόπουλος και της 670 Μονάδας ο Γ. Καλιανέσης και στη συνέχεια ο Ν. 

Θεοχαρόπουλος (Σκοτίδας). 

 

   Όπως εύκολα μπορεί να διαπιστώσει ο αναγνώστης, η στρατιωτική ηγεσία του 
κυβερνητικού στρατού αποτελούνταν από επαγγελματίες υψηλόβαθμους 

στρατιωτικούς, οι οποίοι είχαν την ενίσχυση - και καθοδήγηση - ανώτατων 

στρατιωτικών των δύο μεγάλων δυνάμεων της εποχής: Των ΗΠΑ και της Μ. 

Βρετανίας. Αντίθετα, η στρατιωτική ηγεσία του ΔΣΕ είχε ελάχιστους επαγγελματίες 
στρατιωτικούς - σπουδαγμένους σε στρατιωτικές σχολές - και φυσικά όχι 

υψηλόβαθμους. Κυρίως αποτελούνταν από πολιτικά στελέχη και αγωνιστές που είχαν 

μάθει τον πόλεμο στην πράξη, την περίοδο της Εθνικής Αντίστασης και του 
Εμφυλίου. Αυτό το στοιχείο φαινόταν αρνητικό για τον Δημοκρατικό Στρατό όσον 
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αφορά στο συσχετισμό δυνάμεων σε επίπεδο ηγετικών στρατιωτικών στελεχών. Κι 

όμως, αυτοί οι αντάρτες αποδείχτηκαν συχνά ανώτεροι των επαγγελματιών 

στρατιωτικών αντιπάλων τους, γεγονός που ερμηνεύεται από τη φύση και τον 

χαρακτήρα του πολέμου που διεξήγαγε η κάθε πλευρά. 

 Στη μάχη του Γράμμου πήραν μέρος 6 Μεραρχίες του κυβερνητικού στρατού με 

σύνολο 17 ταξιαρχίες και 52 τάγματα. Η συνολική τους δύναμη σε άνδρες 
υπολογίζεται πάνω από 60.000. Και σ’ αυτούς πρέπει να προστεθούν δυνάμεις των 

ΜΑΥ και της χωροφυλακής που έπαιρναν μέρος στις επιχειρήσεις
6
. 

  Αντίθετα, οι δυνάμεις του ΔΣΕ ήταν πολύ ολιγάριθμες. Η συνολική παρατακτή 
δύναμη του Αρχηγείου Δυτικής Μακεδονίας υπολογίζεται σε 4.500, περίπου, άνδρες 

και της 670 Μονάδας, περίπου στις 4.100. Δηλαδή το σύνολο της μάχιμης δύναμης 

του ΔΣΕ στο Γράμμο ήταν περί τις 8.600 άνδρες
7
. 

  Συνεπώς - χωρίς να υπολογίσουμε στη δύναμη του κυβερνητικού στρατού τους 
ΜΑΥδες και τη χωροφυλακή - γίνεται λόγος για έναν συσχετισμό περίπου 1 προς 8 σε 

βάρος του ΔΣΕ
8
. Κι αν σ’ όλα αυτά λάβουμε υπόψη τι εξοπλισμό είχε ο κυβερνητικός 

στρατός και τι ο ΔΣΕ, τότε γίνεται αντιληπτό πως ο συσχετισμός δυνάμεων ήταν 
πολλαπλάσια αρνητικός για τον Δημοκρατικό Στρατό. Κι όμως, οι αντάρτες 

πολεμώντας με ανυπέρβλητο ηρωισμό - που αναγνωρίζεται και από τους 

αντιπάλους τους - μπόρεσαν και κράτησαν στο Γράμμο για σχεδόν 70 μέρες 

δίνοντας αδιάκοπη μάχη σώμα με σώμα. Όμως, ας δούμε με ποιο κόστος αίματος 
δόθηκε αυτή η μάχη και από τις δυο πλευρές: 

 

 

Ο απολογισμός των απωλειών της μάχης του Γράμμου 

 

  Όπως έχουμε ήδη προαναφέρει, ο στρατηγός Τσακαλώτος υπολογίζει πως οι 

απώλειες του κυβερνητικού στρατού στη μάχη του Γράμμου ήταν «υπέρ τας 14.000 
εκτός μάχης».  

 Ο στρατηγός Ζαφειρόπουλος δίνει διαφορετικά στοιχεία. Συγκεκριμένα γράφει
9
: 

«Απώλειαι: Αύται υπήρξαν υπερβολικαί και μάλιστα εις αξιωματικούς και προσήγγισαν 

διά μεν τους αξιωματικούς το 9%, διά δε τους οπλίτας το 13%. Εν λεπτομερεία 
ανήλθον:  

α) Αξιωματικοί: Νεκροί 109. Τραυματίαι 287. Αγνοούμενοι 9. Σύνολον 505.  

β) Οπλίται: Νεκροί 1.123. Τραυματίαι 5.285. Αγνοούμενοι 332. Σύνολον 6.740. 
 Αι απώλειαι των συμμοριτών δεν υπελείφθησαν των εθνικών δυνάμεων, ανελθούσαι εις 

νεκρούς μετρηθέντας 3.128, συλληφθέντας 590 και παραδοθέντας 1.600. Οι τραυματίαι 

καθ' υπολογισμόν εκυμαίνοντο εις 4.500». 

  Εντελώς διαφορετικά είναι τα στοιχεία των απωλειών που δίνει το περιοδικό 

του ΔΣΕ «Δημοκρατικός Στρατός». Στο τεύχος Σεπτέμβρη του 1948 διαβάζουμε για 

τις απώλειες του κυβερνητικού στρατού στη μάχη του Γράμμου
10

:  

Νεκροί 5.125, τραυματίες 16.000, αιχμάλωτοι 439, αυτόμολοι 98, λιποτάχτες 1.200. 
Σύνολο 22.862. 
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   Το μέγεθος των απωλειών του ΔΣΕ που εμφανίζει ο Ζαφειρόπουλος είναι 

εξωπραγματικό: Αν προσθέσει κανείς τα νούμερα που παραθέτει βγαίνει ένας 
αριθμός απωλειών 9.818 ανδρών σε νεκρούς, τραυματίες, συλληφθέντες και 

παραδοθέντες. Με δεδομένο ότι η παρατακτή δύναμη του ΔΣΕ στο Γράμμο ήταν 

περίπου 8.600 άνδρες, αν δεχτούμε τους αριθμούς που παραθέτει ο Ζαφειρόπουλος 

προκύπτει ότι ο ΔΣΕ έχασε στο Γράμμο (τέθηκαν, δηλαδή, με τον έναν ή άλλον τρόπο 
εκτός μάχης) όλη τη μάχιμη δύναμή του και επιπλέον 1.200 μαχητές!!! 

  Στην περίπτωση δε που θεωρήσουμε ορθό τον ισχυρισμό του Γ. Μαργαρίτη - που ο 

ίδιος δεν αποδεικνύει - ότι «Ο Δημοκρατικός Στρατός παρέταξε στη διάρκεια των 
μαχών 10.000 ως 11.000 μαχητές»

11
, πάλι η εικόνα των απωλειών του ΔΣΕ που 

παρουσιάζει ο Ζαφειρόπουλος είναι εξωπραγματική, διότι όπως παρατηρεί ο 

Μαργαρίτης
12

 «η απλή λογική αλλά και η σύγκριση με όλες τις προηγούμενες ιστορικές 

καταστάσεις θα υποστήριζε ότι ποτέ ουδείς στρατός που έχασε τα 70 ως 80% της 
δύναμής του παρέμεινε αξιόμαχος ή έστω συγκροτημένος». 

 

 
Οι αντίπαλοι του ΔΣΕ για τη μάχη του Γράμμου 

 

   Σ’ όσα έχουμε ήδη πει αξίζει να προσθέσουμε και λίγα ακόμη, που έχουν λεχθεί για 

τη μάχη του Γράμμου από το στρατόπεδο των αντιπάλων του ΔΣΕ. Ο στρατηγός 
Ζαφειρόπουλος σε μια προσπάθειά του να μειώσει τον Δημοκρατικό Στρατό και να 

εναρμονιστεί με τα προπαγανδιστικά ψεύδη της μετεμφυλιακής περιόδου γράφει για 

τους πολιτικούς επιτρόπους του ΔΣΕ και για το σύνολο των μαχητών του γενικότερα: 

«Οι Πολιτικοί Επίτροποι ήσαν τα πρόσωπα, επί των οποίων εστηρίζετο η συνοχή των 
τμημάτων και η παρακολούθησις του ηθικού των συμμοριτών και τέλος διά του 

πιστολίου επέβαλον την τρομοκρατίαν, ενέπνεον την θέλησιν της κομμουνιστικής 

ηγεσίας και οδήγουν στην μάχην, δίκην προβάτων προς σφαγήν, τα άβουλα και 
απρόθυμα, βιαίως στρατολογηθέντα άτομα»

13
.  

  Ο ίδιος, όμως, όταν χρειάζεται να περιγράψει τις μάχες που έγιναν στη Β. Πίνδο το 

1948, αντιφάσκοντας με τον εαυτό του ανατρέπει τους παραπάνω ισχυρισμούς του. 

Να τι λέει στο ίδιο βιβλίο του
14

:  
 «Συνεχής αγών σώματος προς σώμα, διαδοχή εκατέρωθεν αντεπιθέσεων και κατ' 

επανάληψιν εναλλαγή κυριότητος των υψωμάτων Νικολέρι (1348) - Κουπάγκα - 

Γκούρα ήσαν τα χαρακτηριστικά γεγονότα του 6ήμερου σκληρού και πολυδάπανου 
τούτου αγώνος... Εν συμπεράσματι, εκατέρωθεν υπήρχε φρενίτις αντιστάσεως και 

επιθέσεως».  

 Επίσης, σε άλλο σημείο του βιβλίου του, περιγράφοντας τις μάχες από τα υψώματα 

Ζούζουλης μέχρι το Ταμπούρι του Σμόλικα (12/7-4/8/1948) αναφέρει
15

:  
 «Τα κύρια χαρακτηριστικά της φάσεως ταύτης είναι οι σκληροί μετωπικοί αγώνες, προς 

κατάληψιν ισχυρώς οργανωμένων τοποθεσιών. Η ισχυρά αντίδρασις των συμμοριτών 

διά πείσμονος αμύνης και ισχυρών αντεπιθέσεων, προς εξασφάλισιν των απειλουμένων 
ζωτικών χώρων του συνόλου της τοποθεσίας των. Η ανεπάρκεια των δυνάμεων 
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κρούσεως (II και X Μεραρχίαι), διά βαθείαν και ταχείαν εκμετάλλευσιν του ρήγματος 

Ταλλιάρου προς παρεμπόδισιν συνενώσεως των δυνάμεων Σαμαρίνης μετά τοιούτων 
του Γράμμου. Αι αισθηταί απώλειαι αξιωματικών και οπλιτών, αίτινες εμείωσαν τη 

μαχητικότητα των μονάδων». 

   Απ’ όλα αυτά οφείλει να αναρωτηθεί κανείς, πώς ήταν δυνατόν οι μαχητές του 

ΔΣΕ, δίνοντας τέτοιες μάχες, σώμα με σώμα - όπως ο ίδιος ο Ζαφειρόπουλος λέει - 

να ήταν ταυτόχρονα άβουλα και απρόθυμα άτομα που πήγαιναν σαν πρόβατα στη 

σφαγή με την απειλή του περιστρόφου του Πολιτικού Επιτρόπου;  

 Φαίνεται πως ο αντικομμουνισμός της περιόδου του Εμφυλίου - αλλά και μετά - 

πέραν των άλλων, κατάφερε να δημιουργήσει κι αυτή την κατηγορία των 

ομολογουμένως ιδιόρρυθμων στη συμπεριφορά ...προβάτων!!! 

  Για τη σφοδρότητα των μαχών και τη μαχητικότητα του ΔΣΕ έχει γράψει και ο Θρ. 

Τσακαλώτος. Συγκεκριμένα, λέει
16

:  
 «Οι συμμορίται αμύνονται σθεναρώς εφ' όλου του μετώπου των. Τα ναρκοπέδια 

υπήρξαν το φόβητρο και διοικήσεων και διοικουμένων. Το ηθικό κατρακυλά. Επί 40 

ημέρες ματαίως καταβάλλονται προσπάθειαι διασπάσεώς των. Η Ανώτατη Ηγεσία προ 
της γενικής καθηλώσεως, υπό την πίεσιν της ανάγκης, μελετά την αναθεώρησιν του 

σχεδίου της. Η κοινή γνώμη είναι ανάστατος». 

   Καταλήγοντας, στην παράθεση κρίσεων των αντιπάλων του ΔΣΕ για τη μάχη του 

Γράμμου αξίζει να αναφέρουμε τι λέει ο Ζαφειρόπουλος για την εικόνα που είχαν τα 
πράγματα μετά τον ελιγμό του ΔΣΕ στο Βίτσι:  

 «Η έγκαιρος εγκατάλειψις του Γράμμου - σημειώνει
17 

- και η έγκαιρος πλαισίωσις του 

Βίτσι ενεφάνησαν την παραδοξότητα ταύτην ως αποτέλεσμα της ηθικής καταστάσεως 

των αντιπάλων: Ο συμμοριτισμός ο ηττηθείς εις τον Γράμμον να έχη ανώτερον ηθικόν 
από τας εθνικάς δυνάμεις, αίτινες υπήρξαν οι νικηταί του Γράμμου». 

 

   Ας δούμε όμως με περισσότερες λεπτομέρειες τον ελιγμό στο Βίτσι. 
 

Ο ελιγμός στο Βίτσι 

 

  Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, ύστερα από σχεδόν 70 ημέρες, συνεχών και 

αδιάκοπων μαχών στη Βόρεια Πίνδο και κάτω από τον αρνητικό συσχετισμό 

δυνάμεων, ο ΔΣΕ υποχρεώθηκε σε συντεταγμένη υποχώρηση των δυνάμεών του 

στο χώρο του Βίτσι. Ας δώσουμε όμως το λόγο στον αξιωματικό επιχειρήσεων του 
Γενικού Αρχηγείου του ΔΣΕ, συνταγματάρχη Γιώργη Κατεμή, για να μας περιγράψει 

το όλο εγχείρημα
18

:  

   «Το πρωί της 20/8/48 τα τμήματα συγκεντρώθηκαν στους χώρους που καθόριζε η 

διαταγή με ταχύτητα και μυστικότητα. Ενώ οι διλοχίες της 670 Μ. δεν κράτησαν με όση 
επιβαλλόταν αποφασιστικότητα τις θέσεις τους κι έτσι ο εχθρός κατόρθωσε να 

καταλάβει το πρωί της 20/8/48 το 2520 και να προωθηθεί αναλυτικότερα, στον Πύργο 

Κοτύλης συνεχίζεται σκληρός αγώνας.  
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 Ο εχθρός μετά την κατάληψη του υψ. Καψάλια προχωρεί, καταλαμβάνει το ταμπούρι 

και προωθεί ελαφρά τμήματα εις Κούλα (Παληοχώρι). Την 23η ώρα εκδηλώνεται η 
επίθεση στο φυλάκιο Γκίνοβας. Τα τμήματα της 16ης ταξιαρχίας έρποντας πλησιάζουν 

το στόχο και ενεργούν αποφασιστικό τόλμημα με πάντζερ και χειροβομβίδες. Μέσα σε 

15΄ ο στόχος εξοντώνεται (λόχος) σχεδόν εξ ολοκλήρου. Έμεινε μια ασήμαντη εστία στο 

κτίριο του φυλακίου αδρανής και την επόμενη ημέρα, που πέρασαν τα τμήματα της 14ης 
ταξιαρχίας. 

 Ταυτόχρονα με την επίθεση κατά του φυλακίου διεισδύουν στην εχθρική διάταξη μια 

διλοχία της Σχολής Αξιωματικών και τάγμα της 107 ταξιαρχίας για να εγκαταστήσουν 
σταθερές πλαγιοφυλακές στα υψώματα Ρεβένη Β. Α. Αλεβίτσας και υψ. Κομνηνάδων. 

Στα υψώματα Κομνηνάδων, Πολυάνεμου και βορειότερα έχουν εγκατασταθεί σαν 

σταθερές πλαγιοφυλακές τμήματα της 108 ταξιαρχίας αφού ανέτρεψαν τις εχθρικές 

δυνάμεις που τα κατείχαν. 
 Η διλοχία της 107 ταξιαρχίας εκδήλωσε την επίθεση κατά των Ν.Α. αντερεισμάτων της 

Αλεβίτσας την 20.30 ώραν και τη συνέχισε εντατικά μέχρι τις πρωινές ώρες. Τράβηξε με 

το μέρος της όλη την προσοχή του εχθρού κι έτσι το πέρασμα των φαλάγγων από το 
κύριο ρήγμα έγινε με ελάχιστες απώλειες.  

 Το πέρασμα των φαλάγγων άρχισε την 00.30 ώραν της 21/8/48. Εβράδυνε πλέον της 

ώρας, εν αναμονή ειδοποίησης από τα ενεργούντα τμήματα, που και αυτά με τη σειρά 

τους περίμεναν την ολοκληρωτική εξόντωση του στόχου, ενώ το πέρασμα ήταν δυνατό 
και πριν την ολοσχερή εκκαθάρισή του. 

 Την 05.30 ώρα της 21/8/48 η κεφαλή της φάλαγγας έφτασε στα υψώματα Πολυάνεμου 

και συνέχεια όλα τα τμήματα πλην οπισθοφυλακών και σταθερών πλαγιοφυλακών μέχρι 

της 08.30 ώρας είχαν συγκεντρωθεί στο χώρο Δυτικά Πολυάνεμου. Ο εχθρός που 
κινήθηκε από Φαλτσάτα προς Πολυάνεμο και από Χιονάτο προς υψώματα Κομνηνάδων 

- Διποταμιάς, αποκρούστηκε από τα τμήματά μας και ανατράπηκε προς τις βάσεις 

εξόρμησής του. Την 17 ώρα άρχισε η κίνηση των φαλάγγων προς Άγιο Δημήτριο - 
Ιεροπηγή.  

 Η 14η ταξιαρχία δεν πραγματοποίησε τον ελιγμό στην κατεύθυνση Δαμασκηνιά - 

Σινιάτσικο, με τη δικαιολογία ότι "δεν μπορούσε να γίνει συγκέντρωση των τμημάτων 

στον καθορισμένο τομέα διότι υφίστατο ισχυρή εχθρική πίεση, διότι θα είχαμε πολλές 
απώλειες κ.λπ.". Έτσι τις βραδινές ώρες της 20/8/48 άρχισε ν’ απαγκιστρώνεται και να 

κινείται προς την κατεύθυνση Γκίνοβας, για να περάσει από το ίδιο δρομολόγιο της 

πρώτης και δεύτερης φάλαγγα. Το πρωί της 21/8/48 τα τμήματα της ταξιαρχίας 
κατέλαβαν τα υψώματα της Γκίνοβας - Γιαννοβένισκο, διατήρησαν το ρήγμα που 

ανοίχτηκε την προηγούμενη μέρα και το βράδυ της 21/8/48 διέρρευσαν προς Πολυάνεμο 

- Ιεροπηγή... 

  Τέλος τονίζουμε τούτα δω ως γενικό συμπέρασμα: Ο εχθρός αιφνιδιάστηκε 
ολοκληρωτικά από την ενέργειά μας αυτή. Πρώτα - πρώτα στον τακτικό τομέα: όλη η 

προσοχή του εχθρού συγκεντρώθηκε στην κατεύθυνση της διλοχίας που ενεργούσε τον 

αντιπερισπασμό ανάμεσα στο Βόιο - Αλεβίτσα και προς τα κει στράφηκαν όλα τα πυρά 
πυροβολικού και όλμων του εχθρού, ενώ η φάλαγγα περνούσε ανενόχλητα. Δεύτερο, στο 
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στρατηγικό τομέα: Το ΜΦ (σ.σ. Μοναρχοφασιστικό) επιτελείο και οι καθοδηγητές του 

Φον Φλίτιδες δεν περίμεναν να ελιχθούμε στην κατεύθυνση που οι ίδιοι μας υπέδειξαν, 
μας φοβέριζαν, μα αντίθετα πίστευαν πως θα μας ανάγκαζαν σε λίγες ακόμη μέρες, 

μετρημένες στα δάκτυλα, να συντριβούμε κάτω από την πίεση της πολεμικής τους 

μηχανής και έβλεπαν (στον ύπνο τους) τα απομεινάρια να φεύγουν στο γειτονικό έδαφος 

της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλβανίας». 
 

    Όντως, ο ελιγμός στο Βίτσι έφερε παραζάλη στους αντιπάλους του ΔΣΕ και 

γράφτηκαν γι’ αυτόν διάφορα παραμύθια στη μετεμφυλιακή περίοδο. Ο στρατηγός Δ. 
Ζαφειρόπουλος γράφει

19
:  

 «Η άτακτος φυγή των συμμοριτών διενηργήθη διά των διαβάσεων των χωρίων 

Γράμμος - Φούσα - Σλήμνιτσα - Μονόπυλον κυρίως κατά τη νύκτα της 20-21 

Αυγούστου, καθ’ ην πανικόβλητοι και διαλελυμένοι, εγκαταλείψαντες τον βαρύ οπλισμό 
των, διέφυγον διά του κυρίως όγκου των προς Αλβανίαν και διά μέρους των 

εσκηνοθέτησαν τον διαφημιζόμενον ελιγμόν της Αλεβίτσης προς απόκρυψιν της φυγής 

των εις Αλβανίαν. Οι εις την Αλβανίαν καταφύγοντες συμμορίται συνεκεντρώθησαν και 
εξωπλίσθησαν, πλαισιωθέντες υπό νέων κατωτέρων στελεχών, άρτι αποφοιτησάντων εκ 

των Σχολών του Μπούλκες».  

   Αντίθετα από τον Ζαφειρόπουλο, ο στρατηγός Θρ. Τσακαλώτος δίνει μια εντελώς 

διαφορετική εικόνα. Γράφει σχετικά
20

:  
«Ως απεδείχθη εκ των υστέρων, το Β΄ Σώμα Στρατού δεν εξεμεταλλεύθη εγκαίρως την 

εξαιρετικήν ταύτην ευκαιρίαν και ούτως οι συμμορίται, καίτοι συντετριμμένοι εκ της 

κεραυνοβόλου ενεργείας του Α΄ Σώματος Στρατού εις ΓΡΑΜΜΟΝ, κατώρθωσαν εν 

ανέσει να συμπτυχθούν μέσω της διατάξεως του Β΄ Σώματος Στρατού προς ΒΙΤΣΙ, όπου 
ανασυγκροτηθέντες και αναδιοργανωθέντες, εδημιούργησαν την γνωστήν κατάστασιν 

Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 1948, ήτις ου μόνον εξουδετέρωσε πλήρως την νίκην του 

ΓΡΑΜΜΟΥ, αλλά και παρ’ ολίγον ν' αποτελέση τον τάφον του Εθνικού Στρατού...». 
 

   Τα περί διάλυσης και συντριβής του Δημοκρατικού Στρατού στο Γράμμο για τα 

οποία κάνουν λόγο και ο Ζαφειρόπουλος και ο Τσακαλώτος αναμφισβήτητα δεν 

έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα κι αυτό φαίνεται από τη συνέχεια των 

πολεμικών επιχειρήσεων στο Βίτσι.  
  Ο Ζαφειρόπουλος εξηγεί το γεγονός ότι ο ΔΣΕ ανασυγκροτήθηκε και συνέχισε τις 

επιχειρήσεις με το παραμύθι της ανασύνταξης των δυνάμεών του στην Αλβανία. 

  Αλλά αν είχε συμβεί η συντριβή των ανταρτών στο Γράμμο και η σύμπτυξη των 

υπολειμμάτων τους στο αλβανικό έδαφος - κάτι που διαψεύδει κατηγορηματικά ο 

Τσακαλώτος - τότε θα είχε στεφθεί με πλήρη επιτυχία το Σχέδιο «Κορωνίς» και θα 

ήταν αδύνατη η συνέχιση του πολέμου από μέρους του ΔΣΕ.  
  Από την άλλη μεριά ο Τσακαλώτος κάνει λόγο για συντριβή του ΔΣΕ στο 

Γράμμο, αποδίδει σε μη εκμετάλλευση της δημιουργηθείσας κατάστασης από το 

Β΄ Σώμα Στρατού τον ελιγμό στο Βίτσι και δε δίνει καμιά δικαιολογία που να 

εξηγεί πώς αυτές οι συντριμμένες δυνάμεις ανταρτών μπόρεσαν και πολέμησαν 
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στη συνέχεια με τόση επιτυχία, ούτως ώστε - με τα δικά του λεγόμενα - όχι μόνο να 

εξουδετερώσουν τη νίκη του κυβερνητικού στρατού στο Γράμμο, αλλά παραλίγο να 
του φτιάσουν και τον τάφο. Τέτοια πράγματα δε γίνονται από συντριμμένους και 

διαλυμένους στρατούς.  

   Κι ο ΔΣΕ δεν ήταν καθόλου διαλυμένος, αν αναλογιστεί κανείς ότι η μάχη στο Βίτσι, 

που ουσιαστικά ήταν η τελευταία φάση της μάχης του Γράμμου - και που κατά τον 
Τσακαλώτο παραλίγο να αποτελέσει τον τάφο του κυβερνητικού στρατού - άρχισε στις 

26/8/1948 και τελείωσε στις 17 Οκτώβρη του ιδίου έτους. 
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τόμος 8ος, σελ. 283 και Αρχηγείον Στρατού/ Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού: «Ο ελληνικός Στρατός κατά 

τον Αντισυμμοριακόν Αγώνα (1946-1949) - Η Εκκαθάρισις της Ρούμελης και η πρώτη μάχη του 

Γράμμου», Αθήναι 1970, σελ. 376. 

 
4. Θρ. Τσακαλώτου: «40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδας - Πώς εκερδίσαμε τους αγώνας μας 1940-

1949», Αθήναι 1960, έκδοση «Εκ των Τυπογραφείων της Ακροπόλεως», τόμος β΄, σελ. 123 και 125. 

 
5. Ο Τσακαλώτος κάνει λάθος. Το σχέδιο μιλάει για τρεις μέρες. 

 
6. Στα επίσημα στρατιωτικά έγγραφα, που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν αναφέρονται 

αριθμητικά στοιχεία για τις δυνάμεις του κυβερνητικού στρατού που πήραν μέρος στη μάχη του Γράμμου. 

Ο Γ. Μαργαρίτης υπολογίζει ότι το σύνολο αυτών των δυνάμεων έφτανε τις 70.000 άνδρες και «μαζί με τις 

δυνάμεις ασφαλείας και τους παραστρατιωτικούς σχηματισμούς το σύνολο ίσως άγγιζε τους 90.000 

άνδρες. Επρόκειτο χοντρικά, για τα τρία τέταρτα του στρατού εκστρατείας» (Γιώργου Μαργαρίτη: 

«Ιστορία του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949», εκδόσεις ΒΙΒΛΙΟΡΑΜΑ, τόμος 2ος, σελ. 34. 

 
7. Δ. Βλαντά: «Εμφύλιος Πόλεμος 1945-1949», Εκδόσεις ΓΡΑΜΜΗ, Γ΄ τόμος, Β΄ ημίτομος, σελ. 41 και 

175. 

 
8. Με τους υπολογισμούς του Μαργαρίτη, που δεν είναι καθόλου εκτός πραγματικότητας, η αντιστοιχία 

των δυνάμεων του ΔΣΕ προς τις δυνάμεις του κυβερνητικού στρατού ήταν 1 προς 9 με 1 προς 10 (Γ. 

Μαργαρίτη, στο ίδιο, σελ. 35). 

 
9. Δ. Ζαφειρόπουλου: «Ο Αντισυμμοριακός Αγών», Αθήναι 1956, σελ. 430. 

 
10. «Δημοκρατικός Στρατός» 

 
11. Γιώργου Μαργαρίτη, στο ίδιο, σελ. 21. 

 

12. Γιώργου Μαργαρίτη, στο ίδιο, σελ. 91. 

 
13. Δ. Ζαφειρόπουλος: «Αντισυμμοριακός Αγών», σελ. 415-416. 
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14. Δ. Ζαφειρόπουλος: «Αντισυμμοριακός Αγών», σελ. 389. 

 
15. Δ. Ζαφειρόπουλος: «Αντισυμμοριακός Αγών», σελ. 379. 

 

16. Θρ. Τσακαλώτος: «40 Χρόνια Στρατιώτης της Ελλάδας», τόμος Β΄, σελ. 125. 

 
17. Δ. Ζαφειρόπουλος: «Αντισυμμοριακός Αγών», σελ. 424. 

 
18. Συνταγματάρχη Γιώργη Κατεμή: «Ο ελιγμός της 20-21 Αυγούστου 1948», Περιοδικό «Δημοκρατικός 

Στρατός», Έκδοση «ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ», ΑΘΗΝΑ 1996, τόμος Α΄, τεύχος Δεκεμβρίου 1948, σελ. 509-510. 

 
19. Δ. Ζαφειρόπουλος: «Αντισυμμοριακός Αγών», σελ. 413. 

 
20. Θρ. Τσακαλώτος: «40 Χρόνια Στρατιώτης της Ελλάδος», τόμος Β΄, σελ. 154. 
 
 

 

 

 
Συνδιάσκεψη της Παγκόσμιας Δημοκρατικής Ενωσης Γυναικών το 1949 στο Βίτσι 
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3. 

Βιογραφικό του Απόστολου ΣΠΗΛΙΟΥ 

 

 

   Ο Απόστολος Σπήλιος (Απόστολος Κολτσιδόπουλος) γεννήθηκε στη Λάρισα το 

1909. Προπολεμικά ήταν τραπεζικός υπάλληλος.  

   Στα Γράμματα εμφανίστηκε από τον ΕΑΜικό Τύπο. Έγραψε χρονογραφήματα, 
ποιήματα και σατιρικά κείμενα. Μετά την απελευθέρωση έγραφε το χρονογράφημα 

στο «Ρίζο της Δευτέρας», υπό τη βινιέτα «Σφυριές».  

  Μετά την απαγόρευση του «Ριζοσπάστη» (Οκτώβριος 1947) βγήκε στο ΔΣΕ, για 

έντυπα του οποίου («Δελτίο Ειδήσεων», «Εξόρμηση», «Προς τη Νίκη») έγραφε 
πολεμικές ανταποκρίσεις, ποιήματα και «Σφυριές». 

   Δούλεψε στο «Ραδιοφωνικό Σταθμό» του ΔΣΕ, στο Βελιγράδι και από την άνοιξη 

του 1949 στο Βουκουρέστι, στη ραδιοφωνική «Ελεύθερη Ελλάδα», μετέπειτα «Η 
φωνή της αλήθειας». Ο Α. Σπήλιος δούλευε στο σταθμό μέχρι τα πρώτα χρόνια της 

δεκαετίας του 1960, οπότε επαναπατρίστηκε. 

  Στην πολιτική προσφυγιά εξέδωσε τα βιβλία «Σατιρικοί πολιτικοί στίχοι» (1953), 

«Ταξίδια στην Ελλάδα» και «Στου δρόμου τη στροφή» (μυθιστόρημα). Το πρώτο του 
βιβλίο που εκδόθηκε στην προσφυγιά (1950), εικονογραφημένο από τον αγωνιστή 

ζωγράφο -χαράκτη, πρόσφυγα στο Βουκουρέστι, πρόσφατα θανόντα, Γιώργη Δήμου, 

ήταν η συλλογή «Σφυριές». Στη συλλογή «Σφυριές» περιλαμβάνονται πολλά 

διηγηματικά χρονογραφήματα, που ο Α. Σπήλιος «έγραψε από τις αρχές του 1945 ως 



19 

 

το τέλος του 1949», όπως αναφέρει το σημείωμα του εκδοτικού και μεταδόθηκαν «για 

πρώτη φορά από το ραδιοφωνικό σταθμό "Ελεύθερη Ελλάδα"».  
   Πέθανε από ανακοπή στις 5/2/1976.        

                                              

     
Κυριακή  22 του Οχτώβρη 2006. 

 

      

 

 

 
Μαχητές του Δημοκρατικού Στρατού παρατηρούν τις κινήσεις του εχθρού 

 

 
Μάχη στα χιόνια 
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Απόστολος Σπήλιος 

 

ΓΡΑΜΜΟΣ 
Χρονογραφήματα από την εποποιία της 

Βόρειας Πίνδου  

(1948) 
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Αντάρτες του ΔΣΕ σε μάχη 
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Γράμμος 

    Μετά τις εβδομήντα μέρες του ασύλληπτου ηρωισμού των μαχητών του 

Δημοκρατικού Στρατού, ο Γράμμος υψώνεται στη συνείδηση κάθε ανθρώπου που 

αγαπάει την ελευθερία και τιμάει την ανδρεία και την περηφάνια, μνημείο επιβλητικό 

και σύμβολο υπέροχο.  

  Είναι η ανθρώπινη ψυχή που φλογισμένη από το ιδανικό και φωτισμένη από την 

αλήθεια νικάει το σίδερο, τον αριθμό.  Είναι το δίκιο που νικάει τη βία. Η πίστη που 

νικάει το θάνατο. 

  Αυτό το πνεύμα του Γράμμου αποδίδουν τα χρονογραφήματα του Απ. Σπήλιου που 

ξανατυπώνουμε σήμερα-εικόνες, περιστατικά, στιγμές, στάλες από τον ίδρωτα και 

θρόμποι από το αίμα της μεγάλη αυτής σύγκρουσης, όπως τάζησε με το θερμό του 

αίσθημα και τα σχεδίασε τότε , απάνω στην ώρα τους το καθένα ο συναγωνιστής 
Σπήλιος. 

   Κρατώντας στις σελίδες του κάτι –όσο είναι δυνατό- από τον παλμό του Γράμμου, 

το βιβλιαράκι αυτό δεν είναι μονάχα ένα ευχάριστο ή αλλού συγκινητικό ανάγνωσμα. 
Μα είναι επίσης κι ένα μάθημα, ένα κίνητρο, για όλους που συνεχίζουν τον αγώνα του 

Γράμμου στα τέσσερα πέρατα της Ελλάδας –για όλον τον ελληνικό λαό. 
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ΓΡΑΜΜΟΣ 

 
Γράμμος! Μουγκρίζουν φαράγγια και σειούνται τα ουράνια! 

Τρέμουν οι βράχοι, τα θέμελα τρίζουν της πέτρας, 

βογγούν τα δάση, ξυπνούν τ’ αγριοπούλια, τα διάσελα φέγγουν 

και των βουνών τα ζουλάπια τρόμαξαν και φεύγουν. 
Γράμμος! Ο Κλέφτης κι’ ο Σμόλικας κι’ η Αλεβίτσα 

ένα στεφάνι της φωτιάς, πυροφάνι στη νύχτα, 

μια δάδα ολόφλογη ανάφτηκε –καίγετ’ ο τόπος. 
Καίγετ’ ο τόπος – κι’ η Ελλάδα κρατάει την ανάσα! 

Πάνω στης Γράμμουστας τ’ άπαρτα κάστρα οι φασίστες 

Κύματα – κύματα ρίχνονται – τσέκι και κύμα – 

των μισθοφόρων τα στίφη, του Γιάγκη τα όπλα. 
Τα θαλασσόδαρτα όπλα που σκίσαν πελάγη 

και Ωκεάνεια σκίσανε μήκη για νάρθουν, 

νάρθουν ν’ ανάψουν απάνω στης Πίνδου τις ράχες 
του Υπερπόντιου Νέρωνα τ’ άδοξα τόξα. 

Για να χαρεί η ψυχή του –η μαύρη ψυχή του, 

για να χαρούν των Λαών οι τυράννοι, να πέσουν 

μαύρα κοράκια να σκίσουν τις σάρκες του κόσμου 
Και να φωνάξουνε : Να, παραδόθηκ’ η Ελλάδα! 

Να, και τους ρίξαμε κάτω αυτούς τους τρελλούς της 

πούχαν κουράγιο κι’ υψώναν κορμί και σηκώναν κεφάλι 

κι αντιστεκόταν, οι απόκοτοι, στη θέλησή μας! … 
Να παραδόθηκ’ η Ελλάδα και σκύφτε ραγιάδες 

Μπρος στου Δολλάριου το νόμο, τον ύπατο νόμο 

Και σεις Μπαλκάνια που υψώσατε άτρομο φρύδι 
θαν’ η σειρά σας πια τώρα –να, έπεσε η Ελλάδα! … 

  

Τρέμουν οι βράχοι, τα θέμελα τρίζουν της πέτρας, 

καίγετ’ ο τόπος – κι’ η Ελλάδα κρατάει την ανάσα : 
Οι Σταυραϊτοί των κορφών, τα Καπλάνια της Πίνδος 

παραταχτήκαν και δίνουν τη μάχη  του Μάρκου οι Λεβέντες 

Κάθε κοτρώνι και φλόγα –κορφή και ταμπούρι 
Και κάθε δράσκελο χώμα, μνημούρι φασίστα. … 

  

.. Κι’ από τα βάθη της ρίζας, βαθειά μες το χώμα 

ως τις κορφές των ελάτων που λάμπουνε κάτω απ’ τον ήλιο 
και ανεμίζουν τις πράσινες χαίτες, λιοντάρια του δάσους, 

ένας βαρύς, θυμωμένος χυμός ανεβαίνει 

-αίμα και φλόγα και πίστη, λαχτάρα και μίσος 
-ένας αχός, μια κραυγή κι’ ένας Όρκος: 
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Δεν θα περάσουνε, δεν θα πατήσουν το Γράμμο οι φασίστες.! 
  

Μά τις κορφές των βουνών που βαφήκανε μ’ αίμα, 

μά τα ολοτρύπητα χέρια του ήρωα Λαού μας, 

μά το στεφάνι τ’ ακάνθινο που του φορέσαν 
μά τις πικρές αλυσίδες  Μακρόνησο, Γαύδο, 

Γιούρα, Ικαριά, μά τα βράχια του πόνου 

και τις χιλιάδες στα μαύρα βαμμένα, τα σπίτια. 
Μά τα χυμένα μυαλά των παιδιώνε της Στρώμνης, 

μά την κατάρα της μάννας που σκούζει πεσμένη 

στο ματωμένο πουκάμισο, που της το πήγαν, 

κι’ είναι του γιού της ό,τι έμεινε τώρα στον κόσμο 
που χτες τον στήσανε κει, μπρος στον άγριο τον τοίχο.. 

  

-Κάθε κοτρώνι και φλόγα - κορφή και ταμπούρι 
και κάθε δράσκελο χώμα μνημούρι φασίστα 

μά το φλογάτο το ρόδο της Δημοκρατίας 

δεν θα περάσουνε! Δεν θα περάσουνε! Δεν θα πατήσουν! 

  
Τούτος ο τόπος θα μείνει –τ’ ακούτε Γραικύλοι;- Ελλάδα!.. 

8-7-48. 
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Γράμμος 
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Το μνημείο του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στη Λυκόρραχη 
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Ο άνθρωπος και οι μηχανές 

      Σίδερο και ατσάλι, μπαρούτι και φωτιά.  Κόλαση φωτιάς ξεχύνεται απ’ τον ουρανό. 

Κόλαση εκρήξεων ξεπηδά κάθε λεπτό απ’ τη γη.  

Σχίζεται ο αέρας απ’ τις ομοβροντίες, οι εκρήξεις ανασκάβουν το χώμα και τα βράχια, 

οι χαράδρες, τα φαράγγια οι κορυφογραμμές   του απάτητου βουνού αντιδονούν και 
μπουμπουνίζουν τυλιγμένα μέσα σ’ ένα πύρινο στεφάνι.  Η μάχη του Γράμμου. Η 

μάχη της Ελλάδας και για την Ελλάδα άρχισε. Τα στρατόπεδα είναι καθαρά, τα 

μέτωπα ξεκαθαρισμένα, αμφιβολία δε χωρεί καμιά για κανέναν άνθρωπο. 

Όλοι οι Έλληνες με κρατημένη την ανάσα παρακολουθούνε. 
Απ’ τη μια μεριά είναι οι σιδηρόφραχτοι ρομποτάνθρωποι του δολλαριούχου 

μοναρχοφασισμού. Ο θείος τους ο Τρούμαν τούς ετοίμαζε γι’ αυτήν την ώρα, γι’ 

αυτήν την στιγμή από καιρό.  
  «Νά και κανόνια, νά και τανκς, νά και αεροπλάνα. Και φλογοβόλα και ρουκέτες και 

καπνογόνα και εμπρηστικές οβίδες νέου τύπου, μόλις τις έβγαλα απ’ το εργοστάσιο. Για 

σας, κανακάρηδές μου. Κοιτάχτε όμως να μου κάνετε δουλειά, να παλέψετε καλά και 

ευσυνείδητα, σαν καλοί μισθοφόροι και μιτζαδόροι μου, για την ελευθερία. Για την 
ελευθερία του μπεζαχτά, της κάσας, των τραστ για την ελευθερία της εκμετάλλευσης 

ανθρώπου από άνθρωπο, για όλες τέλος πάντων τις ελευθερίες, τα όσια και τα ιερά του 

σύμπαντος καπιταλιστικού μας κόσμου.  
Άντε και η Παναγιά των δολλαρίων μαζί σας».  

  Και ξεκίνησαν οι σιδηρόφρακτοι ιππότες της ελεεινής μορφής. Έστυψαν τους 

ΜΑΫδές τους, ξεζούμισαν την εθνοφρουρά τους, κοσκίνισαν και ξανακοσκίνισαν το 

στρατό τους, έπιασαν, έσφαξαν, τουφέκισαν χιλιάδες για να τρομοκρατήσουν, για να 
εκκαθαρίσουν, όπως λεν’, τα παραδαρμένα τους μετόπισθεν και ξεκίνησαν. 

Εβδομήντα χιλιάδες λεφούσι ασύνταχτο, 8 συντάγματα πυροβολικού, δεκάδες τα 

αεροπλάνα. Και τόννοι από πίσω τους τα σύνεργα του πολέμου. Κανόνια, βόμβες, 

οβίδες, ρουκετοβόλα. 
 Τα πολεμικά τους μέσα, τα πολεμικά τους ιδανικά, με τον τόννο ζυγίζονται. Και με 

τον τόννο σπαταλιούνται. Χιλιάδες οβίδες σ’ ένα ύψωμα. 500 κρουσιφλεγή μέσα σε 

λίγα τετραγωνικά μέτρα. 
  Η επιφανειακή τους δύναμη και η υπέρτατη εσωτερική αδυναμία τους. Γιατί πίσω 

απ’ το προπέτασμα καπνού των ετοιμοπαράδοτων ετούτων σιδερικών στέκουν  

γυμνοί, περιδεείς και κακομοίρηδες οι φαντάροι τους. Οι φαντάροι τους. Οι φαντάροι 

τους που δεν καταλαβαίνουν γιατί πολεμάνε. 
    Κι’ απ’ την άλλη μεριά ορθώνεται όλη η Ελλάδα, η τίμια Ελλάδα της δουλειάς, του 

μόχθου, η Ελλάδα των εκατομμυρίων απλών ανθρώπων, των ταπεινών και 

καταφρονεμένων σήμερα, που θάναι αύριο το πάν: Νοικοκυραίοι στον τόπο τους και 
αφέντες του σπιτικού τους.  

Η Ελλάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας. 

    Απέναντι στο τεθωρακισμένο μαμούθ του μοναρχοφασισμού με τις τρομακτικές 

μηχανικές αρπάγες, ορθώνεται ο άνθρωπος με τη λεβεντιά του και το ηθικό μεγαλείο 
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του. Το παλιό και τόσο αληθινό σύμβολο του Δαυίδ και του Γολιάθ επαναλαμβάνεται 

ακόμα μια φορά, τις μέρες ετούτες πάνω στο Γράμμο. Θωρακισμένος με την ασπίδα 
της πίστης του, οπλισμένος με το φλογοβόλο της επαναστατικής του ιδεολογίας, ο 

μαχητής του Δ.Σ. κρατά κι’ αντιπαλεύει κι’ αντιμάχεται και  νικά το σιδερόφρακτο 

θεριό και ξεφτελίζει τις πολεμικές μηχανές όταν τις χειρίζονται χέρια που δεν 

ηλεκτρίζονται από την ένθεη πίστη της ιδεολογίας. 
Γιατί έτσι γίνεται πάντα στον πόλεμο. Και τα άψυχα σιδερικά μπορούν να 

ζωντανεύουν μονάχα όταν πίσω τους βρίσκεται το άσφαλτο χέρι που ξέρει να πολεμά 

και το αθόλωτο μυαλό που ξέρει τι ζητάει και τι θέλει. 
    Γεμίζουν τότες από ψυχή κι’ οι κάννες των τουφεκιών, και τα στόμια των 

κανονιών, και οι κορδέλες των πυροβόλων. Κελαηδούνε τα όπλα στα άτρομα χέρια 

των μαχητών του Δ.Σ. γιατί πίσω τους βρίσκεται η ψυχή, η λεβεντιά, η λαϊκή 

παλικαριά, κελαϊδούν και θαυματουργούν και μυκτηρίζουν τα μοντέρνα πολεμικά 
συμπράγκαλα του άπνοου αντιπάλου, γιατί πάνω τους ακουμπά η καρδιά ενός 

μάρτυρα μα αδούλωτου λαού και οι ριπές τους δένονται και συντονίζονται με τον 

παλμό ενός ολόκληρου έθνους που λαχταρά και παλεύει με όλη τη σφοδρότητα της 
ψυχής του, για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά. 

                                                                                                                                           

                    25-6-48 
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 Μετόπισθεν 

 

   Τραντάζονται απ’ τις ανατινάξεις οι φάλαγγες ανεφοδιασμού, γεφύρια τινάζονται 
στον αέρα, δρόμοι ξεθεμελιώνονται, τηλεγραφόξυλα θερίζονται και πέφτουν σαν 

ώριμοι καρποί, τα σύρματα του Βαν Φλιτ, σαν της παλαβής τα μαλλιά, μπερδεύονται 

και σουρομαδιούνται και ξεκολλάνε, τούφες-τούφες, κάτω απ’ τους ορμητικούς 

ανέμους των σαμποταριστών. Κάθε δέντρο, κάθε βράχος, κάθε λόχμη κι’ αντάρτικο 
καρτέρι, κάθε στροφή και νάρκη, κάθε διάβα και φυτίλι παρτιζάνικο. 

 Δυτική Μακεδονία- Ήπειρος- Θεσσαλία- ο Βάλτος σειούνται από το ναρκοπόλεμο 

και τρέμουν απ’ τα αντάρτικα καψούλια. Τα «μετόπισθεν» χορεύουν κάτω απ’ τη 

φλογέρα του Μάρκου τον καρσιλαμά του μαζικού σαμποτάζ. 

Τα μετόπισθεν… 

Χρησιμοποίησα αυτόν το σχηματικό όρο γιατί δεν έχει άλλον καλύτερο. 

 Στην πραγματικότητα όμως, μετόπισθεν σήμερα δεν υπάρχουν. Όλη η Ελλάδα είναι 
ένα απέραντο μέτωπο με χιλιάδες τομείς και υποτομείς, μέτωπα και παραμέτωπα που 

καθένα μπαίνει με την σειρά του - κι όταν χρειάζεται- στο χορό και κόβει τα ποδάρια 

της φασιστικής κινητοποίησης, κόβει τα ήπατα των εχθρικών σχηματισμών, 

ξεχαρβαλώνει τα νεύρα τους, σμπαραλιάζει το ηθικό τους, και τινάζει στον αέρα 
σχέδια και όνειρα φούμαρα επιτελικά.. 

  Τρέμουν οι φαντάροι σαν είναι ν’ ανέβουν σ’ αυτοκίνητο. Κιτρινίζουν οι 
αξιωματικοί, σαν τους αναθέτουν τη διεύθυνση μιας εφοδιοπομπής. Τρέμουν και 

βρίζουν και σηκώνουν τα μάτια τους στον ουρανό και ζηλεύουν το Σοφούλη που 

χρησιμοποιεί αντιτορπιλλικά για να προσπελάσει το.. μέτωπο της Πίνδου κι’ 

αεροπλάνο για να πάει απ’ τη Λάρισα στην Κοζάνη- ένα τέταρτο εναέρια απόσταση.. 
Δεν μπόρεσε νάταν κι αυτοί πρωθυπουργοί και υπουργοί και επιτελείς και Βαν Φλιτ! 

Αλλά βλέπεις δεν είναι. 

Αυτοί πρέπει να παν –αν παν…- εις τον προς όν όρον διά ξηράς, διά της 

ναρκοθετημένης, της υπονομευμένης, της κατεστραμμένης, Μαρκοκυριαρχούμενης 

ξηράς και τους ξεραίνεται και τους ξεροσφίγγεται  προκαταβολικά στο λαιμό στο 

λαρύγγι… Αυτοί, για να διανύσουν την ίδια απόσταση με το Σοφούλη, θέλουν μια 
ολόκληρη μέρα για να φτάσουν –κι’ αν θα φτάσουν και πώς θα φτάσουν και πού θα 

φτάσουν; Στον προορισμό τους ή στον αγύριστο;  

Κάθε λακκούβα και χτυποκάρδι, κάθε απότομο τράνταγμα στο δρόμο και 

σπαζοχόλιασμα. Τα μάτια είναι καρφωμένα πάνω στην άσπρη, σαν τα πανιασμένα 

τους  πρόσωπα κορδέλα του δρόμου, που ξετυλίγεται μπροστά τους με μεγαλοπρεπή 
και καταχθόνια υπουλότητα: -Τώρα θα τη φάμε- τώρα θα σκάσει- τώρα θα την 

φέρουνε- αυτό το σκάψιμο στο δρόμο δεν είναι ύποπτο; Στάσου, σωφέρ, στάσου… 

Πανάθεμά τους! 
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…Το μέτωπο είναι όπου το θέλουμε εμείς κι’ όχι όπου το καθορίζουν οι περιδεείς και 

αεροπροωθούμενοι επιτελικοί τους. Γιατί το μέτωπο είναι μέτωπο Ελληνικό. 

Κι’ αν ο ουρανός της πατρίδας μιλάει, προσωρινώς, εγγλέζικα κι αμερικάνικα, η γη, η 

ελληνική γη, μιλάει ρωμέικα δημοκρατικά και τους κάνει κάθε μέρα μάθημα 

εφηρμοσμένης πατριδογνωσίας.  

 Το μέτωπο είναι όπου το θέλουμε εμείς: Μέσα στις πολιτείες, μέσα στα ταμπούρια 

τους, στα πολυβολεία τους, στα φυλάκια των γεφυρών τους, στους καταυλισμούς 
τους, στους στρατώνες τους, στις κατασκηνώσεις τους, στις μεταφορές τους. 

 Η φλογερή ανάσα του, τους γλύφει τα κάτωχρα πρόσωπα, τους κλέβει τον ύπνο απ’ 
τα βλέφαρα, τους κάνει να τινάζονται απ’ τα ένοχα μαξιλάρια τους κάθε στιγμή, να 

παίρνουν τους ίσκιους για αντάρτες και τους αντάρτες, όταν φτάνουν πραγματικά, να 

μην τους παίρνουν ποτέ μυρουδιά. 

  Το μέτωπο είναι παντού. Κι’ αυτές τις μέρες το δείχνει και το κελαϊδάει πού είναι. 

Χάρη στην αφάνταστη παλικαριά των ηρωικών μας σαμποτέρ, χάρη στην απίθανη  

αποκοτιά των ελεύθερων σκοπευτών μας, χάρη στη συντονισμένη δράση όλων των 
Αρχηγείων του Δ.Σ. που σαν όργανα μιας πολυφωνικής ορχήστρας, κάτω απ’ την 

αόρατη μπαγκέτα του μαέστρου, εκτελούνε τη συμφωνία της ελληνικής λεβεντιάς και 

σκορπάνε παντού τα εξαγγελτικά μοτίβα της Νίκης. 

3-7-48 
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Κλέφτης 

 

 

   Σ’ αυτά τα υψώματα δε γίνεται πόλεμος. Σ’ αυτά τα υψώματα γράφεται η Ελληνική 

Ιστορία. Νομίζεις και σηκώθηκε, πάππου προς πάππο, το ελληνικό έθνος ολάκαιρο, 

απ’ τους Τρακόσους των Θερμοπυλών ως τους αρματολούς και κλέφτες του 21 και το 

διαφεντεύει. Σ’ αυτά τα υψώματα ακουμπά η Ελλάδα κι είναι σα να ξαναγράφονται οι 

στίχοι του ποιητή: 

 

Ηχήστε οι σάλπιγγες καμπάνες βροντερές  

δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα  

Βόγγα, Παιάνα,  οι τρομερές  

σημαίες της Λευτεριάς ξεδιπλωθείτε στον αέρα.. 

 

  Ξερνάει φλόγες ο ουρανός ∙ βογγάει και σκίζεται η γης  ∙ ξεθεμελιώνονται τα βράχια. 

Ρουκεττοβόλα, οβίδες, κανόνια, όλμοι σε αφάνταστες ποσότητες: Ρίχτε! Κάψτε τους, 

τσακίστε τους, σκουπίστε τους απ’ τον Κλέφτη! 

  Και ρίχνουν. Όλη η Αμερική του Τρούμαν, οι νηοπομπές της «βοήθειας», η 

αποστολή του Γκρίσγουολντ, το κράτος τους, τα επιτελεία τους, οι στρατηγοί τους, οι 

καπιταλιστές τους, μαζεύτηκαν εδώ και ρίχνουνε. 
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  Οι νάνοι της Αθήνας, ο Βασιλιάς, ο Παπάγος, ο Κιτριλάκης, ο Γιαντζής, 

παρακολουθούν με τα κιάλια τους απ’ την Κόνιτσα –θεωρείο πρώτης σειράς και 

εντελώς σιγουραρισμένο- τη γιγαντομαχία των υπερασπιστών του Κλέφτη. 

  -Ρίχτε! Ρίχτε ακόμα! 

  -Ρίχνουμε Μεγαλειότατε! 

   Ξανά τα κιάλια, το χρονόμετρο, ξανά πάνω στον Κλέφτη η γέενα του πυρός. «Δε 

θάμεινε πια κανένας εκεί πάνω». Εμπρός μισθοφόροι. Ίτε παίδες Γραικύλων!... 

   Και ξεκινάνε ξανά οι είλωτες του Δολλαρίου κάτω απ’ των αξιωματικών τα 

μαστίγια και τα πιστόλια. Και ξαναζωντανεύουν, τότες, τα άπαρτα βράχια. Κάθε 

ταμπούρι και φωτιά, κάθε σκισμή κι’ αντάρτικο πολυβόλο. Κι’ ολόκληρο το 

συγκρότημα των θρυλικών πια βράχων, σαν τεράστια μυλόπετρα, αρχίζει, ξανά, ν’ 

αλέθεις φασιστικά κορμιά και να μυκτηρίζει με την απόρθητη παλληκαριά τους τούς 

μακρινούς θεατές των θεωρείων της πρώτης σειράς, 

  -Ακόμα βαστάνε; 

  -Ακόμα Μεγαλειότατε … 

  -Να επαναληφθεί το σφυροκόπημα από ξηράς και αέρος… 

  Τα υψώματα του Κλέφτη οι φασίστες, ούτε τα καταλαβαίνουν, ούτε μπορούν να τα 

καταλάβουνε –και στις δυο έννοιες της λέξης αυτό. Δε μπορούν να καταλάβουν 

τέτοια αλύγιστη άμυνα και τέτοια παλληκαριά. Δεν είναι για τα μέτρα τους αυτά τα 

πράματα∙ δεν είναι για ανάστημά τους. 

  Είκοσι μέρες τώρα ο Κλέφτης υψώνεται και παραμένει μπροστά στα έκθαμβα και 

τρομαγμένα μάτια τους, ταμπούρι απόρθητο –βάτος φλεγομένη και μη καιομένη. 

Είκοσι  μέρες: Πάρτε τις ώρες, αθροίστε τα λεφτά και βάλτε μέσα σε κάθε λεπτό δε- 

κάδες και εκατοντάδες εκρήξεις, σε κάθε τέταρτο και μια επιδρομή αεροπλάνων, σε 

κάθε δευτερόλεπτο και χιλιάδες σφαίρες. Η εποποιία του Κλέφτη, χρονικά. 

 Τοπικά τώρα, πώς να την προσδιορίσει κανείς; Πάνω σε τούτα τα λίγα τετραγωνικά 

της αντάρτικης δόξας, δεν έχει μείνει βράχος, πέτρα, θάμνος, κομμάτι γης που να μην 

έχει δεχτεί απάνω του τόννους από σίδερο και φωτιά. Θεωρητικά, και πάνω στους 

μακρινούς χάρτες των επιτελείων τους, τα υψώματα του Κλέφτη, έπρεπε να μην 

υπάρχουν πια. Άλλωστε δυο φορές ως τώρα βιάστηκαν ν’ αναγγείλουν την κατάληψή 

τους, βέβαιοι πως κάθε αντίσταση εκεί απάνω θάχε εκμηδενιστεί… Οι Γιατζήδες κι’ 

οι Κιτριλάκηδες ξέχασαν κάτι, εντελώς δικαιολογημένα, άλλωστε, γιατί το 

στρατόπεδό τους δεν το διαθέτει: Ξέχασαν τον παράγοντα άνθρωπο. Τον παράγοντα 

άνθρωπο, όταν φλογίζεται η ψυχή του από ένα μεγάλο και τίμιο ιδανικό, τον 

παράγοντα άνθρωπο όταν τα χέρια του που κρατάν ένα όπλο τα δάχτυλά του ξέρουν 

γιατί το κρατάν και τι υπερασπίζουν μ’ αυτό το όπλο. Τότε οι βράχοι γίνονται 

φρούρια απόρθητα. Τότε ο ατομικός ηρωισμός γίνεται κάτι το φυσικό, το αυτονόητο, 
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σαν την ανάσα. Τότε δυο μπράτσα και μια λεβέντικη καρδιά μπορούν, πίσω από ένα 

πολυβόλο να διδάσκουν ελληνική ιστορία στα απανωτά κύματα των στιφών που 

στέλνονται, συρνάμενα, κατά πάνω τους, άπνοα και θλιβερά. 

   Δόξα σε σας ηρωικά παιδιά των βράχων του Κλέφτη! Δόξα σε σας, του Γράμμου οι 

λεβεντιές! Πάνω στα μπαρουτοκαπνισμένα σας πρόσωπα η πατρίδα περνά το τρυφερό 

μαντήλι της στοργής και σας σκουπίζει τον άγιο ιδρώτα του ηρωικού σας μόχτου.  

Όλων των Ελλήνων τα μάτια είναι στραμμένα αυτές τις μεγάλες ώρες – που είναι 

μεγάλες γιατί τις κάνατε εσείς- είναι στραμμένα απάνω σας. Και σας καμαρώνουν.  

Και περηφανεύονται για σας. 

   Και σας ευλογούν! . 

7-7-48. 
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Το μέτωπό τους 
 

  Η σκηνή στο αεροδρόμιο του Ελληνικού, - προχτές το βράδυ. Φωτορεπόρτερς, 

κινηματογραφιστές, ο κ. Μαυροκορδάτος, ο κ. Γκρίσγουολντ, ο κ. Βαν Φλιτ, ο κ. 
Ντόουν, ο μίστερ Τζιμ, ο μίστερ Τζακ, ο μίστερ Τζων όλοι οι ακόλουθοι και 

παρακόλουθοι, σύνδεσμοι και παρασύνδεσμοι, σύμβουλοι και παρασύμβουλοι, της 

αμερικάνικης αποστολής. Τι συμβαίνει; Συμβαίνει ότι φτάνουν σε λίγο τα μεγάλα 

αφεντικά: ο μίστερ Ντρέϊμπερ ο υφυπουργός των στρατιωτικών της Αμερικής κι ο 
μίστερ Γουεντμέγιερ, υπαρχηγός του Γενικού Αμερικανικού Επιτελείου. 

  Το επίσημο νικελένιο πουλί ακούμπησε μαλακά πάνω στα μεταλλικά – διχτυωτά του 

αεροδρομίου. Ήρθαν –έφτασαν: Οι μανιβέλλες των κινηματογραφιτζήδων γυρνούν 

δαιμονισμένα, οι φωτογραφικές μηχανές αποθανατίζουν τη μεγάλη στιγμή, οι 
παλάμες ανάβουν απ’ τα χειροκροτήματα: Γουέλ κομ. Γουέλ κομ. Λογκ λάϊβ Αμέρικα… 

  Δειλή, συμμαζεμένη, η μητρική μας γλώσσα μέσα στη βαβέλ ετούτη του δολλαρίου, 

ακούγεται να βγαίνει απ’ το στόμα του περιδεούς Μαυροκορδάτου, που εκπροσωπεί 
την ελληνική, υποτίθεται, κυβέρνηση, μέσα στο ασφυκτικό πλήθος των 

βορειοαμερικανών. 

  -Καλωσορίσατε, Εξοχώτατοι, καλωσορίσατε.. 

  -Θένγκς.. Εσείς είσαστε το έλληνα υπουργκό;  Πόση ώρα τέλει με το αερόπλανο γκια 
να πάει στο Γκράμμο; 

  -Στο Γράμμο εξοχώτατοι; Δεν θα ξεκουραστείτε λιγάκι; Εμείς σας ετοιμάσαμε 

ολόκληρο διαμέρισμα στο ξενοδοχείο της Μεγ. Βρεττανίας.. 
  -Στο Γκράμμο, στο Γκράμμο πρώτα! . 

  -Μα εξοχώτατοι, ξεροκαταπίνει ο Μαυροκορδάτος, ο κ. Τσαλδάρης… 

  -Τι τέλει το κ. Τσαλντάρη; 

  -Ο κ. Τσαλδάρης,  τραυλίζει ο επί του Πολιτικού Γραφείου υπουργός,  σας περιμένει 
στο σπίτι του… Η κ. Ναντίνα ετοίμασε γεύμα προς τιμήν σας.. 

  -Ο μίστερ Ναντίνος και το κυρία Τσαλντάρη να περιμένουν. Στο Γκράμμο τώρα, ντεν 

είναι ώρα γκια γκεύματα.. 
  -Ούτε τον κ. πρωθυπουργό δεν θα δείτε; Εκλιπαρεί ο μαύρος ο Μαυροκορδάτος. 

  -Πρωτυπουργκός… αλήτεια έκετε εντώ και πρωτυπουργκό; 

  -Μα ο κ. Σοφούλης, εξοχώτατοι.. 

  -Οου γιες.. το μίστερ Σοφούλης. Στο Γκράμμο, τώρα, στο Γκράμμο.. 
  Στο Γράμμο.. Εκεί. Κατευθείαν στο μέτωπο.  

  Στο μέτωπό ΤΟΥΣ. Στα νιτερέσα τους. Στην επένδυσή –των κεφαλαίων τους. Στην 

τοποθέτηση των δολλαρίων τους. Στο μέτωπό ΤΟΥΣ. Ντογρού  εκεί τραβήξαν οι 
Αμερικάνοι επίσημοι, που για το μόνο που δεν μπορεί να κατηγορηθούν είναι η 

έλλειψη κυνικής ειλικρίνειας. Στο Γράμμο. Να δουν, μονάχοι, με τα μάτια τους πώς 

πάει η δουλειά. Πώς πάει η αξιοποίηση της «βοήθειας». Αν πιάνουν τόπο τα 

δολλαριάκια τους, εκτός, φυσικά, απ’ τον τόπο που πιάνουν τα κουφάρια των 
μισθοφόρων τους κατρακυλώντας απ’ το περήφανο, άπαρτο κι ανυπόταχτο ελληνικό 

βουνό. Εδώ, οι μεσάζοντες, οι υποτακτικοί και οι υπάλληλοι, πρέπει, τώρα,  να 
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παραμερίσουν. Έφτασε ο γενικός επιθεωρητής της επιχείρησης και πρέπει να πάει να 

ελέγξει τα ματωμένα τους κατάστιχα επί τόπου: -Δούναι –Λαβείν… Τι δώσαμε – τι 
πήραμε – τι πιάσαμε -τι μας στοιχίζει η δουλειά –τι φθορές υλικού έχουμε (πλην των 

ιθαγενών –αυτοί είναι τζάμπα…) 

  Όπως ο μεγαλοτσιφλικάς που φτάνει με το αμαξάκι απ’ την πολιτεία και τραβάει 

κατευθείαν στα χωράφια να δει μονάχος του πώς παν τα οργώματα κι’ οι σπορές και 
μετά κουβεντιάζει με τους επιστάτες για να μην τον γελάσουνε –  οι μίστερ Ντρέιμπερ 

και Γουεντμέγιερ τραβήξαν, σφεντόνα, για το Γράμμο, αναποδογυρίζοντας, στην 

βιασύνη τους και πρωτόκολλα και διπλωματικότητες και εθιμοτυπίες και τύπους και 
προσχήματα. 

  -Κάντε όλοι πέρα οι υπήκοοι!. Πίσω οι επιστάτες!. Και τσιμουδιά!. Τ’ αφεντικά 

θέλουν απερίσπαστα να δουλέψουν!. 

  Στήσανε το παρατηρητήριό τους, στήσανε τις διόπτρες τους και κοιτάζουν, τώρα, τις 
αγέρωχες κορυφές του λεβέντικου Βουνού. 

  Κάτι λένε, κάτι συζητάνε, κάτι δείχνουνε… 

  Σκυμμένοι πάνω στους χάρτες τους, ακούν τις εκθέσεις των στρατηγών τους και 
συζητάνε για τα σχέδιά τους, για το προγεφύρωμά τους, για την Ελλάδα – ερήμην 

Ελλάδος κι ερήμην έστω κι ενός Έλληνα, έστω και Κουίσλινγκ. Αυτοί κι αυτοί. Οι 

Αμερικανοί με τους Αμερικανούς και για τους Αμερικανούς. 

  Θέλετε τώρα ν’ ακούσετε έτσι για την αντίθεση και για να μη σας πιάσει ασφυξία τι 
λένε οι Έλληνες για το ταξίδι ετούτο το σημαδιακό; Γυρίζοντας χτες το βράδυ από τη 

μάχη, ένας αντάρτης του Δ.Σ. μόλις έμαθε το νέο, είπε γελώντας ακράτητα: 

  -Και υπουργοί λοιπόν, ε; Μεγάλη μας τιμή.. Μωρέ μέχρι Τρούμαν θα κουβαλήσουμε 

εμείς στο Γράμμο, να τον κιαλάρει από αλάργα, έτσι που τους έχουμε αλλάξει 
περπατησιά..  

10-7-48. 

 

    Υποδεχόμενος τον αμερικανό στρατηγό Τζέιμς Βαν Φλιτ, ο Π. Κανελλόπουλος του είπε, παρουσιάζοντας 
το στρατιωτικό άγημα: «Στρατηγέ, ιδού ο στρατός σας»… 
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Για τη χιλιάκριβη τη Λευτεριά 
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Η προκήρυξη 

 

   Βρέθηκα προχτές την ώρα της βραδινής εκπομπής του Σταθμού μας σε μια μονάδα 

του Δ.Σ. Όσο πλησίαζε οχτώμιση, τόσο έδενε γύρω απ’ το ραδιόφωνο ο κύκλος των 

μαχητών μας.  Έρχονταν δυο – δυο, τρεις – τρεις, αραδιάζονταν έξω απ’ το καλύβι 

του ασυρμάτου και περίμεναν. Είναι ολόκληρη ιεροτελεστία η ακρόαση του 

ραδιοφώνου πάνω στο βουνό, ιδιαίτερα ύστερ’ απ’ την έναρξη της 

μοναρχοφασιστικής  εκστρατείας. Μια υπερένταση είναι διάχυτη παντού κι όλοι 

καρτερούν σιωπηλοί τα νέα, τα μεγάλα νέα του Γράμμου. 

  Όταν άρχισε η φωνή του σπήκερ κι  ακούστηκαν οι πρώτες φράσεις: 

 «Προκήρυξη της Κ.Ε. του Κ.Κ.Ε. Μαχητές του Δ.Σ. ...» κάτι μ’ ανάγκασε να κοιτάξω 

γύρω μου, κάτι, θαρρείς, είχε αλλάξει μέσα στον αέρα, κάτι που κρατούσε 

αιχμαλωτισμένες ανάσες και ψυχές. 

  Τα πρόσωπα των ανθρώπων γύρω έγιναν σκληρά, με κείνη τη σκληράδα της 

κρίσιμης ώρας, τα μούσκλα του προσώπου παίξαν λίγο κι ύστερα μείνανε τεντωμένα 

από μια εσωτερική υπερένταση, τα μάτια λαμπύρισαν κι έγιναν, θαρρείς, πιο μεγάλα.. 

   Ο αόρατος κύκλος της συντροφικότητας, της αλληλέγγυας ευθύνης, η αίσθηση πως 

ανήκεις σε κάτι το μεγάλο, το πλατύ και το αδιάσπαστο, αυτό που νιώθει κανένας 

όταν προφέρονται μπροστά του οι λέξεις «μιλάει το Κόμμα», «τόπε το Κόμμα», η 

δύναμη που σε κάνει αυτά που ακούς ειπωμένα απ’ το Κόμμα σου να νοιώθεις πως 

δεν έρχονται απ’ έξω, παρά πως αναβλύζουν κάπου μέσα σου και πως εσύ ο ίδιος 

είναι που τα υπαγορεύεις στον εαυτό σου –μας είχαν, τώρα, τυλίξει όλους κι’ 

ακούγαμε δεμένοι απ’ τη φωνή. 
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  -Κομμουνιστές και Κομμουνίστριες! Δώστε παντού το παράδειγμα. Σταθείτε πρώτοι 

στη μάχη, πρώτοι στη θυσία, πρώτοι στην τιμή… 

  Τώρα είχα κλείσει τα μάτια. Είχα κλείσει τα μάτια –τα δάκρυα δεν σε ειδοποιούν 

όταν έρχονται- και βρέθηκα με μιας, εκεί κάτου, εκεί μακριά, στις σκλαβωμένες 

πολιτείες. Την  ίδια ετούτη ώρα, την ίδια στιγμή, πάνω στο όχημα των αιθέρων 

φερμένη, η φωνή του Κόμματος εκπορθούσε τα τείχη της πολιτείας, έμπαινε μέσα στα 

σπίτια, πλημμύριζε τις καρδιές. Μέσα σ’ ένα ολόκλειστο δωμάτιο, με τα παντζούρια 

τραβηγμένα, με την πόρτα σφαλιχτή –γύρω η στυγνή, ασφυκτική σκλαβιά να 

πλακώνει τα στήθια-  και κει στο βάθος, το μικρό φωσάκι του ραδιοφώνου, το άσπρο 

μέσα στη νεοκατοχική νύχτα, η δροσερή πηγή μέσα στην περίκαυστη ζώνη της 

πνιγερής πολιτείας, ανάβλυζε τώρα, ανάβλυζε πάλι, φέρνοντας το μήνυμα του 

Κόμματος, βάζοντας μπροστά σ’ όλους τους μαχητές του Δ.Σ., σ’ όλους τους 

κομμουνιστές – όπου κι αν βρίσκονται, όπου κι αν παλεύουν- τα καθήκοντα της 

παρούσας ώρας. 

  Και κει κάτου, θα σφίχτηκαν τώρα οι γροθιές –όπως εδώ απάνω σφίχτηκαν τα 

κοντάκια των όπλων. Γιατί για τον κομμουνιστή παντού είναι μέτωπο σήμερα, παντού 

γίνεται  μάχη. Και σ’ αυτή τη μάχη, τα μέλη του Κόμματος έχουν την ύψιστη τιμή 

νάναι, αυτά, μπροστά. Γιατί τα μέλη του Κόμματος είναι οι ατσάλινοι καταπέλτες της 

ιστορίας – που μπήγονται και γκρεμίζουν τα τείχη της βίας. Κι αυτοί πρώτοι, δέχονται 

πάνω στα στήθια τους τη θύελλα –την κάθε θύελλα... Πουλιά της καταιγίδας, 

σφυρήλατες ψυχές, το κλίμα τους είναι η πάλη, ο αέρας που αναπνέουνε ο κίνδυνος, 

το πρώτο κίνημα της ψυχής τους η αυταπάρνηση κι η αυτοθυσία. 

  Πέφταν τώρα ένα-ένα, απ’ τον ουρανό των αιθέρων, τα λόγια της δραματικής 

προκήρυξης, βαρειά από νόημα και ευθύνη. Έπρεπε και σήμερα και τώρα οι 

κομμουνιστές –όπου κι αν βρίσκονται, όπου κι αν παλεύουν, είτε μπροστά στη 

γραμμή της φωτιάς, είτε στα μετόπισθεν του εχθρού, είτε μέσα στις σκλάβες πολιτείες 

– να ’ναι πρώτοι παντού. Αυτοί που έχουν την τιμή να ’ναι  απέναντί τους ανελέητος 

ο εχθρός, αυτοί που δώσαν και δίνουν εκατόμβες για το λαό τους, αυτοί που ξέρουν 

καλύτερα από κάθε άλλον τι σημαίνει φασισμός- αυτοί θάναι κι οι πιο ανελέητοι, οι 

πιο ακλόνητοι απέναντί του. Όσες θυσίες ακόμα κι αν χρειαστούν. 

  Γιατί η θυσία για ό,τι πιστεύουνε είναι για τους κομμουνιστές ή υπέρτατη τιμή, το 

κορυφαίο χρέος.  

 Γι' αυτό και νικούν, γι' αυτό και νικούν κι όταν ακόμα πέφτουνε. Και γι’ αυτό, 

ακριβώς, είναι η πιο ακατανίκητη δύναμη που υπάρχει σήμερα στον κόσμο. 

15-7-48 
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Το σφαγείο 

    Ελάτε, μανάδες της πατρίδας, να λύσετε τα μαλλιά σας και να σκουπίσετε, πάλι, το 

αίμα από τούτα τα υψώματα. Άλλη μισή χιλιάδα από τα στρατευμένα, με την ξένη 

λόγχη, παιδιά σας, πλήρωσαν, ξανά, με τη ζωή τους, τη γκάφα ενός υπουργού και τον 

κομπασμό ενός προαλειφόμενου στρατηλάτη. 

  Στράτος και Τσακαλώτος, από κει∙ ο Κλέφτης από δω∙ το θολό κοπάδι των 

φαντάρων στη μέση. Στον αέρα έπλεαν ακόμα οι ραδιοφωνικές ιαχές της Αθήνας: «Ο 

Κλέφτης περνάει τις τελευταίες του στιγμές∙ ο Κλέφτης έπεσε». 

  Οι αιματοπότες κοιταχτήκανε στα μάτια: 

-Δοκιμάζουμε ξανά; Είπε ο  υπουργός… Αυτό δεν υποφέρεται… 

 - Να δοκιμάσουμε –συμφώνησε της Ρούμελης  ο Ταμερλάνος. 

  Κι έδωσαν τη διαταγή να μοιραστεί στ’ ασκέρια τους κρασί. Άφθονο, μπρούσκο να 

χτυπάει και να θολώνει το κεφάλι. Πώς αλλιώς να πάρει κουράγιο το άπνοο κορμί του 

κοπαδιού, πώς να γεμίσουν ψυχή τα στήθια των μισθοφόρων; Όταν δεν υπάρχει από 

μέσα ψυχή, πρέπει να δημιουργηθεί «ερζάτς» ψυχής, με κάποιον τρόπο… 

  -Βγάλτε τώρα και τα χιτώνια για να σκαρφαλώνετε ευκολότερα εκεί απάνω… 

  Οι σκηνοθέτες του Γκραν Γκινιόλ όλα τα προέβλεψαν. Και το αλκοόλ και τα 

σακάκια και τη «ζώνη ασφάλειας» -προ πάντων την τελευταία αυτή. Ένα κορδόνι από 

πολυβόλα στήθηκε μπροστά στις γραμμές της εκκίνησης για να παρεμποδίζει το 

αναμενόμενο «αλλέ-ρετούρ» των φαντάρων.  

  Τούτη τη φορά, τα εισιτήρια που τους βγάλανε για τον Κλέφτη ήταν μονάχα για το 

«αλλέ»… Πίσω δεν είχε∙ πίσω ήταν τα πολυβόλα. Πολυβόλα μπρος, τα δικά μας∙ 

πολυβόλα πίσω, του Στράτου και του Βαν Φλιτ… Έτσι διεξάγεται ο «υπέρ όλων αγών 

διά την σωτηρίαν της φυλής…» που λέει και ο από τριών ετών βλαμμένος 

Σβολόπουλος. 

  Και ξεκινήσανε. Δηλαδή τους ξεκίνησαν. Όπως ξεκινάνε τα κοπάδια που τα 

σαλαγάνε από πίσω η γκλίτσα του τσοπάνη κι από δίπλα τα γαυγίσματα των 

μαντρόσκυλων. Τούφες-τούφες ασύνταχτες, μεθυσμένες, αλαλιασμένες, σαν της 

παλαβής τα μαλλιά. Πέφτανε πάνω στους βράχους του Κλέφτη –ένα κύμα, δεύτερο 

κύμα, τρίτο, όγδοο κύμα. Ο φουρτουνιασμένος Στρ΄στος από πίσω, με την κασκαρίκα 

που ’χε πάθει, ήταν αμείλιχτος. Όσο για τον Τσακαλώτο∙ αυτός έδινε εξετάσεις 

θηριωδίας και στο καινούργιο μέτωπο. 

  Φκιαριές-φκιαριές, τ’ ανθρώπινα κορμιά ριχνόνταν μέσα στην υψικάμινο του 

Κλέφτη. Ριχνόνταν και μένανε εκεί. Είπαμε, πίσω δεν είχε. Μα δεν είχε ούτε και 

μπρος. Μπροστά τους στεκόνταν οι Άνθρωποι. Οι Άνθρωποι με το αθόλωτο μυαλό, 

με το ατσάλι στην καρδιά, με το ατσάλι στο χέρι. Οι άνθρωποι που ξέραν γιατί 
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πολεμούν, γιατί βρίσκονται εκεί και τι υπερασπίζουν εκεί απάνω… Ένα ταπέτο 

ανθρώπινα κορμιά σκέπαζε τώρα τις πλαγιές των ματωβαμμένων  βράχων. Έτσι είχαν 

ορίσει οι πεισματωμένοι αιματοπότες των μετόπισθεν. Στους φαντάρους δώσαν κρασί 

–αυτοί για λογαριασμό τους πίνουν σκέτο, ανέρωτο αίμα… Ένα ταπέτο από 

ανθρώπινα κουφάρια είχε στρωθεί για να περάσουνε ο ρεζίλης υπουργός κι ο επίδοξος 

Μανστάιν…  

  Κάτι πέρασε στο τέλος, φυσικά, από τούτη τη Λεωφόρο του Χάρου. Μα ερχόταν απ’ 

την αντίθετη μεριά. Ο άσπρος μανδύας του πανικού κατέβαινε, καλπάζοντας, πάνω 

στο αφηνιασμένο άλογο του τρόμου. Αυτόν δεν μπόρεσε να τον κρατήσει κανείς. 

Ούτε τα στόμια των πολυβόλων –ούτε τα ασκιά με το κρασί –ούτε οι σκηνοθέτες του 

σφαγείου…  

  Κι οι χασάπηδες, μάζεψαν τα βρεμμένα τους και γύρισαν κατησχυμένοι στην Αθήνα. 

Το μετεωρολογικό δελτίο –ο επιστρατευόμενος σύμμαχος κάθε Επιτελείου που τα 

βρίσκει μπαστούνια στο μέτωπο, παρακλήθηκε να κατασκευάσει μερικές χαμηλές 

νεφώσεις, μερικές θύελλες μετά βροχών, και να ρίξει το φιλάνθρωπο παραβάν των 

συννέφων πίσω απ’ το ρεζιλίκι των άπρακτων χασάπηδων. Απ’ την πάρτη του ο 

εκπρόσωπος του Γενικού Επιτελείου, βοήθησε κι αυτός να πάει κάτω ευκολότερα το 

χάπι: «Απορώ διατί αδημονεί το κοινόν. Τα υψώματα του Κλέφτη στερούνται 

οιασδήποτε στρατηγικής σημασίας». 

  Και μ’ αυτή τη φιλική καρπαζιά προς το σβέρκο του Στράτου  -που αυτός, όταν 

κατέλαβε τον Κλέφτη, ραδιοφωνικώς είχε δηλώσει πως πρόκειται περί υψωμάτων 

μεγίστης στρατιωτικής σημασίας- έπεσε η αυλαία πάνω στο σφαγείο. 

  Ο Κλέφτης έμεινε πάλι Έλληνας. 

  Και εις άλλα με υγείαν… 

30-7-48. 
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Της Άρτας το γιοφύρι 

 

   Ένα μήνα τώρα το ανακοινωθέν της Ελεύθερης Ελλάδας αρχίζει με το Γράμμο και 

κλείνει μ’ αυτούς. Στη Μακεδονία, Θράκη, Θεσσαλία, Ρούμελη, Πελοπόννησο, 

έντονη δράση σαμποτέρ και ελεύθερων σκοπευτών κατά των συγκοινωνιών του 

εχθρού. Είκοσι αυτοκίνητα –δώδεκα αυτοκίνητα- τριάντα αυτοκίνητα- τέσσερα τανκς 

–εφτά γέφυρες –τρεις αμαξοστοιχίες, τινάχτηκαν στον αέρα.»… 

  Οι δυο πόλοι. Το Μέτωπο και τα μέτωπα. Το μέτωπο με το Μι κεφαλαίο πάνω στο 

Γράμμο και τα χίλια μέτωπα του σαμποτέρ και του ελεύθερου σκοπευτή που 

ελαφρώνουν το πρώτο, το βοηθάνε, το κάνουν ανίκητο. Μέσα στο τεντωμένο τελάρο 

της Ελλάδας, οι μικρές βελόνες που κεντάνε, όλες μαζί, κάθε μια στην ούγια της, κάθε 

μια απ’ τη μεριά της, το μεγάλο κέντημα της Νίκης. Όλα τα χέρια, όλα τα δάχτυλα, 

δουλεύουν απάνω του. Άλλα φαίνονται, άλλα είναι κρυμμένα –όλα όμως δουλεύουν. 

Εκείνα που φαίνονται είναι στο μέτωπο –τα βλέπεις αμέσως. Είναι ο γρανίτινος 
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κυματοθραύστης που κρατάει 45 μέρες τώρα τα απανωτά και λυσσασμένα κύματα της 

φασιστικής επίθεσης. Απάνω του μανιάζει η θύελλα, απάνω του βογγάν οι άνεμοι, 

απάνω του σπάζουν τα μούτρα τους οι ορδές του δολλαρίου. Πίσω όμως; Ως που  να 

φτάσουν τα κύματα ως τον κυματοθραύστη και να συντριβούν, έχουν ποδάρια και 

περπατούν, ρόδες και κυλιούνται, σιδερένιους τροχούς και τρέχουνε, αρτηριακό 

σύστημα και κυκλοφορούνε. Αυτά τα ποδάρια, αυτές τις ρόδες κι αυτό το φλεβικό 

σύστημα του εχθρού είναι ο κλήρος των σαμποτέρ και των ελεύθερων σκοπευτών 

μας, το δικό τους βασίλειο, το δικό τους τσιφλίκι και το αλωνίζουνε. 

  Πρέπει τα ποδάρια που τρέχουν προς το μέτωπο να τσακίζονται –και τσακίζονται. Οι 

συγκοινωνιακές αρτηρίες να παθαίνουν αγκύλωση –και παθαίνουν. Το  σύστημα του 

εχθρού να φράζεται από εμβολή πάνω στην εμβολή, ως που να τα τινάξει ο άρρωστος 

πάνω στο Γράμμο.  Σήμερα τα γιοφύρια έγιναν για να τινάζονται, τα αυτοκίνητα για 

να διαλύονται στον αέρα –τα τραίνα για να μη φτάνουν ποτές στον ακραίο τους 

σταθμό. 

   Όσο η Ελλάδα δεν είναι των Ελλήνων, όσο η Ελλάδα είναι του Αμερικανού, όλα 

αυτά τα πράματα –και τραίνα κι αυτοκίνητα και δρόμοι και γεφύρια- δεν έχουν άλλον 

προορισμό στην ξενοπατημένη κι απαλλοτριωμένη πατρίδα μας απ’ το να τινάζονται 

στον αέρα. Αυτό είναι το ύψιστο πατριωτικό καθήκον –και τα χέρια των σαμποτέρ και 

των ελεύθερων σκοπευτών μας δεν κάνουν τίποτ’ άλλο παρά να τα βοηθάνε να το 

εκτελέσουνε. Όλ’ η πατρίδα, όσο κρατάνε η μαυρίλα κι η αγκούσα της σκλαβιάς, 

πρέπει να γίνει, και γίνεται, σαν το στοιχειωμένο γιοφύρι της Άρτας: «Ολημερίς το 

χτίζουνε και από βραδύ γκρεμιέται»… Η νάρκη, το φυτίλι, το καψούλι, το μπαρούτι, 

ο δυναμίτης, η χειροβομβίδα είναι τα πιο άγια, τα πιο πατριωτικά, τα πιο Ελληνικά 

εργαλεία της ώρας που περνάμε σα λαός και σαν Έθνος. 

  Όπως το λέει ο Παλαμάς, τονισμένο στη μεγαλόπνοη λύρα του: 

Κι αν είναι 

κι έρθουνε χρόνοι δίσεχτοι, πέσουν καιροί οργισμένοι 

κι όσα πουλιά μισέψουνε σκιασμένα, κι όσα δέντρα  

για τίποτ’ άλλο δε φελάν παρά για μετερίζια  

μη φοβηθείς το χαλασμό: Φωτιά τσεκούρι-τράβα  

ξεσπέρμεψέ το, χέρσωσε το περιβόλι, κόφ’ το  

και χτίσε κάστρο πάνω του και ταμπουρώσου μέσα  

για πάλαιμα, για μάτωμα, για την καινούργια γέννα. 

 

  Οι ποιητές –όταν επικοινωνούν με το λαό και με την καφτήν ανάσα των καιρών 

τους, κι όχι με τα μακρινά, ψυχρά άστρα του διαπλανητικού διαστήματος- έτσι 

μιλάνε. Κι ο Βίκτορας Ουγκώ, ο ποιητικός γίγαντας της Ευρώπης, την ίδια συβουλή 
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έδινε στα άξια παιδιά της Γαλλίας, όταν η Πατρίδα του κυλιόταν αιμόφυρτη κάτω από 

τη μπότα της πρωσικής εισβολής: 

…Ω Ελεύθεροι σκοπευτές –Εμπρός! 

περάστε μέσ’ απ’ τα χαμόκλαδα 

μέσ’ από τα ποτάμια, 

επωφεληθείτε απ’ τη σκιά και το σούρουπο, 

σα φίδια τρυπώστε στις λαγκαδιές γλιστρήστε, 

συρθείτε, σκοπεύτε  

πυροβολήστε, εξοντώστε τον εισβολέα… 

 

…Κάθε βράδυ, όταν πέφτουν τα βαριά πέπλα της νύχτας, απ’ τα χίλια λημέρια, τα 

στέκια και τους κρυψώνες τους, γλιστράνε μέσα στη νύχτα οι ίσκιοι. Είναι σα ν’ 

αποχτά, μονομιάς, η πατρίδα τα χέρια που της χρειάζονται, τα χέρια της τιμωρίας. Οι 

ίσκιοι οι αλαφροπάτητοι κινούνται μέσα στο σκοτάδι. Είναι χιλιάδες, είναι ανώνυμοι. 

Κι είναι ανώνυμοι, επειδή όλοι τους ένα όνομα έχουν. Αν τύχει κι ανταμώσουνε και 

διασταυρωθούν μέσα στην ελληνική νύχτα, που σα μητέρα τούς σκεπάζει 

προστατευτικά, ένα τους είναι το σύνθημα κι ένα το παρασύνθημά τους:  

  -Ποιος είσαι; Ρωτάει ο ένας ίσκιος τον άλλον. 

  -Αντάρτης Έλληνας. Και σένα ποιος σε σήκωσ’ απ’ το κρεβάτι σου και γυρίζεις μες 

στη νύχτα; 

  -Η Ελλάδα!... 

1-8-48. 
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Ο ορεινός λαβύρινθος 

 

   Με δεκατέσσερες χιλιάδες ανθρώπινα κορμιά, νεκρούς και τραυματίες, πλήρωσαν, 

ως την ώρα, το Γράμμο οι μοναρχοφασίστες. Και Γράμμο ακούνε –και Γράμμο απλώς 

αρχίσανε να βλέπουν με τα κιάλια τους. Ανεβασμένοι πάνω στο λεωφορείο της 

εθνικής καταστροφής και του ξολοθρεμού, πλήρωσαν εισιτήριο για την πρώτη στάση 

αυτό το ματωμένο δεκατεσσάρι. Κι είμαστε ακόμα, όπως λέει το Γενικό Αρχηγείο 

μας, στην αρχή της μάχης του Γράμμου, στην αρχή της διαδρομής. 

  Δεκατέσσερες χιλιάδες και κάμποσοι σε πενήντα μέρες. Δηλαδή, στρογγυλός 

λογαριασμός, τριακόσιοι άνθρωποι τη μέρα… Τριακόσιοι άνθρωποι κάθε πρωί, 

ξημερώνει ο Θεός τη μέρα, είναι διαλεγμένοι απ’ το κοπάδι να πληρώσουνε με το 

αίμα τους τον κεφαλικό φόρο της Τρουμανοκρατίας. Τριακόσια σπίτια –μέρα μπαίνει, 

μέρα βγαίνει- πρέπει να πάρουν τη λαχτάρα του δολλαριούχου Μινώταυρου και τα 

χαιρετίσματα του Γενικού Επιτελείου… 

  Είναι τόσο μεγάλες, τόσο τρομαχτικές οι απώλειες, τέτοιο το μάτωμα που τους κάνει 

ο Δ.Σ. με την ελαστική, τη θαυματουργή άμυνά του, που αναγκάζονται, μη 

μπορώντας να κάνουν αλλιώς –πώς να κρυφτεί τόσο αίμα;- να το ομολογούν κι οι 

ίδιοι. Ακούστε πώς θρηνολογεί το «Εμπρός», όχι από πόνο φυσικά για το αίμα που 

χύνεται, αλλά για τα σχέδιά τους που καταρρέουν: «Δεν είναι άδακρυς, δυστυχώς, ο 

πόλεμος αυτός. Χύνεται αίμα. Το ανακοινωθέν του Γ.Ε.Σ. αναγγέλλει καθημέραν 

νεκρούς και τραυματίας. Αι άγριαι ερυθραί οχυρώσεις, οργανωμέναι με αναμφισβήτητον 

τέχνην εις τον πλέον απότομον ορεινόν λαβύρινθον της Βαλκανικής χερσοννήσου, δεν 

κυριεύονται χωρίς σκληράς θυσίας. Άλκιμοι βλαστοί του Ελληνισμού φονεύονται και 

τραυματίζονται καθημερινώς εις τους αγρίους βράχους του Γράμμου»…. 

  Ορεινός λαβύρινθος –άγριοι βράχοι- ερυθραί οχυρώσεις –σκληραί θυσίαι. Τώρα τα 

λένε. Τώρα τα λένε και δεν είδαν ακόμα παρά το τέλος της αρχής του ορεινού 

λαβύρινθου. Έχει κύκλες ακόμα, έχει γυρίσματα, αγαπητοί, αυτός ο λαβύρινθος που 

μπήκατε –κι οι Αριάδνες που θα σας οδηγούσαν στην έξοδο έχουν προ πολλού 

πεθάνει. Ετούτος ο μοντέρνος λαβύρινθος έχει είσοδο, αλλά έξοδο δεν έχει. 

Πιασμένοι απ’ την ανθρώπινη αλυσίδα των δεκατεσσάρων χιλιάδων κορμιών που 

σχηυματίσατε ως εδώ, προχωρείτε, νομίζετε πως προχωρείτε, ενώ η αλήθεια είναι πως 

αλλάζετε απλώς θέσεις μέσα στους κύκλους της δαντικής κόλασης. Σαν εκείνη την 

αλεπού των μύθων του Αισώπου που έγλειφε με τη γλώσσα της τη λίμα και νόμιζε, 

μεθυσμένη από τη γεύση του ίδιου της αίματος, πως τρώει τη λίμα κι έμεινε στο τέλος 

δίχως γλώσσα –έτσι θα την πάθετε, έτσι την παθαίνετε κι εσείς. Με μόνη τη διαφορά 

πως η ορεινή λίμα του Γράμμου δεν κόβει μόνο γλώσσες –κι αυτό ας το ’χετε υπόψη 

σας. Η ορεινή λίμα του Γράμμου που απάνω της έχετε κολλήσει τις ανόητες και 
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αιμοχαρείς γλώσσες σας –τρώει, αυτή, κεφάλια, φαγώνει συστήματα, λιμέρνει 

καθεστώτα. 

  Να σας ακούει κανένας μοναχά αυτές τις μέρες της μεθυσμένης και παραπαίουσας 

θριαμβολογίας σας, καταλαβαίνει πόσο κοντά βρίσκεστε στην καταστροφή. Σαν τα 

μικρά παιδιά που φωνάζουν και τραγουδάνε μέσα στο σκοτάδι για να πνίξουν τον 

τρελό φόβο τους, έτσι μοιάζετε και σεις. Γιατί κατά βάθος καταλαβαίνετε πολύ καλά 

πόσο πύρρεια νίκη ήταν η προώθησή σας σε μερικά υψώματα, που για το καθένα τους 

σηκώσαμε, ίσου ύψους, πυραμίδες πτωμάτων. 

  Σας είχαμε τάξει όταν ξεκινήσατε για την περιπέτεια του Λαβύρινθου έναν ωραίο, 

μεγάλο, ευρύχωρο οικογενειακό τάφο του μοναρχοφασισμού πάνω στο Γράμμο. 

Νομίζω πως θα χρειαστεί να τροποποιηθούν τα σχέδια. Με το ρυθμό του ματώματος 

που προχωρεί η δουλειά, ο τάφος βλέπω να υψώνεται και να γίνεται ένα επιβλητικό 

καλλιμάρμαρο μαυσωλείο…  Εκτός αν προλάβει να σας πνίξει, από κάτω, ο βόγγος 

του αίματος που χύνετε αλογάριαστα, ο βόγγος των παιδιών του λαού, των χιλιάδων 

θυμάτων σας, ο βόγγος όλης της καταματωμένης πατρίδας που θα σηκωθεί και θα σας 

κυνηγήσει, μια μέρα, σαν Εριννύα και σα Νέμεση, ζητώντας πίσω το αίμα των 

αδικοχαμένων παιδικών της… 

7-8-48. 
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Ο ελιγμός 

 

  Ψάχνουν κι ακόμα ψάχνουν «αι ηρωικαί φάλαγγες του εθνικού στρατού». 

Ευρισκόμεναι, συνεχώς, εις επαφήν μετά του καταδιωκομένου εχθρού –όπως έλεγε και 

η Αθήνα- και έχουσαι καταρρίψει όλα τα ρεκόρ του ορεινού μαραθώνιου- έμειναν στο 

τέλος με τα πολυτελή έπιπλα των ενδιαιτημάτων της «συμμοριτικής» Κυβερνήσεως 

και τα υπερπολυτελέστατα τσουγκριά του Γράμμου… Περπατώ εις το δάσος, όταν ο 

λύκος δεν είναι δω. Μην τον είδατε; Μην τον απαντήσατε; 

  Τον απαντήσανε και τον απαντούνε παντού αλλού, εκτός από κει που τον ψάχνουνε. 

Τους γαργαλάει τις πατούσες εκεί κάτω στην Πελοπόννησο, αναδεύεται στα 

«εκκαθαρισθέντα» Ρουμελιώτικα μπατζάκια, τους ψειρίζει τις μασχάλες τις 

Θεσσαλικές –και μόνο τα Χάσια, α, τα κακόμοιρα… Αυτά κλειστήκαν σε μια 

περιπαθή περίπτυξη και αγκαλιάζουν το κενό, τη σκληρή στρατηγική του κενού 

χώρου.. 

  Η παρτιζάνικη τακτική… Δεν υπάρχει σκληρότερη… γυναίκα  από δαύτη. –Τι λες, 

Κιτριλάκη μου, που τη γνώρισες από κοντά; Τα λυγίσματα, τα τσαλίμια και τα κόλπα 

–ελιγμοί λέγονται στη σοβαρή στρατιωτική γλώσσα, αλλά δεν παύουν γι’ αυτό να 

είναι περιπαιχτικά, βασανιστικά λυγίσματα που τσακίζουν, που εξουθενώνουν, που 

βγάζουν νοκ άουτ στο τέλος όλους τους αρτηριοσκληρωμένους στρατηγούς. 
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  Οι θρυλλικοί Κινέζοι παρτιζάνοι του Μάο-Τσε-Τουγκ εφαρμόζουνε –και πηγαίνετε 

να ρωτήσετε τον Τσαγκ-Κάι-Σεκ και τους Αμερικάνους συμβούλους του με πόση 

επιτυχία- τον παρακάτω εξουθενωτικό τετράλογο της αντάρτικης τακτικής- 

πολύχρονης και πλουσιότατης πείρας: 

    1
ο
 . Όταν ο εχθρός απλώνεται –εμείς αποσυρόμαστε. 

    2
ο
. Όταν ο εχθρός σταματά ή στρατοπεδεύει -εμείς του ανοίγουμε εχθροπραξίες. 

    3
ο
. Όταν ο εχθρός προσπαθεί να αποφύγει τη μάχη –εμείς του επιτιθέμαστε. 

    4
ο
. Όταν ο εχθρός υποχωρεί –εμείς τον κυνηγάμε. 

   Προσθέστε και μια ελληνική τροπολογία στο πρώτο άρθρο του τετράλογου, για να 

έχετε μια πλήρη εικόνα του τι γίνεται και του τι πρόκειται να γίνει παραπέρα. Όταν ο 

εχθρός απλώνεται –λέει το πρώτο άρθρο- εμείς αποσυρόμαστε. Αποσυρόμαστε, 

αλλά… η χάρη μας δεν αποσύρεται καθόλου. Μικρά, ελαφρά, ευκίνητα τμήματα –τα 

αερικά και τα ξωτικά της περιοχής- αναλαμβάνουν  να κάνουν τον βίον αβίωτον στους 

φουρτουνιασμένους … νικητές και τροπαιούχους… Πάει ένα εχθρικό τμήμα για νερό; 

Η βρύση αποδεικνύεται ότι είναι στοιχειωμένη και κρατάει τους μισούς. Προχωρεί 

μια εφοδιοπομπή μέσα στην καρδιά του δάσους; Κάτι μάγια θα γίνουνε, κάτι 

μουλάρια θα παρλατίσουν, κάτι μουγκρητά και βογγητά θα ακουστούν, κάτι 

ημιονηγοί δε θα γυρίσουν. Κι αν πέσει και κανένα χιονάκι, χαιρέτα μας τον πλάτανο 

με τα πλατιά τα φύλλα. Εν τω μεταξύ και χωρίς να πέσει καν το χιονάκι, οι φασίστες 

ζούνε με το μπούζι στην καρδιά. Τα αερικά και τα ξωτικά του Γράμμου βάλανε κι 

όλας ευλογητό στην τροπολογία του 1
ου

 άρθρου: 

  «Στις 22 Αυγούστου –λέει το σημερινό ανακοινωθέν μας- τμήματα του Δ.Σ. που 

παρέμειναν και ελίσσονται στο χώρο του Γράμμου, χτύπησαν ενεδρευτικά εχθρικές 

φάλαγγες στην περιοχή Σούφλικ –Μεγάλη Πέτρα –Τσάρνο και προκάλεσαν στον εχθρό 

απώλειες πάνω από 50 νεκρούς και τραυματίες…» 

   Καλή αρχή… Και καλό τέλος. Κάτι ξέρει ο λαός όταν εύχεται καλά γεράματα. Και 

τα σούπερ-γεράματα του Σοφούλη, δεν τα βλέπω διόλου καλά… 
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Αντί Επιλόγου 

     Τα κείμενα αυτά που σώθηκαν από τη φωτιά της καρδιάς των ανθρώπων εκείνων, 

που έφτιαξαν στη συνείδησή τους, ότι δεν γίνεται σήμερα, σε τέτοιο βαθμό, ώστε να 

τρέξουν όσοι πάνε να κόψουν το νήμα της ζωής τους. Γιατί στην κοινωνία αυτή 

γίνανε τόσο φτωχοί, ώστε να πιστέψουν πως φταίνε οι ίδιοι για τη φτώχεια τους, μια 

φτώχεια που είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης της ικανότητας και συνεπώς του 

δικαιώματος στη ζήση. Της αξίας και του δικαιώματος στη χαρά της ζωής που τους 

αντιστοιχεί.  

   Για όσους θέλουν να έχουν ένα γερό μάθημα από τα χρονικά των θυμάτων της 

εξατομικευμένης βίας σαν του φυσικού μέσου επιβίωσης και που όταν αυτή δεν 

μπορεί να επιτευχθεί, τότε ο ανίκανος να την διαπράξει αυτοχειριάζεται, σαν απόδοση 

δικαίου για τη χαμένη αξία της προσωπικότητας του θύματος. Σαν τη δικαίωση του 

νόμου του χρήματος, προσπαθώντας με την αυτοχειρία του να δικαιωθεί από τους 

θύτες του, για το δικαίωμά τους να είναι τα αφεντικά της ζωής. Να κατέχουν το 

αφεντηλίκι επειδή απλά και μόνον, τόσο απλά, έχουν και κατέχουν το χρήμα, που οι 

ίδιοι -τα θύματα- δεν έχουν. Όταν θα φτάσουν τα κείμενα σαν και τούτο να 

διδάσκονται στα σχολεία, τότε θα βρεθεί ό,τι  αφαιρεί τη χαρά της ζωής από έναν 

άνθρωπο. Ο έρωτας για μια ζωή που δεν πουλιέται ούτε αγοράζεται. Γι’ αυτό και 

μπαίνει αυτή τη φορά στα θέματα που αφορούν την παιδεία, αυτό το κείμενο 

κληροδότημα-δώρο από αυτούς που μπόρεσαν να πολεμήσουν εκείνους που τους την 

κλέβουν για μπορούν να την πωλούν για λογαριασμό τους.  

   Το αριστούργημα αυτό του Απ. Σπήλιου δικαιολογεί ακέραια το μίσος κατά του 

ΚΚΕ από το φασιστικό μπλοκ, αφού αποδεικνύεται η βάση του φόβου τους, η 

εκθρόνιση από την εξουσία των αφεντικών τους.  

   Η πρωτοβουλία για την ανασύνταξη του κομμουνιστικού κινήματος στην Ευρώπη 

με την κοινή ανακοίνωση της συνάντησης στην Αθήνα αντιπροσωπειών των 

κομμουνιστικών κινημάτων, σε συνδυασμό με την ανάδειξη της μνήμης της 

αντιφασιστικής νίκης των λαών, την 9η Μαΐου, η οποία γιορτάστηκε και στο 

βασανισμένο νησί του Παπαδιαμάντη όπως και από όλο τον Ελληνικό λαό,  κάνει πιο 

χρήσιμη την μικρή αυτή προσπάθειά μας αναδημοσίευσης τέτοιων απελευθερωτικών 

αριστουργημάτων.  

Γιώργος Καραστατήρας. 

(Μάιος, 2015) 
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«… Για τον κομμουνιστή παντού είναι μέτωπο σήμερα, παντού γίνεται  μάχη. Και σ’ αυτή τη μάχη, τα μέλη του 

Κόμματος έχουν την ύψιστη τιμή νάναι, αυτά, μπροστά. Γιατί τα μέλη του Κόμματος είναι οι ατσάλινοι καταπέλτες 

της ιστορίας – που μπήγονται και γκρεμίζουν τα τείχη της βίας. Κι αυτοί πρώτοι, δέχονται πάνω στα στήθια τους τη 

θύελλα –την κάθε θύελλα... Πουλιά της καταιγίδας, σφυρήλατες ψυχές, το κλίμα τους είναι η πάλη, ο αέρας που 

αναπνέουνε ο κίνδυνος, το πρώτο κίνημα της ψυχής τους η αυταπάρνηση κι η αυτοθυσία.» 
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Παράρτημα 

1. 

Δρακόλιμνη... 

 
 

   

 

   Το διήγημα "Δρακόλιμνη" ανήκει στη συλλογή διηγημάτων με τον τίτλο "Θητεία"  του 

σπουδαίου πεζογράφου και επίσης αγωνιστή του Δημοκρατικού Στρατού, του Δημήτρη Χατζή. 

Είναι γραμμένο ακριβώς τις ίδιες εκείνες επικές ημέρες του 1948, όταν ο Σμόλικας, ο Κλέφτης κι 

ο Γράμμος είχαν γίνει για μήνες ταμπούρι αλύγιστο και άπαρτο κάστρο της Λευτεριάς, στη 

διάρκεια του λαϊκού δημοκρατικού αγώνα ενάντια στο μοναρχοφασισμό και στην 

αμερικανοκρατία. 

   Η Δρακόλιμνη του Σμόλικα, την οποία και έχω επισκεφτεί επανειλημμένα, σε αξέχαστες 

ορειβατικές μου εξορμήσεις στην Πίνδο, βρίσκεται σε υψόμετρο περίπου 2.150 μέτρων, ακριβώς στα 

ριζά της ψηλότερης κορυφής του Σμόλικα, του αγέρωχου "Γέρου".  Του "Γέρου" Σμόλικα, που 

αγναντεύει από κει πάνω αιώνια το Γράμμο, τον Κλέφτη, τη Γκαμήλα, τη Νεμέρτσικα και τον Αώο 

ποταμό..  

  Σμόλικας: Ένα αγκωνάρι ριζιμιό κι αλύγιστο στις χιονοθύελλες των αιώνων, μετερίζι όλων των 

αγώνων του Λαού μας για Λευτεριά, Εθνική Ανεξαρτησία και Κοινωνική Προκοπή. Σμόλικας: η 

ψυχή της ψυχή μας, το στεφάνι της Πίνδου, που ανασαίνει μαζί με την ελπίδα μας και αναστενάζει 

με τους καημούς μας. Αλλά που ποτέ δεν κάνει πίσω, φωνάζοντας στους οχτρούς αυτού του Λαού: 

μολών λαβέ! Δε θα περάσει η αδικία, δε θα περάσει ο φασισμός! 

  Αφιερώνω το διήγημα του Δημήτρη Χατζή, σε όλους τους φίλους αναγνώστες της www.sispirosi.gr 

με την ακροτελεύτια επισήμανση του συγγραφέα: 

«Μέσα στην καρδιά της Ελλάδας και του λαού της φωλιάζει τ’ αδάμαστο στοιχειό της 

λευτεριάς». 
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  Αυτός του ο λόγος ας είναι πάντα ο οδηγός μας, ιδιαίτερα σ' αυτούς, τους τωρινούς, τους τόσο 

κακορίζικους καιρούς μας... 

Νίκος Παπακωνσταντίνου 

 

 

(Αναδημοσίευση του διηγήματος «Δρακόλιμνη» από το βιβλίο του Δημήτρη Χατζή 

«Η θητεία» ) 

     Aπάνω στο Σμόλικα, λίγο πιο κάτω απ’ την ψηλότερη κορυφή του, στα 2000 μέτρα, 

ανάμεσα στους θεόρατους βράχους και στα χιόνια που δεν προφταίνουν να λιώσουν, 

είναι η Δρακόλιμνη. Ογδόντα μέτρα είναι όλο κι όλο το πλάτος της και μπορεί να 

φαίνεται μικρή στον ανήξερο διαβάτη που περνάει το ψηλοκρεμαστό μονοπάτι από την 

Κόνιτσα για τα Ζαγόρια. Άπατο είναι ωστόσο το βάθος της λίμνης. Και κει μέσα 

φωλιάζει ο «δράκος», η ψυχή του μεγάλου βουνού. Γι’ αυτό την είπανε και Δρακόλιμνη. 

   Άνθρωπο στρατοκόπο, γυναίκα διαβατική, καραβάνι νυχτωμένο στο δρόμο δεν 

ακούστηκε ποτές του να πειράξει ο δράκος του Σμόλικα. Κάθεται κει, από τότες που 

γίνηκε ο κόσμος, και φυλάει το βουνό. Τα χωριά ζούνε κάτω από τον ίσκιο του. Τα 

κοπάδια το καλοκαίρι σκορπούνε στα βουνίσια ποτιστικά του λιβάδια. Αυτός ποτές του 

δεν ξεπρόβαλε να τα λαχταρίσει. Οι τσοπαναραίοι φυσούν τις φλογέρες τους. Αυτός 

ακούει και χαίρεται. Με τους γνώριμους, τους δικούς του, είναι ήμερος και αγαπημένος. 

Κάθεται κει και μόνο φυλάει το μεγάλο βουνό του, ξένος ποτές να μην το πατήσει. 

 Με τούς ξένους αγριεύει. Κ’ είναι φοβερός όταν βγαίνει και αντιπαλεύει με τους άλλους 

δράκους των βουνών στο Πάπιγκο και στο Μέτσοβο. Τότε λένε ξεριζώνει τα πεύκα και 

κατρακυλάει τα μεγάλα κοτρόνια και βγάζει φωτιές από το στόμα του τις χειμωνιάτικες 

νύχτες. Κι ο μανιασμένος αγέρας σκορπίζει την τρομερή του κραυγή και γεμίζει τον 
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τόπο. Κ’ είναι πάντοτε νικητής σ’ αυτό το αντιπάλεμα και κυνηγάει τούς δράκους των 

άλλων βουνών και ξένος ποτέ ως τα τώρα δεν πάτησε το βουνό του. Κι οποίος το 

πάτησε, χάθηκε. 

 Τέτοιος είναι ο παλιός ηπειρώτικος θρύλος για τη Δρακόλιμνη και το δράκο του 

Σμόλικα. Ένας θρύλος που δεν πρόφτασε ν’ απολησμονηθεί κ’ η αλήθεια της 

απελευθερωτικής ιαχής, που γίνεται τώρα, τον ανάστησε. Ο δράκος που φωλιάζει στο 

άπατο βάθος της μυστηριώδικης λίμνης και φυλάει το μεγάλο βουνό του ζωντάνεψε 

μέσα στην αντίσταση των παλληκαριών του Δημοκρατικού Στράτου. Στη Σούσνιτσα και 

στον Κλέφτη, στην Πολιάνα, στη Γύφτισσα, στο Ταμπούρι κάτω από τον ίσκιο του 

Σμόλικα, πενήντα μέρες ο δράκος του παραμυθιού παράστεκε τους γνώριμους, τους 

δικούς του που πολεμούσαν για το βουνό του. Στέριωσε τους βράχους μπροστά στα 

πολυβολεία τους, τους έδειξε τα μυστικά μονοπάτια του βουνού του για να περνούν τη 

νύχτα, τους έκρυψε τη μέρα κάτω απ’ τούς θάμνους των μεγάλων του δέντρων.  

Πενήντα μέρες στάθηκε ορθός μπροστά στα μετερίζια των γνώριμων, των δικών του και 

κατρακύλησε πάνω στα κεφάλια των ξένων τα πιο μεγάλα κοτρόνια. Κ’ η θυμωμένη 

φωνή του αντιλάλησε από ρεματιά σε ρεματιά στα βουνά της Πίνδου κι από βουνό σε 

βουνό, σ’ όλη την Ελλάδα, σ’ όλον τον κόσμο, να την ακούσουν τα παλληκαριά και να 

αντρειώνονται, να την ακούσουν οι σκλάβοι να αναθαρρεύουν, να τρομάζουν οι 

τύραννοι.. . 

  Κάποτε ο Αλή Πασάς θέλησε να βρει τι κρύβεται μέσα στη Δρακόλιμνη. Ανέβηκε 

μοναχός του με την πιστή του φρουρά κ’ έριξε βάρκες με μακριά σκοινιά που θα 

‘φταναν ως το βάθος της. Τότες, λέει η παράδοση, θύμωσε ο δράκος, η καλοκαιριάτικη 

μέρα σκοτείνιασε ξαφνικά, άρχισε να πέφτει χαλάζι, έτρεμε ο τόπος κι ο Άλή Πασάς 

τρομαγμένος λάκισε τον κατήφορο. Πέρασαν από κει στα 1940 κ’ οι Αλπίνοι του 

Μουσολίνι. Ο δράκος αγρίεψε πάλι. Και δεν απόμειναν παρά μονάχα τ’ απέραντα 

κοιμητήρια τους. . . 

Τώρα οι δικοί μας τραβηχτήκανε παραπάνω στο Γράμμο. Οι ξένοι λένε πως πατούνε το 

Σμόλικα. Μα μέσα στο άπατο βάθος της μυστηριώδικης λίμνης ο δράκος κάθεται πάντα 

και φυλάει το μεγάλο βουνό του. Δεν το παράδωσε ποτές σε κανέναν ξένο και δε θα το 

παραδώσει και τώρα. Τις νύχτες βγαίνει και τριγυρίζει τους τάφους δίπλα στα πολυβόλα 

του Κλέφτη και της Πολιάνας κι ακούγεται το σκούξιμο του μέσα στα δάση. Τις νύχτες 

βγαίνει και περιπατεί στις σκοπιές, στα φυλάκια, στους καταυλισμούς των ξένων που 

πάτησαν το βουνό του κ’ εκείνοι νιώθουν το πέρασμα του και παγώνουν ολόβολοι. 

Ακούν τα πεύκα που τρίζουν, τρίζουν τα δόντια του, κ’ εκείνοι τρέμουν και αγρυπνούνε 

– απόψε θα ‘ναι που θα φανερωθεί, αύριο θα ξεσπάσει η οργή του; 

  Μέσα στη φωτιά της μεγάλης απελευθερωτικής μάχης, το σύμβολο του παλιού 

λησμονημένου ηπειρώτικου θρύλου γίνεται αλήθεια. Ο δράκος είναι ζωντανός. Και δεν 
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είναι μονάχα στη Δρακόλιμνη και στο Σμόλικα, στο Πάπιγκο, στο Μέτσοβο και στο 

Γράμμο – στα βουνά μοναχά. Μέσα στην καρδιά της Ελλάδας και του λαού της 

φωλιάζει τ’ αδάμαστο στοιχειό της λευτεριάς. 
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2. 

Η ΠΡΟΣΕΥΧΗ ΤΟΥ ΑΝΤΑΡΤΗ 

 

«Σ’ ευχαριστώ ψηλό βουνό, που μες στην αγκαλιά σου 
με δέχτηκες φιλόξενα σα στοργικός πατέρας. 

Τι να την κάνω τη ζωή κάτω στο σκλάβο κάμπο; 

Πικρό στο στόμα το ψωμί και το νερό φαρμάκι, 

μαυροντυμένα τα δεντρά και το τραγούδι κλάμα. 
 

Σ' ευχαριστώ ψηλό βουνό, που μού ’δωσες ελπίδα. 

Οι στάνες σου με θρέψανε, τα δέντρα σου, τα χόρτα. 
Με δρόσισαν τα ρυάκια σου, με σκέπασε η σπηλιά σου. 

Περήφανα τα ελάτια σου, χαρίζουν τη δροσιά τους 

στ’ αγρίμια, στα τελούμενα και τους καταδιωγμένους. 

Χίλιες φορές χιλιόχρονο δεν ένιωσες ποτές σου 
την καταφρόνια του ραγιά, δε λύγισες το γόνα. 

Θέλω να ζήσω λεύτερος, αδέρφι με τ’ αγρίμια. 

 
Δώσε βουνό στο σώμα μου τη λεβεντιά του ελάτου, 

κι άκακη σαν τα πρόβατα που βόσκουν στις πλαγιές σου 

κάν’ την ψυχή μου, να μπορεί να κυβερνάει το μίσος 

που η αδικιά το θέριεψε, και δώσε στην καρδιά μου 
του καταρράχτη την ορμή, της πυρκαγιάς τη φλόγα, 

του ντουφεκιού μου τη βροντή κάν’ την αστροπελέκι, 

για να λουφάξει ο τύραννος και να ξυπνήσει ο σκλάβος. 
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Λεύτερα σεις αγρίμια μου τα δόντια σας τροχίστε 

και σεις πυκνά χιονόδεντρα σφίξετε τα κλαδιά σας 
να μην πατήσει ο τύραννος το λεύτερό σας χώμα. 

Κι όταν θε να ’ρθει η Άνοιξη και λιώσουνε τα χιόνια 

και θα φυσήξει δροσερό της λευτεριάς τ’ αγέρι 

αητέ μου δωσ’ μου τα φτερά κι ελάφι μου τα πόδια 
και ρεματιά μου την ορμή για να χυθώ στον κάμπο 

να δώσω βόλι στο φονιά και λευτεριά στο σκλάβο». 

 
Δημοσιεύθηκε, ανυπόγραφα στην εφημερίδα «Νέος Μαχητής», 

 - όργανο της Δημοκρατικής Νεολαίας Ελλάδας (ΔΝΕ) του ΔΣΕ,  

 στις 6 του Δεκέμβρη 1947 (φύλλο 1ο, στη σελίδα 2),  

στη στήλη «ΟΙ ΝΕΟΙ ΠΟΙΗΤΕΣ». 
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3. 

Τούτη τη γης τη λεν Ελλάδα 

(Προς τον εξ Αμερικής αφέντη) 

 

Τούτη τη γης τη λεν Ελλάδα, εξοχότατε, 

ξέρουμε τις σκοτούρες ’πό ’χετε γι’ αυτήν 

και την αγάπη που της τρέφετε - σπολλάτη σας - 

μα εμείς λιγάκι χαμπαρίζουμε από τέτοια πράματα. 

Λαός - βλέπεις - αγράμματος και κακομαθημένος 

από δασκάλους σαν το Μακρυγιάννη 

και σαν το Γέρο του Μοριά, 

που μας εμάθανε φερσίματα σ’ οχτρούς μας 

μ' έναν κατάλογο καλής συμπεριφοράς 

που συνοψίζεται σ’ αυτές τις λέξεις: 

- Φωτιά και τσεκούρι! 

Λένε πως φταίει επειδής μπαίνει στη θάλασσα 

σε κάποιο πέρασμα δικό σας, 

που εσείς το λέτε: "αρτηρία Μεσογείου" 

και μεις το λέμε: "ακρογιαλιά", 

- πού να το φανταστούμε οι ανήξεροι; - 

Και ’νειρευόμαστε σα θα ’ρθει η άνοιξη 

να κατεβαίνουν τα παιδιά τις Κυριακές, 

αγόρια και κορίτσια, 

να ρίχνουν βότσαλα στη θάλασσα 

και βαρκούλες μ' άσπρα πανάκια. 

Τούτη τη γη, τη λεν Ελλάδα, εξοχότατε, 

εσείς τη λέτε όπως σας αρέσει: 

και "αποικία" και "σημείον στρατηγικόν", 

μα εμείς την ξέρουμε: Πατρίδα 

και σχωράτε μας που η μόρφωσή μας 

κι ο πολιτισμός μας δε φτάνει 

για να σας πούμε: ορίστε η αφεντιά σας 

και παίρνουμε τα ξύλα και τις πέτρες, 

τι έτσι έχουμε μάθει 

στόμα με στόμα απ’ τα τραγούδια της γενιάς μας. 

Μίμης Ραβάνης-Ρεντής 
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