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Περίληψη 

      Η παρούσα μελέτη πραγματεύεται τα εκτεταμένα συλλογικά μέτρα καταστολής 

και βίας (αντίποινα) του  γερμανικού στρατού Κατοχής εναντίον του άμαχου 

πληθυσμού των χωριών του Ζαγορίου Ιωαννίνων, από τον Ιούλιο του 1943 έως τον 

Αύγουστο του 1944.  

       Βασική πηγή μας αποτελούν, πέρα από την εξάντληση της ήδη διαθέσιμης 

βιβλιογραφίας από γραπτές πηγές σχετικά με την Κατοχή, την Αντίσταση και τα 

γερμανικά αντίποινα στο Ζαγόρι, οι  προφορικές μαρτυρίες πρωταγωνιστών της 

περιόδου αυτής, οι οποίοι αποκαλύπτουν πτυχές και λεπτομέρειες των γερμανικών 

αντιποίνων στο Ζαγόρι για πρώτη φορά. Πρόκειται με άλλα λόγια, για μελέτη του 

βιώματος των αντιποίνων από την πλευρά των απλών ανθρώπων, που όμως 

διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στην κοινότητά τους στη διάρκεια της γερμανικής 

Κατοχής. Οι  «φωνές» αυτών των απλών ανθρώπων μιας ορεινής περιοχής είναι 

αυτές, που έχουν κυρίαρχη θέση στην παρούσα έρευνα, εφόσον λειτουργούν ως το 

πρωτογενές υλικό, που οδηγεί στην εξαγωγή των ιστορικών συμπερασμάτων.  

       Την έρευνά μας συνθέτουν τρία επιμέρους ερευνητικά πεδία: α) γνωριμία με την 

περιοχή, την εποχή και τα γεγονότα μέσα, κυρίως, από την βιβλιογραφία β) 

συνέντευξη με άτομα, τα οποία έζησαν την εποχή αυτή και είχαν να καταθέσουν τις 

δικές τους εμπειρίες και απόψεις, που επιβεβαιώνουν ή φωτίζουν από διαφορετική 

σκοπιά τα όσα συνέβησαν και γ) συνέντευξη με ανθρώπους, που άκουσαν αυτά που 

συνέβησαν από άλλους, οι οποίοι τα έζησαν. 

       Τα ευρήματα της έρευνας έδειξαν ότι οι εκτελέσεις και οι καταστροφές που 

διαπράχτηκαν, συχνά με απίστευτη σκληρότητα και στην πλειοψηφία τους ενάντια σε 

αθώους άμαχους κατοίκους, πραγματοποιούνταν, σχεδόν αποκλειστικά, με στόχο την 

καταπολέμηση του ανταρτικού κινήματος και τον εκφοβισμό των κατοίκων των 

χωριών, ώστε να εξαναγκαστούν να αποσύρουν την υποστήριξή τους – εθελούσια ή 

αναγκαστική - προς τους αντάρτες της περιοχής. 

       Ο συνολικός απολογισμός των καταστροφών αφορά συνολικά 25 από τα 46 

χωριά του Ζαγορίου, όπου 146 άτομα εκτελέστηκαν και 1706 σπίτια πυρπολήθηκαν.      
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Abstract  

       This study deals with the extensive collective measures of repression and 

violence (retaliation) of the German occupation army against the civilian population 

of the villages of Zagori, Ioannina from July 1943 to August 1944.  

       Our basic source is, apart from the exhaustion of the already available 

bibliography on the Occupation, Resistance and German retaliation in Zagori, the oral 

testimonies of protagonists of this period, which reveal aspects and details of the 

German retaliation in Zagori for first time. It is in other words, to study the experience 

of retaliation on the part of ordinary people who have played a key role in their 

community during the German Occupation. The "voices" of these ordinary people in a 

mountainous region are those that have a dominant position in the present research 

study, since they act as the primary material that leads to the drawing of the historical 

conclusions. 

       Our research consists of three sub-research fields: a) acquaintance with the 

region, the time and the events in the literature, b) an interview with people who lived 

at that time and had to present their own experiences and opinions, which confirms or 

illuminates from a different perspective what happened; (c) interviewing people who 

have listened the facts from others who have lived them. 

       The findings of the study have shown that executions and disasters, often with 

incredible cruelty and the majority against innocent civilians, were carried out with 

the aim of combating the guerrilla movement and intimidating the villagers to force 

them to withdraw their support for the region's rebels. 

       The total disaster record concerns a total of 25 of the 46 villages in Zagori, where 

146 people were executed and 1706 homes burned. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.Επιλογή και οριοθέτηση του θέματος 

       Αντικείμενο της εργασίας μας αποτελεί η διερεύνηση των αντιποίνων των 

γερμανικών αρχών Κατοχής εναντίον του άμαχου πληθυσμού, όπως επίσης  και η 

καταγραφή των υλικών καταστροφών, που υπέστησαν τα χωριά του Ζαγορίου 

Ιωαννίνων. Η έρευνά μας επικεντρώνεται χρονικά στη διάρκεια της Κατοχής και του 

αντιστασιακού κινήματος στο Ζαγόρι.  

       Η χρονική περίοδος, που ερευνάται, οριοθετείται από τον Ιούλιο του 1943, που 

τα γερμανικά στρατεύματα εκδήλωσαν τις πρώτες στρατιωτικές επιχειρήσεις τους 

στην περιοχή του Ζαγορίου Ιωαννίνων, έως τον Αύγουστο του 1944, που τις 

τερμάτισαν.1  

       Τα γεγονότα, που διερευνούμε, διαδραματίζονται στα χωριά του Ζαγορίου, αλλά 

δεν λείπουν και αναφορές στην ευρύτερη περιοχή των Ιωαννίνων. Αυτό συμβαίνει 

όταν υπάρχει σύνδεση ή συσχετισμός με όσα διαδραματίσθηκαν στην περιοχή του 

ενδιαφέροντός μας, με σκοπό να φωτίσουν περισσότερο τα γεγονότα και να μας 

βοηθήσουν να τα κατανοήσουμε καλύτερα. Όπου κρίνεται απαραίτητο, γίνεται 

συγκριτική αναφορά με άλλες περιοχές της Ελλάδας για την καλύτερη κατανόηση 

των τεκταινόμενων στο Ζαγόρι.  

       Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα πηγάζει από το ενδιαφέρον σχετικά με 

τη δυναμική, που επέδειξαν οι κάτοικοι της περιοχής αυτής απέναντι στις δυσκολίες, 

που κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν κατά την περίοδο της Κατοχής, αρχικά από τους 

Ιταλούς και στη συνέχεια από τους Γερμανούς κατακτητές. 

       Τα γερμανικά στρατεύματα Κατοχής, εκδήλωσαν την εκδικητική τους μανία 

στους άοπλους κατοίκους των χωριών του Ζαγορίου, χωρίς ηθικούς φραγμούς, 

εκτελώντας αδιακρίτως άνδρες και γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένους, ακόμα και 

βρέφη ημερών και λεηλατώντας την περιουσία τους σε μια εποχή, που πάλευαν με 

την πείνα και αγωνίζονταν, καθημερινά, για την επιβίωσή τους. Όσο, μάλιστα, ο 

                                                 
1 Λόγω της κατάστασης, που είχε δημιουργηθεί από τις επιθέσεις και τις επιχειρήσεις δολιοφθοράς των 
ανταρτών στην Ήπειρο, από την άνοιξη του 1943, σε συνδυασμό και με την αναποτελεσματικότητα 
των Ιταλών, που είχαν τον έλεγχο της περιοχής, να τις αντιμετωπίσουν, τα γερμανικά στρατεύματα 
είχαν μετακινηθεί προς την περιοχή αυτή από τις αρχές Ιουλίου 1943, όπου με έδρα τα Ιωάννινα θα 
οργάνωναν σε συνεργασία με τα ιταλικά κατοχικά στρατεύματα εκκαθαριστικές επιχειρήσεις με στόχο 
την καταστολή της δράσης των ανταρτών στις ορεινές περιοχές της Πίνδου (Μάγερ, 2009:189-198).  
Οι Γερμανοί ανέλαβαν τον έλεγχο της Ηπείρου μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας με τους 
Συμμάχους (8 Σεπτεμβρίου 1943).  
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δοκιμαζόμενος λαός επέτεινε την αντιστασιακή του δράση, τόσο οι Γερμανοί 

κατακτητές κλιμάκωναν τα αντίποινά τους.  

       Το ενδιαφέρον μου για τη νεότερη τοπική Ιστορία σε συνδυασμό με την 

καταγωγή μου έπαιξαν καθοριστικό ρόλο για την επιλογή του θέματος αυτής της 

εργασίας. Η απόφαση για την έρευνα, ιδιαίτερα την καταγραφή μιας σειράς 

μαρτυριών, ελήφθη πρόσφατα ύστερα από το σχόλιο κάποιων φίλων μου στο χωριό, 

που μου είπαν τα εξής (περίπου): «Τόσοι δάσκαλοι και καθηγητές βγήκατε από το 

χωριό και γράφετε βιβλία για διάφορα θέματα, αλλά κανένας σας δεν γράφει τι έγινε 

εδώ το 1943 και ένας-ένας αυτοί, που τα είδαν πεθαίνουν και η ιστορία θα χαθεί». 

2. Εννοιολογική αποσαφήνιση των όρων 

2.1. Τα Αντίποινα 

             Οι δραστικότερες κυρώσεις, που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του 

πολέμου θεωρούνται τα αντίποινα, τα οποία επενεργούν στον πληθυσμό άσχετα με 

την τελική έκβαση της πολεμικής αναμέτρησης, πλην όμως εμπεριέχουν την αδικία 

της τιμωρίας αθώων πολιτών, οι οποίοι δεν συμμετέχουν στις εχροπραξίες.   

              Το ισχύον προπολεμικό διεθνές δίκαιο παρουσίαζε κενά, καθόσον 

στηρίζονταν σε ρυθμίσεις της εποχής του γαλλοπρωσικού πολέμου (1870-71) και αν 

και το θέμα είχε τεθεί σε διάφορες διεθνείς διασκέψεις δεν είχε επιλυθεί, λόγω 

διάστασης απόψεων μεταξύ των κρατών. Οι πρώτες ρυθμίσεις, περί προστασίας του 

άμαχου πληθυσμού, ο οποίος βρισκόταν σε καθεστώς Κατοχής, προσαρτήθηκαν τόσο 

στη δεύτερη Σύμβαση της Χάγης του 1899, όσο και στην τέταρτη Σύμβαση της 

Χάγης του 1907. Μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και αφού οι ρυθμίσεις της Χάγης 

αποδείχθηκαν ατελείς, τελικά υιοθετήθηκε η Συνθήκη της Γενεύης του 1929, η οποία 

περισσότερο συμπλήρωσε παρά αντικατέστησε τις σχετικές με τον άμαχο πληθυσμό 

διατάξεις του 1899 και του 1907 (Δορδανάς, 2002:2-6).   

       Περαιτέρω, ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος απέδειξε ότι οι διατάξεις της Συνθήκης 

του 1929 έπρεπε να αναθεωρηθούν σε αρκετούς τομείς. Για το σκοπό αυτό, μετά το 

τέλος του πολέμου, λόγω της ευρείας εφαρμογής μέτρων αντιποίνων εναντίον του 

άμαχου πληθυσμού στις κατεχόμενες χώρες, η επιτροπή του Διεθνούς Ερυθρού 

Σταυρού και οι Εθνικές κυβερνήσεις2 ανέλαβαν την αναθεώρηση των συνθηκών της 

Χάγης, με αποτέλεσμα την υπογραφή στις 12 Αυγούστου 1949 στη Γενεύη τεσσάρων 

                                                 
2 Διπλωματική Συνδιάσκεψη για τη σύνταξη διεθνών συμβάσεων για την προστασία των θυμάτων 
πολέμου. 
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Συμβάσεων3 οι οποίες αφορούσαν τα εξής θέματα: τη βελτίωση της κατάστασης των 

τραυματιών και ασθενών των εμπολέμων «εις τον κατά ξηρά πόλεμο», τη βελτίωση 

της καταστάσεως των τραυματιών και ασθενών των εμπολέμων «εις τον κατά 

θάλασσαν πόλεμο», τη μεταχείριση «των αιχμαλώτων πολέμου» και την προστασία 

«αμάχων πληθυσμών» κατά τη διάρκεια του πολέμου (στο ίδιο, σ. 6). 

       Η σύμβαση «περί προστασίας του άμαχου πληθυσμού σε καιρό πολέμου», που 

κυρώθηκε από τη χώρα μας με τον Ν. 3481 της 30-12-1955/5-1-1956 (ΦΕΚ Α' 3), 

προβλέπει τα εξής:   

«Άρθρον 3. Εις περίπτωσιν ενόπλου συρράξεως ουχί διεθνούς 

χαρακτήρος αλλ’ ανακυπτούσης εντός της εδαφικής περιοχής ενός των 

Υψηλών Συμβαλλομένων Μερών, έκαστον Μέρος εις την σύρραξιν 

υποχρεούται να εφαρμόση τουλάχιστον τας ακολούθους διατάξεις: 

1. Άτομα μη λαμβάνοντα ενεργόν μέρος εις τας εχθροπραξίας, 

συμπεριλαμβανομένων και των μελών των ενόπλων δυνάμεων των 

καταθεσάντων τα όπλα και των τεθέντων εκτός μάχης ένεκα νόσου, 

τραυμάτων, κρατήσεως ή άλλης αιτίας θα τύχουν εν πάση περιπτώσει 

ανθρωπιστικής μεταχειρίσεως άνευ οιασδήποτε δυσμενούς διακρίσεως 

στηριζομένης εις την φυλήν, το χρώμα, την θρησκείαν ή πίστιν, το φύλον, 

την γέννησιν ή τον πλούτον ή εις οιοδήποτε ανάλογον κριτήριον». 

«Άρθρο 76 - 1. Οι γυναίκες θα αποτελούν αντικείμενο ειδικού σεβασμού 

και θα προστατεύονται συγκεκριμένα κατά του βιασμού, της 

εξαναγκαστικής πορνείας και οποιασδήποτε άλλης μορφής άσεμνης 

επίθεσης...». 

                                                 

3 Οι Συμβάσεις αυτές, μαζί με τα δύο συμπληρωματικά Πρωτόκολλα του 1977, αποτελούν τα 
σημαντικότερα κείμενα του ανθρωπιστικού δικαίου σε σχέση με την προστασία των αμάχων σε καιρό 
πολέμου, που η χώρα μας επικύρωσε, τη μεν Σύμβαση με τον Ν. 3481 της 30-12-1955/5-1-1956 «Περί 
κυρώσεως των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949» (ΦΕΚ Α' 3), το δε σχετικό 
Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Ι  με τον Ν. 1786 της 8 Ιουνίου 1988 «Κύρωση προσθέτου 
Πρωτοκόλλου Ι στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949» (ΦΕΚ Α' 125). Το 
Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο Ι αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων των «διεθνών ενόπλων 
συγκρούσεων», ενώ το Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο ΙΙ αφορά στην προστασία των θυμάτων «μη 
διεθνών ενόπλων συρράξεων».  
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«Άρθρο 77 - 1. Τα παιδιά θα αποτελούν αντικείμενο ιδιαίτερου σεβασμού 

και θα προστατεύονται απέναντι σε οποιαδήποτε μορφή ανάρμοστης 

επίθεσης. Τα εμπόλεμα Μέρη θα τους παρέχουν τη μέριμνα και τη 

βοήθεια που χρειάζονται ανεξαρτήτως της ηλικίας τους ή οποιουδήποτε 

άλλου λόγου…». 

       Σύμφωνα με τον Δορδανά (ό.π., σ. 1-2): 

«Τα αντίποινα ήταν τα μέτρα, που έλαβαν τα γερμανικά στρατεύματα 

στην προσπάθειά τους να εξαναγκάσουν τον αντίπαλο, δηλαδή τους 

αντάρτες και τον πληθυσμό, να απόσχουν από ενέργειες εναντίον των 

στρατευμάτων Κατοχής».  

       Στην περίπτωση δύο εμπολέμων κρατών, ως αντίποινα αναφέρονται τα μέτρα, 

που θα μπορούσε να εφαρμόσει ένα κράτος εναντίον ενός άλλου, προκειμένου να 

εξαναγκάσει τον εχθρό να τηρήσει το ισχύον διεθνές δίκαιο (αυθεντικά αντίποινα). 

Στην περίπτωση, όμως, που τα μέτρα επιβάλλονται από τις δυνάμεις κατοχής στον 

άμαχο πληθυσμό εξαιτίας ενεργειών άλλων (μη αυθεντικά αντίποινα) προτείνεται η 

αντικατάσταση του όρου αντίποινα από τον όρο συλλογικές ποινές (Δορδανάς, ό.π., 

σ. 2).  

       Σύμφωνα με τον Π. Βόγλη, η λογική των αντιποίνων βασίζονταν σε τρεις αρχές: 

α) στην αρχή της ασύμμετρης απάντησης, όπου για κάθε απώλεια των κατοχικών 

στρατευμάτων, τα θύματα από τον ντόπιο πληθυσμό θα έπρεπε να είναι πολλαπλάσια, 

β) στην αρχή της συλλογικής ευθύνης, με την επιβολή αντιποίνων και γ) στην άρση 

της διάκρισης εμπολέμων και αμάχων (Παπανδρέου, 2014).  

       Στην παρούσα εργασία θα γίνει χρήση του όρου αντίποινα, που υποδηλώνει τις 

συλλογικές ποινές, που επέβαλαν οι γερμανικές αρχές Κατοχής στον άμαχο 

πληθυσμό του Ζαγορίου.  

2.2. Άμαχος πληθυσμός 

       Το διεθνές δίκαιο, σε συνδυασμό με το δίκαιο της χώρας, ρυθμίζει τις σχέσεις 

ανάμεσα σε ένα εμπόλεμο κράτος και τους πολίτες του αντιπάλου μέρους. Το 

ανθρώπινο δυναμικό του αντιπάλου μέρους κατατάσσεται σε μαχίμους και αμάχους. 

Οι μάχιμοι μπορούν να διεξάγουν πόλεμο και ως εκ τούτου να αποτελέσουν 

αντικείμενο επιθέσεως από τον εχθρό, σε αντίθεση με τους άμαχους, οι οποίοι δεν 

μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο νόμιμης επιθέσεως.  
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       Στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 «περί προστασίας του 

άμαχου πληθυσμού σε καιρό πολέμου», δεν ορίζεται ο όρος «άμαχος πληθυσμός», 

αλλά υπάρχει μια σειρά από διατάξεις, που αναφέρονται στο θέμα αυτό και 

συγκεκριμένα: 

       Στο άρθρο 3 γίνεται λόγος για: 

«Άτομα μη λαμβάνοντα ενεργόν μέρος εις τας εχθροπραξίας, 

συμπεριλαμβανομένων και των μελών των ενόπλων δυνάμεων των 

καταθεσάντων τα όπλα και των τεθέντων εκτός μάχης ένεκα νόσου, 

τραυμάτων, κρατήσεως ή άλλης αιτίας4».   

       Η έννοια του άμαχου πληθυσμού ορίζεται, κατά βάση, στο πρώτο Πρόσθετο 

Πρωτόκολλο στις Συμβάσεις της Γενεύης.5 Συγκεκριμένα το άρθρο 50 ορίζει στην 

παράγραφο 2 ότι: «ο άμαχος πληθυσμός περιλαμβάνει όλα τα πρόσωπα, που είναι 

ιδιώτες». Ενώ στην παράγραφο 1 ορίζει ότι:  

«Ως ιδιώτης νοείται κάθε πρόσωπο, που δεν ανήκει σε μία από τις 

κατηγορίες των προσώπων, που αναφέρονται στο άρθρο 4α (1), (2), (3) 

και (6) της 3ης Σύμβασης και στο άρθρο 43 του παρόντος Πρωτοκόλλου. 

Σε περίπτωση που προκύψει αμφιβολία για το αν ένα άτομο είναι ιδιώτης, 

το πρόσωπο αυτό θα θεωρείται ότι είναι ιδιώτης».   

       Επίσης, στο εσωτερικό μας δίκαιο, η έννοια του άμαχου πληθυσμού ορίζεται στο 

άρθρο 4 του Νόμου 3948 (ΦΕΚ) 71/Α/5.4.2011, «προσαρμογή των διατάξεων του 

εσωτερικού δικαίου προς τις διατάξεις του Καταστατικού του Διεθνούς Ποινικού 

Δικαστηρίου που κυρώθηκε με το Ν. 3003/ 2002 (Α' 75)» ως εξής:  

 1. «Ως “άμαχος πληθυσμός” νοείται το σύνολο των ατόμων, που δεν 

συμμετέχουν ενεργά σε εχθροπραξίες ή έχουν σταματήσει να λαμβάνουν 

μέρος σε αυτές, συμπεριλαμβανομένων των μελών των ενόπλων 

δυνάμεων, που έχουν παραδώσει τον οπλισμό τους και των ατόμων, που 

έχουν τεθεί εκτός μάχης εξαιτίας ασθένειας, τραυματισμού, αιχμαλωσίας 

ή άλλου λόγου… ». 

3. «Ως “πρόσωπα, που προστατεύονται κατά το διεθνές ανθρωπιστικό 

δίκαιο” θεωρούνται: 

                                                 
4 Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 περί προστασίας του άμαχου πληθυσμού σε καιρό 
πολέμου  όπως κυρώθηκε με τον Ν. 3481 της 30-12-1955/5-1-1956 : Περί κυρώσεως των Συμβάσεων 
της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 (ΦΕΚ Α' 3). 
5 Ειδικότερα στα άρθρα 4α, 6 και 50 του ΠΠ I.  
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α. σε διεθνείς ένοπλες συρράξεις: πρόσωπα, που προστατεύονται 

σύμφωνα με τις Συμβάσεις της Γενεύης του 1949 και του πρώτου 

Πρόσθετου Πρωτοκόλλου του 1977, ιδίως οι τραυματίες, οι ασθενείς, οι 

ναυαγοί, οι αιχμάλωτοι πολέμου και ο άμαχος πληθυσμός…».  

       Από τις διατάξεις αυτές συνάγονται ορισμένα βασικά συμπεράσματα, που 

χρησιμεύουν στο να προσεγγισθεί η έννοια του άμαχου πληθυσμού επί διεθνών 

συγκρούσεων. Κατ’ αρχάς, ο όρος «civilians», που στην ελληνική μετάφραση στο 

Πρωτόκολλο I αποδίδεται ως «ιδιώτες», αναφέρεται σε πρόσωπα, τα οποία δεν 

λαμβάνουν, ενεργά, μέρος σε εχθροπραξίες. Πρόκειται, λοιπόν, κατά κανόνα για 

απλούς και άοπλους πολίτες, οι οποίοι δεν συνδέονται, άμεσα ή έμμεσα, με τις 

ένοπλες δυνάμεις (Ναζίρης, 2009:159-160). Υπ’ αυτή την έννοια, στην παρούσα 

εργασία ως άμαχος πληθυσμός νοείται ένας ικανός αριθμός προσώπων, που 

συνυπάρχουν σε μια ορισμένη περιοχή, καθίστανται στόχος από τις εχθρικές δυνάμεις 

(πληθυσμός) και δεν λαμβάνουν μέρος στις εχθροπραξίες κατά το χρόνο της επίθεσης 

(άμαχος).     

3.Δομή της εργασίας 

       Η μελέτη μας για τα αντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στο Ζαγόρι 

απαρτίζεται από δύο βασικά μέρη. Το πρώτο μέρος αφορά τη θεωρητική διερεύνηση 

του θέματος και αποτελείται από δύο κεφάλαια, ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει 

την ερευνητική προσέγγιση του θέματος και αποτελείται από τρία κεφάλαια.  

       Μέρος πρώτο: Στο πρώτο κεφάλαιο, χωρισμένο σε έξι επιμέρους ενότητες, 

διατυπώνεται το ερευνητικό πρόβλημα, καθορίζονται ο σκοπός, οι στόχοι και οι 

ερευνητικές υποθέσεις της εργασίας και τονίζεται η αναγκαιότητα διεξαγωγής της 

έρευνας. Στη συνέχεια αναφέρεται η σπουδαιότητα του θέματος της εργασίας, αλλά 

και οι προϋποθέσεις για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας. Στο δεύτερο κεφάλαιο, 

χωρισμένο σε πέντε ενότητες γίνεται βιβλιογραφική αναδρομή εφ’ όλης της σχετικής, 

με το θέμα και την περιοχή, προϋπάρχουσας βιβλιογραφίας. Στην πρώτη ενότητα 

θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφερθούμε στο γενικό ιστορικό πλαίσιο της περιοχής του 

Ζαγορίου. Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η σκοπιμότητα των αντιποίνων εναντίον 

του άμαχου πληθυσμού και η αποτελεσματικότητά τους. Επίσης γίνεται αναφορά στα 

μέτρα των αντιποίνων στο πλαίσιο του Διεθνούς Δικαίου, με έμφαση στις Συμβάσεις 

της Γενεύης (1949), που εξετάζονται μαζί με τα δύο συμπληρωματικά Πρωτόκολλα 

(1977). Στην τρίτη ενότητα αναφερόμαστε στα βασικά στοιχεία της περιόδου της 
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ιταλικής και της γερμανικής Κατοχής (Μάιος 1941- Οκτώβριος 1944). Στην τέταρτη 

ενότητα γίνεται αναφορά στις κυριότερες αντιστασιακές οργανώσεις, που 

συγκροτήθηκαν στα χωριά του Ζαγορίου κατά την περίοδο της Κατοχής. Στην 

πέμπτη ενότητα παρουσιάζονται τα πολεμικά γεγονότα και οι εκκαθαριστικές 

επιχειρήσεις του γερμανικού στρατού στην περιοχή του Ζαγορίου κατά τα έτη 1943 – 

1944, καθώς και τα αντίποινα, που εφάρμοσαν τα γερμανικά στρατεύματα εναντίον 

του άμαχου πληθυσμού του Ζαγορίου, επειδή βοηθούσε τους αντάρτες του ΕΛΑΣ και 

του ΕΔΕΣ. Σε ιδιαίτερη υποενότητα γίνεται λόγος για την 1η Ορεινή Μεραρχία 

Καταδρομών «Εντελβάϊς».  

       Μέρος δεύτερο: Στο  τρίτο κεφάλαιο της εργασίας γίνεται αναφορά στην επιλογή 

της μεθοδολογίας και στο σχεδιασμό της έρευνας, όπου αναδεικνύεται η σημασία που 

έχει η συλλογή, η διάσωση και η αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών για την 

ιστορική μνήμη, αλλά και για την ιστορική επιστήμη γενικότερα, ενώ γίνεται 

αναφορά στην προφορική ιστορία ως μια σύγχρονη μορφή ιστορικής τεκμηρίωσης. 

Στο τέταρτο κεφάλαιο γίνεται η ανάλυση των δεδομένων, όπως αυτά προκύπτουν από 

τις συνεντεύξεις, που μας παραχώρησαν άτομα, τα οποία είχαν σημαντικές 

βιωματικές εμπειρίες από την εποχή και την περιοχή και ήταν σε θέση να τις 

ανασυνθέσουν μετά από την παρέλευση δεκάδων ετών. Οι αφηγητές-συνομιλητές 

προέρχονταν από τα Ζαγοροχώρια, όπου βίωσαν έντονα τα γεγονότα της 

μελετώμενης περιόδου. Στο πέμπτο κεφάλαιο διατυπώνονται τα γενικά 

συμπεράσματα της εργασίας.  

       Τέλος, το παράρτημα της εργασίας που ακολουθεί περιλαμβάνει: α) πίνακες με 

τα ονόματα (παλαιά και νέα) των χωριών του Ζαγορίου, καθώς και πίνακες με τα 

στοιχεία των εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς, β) χάρτες της περιοχής Ζαγορίου 

και χάρτες που απεικονίζουν το σχεδιασμό και την πορεία των γερμανικών 

στρατιωτικών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στα χωριά του Ζαγορίου κατά τα έτη 

1943 – 1944, γ) έγγραφα που συλλέξαμε από τους πληροφορητές μας στη διάρκεια 

των συνεντεύξεων και δ) φωτογραφικά τεκμήρια της εποχής και της περιοχής, που 

προέρχονται από τη βιβλιογραφία που μελετήσαμε, καθώς και από το προσωπικό 

αρχείο του ερευνητή.     

4. Ευχαριστίες 

       Για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής αυτής εργασίας θα ήθελα να ευχαριστήσω       

τον καθηγητή και επιβλέποντα της εργασίας μου κ. Γεώργιο Κόκκινο για την 
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επιστημονική του καθοδήγηση, τη συμβολή του, τις καίριες επισημάνσεις και τις 

μεθοδολογικές συμβουλές του.  

       Ευχαριστώ επίσης τον καθηγητή κ. Βασίλειο Δαλκαβούκη του Τμήματος 

Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης για το υλικό με 

το οποίο με προμήθευσε, τις πολύτιμες συμβουλές του και τον χρόνο, που ήταν πάντα 

διατεθειμένος να αφιερώσει.6   

       Η ερευνητική διαδικασία, όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα μπορούσε να 

ολοκληρωθεί, χωρίς τη βοήθεια συγκεκριμένων προσώπων της περιοχής, που με 

έφεραν σε επαφή με τους πληροφορητές, διευκολύνοντας ακόμη περισσότερο τη 

διαδικασία της προσέγγισής τους από πλευράς μου, όπως, επίσης, και με βοήθησαν 

να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους, προκειμένου να αισθανθούν οικεία και να μου 

παραθέσουν κάθε λεπτομέρεια και περιστατικό που επιθυμούσαν, που θεωρούσαν 

απαραίτητο να καταγραφεί ή που είχαν πιο εύκαιρο στη μνήμη τους.  

       Για το λόγο αυτό αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τον Βασίλειο Σπύρου, 

Δήμαρχο Ζαγορίου, τον Γαβριήλ Παπαναστασίου, πρώην Δήμαρχο Ζαγορίου και τον 

Δημοσθένη Σιαμέτη, πρώην  Αντιδήμαρχο Ανατολικού Ζαγορίου για την 

παραχώρηση υλικού  και τους ίδιους τους πληροφορητές, που έσπευσαν, πολλές 

φορές, να με παραπέμψουν και σε άλλους πρωταγωνιστές της περιόδου, που 

μελέτησα.   

       Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένειά μου για την πολύπλευρη 

στήριξη, που μου παρείχε σε όλα τα επίπεδα της εκπόνησης του προγράμματος αυτού 

και τους καθηγητές μου στο μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών, που συνέβαλαν στον 

εμπλουτισμό των ιστορικών και παιδαγωγικών γνώσεών μου, αλλά και στον τρόπο 

αξιοποίησής τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Ο κ. Δαλκαβούκης κατάγεται από το Ζαγόρι (Μονοδένδρι). 
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ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ 
 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

1.Διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος 

       Η παρούσα εργασία αποτελεί μια μελέτη τοπικής ιστορίας, αφού αντικείμενο 

έρευνας είναι η μικρή κοινωνία των χωριών του Ζαγορίου, όπου οι γερμανικές 

στρατιωτικές αρχές εφάρμοσαν αντίποινα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού στη 

διάρκεια της Κατοχής και συνεπακόλουθα το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στους 

κατοίκους τους. Πρόκειται με άλλα λόγια, για μελέτη του βιώματος των αντιποίνων 

από την πλευρά των απλών ανθρώπων. Εξάλλου, οι τοπικές μελέτες προσπαθούν να 

απαντήσουν στο ερώτημα πως βιώθηκε η ιστορία από τους «καθημερινούς απλούς 

ανθρώπους».7     

       Η ενδιαφέρουσα θεματολογία, καθώς και η ακόμα πιο προκλητική διαδικασία 

συγκέντρωσης του υλικού από ανθρώπους πρόθυμους  να καταθέσουν τα βιώματα, 

τις εμπειρίες, τις εκτιμήσεις και τις απόψεις τους, συνδυάστηκαν με την πρόσφορη 

μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας, η οποία κατάφερε να αναδείξει τα 

προαναφερθέντα στοιχεία. Η έρευνά μας προβάλλει τις προσωπικές τους θέσεις, γύρω 

από την προαναφερόμενη θεματολογία, προκειμένου να συμπληρώσει και να φωτίσει 

τοπικά ιστορικά γεγονότα. Οι  «φωνές» αυτών των απλών ανθρώπων μιας ορεινής 

περιοχής είναι αυτές, που έχουν κυρίαρχη θέση στην παρούσα έρευνα, εφόσον 

λειτουργούν ως το πρωτογενές υλικό, που οδηγεί στην εξαγωγή των συμπερασμάτων.  

       Η ερευνητική προσπάθειά μας αποσκοπεί στο να επικαιροποιήσει το ζήτημα των 

αντιποίνων κατά την περίοδο της Κατοχής  στα χωριά του Ζαγορίου, ένα ζήτημα, που 

διεγείρει έντονα συναισθήματα στις τοπικές και όχι μόνο κοινωνίες (μαρτυρικά 

χωριά).   

 

 

                                                 
7 Μαραντζίδης, Ν., (2008). Η τοπική διάσταση στη μελέτη της Κατοχής και του ελληνικού εμφυλίου 
πολέμου. Στο Αντωνίου, Γ., και Μαραντζίδης, Ν., (επιμ). Η εποχή της σύγχυσης. Η δεκαετία του ’40 και 
η ιστοριογραφία, Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της Εστίας, σ. 173-176.   
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2. Σκοπός και ερευνητικές υποθέσεις 

       Σκοπός της παρούσας έρευνας  είναι η καταγραφή και η ανάλυση των αντιποίνων 

των γερμανικών στρατιωτικών αρχών στην περιοχή του Ζαγορίου Ιωαννίνων (Ιούλιος 

1943- Αύγουστος 1944), μέσα από την βιβλιογραφία αλλά και προφορικές μαρτυρίες 

από πρόσωπα, τα οποία βίωσαν την εμπειρία των αντιποίνων. Ειδικότερα, θα 

αναζητηθούν και διερευνηθούν:  

o Η λογική της εφαρμογής αντιποίνων.  

o Ο σκοπός της εφαρμογής αντιποίνων.  

o Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αντιποίνων και  

o Οι επιπτώσεις των αντιποίνων στον άμαχο πληθυσμό.   

       Η εργασία θα περιστραφεί γύρω από τα παρακάτω βασικά ερωτήματα (τα οποία 

μπορεί να αναλυθούν και σε μερικότερα):  

o Ποια ήταν τα αίτια της εφαρμογής αντιποίνων των Γερμανών στα χωριά του 

Ζαγορίου; 

o Ποια ήταν η μορφή και η έκταση των αντιποίνων; 

o Ποια ήταν η στάση του κατοίκων έναντι των ανταρτών; 

o Ποια ήταν η στάση των ανταρτών έναντι των κατοίκων των χωριών; 

o Ποιος ήταν ο στόχος των αντιποίνων; 

o Ποια ήταν η στάση των ανταρτών έναντι των Γερμανών; 

o Ποια ήταν η στάση των κατοίκων έναντι των Γερμανών; 

o Η επιβολή των αντιποίνων εναντίον των χωριών είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα;  

o Με την εφαρμογή μέτρων αντιποίνων κατάφεραν να αντιμετωπίσουν τον 

προερχόμενο από τους αντάρτες κίνδυνο;  

o Ποιες ήταν οι αντιδράσεις των κατοίκων των χωριών αυτών; 

o Ποια ήταν η κατάσταση των κατοίκων μετά τις γερμανικές επιχειρήσεις; 

o Πως αντιμετώπισαν τα προβλήματα και τις δυσκολίες;  

o Ποιος ευθύνεται για τα αντίποινα, η αντίσταση ή οι κατακτητές; Με άλλα λόγια υπάχει ή δεν 

υπάρχει διαιρεμένη μνήμη; 

       Επίσης, γίνεται διασταύρωση των πληροφοριών, που κατέθεσαν οι συνομιλητές 

με το βιβλιογραφικό υλικό, πρακτική που καταλήγει στον εμπλουτισμό της ιστορίας 

με τα νέα στοιχεία, που προέκυψαν από τις μαρτυρίες.  

       Οι υποθέσεις πάνω στις οποίες στηρίζεται η έρευνα είναι οι εξής: 
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o Αναμένεται ότι οι μηχανισμοί, που διαθέτουν οι κατακτητές (προπαγάνδα – 

αντίποινα)  επιδρούν στη στάση του άμαχου πληθυσμού, όπως επίδραση ασκούν σ’ 

αυτούς και οι πρακτικές της Αντίστασης. 

o Αναμένεται η στάση των συνομιλητών κατά τις συνεντεύξεις να επηρεάζεται από: τα 

ατομικά τους χαρακτηριστικά (ηλικία, κοινωνικό φύλο, μορφωτικό επίπεδο κ.ά.), την 

πολιτικοοικονομική τους κατάσταση, τη θέση από την οποία βίωσαν τα γεγονότα, τη 

μορφή και την έκταση των αντιποίνων, τη στάση τους έναντι των ανταρτών, τη στάση 

των ανταρτών απέναντί τους, κ.λπ.8 

3. Αναγκαιότητα της έρευνας 

       Εβδομήντα και πλέον χρόνια μετά το τέλος της δεκαετίας του 1940, κανένα άλλο 

ιστορικό γεγονός του 20ου αιώνα δεν συγκέντρωσε τόσο έντονο ιστοριογραφικό 

ενδιαφέρον, όπως η Κατοχή και η Αντίσταση (1941-1944) στη διάρκεια του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, (καθώς και ο Εμφύλιος Πόλεμος 1946-1949), γεγονός που 

μαρτυρούν η αυξανόμενη έρευνα σε διάφορες περιοχές στη χώρα μας, αλλά και στο 

εξωτερικό, η έκδοση σχετικών βιβλίων με μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό και η 

διοργάνωση συνεδρίων και εκδηλώσεων μνήμης για τα γεγονότα.9  

                                                 
8 Η πορεία των ελληνο-γερμανικών σχέσεων τα τελευταία οκτώ χρόνια, που έχει επηρεαστεί από την 
οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα μας, έχει ιδιαίτερη σημασία. Εδώ θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ο 
χρόνος της διενέργειας των συνεντεύξεων, δεδομένου ότι διενεργούνται σε μια περίοδο έντονου αντι-
γερμανισμού. Το ζήτημα αυτό αναδεικνύει το πρόβλημα της χρήσης της προφορικής ιστορίας για 
λόγους «ιστορικής τεκμηρίωσης»: Η προφορική ιστορία δεν τεκμηριώνει μόνο, αλλά κυρίως ερμηνεύει 
στάσεις και συμπεριφορές στο ερευνητικό παρόν μέσα από την αξιοποίηση του κατά κανόνα 
επεξεργασμένου μεταγενέστερα βιώματος κατά το παρελθόν.     
9 Σταχυολογώντας τη βιβλιογραφία, που σχετίζεται με το θέμα της εφαρμογής αντιποίνων από τις 
γερμανικές αρχές σε βάρος του άμαχου πληθυσμού της υπαίθρου, παρατηρούμε ότι έχουν γραφτεί 
εγχειρίδια και άρθρα και έχουν γίνει αξιόλογες μελέτες, ενδεικτικά:   
Μάγερ, Χέρμαν Φράνκ., (2009). Αιματοβαμμένο Εντελβάϊς: Η 1η Ορεινή Μεραρχία, Το 22ο Ορεινό 
Σώμα Στρατού και η εγκληματική δράση τους στην Ελλάδα 1943-1944, τ. Α΄και Β΄. Αθήνα: Εστία. 
Μάγιερ, Χέρμαν Φ. (2004). Από τη Βιέννη στα Καλάβρυτα: Τα αιματηρά ίχνη της 117ης Μεραρχίας 
Καταδρομών στη Σερβία και την Ελλάδα, (μτφρ.) Γιάννης Μυλωνόπουλος. Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της 
Εστίας. Mazower, M., (1994). Στην Ελλάδα του Χίτλερ: Η εμπειρία της Κατοχής, (μτφρ. Κουρεμένος, 
Κ. Αθήνα: Αλεξάνδρεια. Schminck – Gustavus, Chr., (2007). Μνήμες Κατοχής Ι: Τα παιδιά του δάσους 
των Ασπραγγέλων και ένας Ιταλός χαμένος στα Τζουμέρκα., (μτφρ.) Α. Νέττας και Σ. Γεωργαλλίδη. 
Ιωάννινα: Ισνάφι. Schminck – Gustavus, Chr., (2011). Μνήμες Κατοχής ΙΙΙ: Οι Λυγκιάδες στις φλόγες, 
(μτφρ.) Α. Νέττας. Ιωάννινα: Ισνάφι. Fleischer, Hagen., (1995). Στέμμα και σβάστικα. Η Ελλάδα της 
Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944, τόμ. 1, Αθήνα: Παπαζήση. Φλάισερ, Χάγκεν (1978-79). 
Αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων Κατοχής (1941-44), Μνήμων 7, 182-195. Φλάισερ, Χάγκεν 
(1986). Η ναζιστική εικόνα για τους (Νεο-)Έλληνες και η αντιμετώπιση του άμαχου πληθυσμού από 
τις γερμανικές αρχές κατοχής στο Βασίλης Κρεμμυδάς, Χρύσα Μαλτέζου, Νικόλαος Παναγιωτάκης 
(επιμ.), Αφιέρωμα στον Νίκο Σβορώνο, τόμος Β’. Ρέθυμνο: Πανεπιστήμιο Κρήτης, 369-394. Hitler, A., 
(2009). Η Ομιλία του Χίτλερ για την Βαλκανική Εκστρατεία 1941, Αθήνα: Περίπλους. Κόκκινος, 
Γιώργος., (2015). Το Ολοκαύτωμα. Αθήνα:Gutenberg. Κόκκινος, Γιώργος., (2012). Η σκουριά και το 
πυρ: προσεγγίζοντας τη σχέση ιστορίας, τραύματος και μνήμης. Αθήνα: Gutenberg. Παπανδρέου, 
Γεωργία., (2013). Διδακτική προσέγγιση επίμαχων και τραυματικών ιστορικών γεγονότων: η περίπτωση 
της Σφαγής του Διστόμου. Διδακτορική διατριβή. Ρόδος: Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Δορδανάς, Στράτος., 
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       Κάθε μία, όμως, από αυτές τις εξελίξεις είχε τους δικούς της πρωταγωνιστές, τις 

δικές της αιτίες, δυναμική και επιπτώσεις και πρέπει να μελετηθεί ξεχωριστά, τόσο 

όσον αφορά στις σχέσεις αιτίας–αποτελέσματος, όσο και στο σύνολό τους. Παρά την 

ύπαρξη πλήθους εξαιρετικών μελετών, απομένουν ακόμα κάποιοι τομείς, που δεν 

έχουν ενδελεχώς ερευνηθεί. 

       Το ζήτημα των γερμανικών αντιποίνων στην κατεχόμενη Ελλάδα έχει αποτελέσει 

αντικείμενο μελέτης πολλών βιβλίων, η πλειοψηφία των οποίων αναφέρεται στα 

ιστορικά γεγονότα, στο ρόλο των κυριότερων παραγόντων, στην αντιστασιακή δράση 

και στις στρατιωτικές επιχειρήσεις των Γερμανών κατακτητών.  Αυτού του τύπου η 

ιστορία εκ των άνω προς τα κάτω, εστιάζει την προσοχή στους πρωταγωνιστές των 

γεγονότων, ενώ ο απλός λαός χάνεται στην ανωνυμία και γίνεται ένα απρόσωπο 

πλήθος, η ανάμειξη και οι τύχες του οποίου εκφράζονται μόνο μέσα από αριθμητικά 

σύνολα.  

       Εδώ, όμως και μερικά χρόνια, ερευνητές στην Ελλάδα και το εξωτερικό έχουν 

αρχίσει μια συστηματική μελέτη του ζητήματος των γερμανικών αντιποίνων στη 

διάρκεια της Κατοχής, με αφετηρία τη βάση του: το χωριό και τους απλούς κατοίκους 

του.10  

       Ωστόσο, το ζήτημα των αντιποίνων στο Ζαγόρι Ιωαννίνων, εκτός ελαχίστων 

εξαιρέσεων11 είναι παραμελημένο βιβλιογραφικά και ερευνητικά και δεν έχει 

αποτελέσει, ως τώρα, αντικείμενο ιστοριογραφικού ενδιαφέροντος, αν και πολλά από 

τα χωριά του υπέστησαν τα ανατριχιαστικά και ειδεχθή εγκλήματα των γερμανικών 

στρατιωτικών δυνάμεων Κατοχής.  Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση διαπιστώθηκε 

                                                                                                                                            
(2007). Το αίμα των αθώων: αντίποινα των γερμανικών αρχών κατοχής στη Μακεδονία, 1941-1944. 
Αθήνα: Εστία. Δρούλια, Π., Φλάϊσερ, Χ., (1999). Από το Λίντιτσε στα Καλάβρυτα. Αντίσταση και 
κατοχική τρομοκρατία: Μελέτες για την πρακτική των αντιποίνων στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 
Βερολίνο: Metropol. Παππάς, Σταύρος., (1996). Η σφαγή του Κομμένου, Αθήνα: Αυτοέκδοση. Meyer, 
Herman, Frank., (1998). Η φρίκη του Κομμένου, (μτφρ) Μυλωνόπουλος Γιάννης, Αθήνα: Καλέντης. 
Λάππας, Τ., Ασημάκη, Ν., κ.ά., (2010). Δίστομο 10 Ιουνίου 1944: Το Ολοκαύτωμα, (επιμ.) Θεοχάρης 
Γιώργος, Αθήνα: Σύγχρονη Έκφραση. Χατζηιωσήφ, Χρήστος.,  Fleischer, Hagen., κ.ά., (2007). 
Ιστορία της Ελλάδας του 20ου αιώνα, Αθήνα: Βιβλιόραμα. Ηπειρωτική Εταιρία Αθηνών (Επιμ.) 
(1987). Έκθεσις των γενομένων ζημιών εν γένει Ηπείρου από της κηρύξεως του ελληνο-ιταλικού 
πολέμου (28-10-40)μέχρι της τελικής απελευθερώσεώς της, Οκτώβριος 1944. Αθήνα: Ηπειρωτική 
Εταιρεία Αθηνών. ΕΡΤ., (2014). Καλάβρυτα: Άνθρωποι και σκιές. Ιστορικό Ντοκιμαντέρ.  
10  Όπως, ενδεικτικά οι: Χέρμαν Φρανκ Μάγερ (Herman Frank Meyer), γεν. 1940, Γερμανός 
συγγραφέας και ερευνητής, που ασχολήθηκε με την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα, 
Κρίστοφ Σμίνκ Γκουστάβους (Cristoph Schminck-Gustanus), γεν. 1942, Γερμανός καθηγητής Ιστορίας 
του Δικαίου στο Πανεπιστήμιο της Βρέμης, που μελέτησε τα εγκλήματα της Βέρμαχτ στην Ελλάδα, 
Μαρκ Μαζάουερ (Mark Mazower), γεν. 1958, Βρετανός ιστορικός και δημοσιογράφος, που μελέτησε 
θέματα της νεότερης εποχής της ελληνικής Ιστορίας, Στράτος Δορδανάς, γεν. 1968, καθηγητής 
νεότερης και σύγχρονης Ιστορίας στο Αριστοτελειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που ασχολήθηκε με 
τη ζήτημα των αντιποίνων των γερμανικών αρχών Κατοχής στη Μακεδονία. 
11 Για παράδειγμα, η εκτέλεση 82 ατόμων και η πυρπόληση του χωριού Λιγκιάδες.  
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πως, αν και έχει μελετηθεί η χρονική περίοδος της Κατοχής στην ευρύτερη περιοχή 

της Ηπείρου,  μέχρι σήμερα δεν έχουν διερευνηθεί σε βάθος  τα αντίποινα των 

κατοχικών δυνάμεων, δηλαδή δεν εκπονήθηκε μια έρευνα, που να έχει ως θεματικό 

κέντρο τα αντίποινα των γερμανικών αρχών Κατοχής στο Ζαγόρι κατά την περίοδο 

1943-1944. Οι όποιες αναφορές στην υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι 

αποσπασματικές-συνήθως αναφέρονται σε ένα μόνο χωριό12 και σίγουρα όχι 

εκτεταμένες, ώστε να συγκροτούν μια ολοκληρωμένη μελέτη για όλα τα 

Ζαγοροχώρια.13   

       Η διεξαγωγή, επομένως, μιας έρευνας για τα χωριά του Ζαγορίου, που να 

καταγράφει και να αναλύει διεξοδικά τα εγκλήματα του γερμανικού στρατού στην 

περιοχή αυτή, φρονώ ότι είναι αναγκαία.   

4. Σπουδαιότητα της έρευνας 

       Η  παρούσα εργασία έχει ως αφετηρία της τα χωριά του Ζαγορίου και τα στοιχεία 

συγκεντρώθηκαν από συνεντεύξεις με απλούς ανθρώπους, που έζησαν τα γεγονότα 

και είναι μάρτυρες της εποχής. Επειδή, όμως, το θέμα της έρευνας αφορά ένα μικρό 

γεωγραφικό χώρο και έναν περιορισμένο αριθμό ανθρώπων, που βίωσαν τα 

συγκεκριμένα γεγονότα, το ζήτημα δεν ήταν μόνον ο αριθμός των μαρτύρων και η 

αντιπροσωπευτικότητά τους, αλλά το ποιοι είχαν τις κατάλληλες γνώσεις.  Δόθηκε, 

δηλαδή, προτεραιότητα σε όσους συμμετείχαν στα γεγονότα και αποτέλεσαν οι ίδιοι 

                                                 
12 Η εργογραφία, για παράδειγμα, του Christoph Schinck-Gustavus αφορά τα χωριά Ασπράγγελοι και 
Λιγκιάδες από τα (25) συνολικά χωριά του Ζαγορίου,όπου οι γερμανικές κατοχικές αρχές επέβαλαν 
αντίποινα σε βάρος του άμαχου πληθυσμού.   
13Ενδεικτικά η σχετική με το θέμα βιβλιογραφία: Αυδής, Β., (χ.χ). Το χωριό Λιασκοβέτσι 
(Λεπτοκαρυά),Λεπτοκαρυά:Αυτοέκδοση. Γαμπρίτσος, Χ., (2016). Το χωριό μου Κρυόβρυση 
Ιωαννίνων. Ιωάννινα:Αυτοέκδοση. Μάγερ, Χ.Φ., (2009). Αιματοβαμμένο Εντελβάϊς: Η 1η Ορεινή 
Μεραρχία, Το 22ο Ορεινό Σώμα Στρατού και η εγκληματική δράση τους στην Ελλάδα 1943-1944, τ. Α΄ 
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αυτόπτες μάρτυρες αυτών, ανεξάρτητα από την πολιτική τους τοποθέτηση. 

Σημειώνεται ότι αυτό κατέστη δυνατόν με δυσκολία, γιατί ελάχιστα άτομα έχουν 

παραμείνει στη ζωή ακόμα, που υπήρξαν βασικοί πρωταγωνιστές των γεγονότων στο 

Ζαγόρι.  

       Σκοπός της εργασίας, ως προς το σημείο αυτό, δεν είναι άλλος, από το να 

καταγράψει, να αναδείξει και να επεξεργαστεί τις αναμνήσεις των πληροφορητών, 

που ανταποκρίθηκαν στην έρευνα, να προβάλει τις προσωπικές τους θέσεις γύρω από 

την προαναφερόμενη θεματολογία, μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις που τους 

τέθηκαν, να συμπληρώσει και να φωτίσει ιστορικά πεπραγμένα, που ακόμη και 

σήμερα προβληματίζουν – και ενδεχομένως διαιρούν - την κοινή γνώμη και την 

τοπική κοινωνία.   

       Η προφορική ιστορία σύμφωνα με τον P. Thompson, «μπορεί να αποδώσει στους 

ανθρώπους που έφτιαξαν και έζησαν την ιστορία, μέσα απ’ τα δικά τους λόγια, μια 

κεντρική θέση» (Thompson, 2002:22).  Εξάλλου, με την παράλληλη αξιοποίηση και 

διασταύρωση προφορικών και γραπτών μαρτυριών γίνεται διάκριση μεταξύ 

«πρακτικών και στάσεων που ανήκουν σε ένα κοινό πολιτισμικό σύνολο από εκείνες 

που αφορούν προσωπικές εμπειρίες» (Μπούσχοτεν, 1997:19).  

        Επιπλέον, επειδή η συνέντευξη λειτουργεί και σαν «μέσο ανακάλυψης γραπτών 

τεκμηρίων και φωτογραφιών, που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να είχαν ανιχνευτεί» 

(Thompson, ό.π., σ. 24), γι’ αυτό μας βοήθησε να συγκεντρώσουμε έντυπο υλικό 

(βιβλία τοπικού ενδιαφέροντος, έγγραφα και  φωτογραφικό υλικό), σχετικό με τη 

θεματολογία της υπό εξέταση περιόδου.    

        Επομένως, η πρωτοτυπία της εργασίας μας έγκειται στην αξιοποίηση 

πρωτογενών πηγών και στην αναπαράσταση της εποχής μέσα από προφορικές 

μαρτυρίες συνοδευόμενες από κρίσεις όσων έζησαν τα γεγονότα και φανερώνουν την 

διαφορετική πρόσληψή τους. Οι “φωνές’’ των απλών ανθρώπων μιας ορεινής 

περιφέρειας είναι αυτές, που έχουν κυρίαρχη θέση στην παρούσα εργασία, εφόσον 

λειτουργούν ως το πρωτογενές υλικό που οδηγεί στην εξαγωγή των συμπερασμάτων 

και καθοδηγεί στην αναζήτηση και τον εμπλουτισμό στοιχείων.   

       Σε αυτό το πλαίσιο, η προφορική ιστορία βγάζει από την αφάνεια ανθρώπους 

απλούς, που ήταν στο περιθώριο, και τους τοποθετεί στο κέντρο των γεγονότων ως 

δρώντα υποκείμενα με συγκεκριμένη συμπεριφορά και δράση, στοιχεία που 

επηρέασαν κάποια δεδομένη χρονική περίοδο το κοινωνικοπολιτισμικό πλαίσιο. 

Έτσι, αναδεικνύεται η πολλαπλότητα των φωνών και των ερμηνειών ενός συμβάντος. 
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Η προφορική ιστορία επιτρέπει, με άλλα λόγια, μια δικαιότερη και πληρέστερη 

ανασύνθεση και εκτίμηση του παρελθόντος (Thompson, 2008: 35). 

       Οι προσωπικές μαρτυρίες επιζώντων, ίσως έχουν αναπότρεπτα υποκειμενικό 

χαρακτήρα, αλλά με την αντιπαραβολή και την κριτική επεξεργασία τους μπορούν να 

αποδειχθούν μοναδικές στο να μας δώσουν πληροφορίες, που δεν περιλαμβάνονται 

σε γραπτά κείμενα. Στόχος μας δεν είναι να εξακριβώσουμε ή να διαψεύσουμε τις 

επίσημες πηγές, αλλά, κυρίως να προσφέρουμε μια εναλλακτική και 

συμπληρωματική αφήγηση για το παρελθόν των απλών κατοίκων του Ζαγορίου, οι 

οποίοι βίωσαν τα σκληρά αντίποινα των γερμανικών στρατευμάτων κατά την περίοδο 

της Κατοχής. Ταυτόχρονα, οι μαρτυρίες των επιζώντων μεταφέρουν τη ζωντάνια και 

την αυθεντικότητα της εποχής με τις όποιες αντεγκλήσεις και αντιφάσεις μπορεί να 

ενέχουν, ενώ η όποια υπερβολή, παραποίηση ή αποσιώπηση μπορεί να μας δείξει τον 

τρόπο,  που βίωσαν τα γεγονότα οι σύγχρονοί τους και πως τα γεγονότα και τα 

βιώματα πέρασαν στη συλλογική μνήμη μέσα από ιδεολογικά φίλτρα και τη σταδιακή 

ανασημασιοδότηση του παρελθόντος από την οπτική γωνία του εκάστοτε παρόντος.  

Οι ζωντανές μαρτυρίες εκείνων από τους συνομιλητές μας, οι οποίοι έζησαν ως 

παιδιά τα γεγονότα έχουν, επίσης, σκοπό να ενεργοποιήσουν τον προβληματισμό μας 

και να θέσουν ερωτήματα για την ιστορική αξία και σημασία των αναμνήσεων.  

       Πιστεύουμε ότι το εγχείρημα θα αποδειχθεί χρήσιμο για κάθε μελλοντικό 

κοινωνικό επιστήμονα, που θα ήθελε να διερευνήσει σε βάθος τα χαρακτηριστικά της 

περιόδου αυτής, ώστε να καλύψει τα τυχόν κενά, τα οποία η γραπτή ιστορική 

παράδοση, είτε αποσιώπησε, είτε τα αξιολόγησε ως λιγότερο σημαντικά (Γκίκα & 

Μπελογιάννη, 2012: 118). Υπ’ αυτό το πρίσμα, η μελέτη για τα αντίποινα, που 

επέβαλε στο Ζαγόρι ο γερμανικός κατοχικός στρατός αποτελεί πραγματική συμβολή 

στην αντίστοιχη τοπική, ίσως και ευρύτερη ελληνική βιβλιογραφία, καθόσον παρέχει 

στοιχεία, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά ολοκληρωμένα. Έτσι, η τοπική 

ιστορία του Ζαγορίου αποκτά μια νέα διάσταση, αφού μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

ως πρωτογενής πηγή τα βιώματα των απλών κατοίκων του Ζαγορίου στη διάρκεια 

της γερμανικής Κατοχής (Thompson, ό.π., σ. 34).  

5. Οριοθέτηση του προβλήματος 

       Η παρούσα εργασία δεν θα μελετήσει το θέμα της εφαρμογής αντιποίνων των 

γερμανικών αρχών Κατοχής  εναντίον του άμαχου πληθυσμού σε όλη την επικράτεια.  

Αντίθετα, θα περιοριστεί στα χωριά του Ζαγορίου Ιωαννίνων, όπου από τον Ιούλιο 
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του 1943 μέχρι τον Αύγουστο του 1944, οι Γερμανοί διεξήγαγαν μια σειρά από 

στρατιωτικές επιχειρήσεις στο πλαίσιο των οποίων, εκτέλεσαν, αδιακρίτως, αθώους 

πολίτες, συνέλαβαν ομήρους, πυρπόλησαν σπίτια και λεηλάτησαν τις περιουσίες 

τους.      

  6. Προϋποθέσεις της έρευνας 
 
       Βασική προϋπόθεση της παρούσης έρευνας είναι ότι τα άτομα, τα οποία 

επιλέχθηκαν για συνέντευξη κατανοούν και απαντούν με ειλικρίνεια και 

αντικειμενικότητα στις ερωτήσεις μας και οι απόψεις τους, όπως τις εκφράζουν, 

αποτελούν τις πραγματικές τους αντιλήψεις γύρω από το θέμα. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ 
 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ 
 
1.Βιβλιογραφική επισκόπηση 

       Όπως αναφέρθηκε ήδη, η ενασχόληση με την κατοχική περίοδο στο Ζαγόρι με 

επίκεντρο τα αντίποινα των γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων και τις επιπτώσεις 

τους στον άμαχο πληθυσμό, δεν έχει μελετηθεί, ως τώρα, σε ξεχωριστό έργο.  

       Στην υπάρχουσα βιβλιογραφία γίνονται μικρότερες ή μεγαλύτερες αναφορές, 

αλλά, κυρίως, προέχει η εξιστόρηση από στρατιωτική ή πολιτική άποψη, της 

ιταλογερμανικής Κατοχής, της Αντίστασης και των αντιποίνων των κατοχικών 

στρατευμάτων εναντίον του άμαχου πληθυσμού. Τη βιβλιογραφία, κυρίως, 

απαρτίζουν, είτε βιβλία με ενθυμήματα ανθρώπων, που έζησαν τα γεγονότα ή 

πρωταγωνίστησαν σ’ αυτά, είτε βιβλία νεότερων και ντόπιων συγγραφέων, που 

συνήθως προβάλλουν την ιδιαίτερη ιστορία των χωριών τους. Συχνά, οι τελευταίοι, 

εξαιτίας της άμεσης εμπλοκής τους, αναπαράγουν βιώματα και εικασίες. Παρόλα 

αυτά, μας βοήθησαν να συνθέσουμε απόψεις, να κατανοήσουμε συμβάντα και να 

εντοπίσουμε επίμαχα και αμφισβητούμενα από διάφορες πλευρές σημεία τους. Στο 

μεγαλύτερο μέρος τους αυτές οι μαρτυρίες δεν αλλοιώνουν την γενική εικόνα των 

γεγονότων, απλώς δίνουν μεγαλύτερη έμφαση και διαφορετικές ερμηνείες σε κάποια 

από αυτά και προβάλλουν την δική τους εκδοχή για τα τεκταινόμενα. Έτσι, έχουμε τη 

δυνατότητα να κατανοήσουμε καλύτερα τις απόψεις των αντιτιθέμενων πλευρών και 

μέσα από την έρευνα να βγάλουμε τα δικά μας συμπεράσματα.  

       Ξεκινήσαμε την έρευνα σε βιβλιοθήκες των Ιωαννίνων, όπως του Πανεπιστημίου 

Ιωαννίνων, της Δημοτικής βιβλιοθήκης, της Εταιρείας Ηπειρωτικών Μελετών και του 

Συλλόγου Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.  

       Σπουδαία έργα αναφοράς για την εποχή της Κατοχής στον ελληνικό χώρο με 

μνεία στην Ήπειρο και στο Ζαγόρι είναι του Γερμανού καθηγητή της ιστορίας του 

δικαίου στο πανεπιστήμιο της Βρέμης Christoph U. Schminck-Gustavus Μνήμες 

Κατοχής (τριλογία), ο οποίος αναπαράγει εκτενείς συνεντεύξεις που ο ίδιος πήρε, 

υλικό το οποίο σχετίζεται άμεσα με το υπό εξέταση θέμα. Επιπρόσθετα, ο ανωτέρω 

ερευνητής εξερευνώντας το αρχείο του Ινστιτούτου Νεότερης Ιστορίας στο Μόναχο 

(Institut fur Zeitgeschichte) ανακάλυψε αντίγραφα και “microfilms” από τις δίκες της 

Νυρεμβέργης, καθώς και τα πρακτικά της δίκης “Case seven”, δηλαδή της δίκης των 
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στρατηγών της Βέρμαχτ. Επίσης, ως αξιοποιήσιμη πρωτογενής πηγή μπορεί να 

λειτουργήσουν τα έγγραφα, που είδαν το φως της δημοσιότητας (διοικητικά έγγραφα, 

διαταγές των αρχών κατοχής, προκηρύξεις, χάρτες, αλληλογραφία κλπ.), τα οποία  

μπορούν να μας βοηθήσουν να ανασυνθέσουμε την εποχή.    

       Βαθύτερη ανάπτυξη του θέματος των αντιποίνων γίνεται από τον Γερμανό 

Χέρμαν Φρανκ Μάγερ στο έργο του Αιματοβαμμένο Εντελβάϊς: Η 1η Ορεινή 

Μεραρχία, Το 22ο Ορεινό Σώμα Στρατού και η εγκληματική δράση τους στην Ελλάδα 

1943-1944 (δίτομο). Ο Μάγερ, το 1963 ξεκίνησε μια έρευνα αρχείων και μαρτυριών 

αναζητώντας τα ίχνη του πατέρα του, αξιωματικού της Βέρμαχτ, ο οποίος 

εκτελέστηκε από αντάρτες του ΕΛΑΣ το 1943 στη Σπερχειάδα της Φθιώτιδας. Μια 

έρευνα, δηλαδή, με απολύτως προσωπικά κίνητρα στην αφετηρία της, κατά την 

πρόοδο της οποίας, όμως, επιχειρώντας να κατανοήσει τη λογική των αντιποίνων, σε 

συνθήκες πολέμου, ξεπέρασε το προσωπικό τραυματικό του βίωμα και οδηγήθηκε 

στη μελέτη των εγκληματικών δραστηριοτήτων του γερμανικού στρατού Κατοχής 

στην Ελλάδα συμβάλλοντας στην ίδια την ιστορική αυτογνωσία τόσο της γερμανικής 

όσο και της ελληνικής κοινωνίας. Επικέντρωσε την έρευνά του στη δράση της 1ης 

Ορεινής Μεραρχίας Καταδρομών, η οποία, στο πλαίσιο αντιποίνων για τις 

δραστηριότητες των Ελλήνων ανταρτών, διέπραξε το 1943 και το 1944 μαζικά 

εγκλήματα στην Ήπειρο με εκτελέσεις αθώων κατοίκων και καταστροφές χωριών.   

       Επίσης, έργα αναφοράς για την εποχή της Κατοχής στον ελληνικό χώρο με μνεία 

στην Ήπειρο και στο Ζαγόρι είναι αυτά του Χάγκεν Φλάϊσερ Στέμμα και Σβάστικα. Η 

Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944 (δίτομο), που είναι το αποτέλεσμα 

μιας πολύχρονης ερευνητικής εργασίας και αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη 

μελέτη, που πραγματοποιήθηκε για την Κατοχή, καθώς και του Mark Mazower Στην 

Ελλάδα του Χίτλερ, που περιγράφει τη διακυβέρνηση της Ελλάδας από τις δυνάμεις 

του Άξονα, την καθημερινή ζωή και την κατάρρευση της ελληνικής κοινωνίας, τις 

πρακτικές της Αντίστασης και τις γερμανικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις.  

       Στη βασική βιβλιογραφία της περιοχής για την Κατοχή ανήκει το Το Γρεβενίτι 

στην Αντίσταση του Χρίστου Ρογκότη, με αναφορές στα αντίποινα των Γερμανών στα 

χωριά του ανατολικού, κυρίως, Ζαγορίου, γραμμένο απ’ την οπτική ενός δραστήριου 

μέλους του ΕΑΜ, που έζησε από κοντά όλα τα γεγονότα, που διαδραματίστηκαν 

στην περιοχή την εποχή εκείνη.  

       Επίσης, από τα έργα της εποχής ξεχωρίζει η Έκθεση της Επιτροπής, η οποία 

συστήθηκε στις 31 Μαΐου 1945, με πρωτοβουλία του τότε Υπουργού Παιδείας 
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Δημητρίου Μπαλάνου.14 Στα μέλη της ανατέθηκε να επισκεφθούν τα χωριά της 

Ηπείρου και να καταγράψουν επιτόπια τις εκτελέσεις αμάχων και τις καταστροφές 

κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Η έκθεση της επιτροπής υποβλήθηκε 

τότε στην ελληνική κυβέρνηση, πλην όμως δημοσιεύτηκαν το 1987 με την έκδοση 

σχετικού βιβλίου από την Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών.15  

       Αρκετά στοιχεία πρόσθεσε στην έρευνά μας η μελέτη των αρχείων του Δήμου 

Ζαγορίου, με ενέργειες του οποίου δώδεκα (12) από τα πυρπολημένα και 

καταστραμμένα χωριά χαρακτηρίστηκαν ως μαρτυρικά.16 Στην περίπτωση του 

Ζαγορίου το 1943-1944 η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν νεκροί, υπάρχουν 

                                                 
14 Ο Δημήτριος Μπαλάνος γεννήθηκε το έτος 1878 στην Αθήνα, ως γόνος ηπειρωτικής οικογένειας. 
Σπούδασε θεολογία στα Πανεπιστήμια των Αθηνών, της Ιένας, της Λειψίας και της Χάλλε (Γερμανία). 
Διετέλεσε καθηγητής στο Αρσάκειο, σε διδασκαλεία μέσης και δημοτικής εκπαίδευσης, καθώς και στη 
Θεολογική Σχολή Αθηνών. Διετέλεσε, επίσης, πρύτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 1945-1946, αντιπρύτανης το ακαδημαϊκό έτος 1944-1945 και κοσμήτορας της 
Θεολογικής Σχολής κατά το ακαδημαϊκό έτος 1929-1930. Το 1931 εξελέγη μέλος της Ακαδημίας 
Αθηνών και υπήρξε πρόεδρός της το 1939. Τέλος, διετέλεσε υπουργός Θρησκευμάτων και Παιδείας 
στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Δεμερτζή (1935-1936) και αργότερα, έγινε υπουργός Παιδείας στην 
κυβέρνηση του Πέτρου Βούλγαρη (1945). Υπήρξε, επίσης, σύμβουλος της Ηπειρωτικής Εταιρείας 
Αθηνών (1934-1936), αντιπρόεδρος αυτής (1937-1939) και πρόεδρος (1945-1948). Η εργαγραφία του 
απαρτίζεται από εκκλησιαστικά και θεολογικά, κυρίως, συγγράμματα. Απεβίωσε το έτος 1959 στην 
Αθήνα (Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών (επιμ.) (1987). Έκθεσις των γενομένων ζημιών εν γένει Ηπείρου 
από της κηρύξεως του ελληνο-ιταλικού πολέμου (28-10-40)μέχρι της τελικής απελευθερώσεώς της, 
Οκτώβριος 1944, σελ. xv, Αθήνα: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών και  Βικιπαίδεια. Ανακτήθηκε στις 6 
Ιουνίου 2017 από:  
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%
CE%BF%CF%82_%CE%A3._%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CE%BD%CE%B
F%CF%82 
15 Η επιτροπή απαρτιζόταν από τους Βασίλειο Μελά (υποστράτηγο γεν.1879), Νικόλαο Γεωργιάδη 
(διευθυντή τράπεζας, γεν. 1881), Ιωάννη Τρικκαλινό (καθηγητή γεωλογίας) και Πέτρο Δόβα 
(καθηγητή γεωπονίας, γεν. 1897). Τους συνόδευαν δύο αξιωματικοί του στρατού και ο φωτογράφος 
Αντώνιος Νόβακ, οι φωτογραφίες του οποίου κατατέθηκαν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού, αλλά δεν 
έχουν ανευρεθεί παρά τα κατά καιρούς αιτήματα ενδιαφερομένων ερευνητών και της Ηπειρωτικής 
Εταιρείας Αθηνών.     
16 Στις 12 Δεκεμβρίου 2000, τριάντα επτά (37) οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της χώρας ίδρυσαν 
το «Δίκτυο Μαρτυρικών Πόλεων και Χωριών της Ελλάδος 1940-1945» με διακριτικό τίτλο «Ελληνικά 
Ολοκαυτώματα» με έδρα τα Καλάβρυτα. Ο Δήμος Ζαγορίου συμμετέχει στο «Δίκτυο» και έχει 
εκλεγμένο εκπροσωπό του στο Διοικητικό του Συμβούλιο τον Δημήτριο Χατζαρόπουλο από τη Βίτσα. 
Μεταξύ των άλλων, στους σκοπούς της Εταιρείας περιλαμβάνεται και η προβληματοποίηση του 
ζητήματος των αντιποίνων των κατοχικών γερμανικών, ιταλικών και βουλγαρικών στρατευμάτων 
εναντίον των κατοίκων των πόλεων και των χωριών της χώρας μας (ανάληψη πρωτοβουλιών για τη 
διατήρηση της ιστορικής μνήμης, τη διασύνδεση και τη συνεργασία των μαρτυρικών πόλεων και 
χωριών μεταξύ τους, τη διεκδίκηση αποζημιώσεων για τις καταστροφές, τη διεξαγωγή εκδηλώσεων, 
συνεδρίων, εκθέσεων καθώς και ερευνών για την προβολή της ιστορικής μνήμης αυτής της περιόδου). 
 (http://web.archive.org/web/20111002214613/http://www.greekholocausts.gr/gr/index.php? 
Επίσης, ύστερα από ενέργειες του Δήμου Ζαγορίου, με το υπ’ αριθ. με το υπ’ αριθ. 197 (τ. Α΄) ΦΕΚ 
της 5ης Αυγούστου 2005 χαρακτηρίστηκαν ως «Μαρτυρικά» τα χωριά: Ασπράγγελοι, Ελάτη, 
Μανασσή, Καλουτά, Μεσοβούνι. Ομοίως, με το υπ’ αριθ. 146 (τ.Α΄)  ΦΕΚ της 17ης Αυγούστου 2009 
χαρακτηρίστηκαν ως «Μαρτυρικά» τα χωριά: Τρίστενο, Γρεβενίτι, Φλαμπουράρι, Ελατοχώρι, 
Μακρίνο, Δόλιανη και Καβαλλάρι. Ομοίως, τέλος, με την με αριθ. 279/2016 Απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου Ζαγορίου, υποβλήθηκε πρόταση προς το Υπουργείο Εσωτερικών, ώστε να 
χαρακτηρισθούν ως μαρτυρικά και άλλα (11) χωριά: Βοβούσα, Καστανώνας, Ανθρακίτης, 
Φραγκάδες, Λεπτοκαρυά, Λάϊστα, Ηλιοχώρι, Βρυσοχώρι, Καρυές, Δεμάτι, Πέτρα.   
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καταστραμένα χωριά και υπάρχουν και πρόσωπα τα οποία έχασαν ή δεν πρόλαβαν να 

γνωρίσουν τους συγγενείς τους ή τους συγχωριανούς τους.   

       Θα ήταν σοβαρή παράλειψη αν αγνοούσαμε τα στοιχεία, που μας προσφέρονται 

από τις κάθε είδους πηγές σχετικά με ζητήματα, που σχετίζονται με το υπό εξέταση 

θέμα και μπορούν να βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση όσων συνέβησαν στο 

Ζαγόρι την περίοδο της Κατοχής. Σύμφωνα με τον Thompson (ό.π., σ. 274), όσα 

περισσότερα γνωρίζει ο ερευνητής για το υπό εξέταση θέμα, τόσο πιο πιθανό είναι να 

αποσπάσει σημαντικές πληροφορίες από μια συνέντευξη.  

       Έτσι στο πλαίσιο αυτό, όσον αφορά τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας της 

προφορικής ιστορίας (σχεδιασμός έρευνας, διεξαγωγή συνεντεύξεων και επεξεργασία 

μαρτυριών), συμβουλευτήκαμε τα βιβλία της καθηγήτριας του Πανεπιστημίου της 

Γλασκώβης Lynn Abrams με τίτλο Θεωρία Προφορικής ιστορίας και του καθηγητή 

κοινωνιολογίας και προφορικής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο του Essex Paul 

Thompson με τίτλο Φωνές από το παρελθόν.  

       Για τον τρόπο διαχείρισης αυτών των βίαιων γεγονότων, που επηρέασαν τη ζωή 

των ανθρώπων, οι οποίοι τα βίωσαν, συμβουλευτήκαμε το βιβλίο του καθηγητή 

Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου Γ. Κόκκινου,17 με τίτλο Το τραύμα και οι 

πολιτικές της μνήμης.Ενδεικτικές όψεις των συμβολικών πολέμων για την Ιστορία και 

τη Μνήμη (συλλογικό έργο), το οποίο πραγματεύεται διεξοδικά το θέμα της μνήμης 

και της σχέσης της με την Ιστορία, καθώς και ποικίλα τραυματικά και επίμαχα 

γεγονότα του 20ου αιώνα, με αναφορά στις εμπειρίες άλλων λαών. Σημαντικό, επίσης, 

βοήθημα απετέλεσε η ομιλία του ιδίου με θέμα «Εθνικοσοσιαλισμός, Ολοκαύτωμα 

και διαχείριση τραυματικής μνήμης» στο πλαίσιο εκδήλωσης με θέμα «Η ταραγμένη 

δακαετία του 1940. Πολιτικές διαστάσεις και κοινωνικές εξελίξεις», που 

διοργάνωσαν, στις 8 Απριλίου 2016, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας 

(ΑΣΚΙ) σε συνεργασία με το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού 

Έργου (ΚΙΚΠΕ), όπου συζήτησε τις μορφές πρόσληψης του ιστορικού παρελθόντος 

και πρότεινε τρόπους και εργαλεία για το πώς οι κοινωνίες αντιμετωπίζουν τα 

τραυματικά γεγονότα. Αναφέρθηκε, επίσης, στις περιπτώσεις διαχείρισης της 

                                                 
17  Ο Γ. Κόκκινος διδάσκει Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία και Διδακτική της Ιστορίας στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Ρόδος).    
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τραυματικής εμπειρίας και στην αξία των προφορικών μαρτυριών, που συλλέγονται 

μετά από δεκαετίες, σε σχέση με τις γραπτές πηγές.18                  

 2.Θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς 

2.1.Το γενικό ιστορικό – γεωγραφικό πλαίσιο του Ζαγορίου19 
 
2.1.1.Ιστορική εξέλιξη του Ζαγορίου 

       Σήμερα όταν αναφερόμαστε στο Ζαγόρι ή Ζαγοροχώρια (χάρτες 1 και 2) μιλάμε 

για ένα σύνολο 4620 χωριών (πίνακας 1). που βρίσκονται βόρεια – βορειοανατολικά 

των Ιωαννίνων οριοθετημένα γεωγραφικά ανάμεσα στα βουνά Μιτσικέλι προς τα 

νότια και δυτικά,  Τύμφη προς τα βόρεια και Πίνδο προς τα ανατολικά. Τα τεχνητά 

όρια της περιοχής (αποτέλεσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας) είναι αυτά, που 

περικλείονται ανάμεσα στις δύο επαρχιακές οδούς Ιωαννίνων – Μετσόβου 

(ανατολικά) και Ιωαννίνων – Κόνιτσας (δυτικά) (Δαλκαβούκης, 2001:18).  

       Ζαγόρι είναι λέξη σλαβική, σύνθετη από το «Ζα», που σημαίνει πίσω και 

«Γκόρι», που σημαίνει βουνό, δηλαδή ο τόπος που βρίσκεται πίσω από το βουνό 

(Εργολάβος, 1993:14 και Σακελλαρίδης, 1988:9).  

       Στην περιοχή αυτή, αναπτύχθηκαν μικροί και μεσαίοι οικισμοί αναγνωρίσιμοι 

τουλάχιστον από τον 14ο αιώνα. Ο αριθμός των οικισμών αυτών, αφού αυξομειώθηκε 

κατά τον πρώτο αιώνα της οθωμανικής κατάκτησης, άρχισε ουσιαστικά να μειώνεται 

από τον 16ο αιώνα με συγχωνεύσεις μικρότερων οικισμών σε μεγαλύτερους ή  με τη 

διαμόρφωση νέων οικισμών κυρίως στο κεντρικό τμήμα του Ζαγορίου. Έτσι, στις 

αρχές του 18ου αιώνα το Ζαγόρι αποκτά την οικιστική μορφή και τη γεωγραφική 

έκταση με την οποία και σήμερα μας είναι γνωστό.  (Δαλκαβούκης, ό.π., σ. 19).  

       Το Ζαγόρι αποτελεί μια ενιαία ιστορική και πολιτισμική ενότητα, ωστόσο 

διαιρείται σε τρία γεωγραφικά τμήματα: Το Δυτικό Ζαγόρι, που αποτελείται από 12 

χωριά, το Κεντρικό Ζαγόρι, που αποτελείται από 21 χωριά και το Ανατολικό Ζαγόρι 

που αποτελείται από 13 χωριά.   

                                                 
18  Ιστοσελίδα: http://giorgoskokkinos.blogspot.gr/2016/04/blog-post_21.html. Ανακτήθηκε στις 7 
Ιουνίου 2017.  
19 Το σχήμα περιοδολόγησης το δανειστήκαμε από τη σχετική με το Ζαγόρι εργογραφία του καθηγητή 
Βασιλείου Δαλκαβούκη του Τμήματος Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου 
Θράκης, ο οποίος μας προμήθευσε και το σχετικό υλικό.   
20  Ο αριθμός των χωριών με το πέρασμα των αιώνων, ακόμα και σήμερα, δεν έχει διατηρηθεί 
σταθερός, παρουσιάζοντας διακυμάνσεις.  
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       Με βάση τα γλωσσικά δεδομένα, η περιοχή του Ζαγορίου διακρίνεται σε δυο 

τμήματα, το ελληνόφωνο και το βλαχόφωνο21 Ζαγόρι. Στο ελληνόφωνο Ζαγόρι 

υπάγεται όλο το Δυτικό και μέρος του Κεντρικού Ζαγορίου, ενώ στο βλαχόφωνο 

υπάγεται το Ανατολικό και μέρος του Κεντρικού Ζαγορίου.22 

       Σήμερα, ο Δήμος Ζαγορίου περιλαμβάνει 40 χωριά (πίνακας 2).    

2.1.2.Το Ζαγόρι κατά την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας 

       Αν και η περιοχή του Ζαγορίου μνημονεύεται σε πηγές της ύστερης Βυζαντινής 

περιόδου, η ιστορία της ξεκινά από την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας και 

συγκεκριμένα το 1430, όταν  τα χωριά του κεντρικού Ζαγορίου παραδόθηκαν 

αυθόρμητα στους Οθωμανούς με αντάλλαγμα ένα πλήθος προνομίων με κυριότερο 

αυτό της αυτοδιοίκησης, τα οποία διατηρήθηκαν καθ’ όλη την περίοδο της 

οθωμανικής κατάκτησης, με μικρά μόνο διαλείμματα άρσης τους. Αργότερα, περί το 

1480, στην ίδια συνθήκη, προσχώρησαν και τα χωριά του ανατολικού Ζαγορίου, ενώ 

πολλά χρόνια μετά (1681), όταν πλέον το καθεστώς των προνομίων είχε 

αναμορφωθεί, στη συνθήκη προσχώρησε και το Δυτικό Ζαγόρι (στο ίδιο, σ. 21).  

       Οι κάτοικοι της περιοχής ανέλαβαν μόνο μια υποχρέωση, γνωστή ως «βοϊνίκο». 

Αντί φόρων, θα έστελναν κάθε άνοιξη και για ορισμένο χρονικό διάστημα έναν 

καθορισμένο αριθμό αντρών, οι οποίοι θα υπηρετούσαν ως ιπποκόμοι στους 

στάβλους του οθωμανικού στρατού στην Κωνσταντινούπολη (Λαμπρίδης, 1889:5-9, 

Τζιόβας, 1981:108). Οι ετήσιες αυτές μετακινήσεις, στο πλαίσιο του θεσμού του 

«βοϊνίκου»,  σε συνδυασμό με το ορεινό και άγονο έδαφος διαμόρφωσαν για τους 

Ζαγορίσιους τις συνθήκες για μετανάστευση για βιοποριστικούς λόγους, ιδίως μετά 

τα μέσα του 17ου αιώνα, οπότε και αντικαταστάθηκε ο θεσμός του «βοϊνίκου» από 

τον κεφαλικό φόρο (Τζιόβας, ό.π., σ. 108). Έτσι, οι Ζαγορίσιοι, προκειμένου να 

εξασφαλίσουν πόρους για να αντεπεξέλθουν, κατ’ αρχήν, στις φορολογικές τους 

υποχρεώσεις  άρχισαν να μεταναστεύουν στην Κωνσταντινούπολη από τον 17ο 

αιώνα, όπου φαίνεται ότι ευημερούν και αναπτύσσουν εμπορικές δραστηριότητες με 

την ανατολική και κεντρική Ευρώπη και αργότερα με τη Μ. Ασία και την Αίγυπτο 

(Δαλκαβούκης, ό.π. σ. 21-23, Λαμπρίδης, 1889β:15-19). 

                                                 
21 Στα βλαχόφωνα χωριά του Ζαγορίου περιλαμβάνονται το Γρεβενίτι, το Φλαμπουράρι, το Ελατοχώρι 
(Τσερνέσι), η Βωβούσα, η Λάϊστα, το Παλαιοχώρι Λάϊστας, το Ηλιοχώρι (Ντομπρίνοβο) και το 
Βρυσοχώρι (Λεσινίτσα) (Καραβίδας, 2008:13). Στην παρένθεση αναφέρεται το παλαιό όνομα του 
χωριού. 
22  Ιστοσελίδα ανακτηθείσα 28-11-2016 από: http://stone-trad.eu/index.php/el/petrines-kataskeues-
el/2014-11-11-09-12-14 
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       Το καθεστώς της αυτονομίας - αυτοδιοίκησης καθώς και της ιδιαίτερης 

φορολογικής μεταχείρισης κατά την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, σε 

συνδυασμό με το φαινόμενο της αποδημίας των Ζαγορισίων σε διάφορα μέρη της 

Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, της Ρωσίας και της Δυτικής Ευρώπης και την 

επιτυχημένη ενασχόλησή τους με το εμπόριο και τα γράμματα οδήγησε στην 

οικονομική, κοινωνική και πνευματική ανόρθωση της περιοχής (Σακελλαρίδης, ό.π., 

σ. 8-9). 

       Οι πρώτες γενιές μετοίκων με τις οικονομίες τους, από τα μέσα του 18ου αιώνα, 

άρχισαν να χτίζουν καινούργια και μεγαλύτερα σπίτια (αρχοντικά) δίπατα και 

τρίπατα στολισμένα με τοιχογραφίες, ζωγραφιστά και σκαλιστά ταβάνια στο Ζαγόρι 

(Αράπογλου, 1987:209) καθώς και εκκλησίες, μονές και κοινωφελή έργα, όπως 

δρόμους, γεφύρια, βρύσες και καλντερίμια, τα οποία άλλαξαν την όψη των οικισμών 

(φωτ: 1,2,3,4). Συμμετείχαν, επίσης και σε διάφορα φιλανθρωπικά αγαθοεργήματα 

(προικοδοτήσεις άπορων κοριτσιών) με στόχο την ανακούφιση των φτωχότερων 

στρωμάτων. Με τα κληροδοτήματα και τα εμβάσματά τους ίδρυσαν και συντήρησαν 

δημοτικά σχολεία και βιβλιοθήκες, συμβάλλοντας στη μείωση του αναλφαβητισμού 

(Δαλκαβούκης, 1999:88-90). 

       Το 1670, οι κάτοικοι όλων των χωριών του Ζαγορίου συνενώθηκαν σε μια μορφή 

ομοσπονδίας, η οποία ονομαζόταν «Κοινό των Ζαγορισίων»23 (Νοχαγέ Ζαγόρ). Στο 

πλαίσιό του εξασφάλισαν επιπλέον προνόμια, που διήρκησαν μέχρι το 1868 και 

προέβλεπαν την αυτονομία και την αυτοδιοίκηση της περιοχής, την απόλυτη 

ελευθερία στην άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων, την απαγόρευση εισόδου 

Τούρκων στην περιοχή και την αντικατάσταση του «βοϊνίκου» με κεφαλικό φόρο. Η 

εφαρμογή των προνομίων και η διοίκηση του Ζαγορίου ήταν ευθύνη του Γενικού 

Προεστού (ή Ζαγόρ Κοτζάμπαση ή Βεκίλη του Ζαγορίου), ο οποίος εκλεγόταν για 

ένα εξάμηνο ή για ένα χρόνο από τους αντιπροσώπους των χωριών, είχε έδρα το 

Τσεπέλοβο και είχε μεγάλη δύναμη και ισχυρή επιρροή στους Τούρκους πασάδες  

(Τζιόβας, ό.π., σ.102-103, Εργολάβος, ό.π., σ. 38 και Σακελλαρίδης, ό.π., σ. 92-96).  

       Το απόγειο της ακμής του Ζαγορίου, συνέπεσε με την παρουσία του Αλή Πασά 

στην Ήπειρο (1788-1822), στην αυλή του οποίου εντάχθηκαν οι Ζαγορίσιοι Αλέξης 

Νούτσος, ως ανώτερος σύμβουλος-πρωθυπουργός, οι Κων/νος και Χριστόδουλος 

Μαρίνογλου, ως υπουργοί και ο Μάνθος Οικονόμου, ως ιδιαίτερος γραμματέας και 

                                                 
23 Ιστοσελίδα ανακτηθείσα 28-11-2016 από:http://www.arxontiko-krana.gr/el/guidepage 
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σύμβουλος. Κατά την προετοιμασία και την εξέλιξη της Επανάστασης του 1821, 

αρκετοί Ζαγορίσιοι συμμετείχαν στη Φιλική Εταιρεία (Αλέξης Νούτσος, Μάνθος 

Ριζάρης, Μάνθος Οικονόμου κ.ά.), ενώ ορισμένοι κάτοικοι έφυγαν για να ενταχθούν 

στο απελευθερωτικό αγώνα. Την ίδια περίοδο, το Ζαγόρι υπέφερε από τις 

συγκρούσεις του Αλή πασά με το σουλτανικό στρατό. Τέλος, το Ζαγόρι βρέθηκε σε 

πορεία παρακμής μετά το 1868, όταν καταργηθήκαν τα προνόμια (Βαρζώκας, 1988). 

2.1.3.Το Ζαγόρι κατά την περίοδο των εθνικών διεκδικήσεων 

       Από τα μέσα περίπου του 19ου αιώνα το Ζαγόρι θα αποτελέσει «διεκδικούμενη» 

περιοχή στην καταρρέουσα οθωμανική αυτοκρατορία (Δαλκαβούκης, ό.π., σ. 29),  

καθόσον άρχισε και η διείσδυση της ρουμάνικης προπαγάνδας στους 

ελληνοβλάχικους πληθυσμούς της Ηπείρου. Ο Π. Αραβαντινός (1905:49-50) 

αναφέρεται στα ακόλουθα χωριά του Ζαγορίου: «Δραγάρι (Καστανώνας), Γρεβενίτι, 

Μακρίνο, Τσερνέσι (Ελατοχώρι), Βοβούσα, Λάιστα, Παλαιοχώρι Λάιστας, Λεσνίτσα 

(Βρυσοχώρι) και Δοβρίνοβο (Ηλιοχώρι)».24  

Η ρουμανική προπαγάνδα 

       Το ουσιαστικό ενδιαφέρον των Ρουμάνων ξεκινά το 1860, με την ίδρυση στο 

Βουκουρέστι του «Μακεδονορουμανικού Κομιτάτου», που είχε στόχο την ίδρυση 

σχολείων και εκκλησιών σε περιοχές, όπου ζούσε λατινόφωνος25 πληθυσμός με 

απώτερο στόχο τη δημιουργία ρουμανικής συνείδησης. Κύριος εκφραστής αυτής της 

προπαγάνδας ήταν ο Απόστολος Μαργαρίτης,26 ο οποίος με την ανοχή της 

οθωμανικής κυβέρνησης και την οικονομική βοήθεια της ρουμανικής, καθώς και των 

καθολικών μοναχών άρχισε, από το έτος 1962, να ιδρύει σχολεία στα βλαχόφωνα 

χωριά, συμπεριλαμβανομένων αυτών του Ζαγορίου (Τρίτος, 1993:5).   

                                                 
24 Στην παρένθεση αναφέρονται τα σημερινά ονόματα των χωριών. 
25Η προσπάθεια σύνδεσης των Βλάχων της Ελλάδας με τους Βλάχους της Ρουμανίας βασίστηκε 
αρχικά στη θεωρία ότι υπάρχει  γλωσσική συγγένεια μεταξύ των δύο ομάδων, θεωρία η οποία, στη 
συνέχεια, υποστήριξε και τη φυλετική σχέση (Χρήστου, Κ., (1996). Αρωμούνοι:Μελέτες για την 
καταγωγή και την ιστορία τους, Θεσσαλονίκη:Κυρομάνος, σελ. 69). 
26 Ο Απόστολος Μαργαρίτης, γεννήθηκε το έτος 1932 στη Βλάστη Κοζάνης και μεγάλωσε στην 
Αβδέλλα. Ως δάσκαλος δίδαξε σε σχολεία της Καστοριάς και της Κλεισούρας, όπου το έτος 1862 
λειτούργησε το πρώτο ρουμανικό σχολείο, γεγονός που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων, που είχαν ως 
αποτέλεσμα το κλείσιμο του σχολείου και τη σύλληψη του Μαργαρίτη από τις οθωμανικές αρχές. Το 
έτος 1867, ο Μαργαρίτης επανεμφανίστηκε και λειτούργησε ιδιωτικό ρουμανικό σχολείο στο σπίτι του 
στην Κλεισούρα και ίδρυσε ρουμανικό σχολείο στην Αβδέλλα. Το 1877 διορίστηκε ως γενικός 
διευθυντής των ρουμανικών σχολείων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κατά το έτος 1880 
λειτουργούσαν (24) ρουμανικά σχολεία, τα οποία, με την πάροδο του χρόνου, πολλαπλασιάστηκαν και 
έγιναν (90) συνολικά, συμπεριλαμβανομένων και γυμνασίων, που λειτουργούσαν στα Ιωάννινα και τα 
Γρεβενά  (Κολτσίδας, Α., (1994). Ιδεολογική συγκρότηση και εκπαιδευτική οργάνωση των 
Ελληνόβλαχων στο Βαλκανικό χώρο (1850–1913). Η εθνική και κοινωνική διάσταση, 
Θεσσαλονίκη:Αφοί Κυριακίδη, σελ. 179-180). 
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       Στο Ζαγόρι η έναρξη της δραστηριοποίησης της ρουμανικής προπαγάνδας 

εκδηλώθηκε κατά το 1880,   με την ίδρυση ρουμανικών σχολείων στα  βλαχόφωνα 

χωριά του Ζαγορίου, αλλά η λειτουργία τους υπήρξε από την αρχή είτε ανύπαρκτη, 

ελλείψει μαθητών, είτε υποτυπώδης με ελάχιστους μαθητές. Όμως, η εθνική 

συνείδηση των Βλάχων του Ζαγορίου, που ήταν από πολύ νωρίτερα στραμμένη προς 

την ελληνική παιδεία, απέκρουσε τελικά τη ρουμάνικη εκπαιδευτική κίνηση και 

προπαγάνδα, η οποία παρά τις επίμονες και πολυδάπανες προσπάθειές της δεν 

μπόρεσε να κυριαρχήσει γενικά στην Ήπειρο, αλλά ειδικά και στο Ζαγόρι. 

Διαφοροποιήσεις βέβαια παρατηρήθηκαν ύστερα από την έντονη προπαγανδιστική 

δραστηριότητα δεκαετιών, πλην όμως, αν και περιορίστηκαν στη μειοψηφία, σε 

ορισμένες περιπτώσεις, όπως αυτές των χωριών - Βοβούσας και Φλαμπουραρίου, ο 

πληθυσμός διχάστηκε (Δαλκαβούκης, ό.π., σ. 30-31).   

Ο ιταλικός παράγοντας 

       Στην ιστορική έρευνα είναι γνωστή η διαχρονική επιδίωξη της Ιταλίας για τον 

έλεγχο του ενιαίου Ηπειρωτικού χώρου και οι συνεχείς παρεμβάσεις της για τη μη 

ένταξη του βόρειου τμήματος της Ηπείρου στον ελληνικό εθνικό κορμό. 

       Τον Μάιο του 1917, όταν οι ιταλικές στρατιωτικές δυνάμεις κατέλαβαν τα 

Ιωάννινα, προκλήθηκε μία νέα εστία διχασμού και αναστάτωσης στο βλάχικο 

πληθυσμό της Πίνδου, με την αναζωπύρωση της ρουμάνικης προπαγάνδας. Μερίδα 

των ρουμανιζόντων βλάχων, με ηγέτη τον Αλκιβιάδη Διαμάντη από τη Σαμαρίνα, 

συνεργάστηκε με τους Ιταλούς και προπαγάνδιζαν υπέρ της λατινικής καταγωγής των 

βλάχων και της ανάγκης δημιουργίας ενός αυτόνομου ιταλορουμανικού κράτους.27 

Τελικά, η υποκίνηση του κινήματος αυτονομίας των ρουμανιζόντων βλάχων απέτυχε 

εξαιτίας της σθεναρής αντίστασης των ίδιων των βλαχόφωνων Ελλήνων του 

Ζαγορίου (Ανθεμίδης, 2002:184-185).  

       Λίγα χρόνια αργότερα, στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και την 

περίοδο της ιταλικής κατοχής, στους στρατηγικούς σχεδιασμούς της Ιταλίας 

εντάχθηκε η δημιουργία αυτόνομης κρατικής οντότητας, εντός των ορίων του 

Ελληνικού Κράτους, υπό την ονομασία «Πριγκιπάτο της Πίνδου», στο οποίο θα 

συμπεριλαμβάνονταν όλοι οι βλαχόφωνοι πληθυσμοί της Ηπείρου, της Θεσσαλίας 

και της Δυτικής Μακεδονίας. Στην ίδρυση αυτού του κρατιδίου πρωτοστάτησαν 

                                                 
27  Ιστοσελίδα, ανακτηθείσα 2-12-2016 από: http://www.vlahoi.net/istories-gegonota/koutsovlahiko-
zitima-1859-1944.html 
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διάφοροι μεταξύ των οποίων και ο επανεμφανισθείς Αλκιβιάδης Διαμάντης. Η ιδέα, 

αντί για ανταπόκριση, συνάντησε εκ νέου την αποδοκιμασία του βλαχόφωνου 

πληθυσμού και το πριγκιπάτο διαλύθηκε γρήγορα, όταν άρχισε η δράση του 

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στην περιοχή (Κολιόπουλος, 1994:68-69).  

2.1.4. Το Ζαγόρι κατά την περίοδο των ληστρικών επιδρομών 

       Στη διάρκεια της οθωμανικής κυριαρχίας και ειδικά στην εποχή του Αλή Πασά,28 

εκτός των άλλων προβλημάτων που αντιμετώπιζε η περιοχή του Ζαγορίου ήλθε να 

προστεθεί και το πρόβλημα της ληστείας. Οι ληστρικές επιδρομές στο Ζαγόρι 

παρουσίασαν έξαρση στα τέλη του 18ου αιώνα και δοκίμασαν τα χωριά του 

ανατολικού, κυρίως, Ζαγορίου, προκαλώντας οικονομικές καταστροφές, αβεβαιότητα 

και μετοικεσίες κατοίκων (Κολτσίδας, 1997:57).  

       Οι συμμορίες των ληστών, που απαρτίζονταν από Βλάχους, οι οποίοι διαβιούσαν 

εκτός της περιοχής του Ζαγορίου, προκάλεσαν καταστροφές, όχι μόνον από υλική 

άποψη, αλλά, κυρίως, σε ανθρώπινο δυναμικό, αφού αναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν το Ζαγόρι, οριστικά, περίπου 540-560 οικογένειες, που ήταν οι κύριοι 

στόχοι των ληστών29 (Δαλκαβούκης, ό.π., σ. 31, Σακελλαρίδης, ό.π., σ. 39-40). Για το 

φαινόμενο της ληστείας στο Ζαγόρι ο Αυδής (χ.χ. σ.178) γράφει σχετικά: 

«…Κατά τους καλούς εκείνους χρόνους καθ’ ους οι Ζαγορίσιοι 

ταξειδευόμενοι εις τα ξένα ειργάζοντο και επέστρεφον εις τας οικογενείας 

των με χρυσάς λίρας και Ναπολεόνια, και ιδίως κατά τα έτη 1860-1900 

εις το Ζαγόρι επεκρατούσε φοβερά ληστοκρατία. Είναι αναρίθμητα τα 

ληστρικά κρούσματα άτινα συνέβησαν εν τοις χωρίοις και έξωθεν 

αυτών…».  

       Επίσης, ο Λαζαρίδης στην εφημερίδα «Το Ζαγόρι μας» (Σακελλαρίδης, ό.π., σ. 

174), όπου διαπραγματεύεται μια μελέτη με τίτλο «Σαρακατσαναίϊκα» για το θέμα 

της ληστείας στο Ζαγόρι αναφέρει τα εξής: 

«…Αυτό είχε συμβεί και στο Ζαγόρι ύστερα από το κίνημα του 1878. 

Φούντωσε η ληστεία σε βαθμό απερίγραπτο…Από την ανώμαλη 

                                                 
28  Ο Φρίξος Τζίβας, στο Χρονικό της Δοβράς, αναφέρει ότι η ληστεία «ξαναφούντωσε» στον 
Ηπειρωτικό χώρο μετά από την εξόντωση του Αλή Πασά και «έπληξε κυρίως το Ζαγόρι». Μάλιστα 
αναδημοσιεύει και την πληροφορία ότι το 1758 ο δεκαπεντάχρονος τότε  Αλή, μετέπειτα Πασάς των 
Ιωαννίνων, με συμμορία από Αρβανίτες λεηλάτησε το Ζαγόρι (Τζιόβας, ό.π., σ. 97-98). 
29  Ονομαστός ληστής αυτή την εποχή στο Ζαγόρι είναι ο Γεώργιος Νταβέλης, από τη δράση του 
οποίου δεινοπάθησαν πολλά χωριά (Κολιόπουλος, 1979:152).  
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κατάσταση που δημιουργήθηκε τότε τα πλήρωσε πολύ ακριβά το 

κακόμοιρο το Ζαγόρι…».  

       Παρά τις προσπάθειες και τα κατασταλτικά μέτρα που είχαν ληφθεί, ιδίως μετά 

την ενσωμάτωση της περιοχής στο ελληνικό κράτος, τα αποτελέσματα στην αρχή δεν 

ήταν ικανοποιητικά. Τελικά, αφού το φαινόμενο της ληστείας γνώρισε φάσεις 

έξαρσης και ύφεσης, περιορίστηκε σταδιακά από τις πρώτες δεκαετίες του 20ου 

αιώνα, αφενός λόγω των κατασταλτικών μέτρων της πολιτείας και αφετέρου λόγω 

της μετανάστευσης στην Αμερική πολλών από τους ληστές της περιοχής     

(Δαλκαβούκης, ό.π., σ. 32).  

2.1.5.Το Ζαγόρι μετά την ενσωμάτωσή του στο ελληνικό κράτος 

       Μετά την ενσωμάτωσή του στο ελληνικό κράτος (1913), το Ζαγόρι βρέθηκε πάλι 

αντιμέτωπο με τη ρουμανική προπαγάνδα, που είχε και την υποστήριξη της ιταλικής 

εξωτερικής πολιτικής. Όπως αναφέρθηκε, το Μάιο του 1917, όταν τα ιταλικά 

στρατεύματα κατέλαβαν τα Ιωάννινα, επιχειρήθηκε μια αναθέρμανση του ζητήματος 

με το σχηματισμό στη Βοβούσα μιας αυτόνομης περιοχής με κουτσοβλαχική 

πληθυσμιακή βάση και επικεφαλής τον Αλκιβιάδη Διαμάντη. Το θέμα αυτό, αν και 

έληξε με την αποχώρηση των ιταλικών στρατευμάτων, εν τούτοις δίχασε τη 

Βοβούσα, καθόσον η ρουμανίζουσα παράταξη αντιστάθηκε με τα όπλα στην 

παράδοση του χωριού από τους Ιταλούς στο ελληνικό στρατιωτικό απόσπασμα, 

πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα να μετοικήσουν οριστικά από το χωριό οι 

οικογένειες που είχαν εκτεθεί στη ρουμανική προπαγάνδα (Δαλκαβούκης, ό.π., σ. 32-

33).   

       Το σχέδιο, ωστόσο, για τη δημιουργία ενός λατινόφωνου αυτόνομου κρατιδίου 

στις βλαχόφωνες περιοχές της Πίνδου, αν και δεν έτυχε υποστήριξης εκ μέρους των 

βλαχόφωνων κατοίκων της περιοχής, δεν εγκαταλείφθηκε από την ιταλορουμανική 

εξωτερική πολιτική. Έτσι, στην περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, στη διάρκεια 

της κατοχικής περιόδου των Ιωαννίνων, οι Ιταλοί επιχείρησαν, εκ νέου, να 

χρησιμοποιήσουν το βλαχόφωνο στοιχείο των χωριών του Ζαγορίου για την 

εξυπηρέτηση των στρατιωτικών και πολιτικών τους επιδιώξεων, με την ίδρυση του 

αυτόνομου «Πριγκιπάτου της Πίνδου», που θα περιελάμβανε τον βλαχόφωνο 

πληθυσμό της Πίνδου, της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας. Αν και οι 

βλαχόφωνες περιοχές δόθηκαν στην ιταλική ζώνη κατοχής ως τον Σεπτέμβριο του 

1943, η ιδέα, αντί για ανταπόκριση, συνάντησε εκ νέου την αποδοκιμασία του 

βλαχόφωνου πληθυσμού και το «πριγκιπάτο» διαλύθηκε γρήγορα, όταν άρχισε η 
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δράση του ΕΛΑΣ στην περιοχή (Δαλκαβούκης, ό.π., σ. 33, Μάγερ, ό.π., σ. 213,  

Κολιόπουλος, 1979: 68-69).  

       Αξίζει να αναφερθούν και δύο σημαντικές, για την περιοχή του Ζαγορίου, 

εξελίξεις στη δεκαετία του 1930, που είχαν αντίκτυπο στη διαμόρφωση της 

δημογραφικής κατάστασης των χωριών του Ζαγορίου.  

       Η πρώτη αφορούσε τα μέτρα προστασίας της κτηνοτροφικής δραστηριότητας, 

που έδωσαν τη δυνατότητα στους ημινομάδες κτηνοτρόφους να νοικιάζουν κάθε 

χρόνο τα ίδια βοσκοτόπια και η δεύτερη αφορούσε το δικαίωμα να μπορούν αυτοί να 

εγγράφονται στα δημοτολόγια των χωριών, όπου ξεχειμώνιαζαν ή ξεκαλοκαίριαζαν, 

με παράλληλη εξασφάλιση κοινοτικών βοσκοτόπων. Τα μέτρα αυτά επηρέασαν τα 

δημογραφικά δεδομένα των χωριών, καθόσον οι περισσότεροι από τους 

Σαρακατσάνους που ξεκαλοκαίριαζαν στο Ζαγόρι εγκαταστάθηκαν μόνιμα στα 

χωριά, όπου σταδιακά ενσωματώθηκαν σε όλες τις κοινωνικοπολιτικές τους 

δραστηριότητες (Δαλκαβούκης, ό.π., σ. 33-35).        

       Ιδιαίτερα δύσκολες ήταν οι δοκιμασίες που πέρασαν τα Ζαγοροχώρια κατά τη 

διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, της Κατοχής και του μετέπειτα Εμφυλίου 

Πολέμου. Η περιοχή έγινε πεδίο πολεμικών επιχειρήσεων και τα χωριά του 

ανατολικού, κυρίως, Ζαγορίου κάηκαν ολοσχερώς από τους Γερμανούς.  Ως 

αποτέλεσμα των καταστροφών, πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα χωριά τους και 

αναζήτησαν μια καλύτερη ζωή στα μεγάλα αστικά κέντρα και στο εξωτερικό.   

2.1.6.Δημογραφικά στοιχεία των οικισμών του Ζαγορίου 

       Θα κλείσουμε αυτή την ιστορική ανασκόπηση με μια σύντομη αναφορά στα 

δημογραφικά δεδομένα του Ζαγορίου. 

       Ο αριθμός των κατοίκων του Ζαγορίου κυμάνθηκε από τους 25.750 το 1812 ως 

τους 15.511 κατά την απογραφή του 1913, με μια ενδιάμεση αυξομείωση που έφθασε 

στο ανώτατο όριό της  το 1868, όταν ο πληθυσμός πλησίασε τους 30.000 κατοίκους.  

       Κατά την απογραφή του 1913,30 ο πληθυσμός του Ζαγορίου ανερχόταν σε 15.511 

άτομα, από τα οποία τα 5.131 κατοικούσαν στο ανατολικό του τμήμα, το βλαχόφωνο 

(Δαλκαβούκης, ό.π., σ. 35).  

       Σύμφωνα με τους αναλυτικούς καταλόγους, της Στατιστικής Υπηρεσίας 

Ιωαννίνων,31 ο πληθυσμός του Ζαγορίου, μετά το 1913, κυμάνθηκε ως ακολούθως: 

                                                 
30 Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Η απογραφή πραγματοποιήθηκε, αμέσως μετά την ενσωμάτωση 
της περιοχής στο ελληνικό κράτος. 
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Απογραφή Πληθυσμός 

1928 11.230 

1951 8.053 

1961 9.282 

1971 7.336 

1981 5.996 

1991 5.419 

2001 6.032 

201132 3.724 

 

2.2. Αντίποινα κατά του άμαχου πληθυσμού 

2.2.1.Η λογική της εφαρμογής αντιποίνων 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η λογική των αντιποίνων βασιζόταν στην προσπάθεια 

τρομοκράτησης του πληθυσμού, ο οποίος θεωρούνταν συνυπεύθυνος για την 

αντιστασιακή δράση των ανταρτών και γι’ αυτό πλήρωνε με πολλαπλάσια θύματα 

κάθε απώλεια των κατοχικών στρατευμάτων, καθώς καταργούνταν η διάκριση 

μεταξύ εμπολέμων και αμάχων.  

       Τα αντίποινα εφαρμόστηκαν κατά βάση στην ύπαιθρο, κυρίως από το καλοκαίρι 

του 1943 ως το τέλος της Κατοχής, δηλαδή κατά την περίοδο έξαρσης της 

αντιστασιακής δράσης και αποσκοπούσαν στο να πλήξουν τις περιοχές, που 

ενεργούσαν ως πηγές στρατολόγησης, τροφοδοσίας και πληροφοριών για τους 

αντάρτες.  

       Το πλησιέστερο χωριό στον τόπο, όπου διενεργήθηκαν πράξεις δολιοφθοράς 

(σαμποτάζ) θεωρούνταν υπεύθυνο σε περίπτωση, που δεν ήταν δυνατό να 

εντοπιστούν οι υπεύθυνοι.  Η συνυπευθυνότητα του πληθυσμού, στην οποία και 

βασίζονταν τα αντίποινα, δεν αφορούσε μόνο στην ενεργή συμμετοχή σε 

συγκεκριμένες ενέργειες, αλλά, σύμφωνα με τις διαταγές των Γερμανών διοικητών, η 

                                                                                                                                            
31 Η Στατιστική Υπηρεσία Ιωαννίνων διαθέτει αναλυτικούς καταλόγους απογραφών από το 1928 και 
μετά (Μάντζιος, Γ., (2005). Οι μεταβολές στην οικονομική δραστηριότητα και οι επιδράσεις στη 
γεωγραφική κατανομή του πληθυσμού στο νομό Ιωαννίνων για την περίοδο 1900 έως και σήμερα, 
Πτυχιακή εργασία, ΤΕΙ Ηπείρου, Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Τμήμα Λογιστικής, Παράρτημα 
Πρέβεζας. 
32 Απόφαση ΓΠ-191 της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής «Αποτελέσματα της Απογραφής πληθυσμού – 
κατοικιών 2011, που αφορά στον μόνιμο πληθυσμό της χώρας», ΦΕΚ. 698/Β΄/20-3-2014.  
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ενίσχυση των ανταρτών με προσφορά τροφίμων, καταλύματος ή άλλου μέσου 

θεωρούνταν πράξη εχθρική, που τιμωρούνταν αυστηρότατα.  

       Εκτός, όμως, από τις περιπτώσεις, όπου τα αντίποινα εφαρμοζόταν με μια 

περισσότερο ή λιγότερο πρόφαση δολιοφθοράς κατά των κατακτητών, 

μνημονεύονται και περιπτώσεις, όπου μεγάλης έκτασης αντίποινα διεπράχθησαν 

χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επίθεση εναντίον του στρατού κατοχής. Οι Λιγκιάδες 

καταστράφηκαν ολοσχερώς και εκτελέστηκαν όσοι κάτοικοί τους βρέθηκαν στο 

χωριό εξαιτίας του θανάτου του Γερμανού συνταγματάρχη Ζάλμιγκερ σε 

αυτοκινητιστικό δυστύχημα ύστερα από σαμποτάζ των ανταρτών του ΕΔΕΣ στον 

οδικό άξονα Ιωαννίνων - Πρέβεζας στη θέση «Ζήτα», η οποία απείχε περί τα 50 και 

πλέον χιλιόμετρα από τις Λιγκιάδες. Βέβαια, η επιχείρηση δικαιολογήθηκε εκ των 

υστέρων ως κατάληψη του χωριού ύστερα από ασθενή αντίσταση (Μάγερ, 

2009β:42).    

       Γενικά ίσχυε ο κανόνας ότι τέτοιου είδους παρεκτροπές τελικά δικαιολογούνταν 

και οι ανώτεροι «ήταν έτοιμοι να τις συγχωρήσουν, και μάλιστα με τρόπο που να 

κάνουν πιθανή μια επανάληψή τους στο μέλλον» (Mazower, 1994:242). Η τακτική 

της ηγεσίας του γερμανικού στρατού ήταν να ενθαρρύνει τα σκληρά αντίποινα ακόμα 

και με ασήμαντη αφορμή, αφού οι όποιες υπερβάσεις συνήθως καλύπτονταν. Ως 

γνωστόν, η Ανώτατη Διοίκηση της Βέρμαχτ είχε εκδώσει διαταγές, που όριζαν ότι για 

κάθε νεκρό Γερμανό στρατιώτη θα έπρεπε να εκτελούνται 50 έως 100 όμηροι και για 

κάθε τραυματία 10 όμηροι (στο ίδιο, σ. 204).  

       Η πρώτη διαταγή για την εφαρμογή αντιποίνων στην Ελλάδα, ήταν του 

Γερμανού πτέραρχου Κουρτ Στουντέντ, έπειτα από εντολή του στρατάρχη Χέρμαν 

Γκαίρινγκ μετά τη μάχη της Κρήτης, στην οποία όριζε «εκτελέσεις, κατασχέσεις, 

πυρπολήσεις χωριών και την εξολόθρευση του ανδρικού πληθυσμού ολόκληρων 

περιοχών», με βάση την οποία μέχρι το καλοκαίρι του 1941 καταστράφηκαν δεκάδες 

χωριά και εκτελέστηκαν εκατοντάδες Κρητικοί όμηροι (Μάγερ, 2009:184).  

       Η σχετική διαταγή της 16ης Δεκεμβρίου 1942 του Κάϊτελ, που εφαρμόστηκε στην 

Ελλάδα, έδινε τη δυνατότητα στον στρατό να λαμβάνει, αδιακρίτως, χωρίς 

περιορισμούς και ανθρωπιστικές επιφυλάξεις, τα αναγκαία, για την επιτυχία, μέτρα 

(Mazower, ό.π., σ. 179).  

       Η 1η Ορεινή Μεραρχία Καταδρομών, με έδρα τα Ιωάννινα και περιοχή δράσης 

ολόκληρη την Ήπειρο, επειδή προερχόταν από το ανατολικό μέτωπο και από τη 

Γιουγκοσλαβία, ενεργούσε με το ίδιο πνεύμα στο οποίο είχε συνηθίσει στις περιοχές 



 37

αυτές. Στις 14 Ιουλίου 1943 ο στρατηγός Λερ έδωσε εντολή στην 1η Ορεινή 

Μεραρχία να λάβει «πιο αυστηρά μέτρα» εναντίον των ανταρτών, προειδοποιώντας 

τους διοικητές με πειθαρχικά μέτρα και στρατοδικεία σε περίπτωση αμέλειας ή 

ηπιότητας (στο ίδιο, σ. 203). Επίσης, τον Αύγουστο του 1943, η διαταγή που  

εξέδωσε η 1η Ορεινή Μεραρχία προς τα αποσπάσματα που θα διενεργούσαν τις 

πρώτες επιχειρήσεις ανέφερε: 

«…Όλοι οι οπλισμένοι άνδρες πρέπει κατά βάση να εκτελούνται 

επιτόπου. Χωριά απ’ όπου έχουν πέσει πυροβολισμοί ή όπου έχουν 

απαντηθεί ένοπλοι άνδρες πρέπει να καταστρέφονται και ο αρσενικός 

πληθυσμός αυτών των χωριών να τουφεκίζεται. Αλλού όλοι οι άνδρες που 

είναι ικανοί να φέρουν όπλα (16-60) πρέπει να συγκεντρώνονται και να 

στέλνονται στα Γιάννενα…» (στο ίδιο σ. 202).     

2.2.2. Ο σκοπός της εφαρμογής αντιποίνων 

       Στόχος των αντιποίνων ήταν η τιμωρία των υπευθύνων ή των συνεργατών τους, 

αλλά κάθε φορά που δεν μπορούσαν να τους εντοπίσουν τιμωρούνταν ο άμαχος 

πληθυσμός ή εκτελούνταν όμηροι. Έτσι, στόχος των αντιποίνων δεν ήταν μόνον η 

τιμωρία, αλλά και ο εκφοβισμός των πολιτών, ώστε να μην συμμετέχουν στις 

αντιστασιακές ομάδες. Η λογική του εκφοβισμού φαίνεται ότι βρήκε κάποια 

απήχηση, καθώς οι χωρικοί έγιναν περισσότερο διστακτικοί στο να βοηθήσουν τους 

αντάρτες (στο ίδιο, σ. 204-205).   

       Συνήθης τακτική των ανταρτών, όταν δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον 

πολυαριθμότερο εχθρό, ήταν η φυγή. Ειδοποιούσαν τους κατοίκους των χωριών για 

τον ερχομό των Γερμανών και έφευγαν. Βέβαια, η φυγή ήταν εύκολη για τους ίδιους, 

που ούτως ή άλλως δεν είχαν συγκεκριμένο τόπο διαβίωσης, αλλά δύσκολη και 

επικίνδυνη για τους άμαχους, που αναγκάζονταν να αφήσουν πίσω τα σπίτια, τις 

περιουσίες τους, ανήμπορους γέρους ή και γυναικόπαιδα.        

       Έτσι, οι κάτοικοι, συνήθως, δεν περίμεναν την άφιξη των κατακτητών στα χωριά 

τους, αλλά έφευγαν στα βουνά για να γλιτώσουν και οι Γερμανοί τα έβρισκαν 

εντελώς ακατοίκητα. Χαρακτηριστικά είναι και τα μέσα που μεταχειρίζονταν οι 

κάτοικοι για να αποτρέψουν τα αντίποινα όταν βρίσκονταν σε δύσκολη θέση και δεν 

μπορούσαν να διαφύγουν. Προσπαθούσαν να τους εξευμενίσουν με φιλόξενη στάση, 

όπως παραδείγματος χάριν έγινε στην περίπτωση του χωριού Δίκορφο 

((Παπαγιαννόπουλος, 1994:118-121 και Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 57). 
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       Τα άδικα και ασυλλόγιστα αντίποινα, που εμπεριέχουν την αδικία της τιμωρίας 

αθώων αντί των υπαιτίων, απομακρύνουν βαθμιαία τους εμπόλεμους από τους 

κανόνες του πολέμου και συνιστούν παραβίαση του διεθνούς δικαίου, λόγος και για 

τον οποίον η διεθνής κοινότητα μετά τη λήξη του πολέμου προέβη στις απαραίτητες 

ενέργειες, προκειμένου να καθοριστούν οι σχέσεις μεταξύ ενός στρατού κατοχής και 

του πληθυσμού, ώστε να αποφευχθεί η επανάληψή τους στο μέλλον (Δορδανάς, ό.π., 

σ. 2).    

2.2.3.Η αποτελεσματικότητα των αντιποίνων 

       Αν και η γενική πεποίθηση είναι ότι η εφαρμογή των αντιποίνων εναντίον του 

άμαχου πληθυσμού δεν είχε θετικές επιπτώσεις στη μείωση της αντιστασιακής 

δράσης, εν τούτοις, οι συνέπειες των αντιποίνων καταμετρήθηκαν ως θετικές από το 

22ο Σώμα Στρατού στα Ιωάννινα.33 Αναφέρεται, ότι «ανέβασαν την υπόληψη της 

γερμανικής δύναμης κατοχής» και ότι ο πληθυσμός ανάγγειλε την εμφάνιση των 

ανταρτών ζητώντας προστασία και ότι ο ανώτερος κλήρος, αν και φιλοανταρτικός, 

συμμετείχε στην προσπάθεια αποτροπής εχθρικών ενεργειών εκ μέρους των 

ανταρτών (Schminck-Gustavus, 2007:197-198).   

       Πάντως, όπως αναφέρει ο Mazower (ό.π., σ. 204), ο στρατηγός Λαντς, διοικητής 

του 22ου Σώματος Στρατού, δεν ήταν ιδιαίτερα πεπεισμένος για την 

αποτελεσματικότητα των σκληρών μέτρων εναντίον του άμαχου πληθυσμού, όσο 

ήταν όμως ο υφιστάμενός του στρατηγός Στέττνερ, που διοικούσε την 1η Ορεινή 

Μεραρχία Καταδρομών.34  

       Επειδή, όπως προαναφέρθηκε, είχαν εκφραστεί αμφιβολίες για την 

αποτελεσματικότητα των αντιποίνων, καθώς σε άλλες περιοχές της Ελλάδας οι 

επιθέσεις και τα σαμποτάζ εκ μέρους των ανταρτών δεν μειώθηκαν,  μερικοί 

Γερμανοί αξιωματούχοι τάσσονταν κατά των ανεξέλεγκτων αντιποίνων. Ο αρχηγός 

του επιτελείου του Λερ, Βίντερ, μετέτρεψε τη διαταγή περί καθορισμένου αριθμού 

θυμάτων στα αντίποινα, διευκρινίζοντας πως αυτοί οι αριθμοί πρέπει να λαμβάνονται 

ως μέγιστοι και όχι ως ελάχιστοι. Λίγο αργότερα, όμως, επικράτησε και πάλι η 

                                                 
33  Σύμφωνα με τον Mazower, (ό.π., σ. 204-205) ο ηγέτης του ΕΔΕΣ Ζέρβας είχε ανοίξει μυστικό 
κανάλι επικοινωνίας με τον διοικητή του 22ου Ορεινού Σώματος Στρατού στρατηγό Χούμπερτ Λάντς 
και του πρότεινε ανακωχή. Επίσης, οι χωρικοί ήταν περισσότερο διστακτικοί να βοηθήσουν τους 
αντάρτες και ήταν πιο πρόθυμοι να παρέχουν πληροφορίες στους Γερμανούς.  
34 Για το θέμα αυτό φαίνεται ότι οι δύο άνδρες είχαν διαφωνήσει και συγκρουστεί πολλές φορές (στο 
ίδιο, σ. 204). 
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λογική της σκληρής γραμμής και της τρομοκράτησης του πληθυσμού, προκαλώντας 

την παρέμβαση του ειδικού απεσταλμένου του Χίτλερ στην Ελλάδα,  Νώϋμπαχερ, ο 

οποίος ζήτησε να μετριαστούν τα αντίποινα, θεωρώντας ότι είχαν ως αποτέλεσμα να 

παραμένουν ζωντανοί οι εγκληματούντες κατά των Γερμανών αντάρτες και να 

δολοφονούνται γυναικόπαιδα (στο ίδιο, σ. 206, Δορδανάς, ό.π., σ. 258-259). Οι 

αμφιβολίες, όμως αυτές των Γερμανών αξιωματούχων αποδείχθηκε ότι είχαν 

ελάχιστη ή καθόλου επίδραση, καθόσον στην πράξη η πολιτική των αντιποίνων 

παρέμεινε, καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής, ως είχε.     

       Η αλήθεια είναι ότι μετά τα αντίποινα οι αντιδράσεις του πληθυσμού ήταν εκ 

διαμέτρου αντίθετες. Μπορεί, δηλαδή, ο φόβος, που προκαλούσαν να οδηγούσε σε 

νομιμοφροσύνη ή και σε οργή κατά των ανταρτών, αλλά μπορούσε εξίσου η οργή 

αυτή να στρεφόταν και κατά των ίδιων των Γερμανών, γεγονός που οδηγούσε πολλές 

φορές στην κατάταξη των πιο αξιόμαχων χωρικών στις αντιστασιακές ομάδες 

(Δορδανάς, ό.π., σ. 169-170). 

       Στην προκειμένη περίπτωση, οι καταστροφές, οι λεηλασίες και οι εκτελέσεις 

προκάλεσαν πολλά βάσανα στους κατοίκους των ορεινών χωριών του Ζαγορίου, 

αλλά όχι μόνο δεν κατάφεραν να εξαφανίσουν τη δράση των ανταρτών, αλλά 

αντίθετα, ώθησαν πολλούς από τους κατοίκους των χωριών να πλαισιώσουν τις 

τάξεις τους (Ρογκότης, 1998:161). 

       Οι κάτοικοι των πυρπολημένων χωριών του Ζαγορίου και της ευρύτερης 

περιοχής αν και υπέστησαν τα σκληρά αντίποινα των κατακτητών δεν λύγισαν. 

Βέβαια, οι αντάρτες έχασαν σε ορισμένες περιπτώσεις τα ερείσματα, που διέθεταν 

στα χωριά,  δεν έχασαν, όμως τη συμπάθεια και τη συμπαράσταση των κατοίκων των 

χωριών. Αυτό που ανέμεναν οι Γερμανοί οργανωτές αυτών των επιχειρήσεων, να 

απομονώσουν δηλαδή τους αντάρτες από το ντόπιο πληθυσμό, δεν το κατάφεραν. 

Δεν ήταν, άλλωστε, δυνατό να συμβεί αυτό, αφού η μεγάλη πλειοψηφία, αν όχι το 

σύνολο αυτών των ανταρτών, ήταν παιδιά αυτών των ίδιων των χωριών.  

  2.2.4. Επιπτώσεις των αντιποίνων στον άμαχο πληθυσμό 

       Τραγική ήταν, σε κάθε περίπτωση, η θέση του άμαχου πληθυσμού μετά τα 

αντίποινα. Οι εναπομείναντες, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους ήταν γυναικόπαιδα και 

γέροντες, έπρεπε να ζήσουν κάτω από συνθήκες, που είχαν κατά πολύ χειροτερέψει 

από τις ήδη δύσκολες συνθήκες της κατοχικής περιόδου. Άμεσο αποτέλεσμα του 

φόβου της σύλληψης και της επιβολής αντιποίνων ήταν η φυγή των ανδρών (συνήθως 
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14-60 ετών) στο βουνό ή η προσχώρησή τους στους αντάρτες, με αποτέλεσμα την 

ανασφάλεια και την αναστάτωση στην εργασία.  

       Τα γυναικόπαιδα και οι γέροντες έπρεπε να ανταποκριθούν σε πιο αντίξοες 

συνθήκες από πριν, αφού τα σπίτια είχαν καεί, τα ζώα και η σοδειά είχαν λεηλατηθεί 

και συχνά έλειπαν ακόμα και τα απαραίτητα εργαλεία και σκεύη. Τα μεγαλύτερα 

αγόρια αναλάμβαναν τις ευθύνες της οικογένειας και, όταν δεν υπήρχαν, τον ρόλο 

αυτό έπαιζαν τα κορίτσια. Ο πόλεμος και οι συνέπειές του είχαν γίνει κατά φριχτό 

τρόπο κομμάτι της ζωής ανηλίκων,35 ενώ το αποτρόπαιο θέαμα των εκτελεσμένων 

συγγενών τους είχε δημιουργήσει ψυχικά τραύματα που δεν επουλώθηκαν ποτέ, στη 

σύντομη ή μακρά διάρκεια της ζωής τους (Mazower, ό.π., σ. 210-216).   

       Η ορεινή περιοχή του Ζαγορίου δοκιμάστηκε αρκετές φορές από τα σκληρά 

γερμανικά αντίποινα. Η έκθεση της επιτροπής Μπαλάνου,36 μας δίνει μια εικόνα της 

έκτασης και της συνήθους μορφής αυτών των αντιποίνων. Συνολικά 25 από τα 46 

χωριά του Ζαγορίου υπέστησαν τα αντίποινα των κατακτητών. Στις περισσότερες 

περιπτώσεις οι εμπρησμοί και οι λεηλασίες αφορούσαν ολόκληρο το χωριό, ενώ 

κάποια χωριά υπέστησαν επανειλημμένες επιθέσεις. Συνολικά, από τα 2.146 σπίτια, 

λεηλατήθηκαν και πυρπολήθηκαν τα 1.706, ενώ εκτελέστηκαν και 146 άτομα.          

       Μετά την πυρπόληση ή την λεηλασία όλων των οικημάτων, ακόμα και των 

τροφίμων και των γεωργικών εφοδίων, οι κάτοικοι του Ζαγορίου, εκτός των άλλων 

δυσκολιών, αντιμετώπιζαν και το φάσμα της πείνας. Στους Ασπραγγέλους και στο 

Γρεβενίτι, μετά την πυρπόληση των σπιτιών οι κάτοικοι πέρασαν πολύ δύσκολα. Η 

καταστροφή του χωριού ήταν σχεδόν ολοσχερής και οι ίδιοι περιγράφουν τις 

ιδιαίτερα δυσχερείς συνθήκες της ζωής τους κατά τον πρώτο χρόνο με τον ακόλουθο 

τρόπο:   

«…Λίγες μέρες μετά την επιδρομή γύρισαν μερικοί στο χωριό για να 

δουν τι απέγιναν τα σπίτια τους. Το μόνο που είχε μείνει όρθιο ήταν τα 

θεμέλια των σπιτιών. Όλοι έκλαιγαν πάνω στα χαλάσματα και 

                                                 
35  Ο Mazower αναφέρει στο βιβλίο του Στην Ελλάδα του Χίτλερ: Η εμπειρία της Κατοχής (1994), 
«…Ξυπόλυτα και ασκεπή, κουρεμένα με την ψιλή για τις ψείρες, πολλά χωριατόπαιδα είχαν απομείνει 
ορφανά και σχημάτιζαν συμμορίες, ψάχνοντας για καταφύγιο και δουλεύοντας για οποιονδήποτε τους 
έβρισκε να φάνε…Ο πόλεμος σήμαινε γι’ αυτούς τίποτε άλλο από έναν κόσμο γεμάτο καταστροφή, 
μέσα στον οποίο έπρεπε να επιζήσουν. Χωρίς σχολείο, οικογένεια και συχνά χωρίς κανένα άλλο είδος 
πειθαρχίας, είχαν αναγκαστεί να μετατραπούν γρήγορα σε σκληροτράχηλα αλητάκια…» (Mazower, 
ό.π., σ. 212).     
36 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών,ό.π., σ. 68. 
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αναζητούσαν τα πράγματά τους…Λίγο αργότερα, όταν είχε φτάσει ήδη ο 

χειμώνας αποφασίσαμε πως θα ήταν καλύτερα να επιστρέφαμε στο χωριό. 

Εμείς φτιάξαμε ένα πρόχειρο δωμάτιο στο υπόγειο του σπιτιού μας. Το 

ίδιο έκαναν και οι άλλοι συγχωριανοί μας. Όλοι προσπαθούσαν να 

φτιάξουν μια πρόχειρη κατοικία είτε στα υπόγεια είτε στους αχυρώνες 

που δεν είχαν καταστραφεί…» (συνέντευξη Φωκίωνα Καψάλη, που 

παραθέτει στο βιβλίο του Chr. Schminck-Gustavus (2007) Μνήμες 

Κατοχής Ι: Τα παιδιά του δάσους των Ασπραγγέλων σ. 48, 50-53, 87).   

«…Εγκαταλείποντας το δάσος, κατεβήκαμε στο χωριό…Χωρίς επάρκεια 

σκεπασμάτων, χωρίς ρούχα, χωρίς παπούτσια, μπαίνουμε ολοταχώς στο 

χειμώνα. Η έλλειψη τροφίμων γίνεται ολοένα και οξύτερη. Και όπως ήταν 

επόμενο εισβάλλει και η ψείρα…» (απόσπασμα από το βιβλίο του Χ. 

Ρογκότη (1998) Το Γρεβενίτι στην Αντίσταση σ.161-163).  

 
2.3.Η Κατοχή  

       Η έρευνά μας για την εξεταζόμενη περίοδο στο Ζαγόρι ξεκινάει με μια σύντομη 

αναφορά στα κυριότερα γεγονότα, που συνέβησαν από την επέμβαση και 

συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς κατακτητές και εντεύθεν. Η αναφορά αυτή 

κρίνεται σκόπιμη, καθόσον, πέρα από την απαραίτητη σύνδεση με όσα ακολούθησαν, 

μας εισάγει σε θέματα, που θα μας απασχολήσουν διεξοδικά στη συνέχεια.  

2.3.1.Η Κατοχή της Ελλάδας και η διαίρεση της χώρας σε ζώνες ελέγχου 

       Μετά την επίθεση της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδας και την απώθηση από τον 

ελληνικό στρατό των ιταλικών δυνάμεων στο αλβανικό έδαφος, η Γερμανία εισέβαλε 

στην Ελλάδα στις 6 Απριλίου 1941 και την κατέλαβε. Μετά την ολοκλήρωση της 

κατάκτησης της Ελλάδας στις 17 Μαΐου 1941, η χώρα χωρίστηκε σε τρεις ζώνες 

κατοχής (Μάγερ, 2009β:183, Φλάϊσερ, 1988:83-85, Βόγλης, 2010:38, Αλεξανδρής, 

Αργυρίου, κ. ά., 2000:13 ) – (χάρτης 3). 

       Ως το Σεπτέμβριο του 1943 (οπότε και αποχώρησαν λόγω συνθηκολόγησης) οι 

Ιταλοί κατείχαν υπό στρατιωτική κατοχή τη Στερεά Ελλάδα, (στην Αθήνα και τον 

Πειραιά υπήρχε μεικτή ιταλογερμανική στρατιωτική διοίκηση), τη Θεσσαλία, την 

Ήπειρο, την Πελοπόννησο, το μεγαλύτερο μέρος της δυτικής Μακεδονίας  

(Καστοριά, Γρεβενά και μεγάλο μέρος των νομών Κοζάνης και Φλώρινας), τις 

Κυκλάδες, πλην της Μήλου, τη Σάμο, την Ικαρία, τις Σποράδες, τη Σκύρο, ενώ από 

την Κρήτη κατείχαν μόνο το νομό Λασιθίου.  
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       Όσον αφορά τη γερμανική ζώνη Κατοχής, αυτή περιελάμβανε την κεντρική 

Μακεδονία και τμήμα της δυτικής, την Κρήτη (πλην του νομού Λασιθίου, όπως 

αναφέρθηκε), τη Μήλο και τα νησιά του Βορείου Αιγαίου (Χίο, Λέσβο, Λήμνο), 

καθώς και το μεγαλύτερο τμήμα του νομού Έβρου, ιδιαίτερα κατά μήκος των 

ελληνοτουρκικών συνόρων.  

       Επιπλέον, βουλγαρικές στρατιωτικές δυνάμεις κατείχαν την Ανατολική 

Μακεδονία (ανατολικά του ποταμού Στρυμώνα) και τη Θράκη, 

συμπεριλαμβανομένων των νησιών της Θάσου και της Σαμοθράκης (Φλάϊσερ, 1994: 

83-85, Μάγερ, 2009:183).  

       Η τριπλή Κατοχή στην Ελλάδα εξαθλίωσε τους Έλληνες. Η έλλειψη βασικών 

διατροφικών ειδών ως αποτέλεσμα της μείωσης της παραγωγής και της διακοπής των 

εισαγωγών, η διάλυση της κρατικής μηχανής, η εφαρμογή μιας συνεχόμενης 

τρομοκρατίας εις βάρος των Ελλήνων, η καταστροφή των υποδομών (συγκοινωνίες, 

κτίσματα), η κρίση στη γεωργία και την κτηνοτροφία, ο υπερπληθωρισμός, η μαύρη 

αγορά και οι λεηλασίες δημιούργησαν τραγικές συνθήκες διαβίωσης.  

       Με βάση το διαχωρισμό αυτό, το Ζαγόρι στη διάρκεια της εχθρικής Κατοχής 

(1941-44) και ιδιαίτερα από τις 20 Απριλίου 1941, που η Ελλάδα συνθηκολόγησε με 

τη Γερμανία  ως τις 9 Σεπτεμβρίου 1943, ημερομηνία συνθηκολόγησης της Ιταλίας 

με τους Συμμάχους, βρέθηκε κάτω από ιταλική Κατοχή. Έκτοτε και μέχρι τις 14 

Οκτωβρίου 1944, όταν απελευθερώθηκαν τα Ιωάννινα, βρέθηκε κάτω από γερμανική 

Κατοχή.    

2.3.2.Η περίοδος της ιταλικής Κατοχής (Μάιος 1941-Σεπτέμβριος 1943) 

       Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μετά την εισβολή των Γερμανών και την κατάληψη 

της χώρας, τα κατεχόμενα εδάφη χωρίστηκαν σε ζώνες Κατοχής, η καθεμιά των 

οποίων ελεγχόταν από τους Γερμανούς και τους συμμάχους τους Ιταλούς και 

Βούλγαρους. Από τον Μάιο του 1941, η περιοχή της Ηπείρου και ειδικότερα η 

περιοχή των Ιωαννίνων και του Ζαγορίου περιήλθαν στον έλεγχο των ιταλικών 

δυνάμεων.  Ο Αχιλλέας Καλογερίδης, 11 χρονών τότε θυμάται:  

«…Μα όταν μαθεύτηκε στα Γιάννενα ότι οι Γερμανοί θα παρέδιναν την 

Ήπειρο στους Ιταλούς παντού απλώθηκε φόβος. Φοβόμαστε την ιταλική 

κατοχή, επειδή όλοι σκέφτονταν πως οι Ιταλοί τώρα θα έπαιρναν 

εκδίκηση για την ήττα τους στο αλβανικό μέτωπο…» (Schminck – 

Gustavus, 2008:99-100). 
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       Έτσι, το Μάιο του 1941 εγκαταστάθηκε στην Ήπειρο το 26ο ιταλικό σώμα 

στρατού, με έδρα τα Ιωάννινα υπό τις διαταγές του στρατηγού Γκουίντο ντέλλα 

Μπόνα (Guido della Bonna). Ο ιταλικός στρατός κατοχής βρήκε την πόλη σχεδόν 

κατεστραμμένη από τους συχνούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς, των Ιταλών και των 

Γερμανών (συνέντευξη Γκαλλεάνο Φόγκαρ, Ιταλού στρατιώτη στα Ιωάννινα μέχρι το 

Μάρτιο του 1942 στο Schminck – Gustavus, ό.π., σ. 162). 

       Στην πόλη των Ιωαννίνων, η ιταλική στρατιωτική διοίκηση επέταξε διάφορα 

δημόσια ή ιδιωτικά κτήρια προκειμένου να στεγάσει τις διάφορες υπηρεσίες της, ενώ 

στα υψώματα της πόλης κατασκεύασαν στρατιωτικά φυλάκια (παρατηρητήρια) απ’ 

όπου κατόπτευαν την ευρύτερη περιοχή. Ο Ιωάννης Δούμας, κάτοικος Ιωαννίνων 

αφηγείται:  

«…Το κτήριο του σχολείου είχε επιταχθεί. Θυμάμαι ότι τρεις τάξεις του 

γυμνασίου τις πέρασα με δυο μήνες διδασκαλία. Κάναμε τα κύρια 

μαθήματα, δηλαδή έκθεση και μαθηματικά…» και συνεχίζει: «Εδώ (στα 

Γιάννενα) οι Ιταλοί είχαν πολύ στρατό. Είχαν στήσει παντού πολυβόλα, 

πολεμίστρες. Όπου και να έστριβες στα Γιάννενα, έβλεπες 

πολεμίστρες…» (Schminck – Gustavus, ό.π., σ. 34, 36).  

       Στην Καπλάνειο Σχολή εγκατέστησε την έδρα της η ιταλική καραμπινιερία, η 

οποία προχώρησε σε συνεργασία με την ανωτέρα διοίκηση χωροφυλακής Ιωαννίνων 

και έθεσε σε λειτουργία και τις τρεις φυλακές των Ιωαννίνων. Στην έδρα της 

καραμπινιερίας στο Καπλάνειο, οι κατακτητές είχαν διαμορφώσει ένα ειδικό 

δωμάτιο, που όσοι Γιαννιώτες (άνδρες και γυναίκες) πέρασαν από εκείνο το 

κολαστήριο το θυμούνται σαν «μαύρο θάλαμο». Οι ξυλοδαρμοί των συλληφθέντων 

ήταν ανηλεείς, προκειμένου, η ιταλική καραμπινιερία, να αποσπάσει ομολογίες και 

να θεμελιώσει το κατηγορητήριο περί συμμετοχής των Γιαννιωτών στο κίνημα της 

Αντίστασης, στο ΕΑΜ και στον ΕΔΕΣ.  

       Η διαμονή του στρατιωτικού προσωπικού της ιταλικής διοίκησης, στα Ιωάννινα, 

ανατέθηκε στην ιταλική επιμελητεία στρατού, η οποία και  αναζήτησε καταλύματα 

για τους αξιωματικούς της. Έτσι, μια σειρά από σπίτια Γιαννιωτών, που βρίσκονταν 

σε καλή κατάσταση κατασχέθηκαν και αποτέλεσαν προσωρινά καταλύματα για τους 

αξιωματικούς των ιταλικών μονάδων. Οι Γιαννιώτικες οικογένειες δέχτηκαν αυτή την 

«συνύπαρξη» μέσα στα ίδια τους τα σπίτια, γιατί υπήρχε ο φόβος να οδηγηθούν στο 

ιταλικό στρατοδικείο με την κατηγορία της αντίστασης κατά των δυνάμεων κατοχής. 

Γενικά, η παραμονή των Ιταλών στα κατοχικά Γιάννενα τους έφερε σε κοινωνική 
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επαφή με τους Έλληνες, καθώς οι περισσότεροι αξιωματικοί διέμεναν σε δωμάτια σε 

σπίτια Γιαννιωτών. Μάλιστα, πολλές από τις Γιαννιώτισες είχαν αναλάβει να πλένουν 

και τα ρούχα των Ιταλών αξιωματικών.  

       Ο ιταλικός στρατός είχε επιλέξει την συγκέντρωση των στρατιωτικών του 

μονάδων σχεδόν σε όλα τα αστικά κέντρα, με σκοπό να αποφύγει οποιαδήποτε 

εμπλοκή με τους αντάρτες. Η ύπαιθρος και τα χωριά ελέγχονταν και αστυνομεύονταν 

από στρατιωτικά αποσπάσματα ή αστυνομικούς σταθμούς της καραμπινιερίας 

(Rodogno, 2007:82 στο Χατζηιωσήφ, Παπαστρατής)  

       Από την πρώτη ημέρα ανάληψης της διοίκησης των Ιωαννίνων, ο στρατηγός 

Γκουίντο ντέλλα Μπόνα επέβαλε την απαγόρευση κατοχής όπλων και πυρομαχικών 

και διέταξε την παράδοση του όποιου οπλισμού των κατακτημένων στις ιταλικές 

αρχές. Μάλιστα, για να αφοπλίσει τους κατοίκους, η ιταλική ηγεσία 

πραγματοποιούσε σχετικές έρευνες στην πόλη και στα χωριά, χρησιμοποιώντας 

στρατιωτικά ή αστυνομικά αποσπάσματα. Σε περίπτωση άρνησης των κατοίκων να 

παραδώσουν τυχόν κατεχόμενο οπλισμό, προέβαιναν σε ξυλοδαρμούς και 

βασανιστήρια προκειμένου να τους εκφοβίσουν και να τους εξαναγκάσουν να 

παραδώσουν τον οπλισμό. Ωστόσο, ελάχιστα μόνο όπλα παραδόθηκαν. Και μάλιστα,  

στην πλειοψηφία τους κυνηγετικά. Σύμφωνα με τον Ρογκότη (ό.π., σ. 72,79), «ούτε 

ένα πολεμικό όπλο δεν παραδόθηκε στο Γρεβενίτι».  

       Η αστυνόμευση της περιοχής Ζαγορίου γινόταν από Ιταλούς καραμπινιέρους 

εγκαταστημένους στους πρώην σταθμούς Χωροφυλακής των χωριών Γρεβενιτίου και 

Βοβούσας. Αργότερα, οι δύο σταθμοί συμπτύχθηκαν σε έναν με έδρα τη Βοβούσα.         

       Μέχρι τον Απρίλιο του 1943, που παρέμειναν οι Ιταλοί, η Βοβούσα και η κοντινή 

περιοχή δεν υπέστη άξιες λόγου ζημιές εκτός αρπαγών σε ζώα, κυρίως 

αιγοπροβάτων, ξυλοδαρμών σε όσους δυστροπούσαν ή αρνούνταν να παραδώσουν τα 

όπλα τους, τα κυνηγετικά, γιατί τα πολεμικά τα είχαν κρυμμένα ή και θαμμένα στα 

κοντινά δάση. Η παρουσία της ιταλικής αστυνομικής δύναμης στη Βοβούσα, χωριό 

με βλαχόφωνο πληθυσμό και έντονο αυτονομιστικό στοιχείο, αποτελούσε εκ των 

πραγμάτων απαγορευτικό παράγοντα για την ανάπτυξη αντιστασιακών οργανώσεων 

στην περιοχή. Για το λόγο αυτό δόθηκε εντολή από το ΕΑΜ Γρεβενών στους 

αντάρτες να χτυπηθεί η ιταλική δύναμη του σταθμού των καραμπινιέρων της 

Βοβούσας. Η επίθεση έγινε το Μάρτη του 1943 από 35 αντάρτες, που απαίτησαν την 

παράδοση του σταθμού και όταν οι καραμπινιέροι αρνήθηκαν ο σταθμός 

πυρπολήθηκε και η ιταλική φρουρά εξοντώθηκε, ενώ κάποιοι από τα μέλη της 
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παραδόθηκαν. Στη μάχη αυτή σκοτώθηκε ο αντάρτης Γιάννης Ντελής από τους 

Φιλιππαίους (στο ίδιο, σ.78-79). 

       Επίσης, σταθμός καραμπινιέρων εγκαταστάθηκε και στο χωριό Τσερβάρι 

(Ελαφότοπος), αλλά γρήγορα μεταστάθμευσε στο διπλανό χωριό Αρτσίστα (Αρίστη), 

όπου έθεσε σε έλεγχο και αυστηρή επιτήρηση τους κατοίκους των χωριών της 

περιοχής (Κικόπουλος, 1991:612).  

       Αποτελεί γενικότερη πεποίθηση ότι οι Ιταλοί στρατιώτες είχαν ήπια 

συμπεριφορά έναντι των Ελλήνων και ιδιαίτερα στα πεινασμένα παιδιά. Στις κακές 

τους συνήθειες αναφέρεται το πλιατσικολόγημα. Στρατιωτικά αποσπάσματα 

ζητούσαν εκβιαστικά τρόφιμα από τα χωριά, σε αλλεπάλληλες επισκέψεις, που 

έκαναν σε σπίτια με το πρόσχημα έρευνας για κρυμμένα όπλα.  Ο Κικόπουλος (στο 

ίδιο, σ. 12) αναφέρει ότι αρκετά συχνά επισκέπτονταν το χωριό Ελαφότοπο μικρές 

ομάδες Ιταλών στρατιωτών από το Καλπάκι, όπου υπήρχε μονάδα του ιταλικού 

στρατού για να προμηθευτούν αυγά, κότες και αρνιά. Το φθινόπωρο του 1942 

εμφανίστηκε στο χωριό ιταλικό απόσπασμα με σκοπό τον αφοπλισμό των κατοίκων 

και παρά τη φιλοξενία που παρασχέθηκε από την κοινότητα, οι κάτοικοι 

κακοποιήθηκαν από τους Ιταλούς. Μεταξύ των κατοίκων που κακοποιήθηκαν 

περιλαμβάνονταν και οι Στέφανος Βασδέκης και Δημήτριος Κράλιος, οι οποίοι 

κατηγορήθηκαν για κατοχή και άρνηση παράδοσης των όπλων τους.  

       Ο Αυδής (ό.π., σ.108-109) αναφέρει ότι το χωριό Λεπτοκαρυά (Λιασκοβέτσι) το 

είχαν επισκεφθεί τρεις φορές ιταλικά στρατιωτικά αποσπάσματα, προκειμένου να 

αφοπλίσουν τους κατοίκους. Η συμπεριφορά τους ήταν φιλική και δεν 

χρησιμοποίησαν βία, καθόσον τους παραδόθηκαν περί τα 10-12 παλιά και 

σκουριασμένα όπλα. Ανάλογη υπήρξε και η φιλοξενία των κατοίκων.          

       Σύμφωνα με τον Μάγερ (2009:139-142), οι Γερμανοί γενικά δεν εμπιστεύονταν 

τους Ιταλούς ευόταν επειδή δεν είχαν πειθαρχία, ούτε ακόμα και τα ανώτερα στελέχη 

του ιταλικού στρατού κατοχής. Εξάλλου, ο τρόπος που διεξήγαγαν τις επιχειρήσεις 

έδειχνε ότι ενδιαφέρονταν περισσότερο για τις λεηλασίες παρά για την 

καταπολέμηση των ανταρτών, με αποτέλεσμα να επιδεινώνεται το πρόβλημα της 

ανταρτικής δράσης, αφού οι δυσαρεστημένοι κάτοικοι ενίσχυαν με κάθε τρόπο την 

αντίσταση για να προστατευτούν.  

       Το 1943 η πτώση του Μουσολίνι και η συνθηκολόγηση του ιταλικού στρατού, με 

τους Συμμάχους στις 8 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς, προκαλεί την κατάρρευση της 

ίδιας της δομής του ιταλικού στρατού. Η  γερμανική  Βέρμαχτ γίνεται ο απηνής 
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διώκτης των άλλοτε συμμάχων της. Με την πρώτη ημέρα του αφοπλισμού 

σημειώθηκαν εντάσεις και  αντιφασιστικές εξεγέρσεις  στον ιταλικό στρατό, ενώ 

ολόκληρες στρατιωτικές μονάδες και σχηματισμοί παραδόθηκαν στον ΕΛΑΣ και τον 

ΕΔΕΣ.  

       Στις 9 Σεπτεμβρίου 1943, ο φρούραρχος της πόλης των Ιωαννίνων, στρατηγός  

Γκουίντο Ντέλλα Μπόνα (Guido Della Bonna), ενημέρωσε το Γερμανό αξιωματικό, 

ταγματάρχη Χάραλντ φον Χίρσφελντ (Harald von Hirschfeld), που ήταν ο 

αξιωματικός σύνδεσμος με το 26ο ιταλικό σώμα στρατού, πως θα παρέδινε τον 

οπλισμό στη Βέρμαχτ.  

       Κατά τη διάρκεια της ιταλικής κατοχής, προσπαθώντας οι Ιταλοί να 

εκμεταλλευτούν τους Βλάχους, επιχείρησαν να χρησιμοποιήσουν το βλαχόφωνο 

στοιχείο των χωριών του ανατολικού Ζαγορίου, προωθώντας τη δημιουργία 

αυτόνομου κράτους με την ονομασία «Πριγκιπάτο της Πίνδου», που θα περιελάμβανε 

τον βλαχόφωνο πληθυσμό της Πίνδου, της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας. 

Ο Ιωάννης Δούμας, κάτοικος Ιωαννίνων αναφέρει σχετικά:  

«…Αυτή η χαλαρή συμπεριφορά των Ιταλών εξαρτιόταν ίσως και από τα 

σχέδιά τους να ενσωματώσουν ολόκληρη την Ήπειρο στο δικό τους 

καινούργιο Imperio Romano…δεν είχαν, λοιπόν, συμφέρον να στρέψουν 

τον πληθυσμό εναντίον της Ιταλίας…» (Ιωάννης Δούμας, στο Schminck – 

Gustavus, ό.π., σελ. 32). 

       Σύμφωνα με τον Μάγερ (2009:213), οι Βλάχοι, που κατοικούσαν στην οροσειρά 

της Πίνδου, εκτός από ελληνικά, μιλούσαν και βλάχικα, μια συγγενική προς τη 

ρουμανική γλώσσα διάλεκτο. Στο γεγονός αυτό βάσισαν τον ισχυρισμό τους ότι οι 

Βλάχοι ως Λατίνοι χρειάζονται «προστασία» και ότι οι περιοχές, όπου κατοικούσαν, 

θα έπρεπε μετά τον πόλεμο να προσαρτηθούν στη νέα «Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία». Για 

την εκπλήρωση των στόχων τους οι Ιταλοί οργάνωσαν τη «Ρωμαϊκή Λεγεώνα»,37 η 

οποία απαρτιζόταν από περίπου 2.000 Βλάχους, οι οποίοι ήταν ένοπλοι και 

λειτουργούσαν ως ένα είδος πολιτοφυλακής στην υπηρεσία των ιταλικών 

                                                 
37  Ο Γιώργος Μαργαρίτης υποστηρίζει ότι τη «Λεγεώνα» την αποτελούσε ένα σύνολο ένοπλων 
ομάδων ή καλύτερα ένοπλων συμμοριών, λίγων εκατοντάδων ανδρών Βλάχων, απέναντι στους 
οποίους τάχθηκαν οι πρώτες ανταρτικές ομάδες. Υπ’ αυτή την ένοια, οι επικαλούμενες το χαμένο 
ρωμαϊκό παρελθόν ένοπλες ομάδες, χρησίμευσαν για τη γέννηση του ΕΛΑΣ και της Ελεύθερης 
Ελλάδας. Εξάλλου, κάθε αντίδραση απέναντι σε αυτές τις ληστρικές ομάδες ήταν, εξ αρχής, θεμιτή, 
επιθυμητή και ανανγακία (Μαργαρίτης, Γ., (2009). Προαγγελία θυελλωδών ανέμων…Ο πόλεμος στην 
Αλβανία και η πρώτη περίοδος της Κατοχής, Αθήνα: Βιβλιόραμα, σελ. 380-381).    
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στρατιωτικών αποσπασμάτων, το οποίο διενεργούσε επιδρομές στα χωριά με σκοπό 

την αναζήτηση τροφίμων και όπλων.38 

       Οι Ιταλοί χρησιμοποιούσαν τους συνεργαζόμενος Βλάχους, αφενός για τον 

καλύτερο έλεγχο της περιοχής και αφετέρου για να διασπάσουν τη συνοχή του 

πληθυσμού με σκοπό την ευχερέστερη καθυπόταξή του. Πολλοί Βλάχοι, από την 

αρχή της κατοχικής περιόδου, συνόδευαν τις ιταλικές δυνάμεις προσφέροντας τις 

υπηρεσίες τους ως οδηγοί και διερμηνείς των κατακτητών. Η δράση των μελών της 

«Λεγεώνας» δημιουργούσε πολλά προβλήματα και στους ίδιους τους Βλάχους γιατί 

έσπειρε την καχυποψία και το μίσος στις βλάχικες κοινότητες, καθώς ορισμένα μέλη 

τους, τους εξέθεταν συνολικά. Η «Ρωμαϊκή Λεγεώνα» πολύ γρήγορα έχασε τη 

δύναμή της δεδομένου ότι το καλοκαίρι του 1942 αριθμούσε μόλις 100 μέλη.39   

       Η ιδέα, αντί για την προσδοκώμενη ανταπόκριση, συνάντησε την αποδοκιμασία 

του βλαχόφωνου πληθυσμού και το Πριγκιπάτο διαλύθηκε γρήγορα, όταν άρχισε η 

δράση του ΕΑΜ στην περιοχή (Το ζήτημα αναλύθηκε διεξοδικότερα παραπάνω 2ο 

κεφ., ενότ. 2.1, υποενότ. 2.1.3, σ. 32).  

2.3.3.Η περίοδος της γερμανικής Κατοχής  

      Αφού οι Έλληνες απέκρουσαν την ιταλική εισβολή της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο 

αλβανικό έδαφος, η γερμανική Βέρμαχτ έσπευσε, τον Απρίλιο του 1941, να 

συνδράμει τους Ιταλούς εταίρους. Στις 6 Απριλίου 1941, οι Γερμανοί επιτέθηκαν 

στην Ελλάδα και στις 9 Απριλίου έφθασαν στη Θεσσαλονίκη. Στις 20 Απριλίου 1941, 

ο διοικητής του Γ` Σώματος Στρατού Γεώργιος Τσολάκογλου, αφού κατάργησε τον 

διοικητή Στρατιάς Ηπείρου Ιωάννη Πιτσίκα, ανέλαβε ο ίδιος διοικητής της στρατιάς 

και υπέγραψε πρωτόκολλο ανακωχής με τους Γερμανούς. Τρεις ημέρες αργότερα ο 

Τσολάκογλου υπέγραψε στη Θεσσαλονίκη το οριστικό πρωτόκολλο συνθηκολόγησης 

του ελληνικού στρατού, όχι μόνο με τους Γερμανούς, αλλά και με τους Ιταλούς. Στις 

27 Απριλίου 1941 οι Γερμανοί εισέβαλαν στην Αθήνα (Φλάϊσερ, 1988α:65) και στις 

30 Ιουνίου 1941 σχηματίστηκε η πρώτη κατοχική κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον 

Γεώργιο Τσολάκογλου.40  

                                                 
38 Κολιόπουλος, Ι. Η Μακεδονία στη δίνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού 
Αγώνα. Ανακτήθηκε στις 8-12-2016 από:   http://www.imma.edu.gr/imma/history/14.html 
39 Κολιόπουλος, Ι. Η Μακεδονία στη δύνη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Ίδρυμα Μουσείου Μακεδονικού 
Αγώνα. Ανακτήθηκε στις 8-12-2016 από:   http://www.imma.edu.gr/imma/history/14.html και  
Κολιόπουλος, Ι., (1994). Λεηλασία Φρονημάτων, Το Μακεδονικό ζήτημα στην κατεχόμενη δυτική 
Μακεδονία 1941-1944, τ. α΄ , Θεσσαλονίκη: Βάνιας, σελ. 68-69.  
40 Ιστοσελίδα ανακτηθείσα 12-12-2016 από:  http://www.rizospastis.gr/story.do?id=740000. 
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       Μετά την κατάληψη της Ελλάδας οι νικητές διατήρησαν υπό τον έλεγχό τους 

μόνο μερικές περιοχές στρατηγικής σημασίας, αφήνοντας το μεγαλύτερο μέρος της 

κατεχόμενης χώρας, όπως προαναφέρθηκε, στους Ιταλούς και τους Βούλγαρους. 

       Οι Γερμανοί εισήλθαν στα Ιωάννινα στις 21 Απριλίου 1941, εγκατέστησαν τη 

διοίκησή τους στο ξενοδοχείο «Ακροπόλ» στο κέντρο της πόλης, όπου ύψωσαν και 

τη σημαία με τον αγκυλωτό σταυρό και διατήρησαν τη διοίκησή τους για λίγες 

ημέρες, αφού το Μάιο την παρέδωσαν στους Ιταλούς.41 Κατά το διάστημα της 

πρώτης αυτής βραχύχρονης περιόδου η γερμανική κατοχή υπήρξε ήπια,  αφού λόγω 

της στρατιωτικής υπεροχής της Γερμανίας, δεν υπήρχαν πράξεις αντίστασης εναντίον 

τους.42 Εξάλλου, οι ίδιες οι γερμανικές αρχές επεδίωκαν, συνήθως, να αποσπάσουν 

την ευνοϊκή στάση των λαών, που τελούσαν υπό την στρατιωτική τους διοίκηση.    

       Από την πρώτη στιγμή η γερμανική προπαγάνδα, μέσω προκηρύξεων, τόνιζε 

τους δεσμούς φιλίας των Γερμανών και των Ελλήνων, καθώς και το θαυμασμό τους 

για τον ελληνικό πολιτισμό (Δορδανάς, ό.π., σ. 16-18). Επιπλέον, δήλωναν ότι  «δεν 

ήλθαν ως εχθροί, αλλά ως φίλοι». Μάλιστα, κατόπιν διαταγής του Χίτλερ, οι Έλληνες 

αιχμάλωτοι στρατιώτες και αξιωματικοί έπρεπε να «τύχουν εξαιρετικά φιλικής 

μεταχείρισης» και να αφήνονται όλοι ελεύθεροι (Φλάϊσερ, πρακτικά ΔΙΣ43 1989:360).   

       Όλα, όμως, άλλαξαν σχετικά νωρίς, όταν κατέβηκε η γερμανική σημαία από την 

Ακρόπολη στις 30 Μαΐου 1941. Είχε μεσολαβήσει, βέβαια και η μάχη της Κρήτης και 

τα σκληρά αντίποινα των Γερμανών κατακτητών προς τον άμαχο πληθυσμό, που 

διέψευσαν πρόωρα τα περί δήθεν γερμανικής φιλίας και έδωσαν το έναυσμα για τη 

συγκρότηση των πρώτων αντιστασιακών ομάδων για την έναρξη ένοπλου αγώνα 

κατά των κατακτητών.  

      Η κατάσταση, που είχε δημιουργηθεί από τις επιθέσεις και τις επιχειρήσεις 

δολιοφθοράς των ανταρτών, οι οποίοι είχαν κάνει την εμφάνισή τους και είχαν 

δραστηριοποιηθεί στα βουνά της Ηπείρου από την άνοιξη του 1943, καθώς και την 

αναποτελεσματική αντιμετώπισή τους από τους Ιταλούς, οδήγησε τους Γερμανούς 

επιτελείς  να προτείνουν ως λύση την με σκληρότερο τρόπο καταπολέμησή τους,  

                                                 
41 Μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας στις 9 Σεπτεμβρίου 1943, οι Γερμανοί ανέλαβαν πάλι εξ 
ολοκλήρου τη διοίκηση. 
42 Σύμφωνα με τον Αυδή (ό.π., σ. 113), οι Γερμανοί μετά την πρώτη εγκατάστασή τους στα Ιωάννινα, 
εξέδωσαν και δημοσίευσαν αυστηρές διαταγές προς τους κατοίκους της πόλης και των χωριών που 
αφορούσαν, κυρίως, την παράδοση των όπλων και την αποφυγή ενεργειών, που θα μπορούσαν να 
χαρακτηρισθούν ως δολιοφθορές εναντίον τους. Επίσης, κατέσχεσαν όλα τα εφόδια από τις αποθήκες 
του ελληνικού στρατού.   
43 Διεθνούς Ιστορικού Συνεδρίου. 
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οργανώνοντας επιχειρήσεις σε συνεργασία με τα ιταλικά στρατεύματα, πράγμα που 

απαιτούσε την ενίσχυση των γερμανικών στρατιωτικών μονάδων. Στόχος τους ήταν η 

διασφάλιση των βασικών οδικών συγκοινωνιακών αρτηριών, που διέρχονταν από την 

περιοχή για τον απρόσκοπτο ανεφοδιασμό των στρατευμάτων τους στη Νότια 

Ελλάδα και τα νησιά του Αιγαίου. Επιπρόσθετα, ήταν πεπεισμένοι ότι σε περίπτωση 

συμμαχικής απόβασης όλες οι ανταρτικές ομάδες, ανεξαρτήτως πολιτικής 

τοποθέτησής τους, θα πολεμούσαν εναντίον τους (Δορδανάς, ό.π., σ. 211-212).  Στο 

πλαίσιο αυτό, στις 5 Ιουλίου 1943, η 1η Ορεινή Μεραρχία Καταδρομών διετάχθη να 

μετακινηθεί από το Μαυροβούνιο στην Ελλάδα, να τεθεί στη διάθεση της Ομάδας 

Στρατού Ε (Θεσσαλονίκη) και να μετακινηθεί στην Ήπειρο, όπου με έδρα τα 

Ιωάννινα θα συμμετείχε σε συνεργασία με τις εκεί ιταλικές ένοπλες δυνάμεις σε 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις με στόχο την εκδίωξη των ανταρτών από τις ορεινές 

περιοχές της Πίνδου και τη διασφάλιση των οδικών αρτηριών (Μάγερ, 2009:189-198, 

Δορδανάς, ό.π., σ. 256-257). Ο Αυδής (ό.π., σ.114-115) αναφέρει σχετικά: 

«…Μετά δύο και ήμισυ έτη κατοχής των πόλεων, οπότε οι Γερμανοί δεν 

εξήλθον καθόλου προς τα Ζαγοροχώρια, κακή τη μοίρα λέγω, οι οπαδοί 

του ΕΑΜ–ΕΛΑΣ δεν έπαυον να τοις δημιουργούν μικροζημίας με τας 

ασυνέτους πράξεις των, ως πυροβολούντες αυτοκίνητά των καθ’ οδόν 

Ιωαννίνων – Καλαμπάκας, υποσκάπτοντες μικρά τμήματα δρόμων, κλπ. 

Τούτο, εξηρέθησε τους Γερμανούς, οίτινες νομίζοντες ότι οι τα τοιαύτα 

διαπράττοντες είναι χωρικοί Ζαγορίσιοι ή αντάρται τοιούτοι, απέστειλαν 

εξ Ιωαννίνων ισχυρόν τμήμα στρατού εκ 3000 ανδρών περίπου, ίνα 

τιμωρήσωσι τούτους, πυρπολούντες τα χωρία των…».44     

       Πράγματι, στις 14 Ιουλίου 1943, ο στρατηγός Βάλτερ Στέττνερ εγκατέστησε το 

Αρχηγείο του στα Ιωάννινα, πολύ κοντά στην έδρα του 26ου ιταλικού Σώματος 

Στρατού υπό τον στρατηγό Γκουίντο ντέλλα Μπόνα (Μάγερ, 2009:248). 

       Η θέση της ηγεσίας της 1ης Ορεινής Μεραρχίας στο ζήτημα των αντιποίνων και 

γενικότερα της αντιμετώπισης των ανταρτών δεν μεταβλήθηκε ούτε και μετά την 

μετακίνησή της προς την Ήπειρο. Η μεθοδολογία και η πείρα τόσο του ανατολικού 

μετώπου όσο και των εχθροπραξιών στην Γιουγκοσλαβία εφαρμόστηκε και στην 

Ελλάδα με την ίδια, αν όχι μεγαλύτερη αγριότητα. «Καλύτερα να πυροβολήσεις έναν 

                                                 
44  Από τη μελέτη του βιβλίου του Το χωριό Λιασκοβέτσι, του οποίου υπήρξε και Πρόεδρος στη 
διάρκεια της Κατοχής, συνάγεται ότι ο ίδιος στήριζε τις ομάδες του ΕΔΕΣ στο Ζαγόρι.   
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παραπάνω παρά έναν λιγότερο» έλεγε μια οδηγία της 1ης Ορεινής Μεραρχίας 

(Μάγερ, ό.π., σ. 218,  Ρογκότης, ό.π., σ. 150).   

       Έχοντας υπόψη του ο Στέττνερ, μια σειρά από διαταγές του Αρχηγού της 

Ανώτατης Διοίκησης της Βέρμαχτ Βίλχελμ Κάϊτελ,45 που χρησίμευαν ως οδηγός 

αντιμετώπισης της αντιστασιακής δραστηριότητας, αμέσως μετά την άφιξή του στα 

Ιωάννινα, πρότεινε ριζικές λύσεις για την καταπολέμηση των ανταρτικών ομάδων, 

που καλούνταν να αντιμετωπίσουν οι άνδρες του. 

       Η θέση του Στέττνερ για την υιοθέτηση σκληρών μέτρων εναντίον των 

ανταρτών, αλλά και κατά του άμαχου πληθυσμού στις περιοχές, όπου θα διεξάγονταν 

οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις, βρήκε, στη συνέχεια, υποστηρικτές στα ανώτερα και 

ανώτατα στρατιωτικά κλιμάκια και αποτέλεσε με την έκδοση  ανάλογων διαταγών 

την επίσημη γραμμή της Βέρμαχτ (Δορδανάς, ό.π., σ. 257).  Οι επιφυλάξεις, που 

διατυπώθηκαν από την στρατιωτική ηγεσία των ιταλικών στρατευμάτων της Ηπείρου, 

ότι τα μέτρα έπρεπε να αφορούν μόνον τους αντάρτες και όχι τον άμαχο πληθυσμό 

παρακάμφθηκαν, λόγω της δεινής πολιτικής και στρατιωτικής κατάστασης, στην 

οποία είχε περιέλθει η Ιταλία το καλοκαίρι του 1943 (στο ίδιο, σ. 261). 

       Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας με τους συμμάχους στις 8 Σεπτεμβρίου 

1943 και την αναχώρηση των ιταλικών στρατευμάτων από τα Ιωάννινα, οι Γερμανοί 

ανέλαβαν εξ ολοκλήρου τον έλεγχο της Ηπείρου. Η τακτική του εκφοβισμού και της 

τρομοκράτησης του πληθυσμού, με  την  εφαρμογή των συλλογικών αντιποίνων, 

φάνηκε ότι θα εφαρμόζονταν από το καλοκαίρι του 1943 και στο μέχρι τότε 

                                                 
45 Η διαταγή της 1ης Σεπτεμβρίου 1941, μεταξύ των άλλων, ανέφερε ότι στο εξής όλα τα περιστατικά 
έπρεπε να θεωρούνται ότι είναι κομμουνιστικής προέλευσης και να εφαρμόζονται προς εκφοβισμό τα 
πιο σκληρά μέτρα, σε αναλογία για κάθε νεκρό Γερμανό στρατιώτη να εκτελούνται 50 έως 100 άτομα 
(Mazower, ό.π., σ. 204 και Δορδανάς, ό.π., σ. 65-67).  
Η διαταγή της 16ης Δεκεμβρίου 1942, με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ανώτατης Διοίκησης της 
Βέρμαχτ για την αντιμετώπιση των ανταρτών μεταξύ άλλων, ανέφερε: «[…] Ο εχθρός έχει ρίξει στο 
συμμοριτοπόλεμο φανατικούς μαχητές, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί από τους κομμουνιστές και δεν 
σταματούν μπροστά σε καμιά πράξη βίας. Αυτό που παίζεται εδώ είναι περισσότερο και από αγώνας 
επιβίωσης. Η σύγκρουση αυτή δεν έχει τίποτε να κάνει με τη στρατιωτική τιμή ή με τις αποφάσεις 
των Συμβάσεων της Γενεύης. Αν αυτός ο αγώνας εναντίον των συμμοριών,  στην Ανατολή και στα 
Βαλκάνια δεν διεξαχθεί με τα πιο ωμά μέσα, οι δυνάμεις που διαθέτουμε μπορεί στο προσεχές μέλλον 
να μην αρκούν για να επιβληθούν σ’ αυτή τη μάστιγα. Γι’ αυτό οι μονάδες έχουν την άδεια και την 
εντολή σ’ αυτό τον αγώνα να λάβουν οποιαδήποτε μέτρα, χωρίς περιορισμούς ούτε και προς τις 
γυναίκες και τα παιδιά, αν αυτά τα μέτρα είναι αναγκαία για την επιτυχία. (Ανθρωπιστικές) 
επιφυλάξεις οποιουδήποτε είδους αποτελούν έγκλημα εναντίον του γερμανικού έθνους…» (Μazower, 
ό.π., σ. 179).  
Διαπιστώνουμε ότι στη διαταγή τονίζεται η αναγκαιότητα της αντιμετώπισης των ανταρτών και των 
υποστηρικτών τους με κάθε αυστηρότητα και σκληρότητα. Επίσης, τα γερμανικά μέτρα αντιποίνων 
εναντίον του άμαχου πληθυσμού, έρχονται να νομιμοποιηθούν, καθόσον υποστηρίζονται από την 
ανώτατη στρατιωτική ηγεσία. 
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ιταλοκρατούμενο Ζαγόρι. Στο ζήτημα της αντιμετώπισης των χωριών τα οποία 

υποστήριζαν και βοηθούσαν τους αντάρτες, η στάση της Βέρμαχτ καθορίζονταν με 

βάση την αρχή της συνυπευθυνότητας. Χωριά που είχαν τεθεί στο πλευρό των 

ανταρτών απειλούνταν με ολοκληρωτική καταστροφή.  

       Στις ενότητες που ακολουθούν θα περιγράψουμε τις στρατιωτικές 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών, που διεξήχθησαν, από τον Ιούλιο του 

1943 έως τον Αύγουστο του 1944,  στο κατεχόμενο Ζαγόρι.    

2.4. Η Αντίσταση στο Ζαγόρι  

2.4.1.Αντιστασιακές οργανώσεις (ίδρυση, οργάνωση, δράση) 

       Το έναυσμα για τη δημιουργία των πρώτων αντιστασιακών ομάδων στον 

ελλαδικό χώρο το έδωσαν οι Κρητικοί, οι οποίοι μετά την εφαρμογή αντιποίνων των 

γερμανικών αρχών Κατοχής τον Ιούνιο του 1941, αναγκάστηκαν να ανέβουν στα 

βουνά και να αρχίσουν ένοπλη αντίσταση ως αντάρτες (Μάγερ, 2009α:184). 

      Πέντε μήνες μετά την επίσημη Κατοχή στη χώρα μας και συγκεκριμένα στις 28 

Σεπτεμβρίου 1941, με πρωτοβουλία του ΚΚΕ και με τη συμμετοχή και άλλων 

μικρότερων αριστερών κομμάτων (Ένωση Λαϊκής Δημοκρατίας, Αγροτικό Κόμμα 

Ελλάδας και Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας), ιδρύθηκε η πρώτη μαζική αντιστασιακή 

οργάνωση, το «Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο», το γνωστό σε όλους μας ΕΑΜ,46 

που σε μικρό χρονικό διάστημα απλώθηκε σε όλη σχεδόν τη χώρα, λόγω της 

αμεσότητας της επικοινωνίας των αντιπροσώπων του με τον πληθυσμό και της 

ενασχόλησής τους με τα προβλήματά του  (Φλάϊσερ, 1995α:145, Βόγλης, ό.π., σ. 70, 

Αλεξάτος, 2008:130, Αλεξανδρής, Αργυρίου, κ.ά., ό.π., σ. 15).  

      Το ΕΑΜ, εξ αρχής, επικεντρώθηκε στην οργάνωση ένοπλου αγώνα και τον 

Φεβρουάριο του 1942 ιδρύθηκε το ένοπλο τμήμα του ο «Ελληνικός Λαϊκός 

Απελευθερωτικός Στρατός» (ΕΛΑΣ), στον οποίο εντάχθηκαν ανταρτοομάδες, που 

είχαν συγκροτηθεί νωρίτερα (Αλεξάτος, ό.π., σ. 131-132). Ο ΕΛΑΣ απέκτησε 

στρατιωτική οργανωτική δομή το Μάιο 1942, όταν ο Θανάσης Κλάρας (ψευδώνυμο 

Άρης Βελουχιώτης) ανέβηκε με τους συνεργάτες του στο βουνό κοντά στην ιδιαίτερη 

                                                 
46 Αμέσως μετά την ιδρυσή του, εντάχθηκε και το Εργατικό Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα Ελλάδας, ενώ 
αργότερα προσχώρησαν και διάφορες άλλες μικρές σοσιαλιστικές κινήσεις, η Εργατική Αλληλεγγύη 
και το Εργατικό ΕΑΜ (Αλεξάτος, ό.π., σελ. 130). Σύμφωνα με τον Βώρο το ιδρυτικό κείμενο του 
ΕΑΜ υπέγραφαν: Για το ΚΚΕ (Κομμουνιστικό κόμμα Ελλάδας) ο Λευτέρης Αποστόλου, για το ΣΚΕ 
(Σοσιαλιστικό Κόμμα Ελλάδας) ο Χρήστος Χωμενίδης, για την ΕΛΔ (Ελληνική Λαϊκή Δημοκρατία) ο 
Ηλίας Τσιριμώκος και για το ΑΚΕ (Αγροτικό Κόμμα Ελλάδας) ο Απόστολος Βογιατζής (Βώρος, (χ.χ.), 
σελ. 204-205). 
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πατρίδα του (Λαμία) για να οργανώσει την πρώτη αντιστασιακή ομάδα, με 

πρωταρχικό στόχο τον αγώνα για την απελευθέρωση της χώρας (Μάγερ, 2009α:186). 

       Παράλληλα, την ίδια περίπου εποχή, ιδρύθηκαν και άλλες οργανώσεις. Στις 9 

Σεπτεμβρίου 1941 ιδρύθηκε ο «Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Στρατός», γνωστός 

ως ΕΔΕΣ. Αρχηγός του ήταν ο συνταγματάρχης Ναπολέων Ζέρβας, ο οποίος στις 28 

Ιουλίου 1942 ανήγγειλε τη συγκρότηση «Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών» 

(ΕΟΕΑ), ως ένοπλο τμήμα του ΕΔΕΣ και η δράση τους απλώθηκε, κυρίως, στα 

βουνά της Ηπείρου, όπου κατέφυγε ο Ζέρβας προκειμένου να οργανώσει τον 

αντιστασιακό αγώνα. Μάλιστα, περί τα τέλη Αυγούστου 1942 οι Βρετανοί τον 

εφοδίασαν με πολεμικό υλικό, με το οποίο εξόπλισε τους αντάρτες του (Μάγερ, 

2009α:187, Αλεξανδρής, Αργυρίου, ό.π. σ.17, Βώρος, (χ.χ.) σελ. 208-209).     

       Η δράση των αντιστασιακών οργανώσεων, στην αρχή, ήταν ενιαία. Οι 

αντιστασιακές οργανώσεις δεν χρησιμοποιούσαν τον όρο «αντίσταση», ούτε στην 

ονομασία τους, ούτε για να περιγράψουν τη δράση τους, αλλά έκαναν λόγο για 

«εθνική απελευθέρωση» και «αγώνα εναντίον των κατακτητών» (Βόγλης, ό.π., σ. 59-

60). Η πρώτη οργανωμένη επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τη νύχτα της 25 προς 26 

Νοεμβρίου 1942, όταν σε συνεργασία Βρετανών και ανταρτών του ΕΛΑΣ και του 

ΕΔΕΣ, σε κοινή επιχείρηση, ανατίναξαν τη γέφυρα στο Γοργοπόταμο στα νότια της 

Λαμίας. Εκμεταλλευόμενη αυτή την αντιστασιακή δυναμική στον ελληνικό αγροτικό 

πληθυσμό η Βρετανική Στρατιωτική Αποστολή κατάφερε μέχρι την άνοιξη του 1943 

να οργανώσει ανταρτικές ομάδες σε πολλά μέρη της Ελλάδας, οι οποίες προέβαιναν 

σε δολιοφθορές και επιθέσεις εναντίον των κατοχικών στρατευμάτων ακόμη και 

ελληνικών σταθμών χωροφυλακής, με στόχο την απόκτηση όπλων, πυρομαχικών και 

εξοπλισμού (στο ίδιο, σ. 188-189). 

       Στην περιοχή του Ζαγορίου, όπως και πανελλήνια, κυριάρχησαν οι δύο 

κυριότερες αντιστασιακές οργανώσεις: το ΕΑΜ με μαχητικό τμήμα του τον ΕΛΑΣ 

και ο ΕΔΕΣ με μαχητικό τμήμα του τις ΕΟΕΑ.  

       Ο Χρίστος Ρογκότης (ό.π., σ. 105-106) αναφέρει στο βιβλίο του Το Γρεβενίτι 

στην Αντίσταση ότι η πρώτη ανταρτική ομάδα, που επισκέφθηκε το Ζαγόρι και 

συγκεκριμένα το χωριό Γρεβενίτι, ήταν του ΕΛΑΣ την άνοιξη του 1943, η οποία 

έγινε δεκτή με ενθουσιασμό και ζητωκραυγές στην πλατεία του χωριού. Μετά την 

πρώτη γνωριμία, επειδή οι περισσότεροι αντάρτες ήταν άλλωστε από τα κοντινά 

χωριά, οι αρχηγοί τους Βορεινός (Σιούτης), Γιωργούλας και Ντεμίρης ανέλυσαν το 

πρόγραμμα του ΕΑΜ και την αποστολή του ΕΛΑΣ. Σημειώνεται ότι στις πρώτες 
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τους ενέργειες ήταν η πάταξη ορισμένων κακοποιών στοιχείων, που είχαν αναπτύξει 

εγκληματική δράση μετά την αποχώρηση των Ιταλών καραμπινιέρων, γεγονός που 

αναγνωρίστηκε θετικά από τους κατοίκους.  

       Ο πρώτος οργανωτικός πυρήνας ξεκίνησε από τους Γρεβενιτιώτες δασκάλους 

Δήμο Πίκο και  Γιάννη Τσαλίκη και τον Γιώργο Παπαγιάννη από την Πέτρα 

(Ζαγορίου), οι οποίοι σιγά-σιγά έστησαν την αντιστασιακή οργάνωση, με γραμματέα 

τον Δήμο Πίκο, σε όλα τα γύρω χωριά του Ζαγορίου: Πέτρα (φωτ: 5), Ιτέα, Τρίστενο, 

Γρεβενίτι, Φλαμπουράρι, Ελατοχώρι, Μακρίνο, Καστανώνα και Δόλιανη. 

Παράλληλα, οργάνωσαν και το μαχητικό τμήμα του ΕΛΑΣ, σχηματίζοντας δύο 

ζαγορίσια τμήματα: το ένα με τους Βορεινό και Γιωργούλα στον τομέα ανατολικού 

Ζαγορίου και το άλλο με τους Πίκο και Πολυχρονιάδη στον τομέα Κόνιτσας.  

       Αργότερα, ιδρύθηκε το υπαρχηγείο Ζαγορίου – Κόνιτσας με διοικητή τον λοχαγό 

Γ. Καλιανέση (ψευδ. Μεσσήνης), καπετάνιο τον Απ. Παπαχρίστου και πολιτικό 

επίτροπο τον Χρ. Παπαχριστοδούλου, δάσκαλο.47  

       Το ζήτημα του οπλισμού, που ήταν, στην αρχή τουλάχιστον, το μεγαλύτερο 

πρόβλημα αυτών των πρώτων αντιστασιακών ομάδων, επιλύθηκε, εν μέρει, από τον 

ατομικό οπλισμό, που είχαν μεταφέρει οι στρατιώτες από το μέτωπο στα χωριά τους. 

Εξάλλου, σύμφωνα με τον Μάγερ (2009α:181), στους Έλληνες αξιωματικούς 

επιτράπηκε να κρατήσουν τα περίστροφά τους, επειδή «έδωσαν τον λόγο της τιμής 

τους ότι δεν θα μάχονταν πλέον εναντίον της γερμανικής ή ιταλικής κατοχικής 

δύναμης». 

       Σύμφωνα με τον Ρογκότη (ό.π., σ. 71-72), οι Έλληνες στρατιώτες, που μετά τη 

συνθηκολόγηση, τον Απρίλιο του 1941, πήραν το δρόμο της επιστροφής προς τα 

χωριά τους, οι περισσότεροι τουλάχιστον, όχι μόνο δεν παρέδωσαν τον οπλισμό τους, 

αλλά διασχίζοντας τα βουνά και τα πυκνά δάση της Πίνδου τον έκρυψαν ή/και τον 

έθαψαν στη γη.48 Ιδού μια σχετική μαρτυρία: 

«Ο απλός έλληνας μαχητής, ο απλός έλληνας χωρικός κρύβοντας εκείνη 

τη στιγμή ένα όπλο φυτεύει το σπόρο της Εθνικής Αντίστασης…Κανένας 

                                                 
47 Η διοίκηση του τμήματος ήταν τριανδρική, όπως σ’ όλη την ιεραρχία του ΕΛΑΣ: Στρατιωτικός 
Αρχηγός, Καπετάνιος και ο Αντιπρόσωπος του ΕΑΜ. Ο Στρατιωτικός Αρχηγός είχε την 
αποκλειστική ευθύνη των στρατιωτικών επιχειρήσεων, ο Καπετάνιος ευθυνόταν για τη Διοικητική 
Μέριμνα και γενικά για τη συνοχή και το ηθικό του τμήματος και ο Αντιπρόσωπος του ΕΑΜ συνέδεε 
το τμήμα με την πολιτική οργάνωση του ΕΑΜ και μετέφερε τις πολιτικές αποφάσεις, τις ανέλυε και 
τις έκανε  κατανοητές από τους αντάρτες (Ρογκότης, ό.π., σ. 101).    
48 Κύριο μέλημα των ιταλικών και γερμανικών αρχών Κατοχής αποτέλεσε ο αφοπλισμός των κατοίκων 
των χωριών, ώστε να αποφευχθεί η πιθανότητα χρησιμοποίησής του εναντίον τους (Δορδανάς, ό.π., σ. 
39). 
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δεν γύρισε άοπλος. Κανένας δεν πέταξε το τιμημένο τουφέκι του. 

Κανένας απ’ αυτούς τους μαχητές δεν αποδέχτηκε την άδικη νίκη των 

εχθρών…».    

      Σύμφωνα με τον Χατζή49 (1996:384), όταν ο εχθρός (Ιταλοί και Γερμανοί) 

πλησίαζαν στην πόλη των Ιωαννίνων, η Επιτροπή Πόλης Ιωαννίνων του ΚΚΕ, σε 

συνεργασία με κομμουνιστές φαντάρους και έφεδρους αξιωματικούς, αποφάσισε την 

απόκρυψη των όπλων και των πυρομαχικών, που βρίσκονταν στις αποθήκες, 

ενθαρρύνοντας τους φαντάρους να κρατήσουν και να φυλάξουν τον οπλισμό τους, να 

πάρουν και να κρύψουν όπλα, οπλοπολυβόλα, πολυβόλα, πυρομαχικά, χειροβομβίδες 

και εκρηκτικές ύλες.  Μάλιστα, σε τοίχους της πόλης των Ιωαννίνων υπήρχαν 

προκηρύξεις του ΚΚΕ με οδηγίες προς τους φαντάρους και το λαό για την 

περισυλλογή και απόκρυψη οπλισμού. Οι προκηρύξεις έγραφαν: «Φαντάροι, μη 

δίνετε τα όπλα σας στους εχθρούς. Κρύψτε τα και μαζέψτε όσο μπορείτε 

περισσότερα, θα χρειαστούν. Ο πόλεμος δεν τελείωσε».    

        Τα αρχικά τμήματα, όπως και το  υπαρχηγείο Ζαγορίου-Κόνιτσας υπάγονταν 

στο αρχηγείο Μετσόβου - Δρίσκου με έδρα το Μέτσοβο,50 αφού από τον  Ιούνιο του 

1943, το είχαν εγκαταλείψει οι Ιταλοί.51   

       Το δεύτερο εξάμηνο του 1943 το Γρεβενίτι έγινε έδρα του Πανηπειρωτικού 

Γραφείου του ΕΛΑΣ με τυπογραφείο, ραφείο, υποδηματοποιείο, κέντρο διαβιβάσεων 

και νοσοκομείο των ανταρτών (φωτ: 6), όπου πρόσφεραν τις υπηρεσίες τους  

εθελοντικά άνδρες και γυναίκες του χωριού (Ρογκότης, ό.π., σ. 105-106).  

       Τέλος, η προσπάθεια των ιταλικών αρχών να δημιουργήσουν αυτόνομο κράτος 

στην Πίνδο προκάλεσε αντίδραση και οι Βλάχοι κτηνοτρόφοι της περιοχής 

συσπειρώθηκαν εύκολα στον ΕΛΑΣ για ν’ αντιταχθούν στην κυριαρχία των 

                                                 
49 Επίσης, όπως γράφει στο βιβλίο του, κατά την υποχώρηση των φαντάρων, οι χωρικοί που τους 
συναντούσαν  στο δρόμο προς τα σπίτια τους, τους παρακινούσαν να μη καταθέσουν τον οπλισμό 
τους: «μη δίνετε τα όπλα σας στους κατακτητές. Θα χρειαστούν. Αν δεν μπορείτε να τα κουβαλάτε 
αφήστε τα στο χωριό μας κι εμείς θα τα φυλάξουμε». Έτσι, αρκετές ποσότητες οπλισμού  βρέθηκαν 
στα χέρια των πρώτων αντιστασιακών στα βουνά.  Σημειώνεται ότι η πρώτη διαταγή των κατακτητών, 
που τοιχοκολλιόταν σε κάθε γωνιά στις πόλεις και στα χωριά ήταν η άμεση παράδοση των κάθε είδους 
όπλων, με την απειλή του θανάτου, για κάθε παραβάτη. (Χατζής, Θ., (1996). Οι ρίζες της Εθνικής 
Αντίστασης, Αθήνα: Φιλίστωρ, σελ. 389-390). 
50 Διοικητής του αρχηγείου του ΕΛΑΣ Μετσόβου-Δρίσκου ήταν ο αντισυνταγματάρχης Κ. Ταμβάκης 
(Αθηναίος), καπετάνιος ο αντισυνταγματάρχης Αναγνώστου (Κολοκοτρώνης) και εκπρόσωπος του 
ΕΑΜ ο Κ.Κηπουρός (Μετσοβίτης) (Ρογκότης, ό.π., σ. 106).   
51 Σύμφωνα με τον Mazower (ό.π., σ. 163) «…Το Μάιο του 1943 ο ΕΛΑΣ κατέλαβε τα Γρεβενά, μαζί 
με την ιταλική φρουρά, τον επόμενο μήνα έστησαν ενέδρα σε μια γερμανική φάλαγγα στα στενά του 
Σαρανταπόρου και ανάγκασαν τους Ιταλούς να αποσυρθούν από το Μέτσοβο, που ήλεγχε τον ζωτικό 
ορεινό δρόμο ανάμεσα στην Αδριατική και το Αιγαίο…».    
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αντιζήλων τους (Μαργαρίτης, (1989), στο Πρακτικά ΔΙΣ: Η Ελλάδα 1936-44, σ. 

507).    

       Έτσι, ολόκληρο το Ζαγόρι, στη διάρκεια της κατοχής, ήταν εαμοκρατούμενο.52 

Οι περισσότεροι άνδρες των χωριών υπηρέτησαν στον ΕΛΑΣ και οι νέοι/ες τους 

οργανώθηκαν στην «Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων» (ΕΠΟΝ).53 Λίγοι μόνον 

άνδρες του χωριών υπηρέτησαν στις ΕΟΕΑ του ΕΔΕΣ.  

       Από τον Σύνδεσμο Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, πληροφορούμαστε 

ότι ο Λέανδρος Βρανούσης,54 από το χωριό Γρεβενίτι, εντάχθηκε, ως φοιτητής, στις 

οργανώσεις των νέων αρχικά στα Ιωάννινα και αργότερα στα Ζαγοροχώρια μαζί με 

τα δυο του μεγαλύτερα αδέρφια τον Θωμά και τον Στάθη, ο οποίος διοικούσε το 2/85 

τάγμα του ΕΛΑΣ55 (έδρα Φλαμπουράρι), που είχε στον τομέα ευθύνης του την οδική 

αρτηρία Ιωαννίνων–Μετσόβου. Πριν ενταχθεί στα ένοπλα τμήματα οι αντιστασιακές 

οργανώσεις τον είχαν χρησιμοποιήσει στο τυπογραφείο του Συμβουλίου περιοχής της 

ΕΠΟΝ στη χαράδρα του Βίκου, στο μοναστήρι της Αγίας Παρασκευής στο χωριό 

Μονοδένδρι, όπου έβγαινε η εφημερίδα «Λεύτερα Νιάτα», αργότερα «Ηπειρώτικα 

                                                 
52 Σιγά – σιγά κι ενώ οι αντιστασιακές ομάδες πλήθαιναν άρχισαν να έχουν πιο μόνιμες έδρες και να 
δημιουργούν γύρω τους μικρές επικράτειες, που κάλυπταν ευρύτερες περιφέρειες, ώστε εύκολα να 
διακρίνει κανείς τις ΕΑΜικές και τις ΕΔΕΣίτικες περιφέρειες. Έτσι απλά και τυχαία επικράτησε αυτός 
ο διαχωρισμός, χωρίς καμιά προϊστορία ή προτίμηση. Συνήθως, όποια ομάδα ή οργάνωση 
εμφανίζονταν πρώτη στα χωριά, ο κόσμος πήγαινε μαζί τους και έμενε σταθερά προσηλωμένος στην 
αρχική του επιλογή (Ρογκότης, ό.π., σ. 137).         
53 Στα πρώτα χρόνια της Κατοχής (1941-1942) έκαναν την εμφάνισή τους σε κάθε πόλη, στα χωριά, 
στις γειτονιές και στα Πανεπιστήμια μικρές άτυπες ομάδες, παρέες ή μικροοργανώσεις, οι οποίες στη 
συνέχεια εντάχθηκαν στην Ενιαία Πανελλαδική οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ), που ιδρύθηκε στις 23 
Φεβρουαρίου 1943 με πρωτοβουλία του Εθνικού Απελευθερωτικού Μετώπου Νέων (ΕΑΜΝ), της 
Ομοσπονδίας Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ) και άλλων μικρότερων οργανώσεων, που 
αυτοδιαλύθηκαν. Η ΕΠΟΝ απέκτησε γρήγορα μια πανελλαδική βάση στο πλαίσιο της οποίας 
λειτουργούσαν η Ένωση Νέων Αγωνιστών Ρούμελης (ΕΝΑΡ) στη Στερεά Ελλάδα, η Εθνική 
πανηπειρωτική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) στην Ήπειρο, η Παγκρήτια Οργάνωση Ελευθέρων Νέων 
(ΠΟΕΝ) στην Κρήτη και ο Θεσσαλικός Ιερός Λόχος (ΘΙΛ) στη Θεσσαλία. Έτσι, η ΕΠΟΝ έγινε η 
πρώτη οργάνωση που κάλυψε ολόκληρη την Ελλάδα, ακόμη και τα χωριά, συμπεριλαμβάνοντας στις 
τάξεις της εκατοντάδες χιλιάδες νέους και νέες (Βαρών-Βασάρ., Ο., (2009). Η ενηλικίωση μιας γενιάς, 
Νέοι και Νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση, Αθήνα: Εστία, σελ. 247-267).      
54 Ο Λέανδρος Ι. Βρανούσης (1921-1993) ήταν φιλόλογος και ιστορικός, μελετητής και συγγραφέας, 
που ασχολήθηκε με θέματα της Ηπείρου, αλλά και με τον Ρήγα Βελεστινλή. Ήταν διευθυντής του 
«Κέντρου Ερεύνης του Μεσαιωνικού και Νέου Ελληνισμού» της Ακαδημίας Αθηνών. Στη διάρκεια 
της  γερμανικής  Κατοχής  διέκοψε  τη  φοίτησή  του  στο  Πανεπιστήμιο  και  επέστρεψε  στην  Ήπειρο, 
όπου  το 1942 εντάχθηκε στο ΕΑΜ Ιωαννίνων. Στα έργα του περιλαμβάνονται η Επετηρίς του 
μεσαιωνικού αρχείου, ο Ρήγας Βελεστινλής, τα Σύγχρονα αρχεία, Φάκελοι και ιστορική έρευνα, 
Νεοελληνικά αναγνώσματα Δ΄γυμνασίου κ.λπ. (Βικιπαίδεια, ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2017 από: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81%CE%BF
%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%8D%CF%83%CE%B7%CF%82  
55 Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αντάρτες έδωσαν στις μονάδες, που ίδρυσαν τα ονόματα τακτικών 
στρατιωτικών μονάδων, όπως 85 Σύνταγμα, 2/85 Τάγμα, VI Ταξιαρχία, αλλά και οι ίδιοι 
χρησιμοποιούσαν ψευδώνυμα. Με τον τρόπο αυτό επεδίωκαν να παραπλανούν τον εχθρό (να μην 
ταυτίζονται με το πραγματικό τους όνομα και διώκονται εξαιτίας τους οι οικογένειές τους).  
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Νιάτα», προκηρύξεις και άλλα έντυπα. Αργότερα, ο ίδιος ανέλαβε αποστολές 

αγγελιαφόρου και ταχυδρόμου γυρνώντας από χωριό σε χωριό και από φυλάκιο σε 

φυλάκιο. Τέλος, εντάχθηκε στα τμήματα του ΕΛΑΣ και συγκεκριμένα στην VI 

Ταξιαρχία, που δρούσε στην περιοχή των Ζαγοροχωρίων και της Κόνιτσας 

(Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων, 2008:84-87). 

       Ο Κώστας Μπαλάφας, γνωστός ως ο φωτογράφος της Αντίστασης, ο οποίος 

εντάχθηκε στο 85ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ στο Ζαγόρι (έδρα Σκαμνέλι), με διοικητή τον 

Γιώργο Καλλιανέση, μας παρέχει πληροφορίες για τις δυσκολίες, που αντιμετώπιζαν 

οι ανταρτικές ομάδες στο Ζαγόρι  λέγοντας σχετικά: 

«…Ανθρωποι που στερούνταν τα πάντα, ακόμα και το ψωμί. Οι πιο 

πολλοί, λίγο-πολύ ξυπόλητοι, μόνιμα ψειριασμένοι, αλλά με τη μεγάλη 

απόφαση για να πεθάνουν για τη λευτεριά. Οι πρώτες αντάρτικες ομάδες 

ήταν οπλισμένοι μ’ όπως βολεύονταν ο καθένας, ακόμα και τον ρουχισμό 

τους, τα πρώτα τους όπλα ήταν αυτά που είχε αναμερίσει ο στρατός στην 

οπισθοχώρηση, αλλά ακόμα και με γκράδες ξεθαμμένους απ’ το παλιό 

οπλοστάσιο των προγόνων, όπου κάπου μερακλήδες παλιοί τους είχαν 

καταχωνιασμένους στις αστρέχες με κοντάκια πλουμισμένα, με γοργόνες 

και σιντέφια.56 Σιγά-σιγά, όμως, απόκτησαν σύγχρονο οπλισμό στις μάχες 

τους με τον εχθρό κι εκείνα τ’ άρπαξαν από το ίδιο του το χέρι και του 

’σπασαν τα μούτρα. Με αυτούς τους λίγους, τους απροσκύνητους, 

ξεκίνησε κι έγινε ο μεγάλος στρατός του ΕΛΑΣ, το καινούργιο 

αρματολίκι…Και κοντά σ’ αυτούς, τους ξυπόλητους, τους κατσαπλιάδες, 

όπως τους έλεγαν οι καλοβολεμένοι, μαζεύτηκε ό,τι εκλεκτό είχε αυτός ο 

τόπος απ’ το πνευματικό του δυναμικό, άνθρωποι ασυνήθιστοι από 

κακουχίες και στερήσεις στάθηκαν δίπλα στον λαό και τον βοηθήσαν στη 

δύσκολή του ώρα αλλάζοντάς του την μοίρα…» (Online Χανιώτικα Νέα: 

http://www.haniotika-nea.gr/kostas-balafas-to-antartiko-stin-hpiro-1941-

1944/ ).  

       Ο Κικόπουλος (ό.π., σ. 616) αναφέρει χαρακτηριστικά για το χωριό του, τον 

Ελαφότοπο Ζαγορίου: 

                                                 
56  Ένα από τα κυριότερα προβλήματα που είχαν να αντιμετωπίσουν οι πρώτοι αντάρτες  ήταν το 
ζήτημα του εξοπλισμού τους. Τα πρώτα όπλα τους προέρχονταν από τον προσωπικό τους οπλισμό που 
είχαν μεταφέρει στα χωριά τους μετά την κατάρρευση του μετώπου στην Αλβανία, καθώς και από 
όπλα της εποχής του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, που κατείχαν παράνομα οι κάτοικοι (Δορδανάς, ό.π., σ. 
36-37 και Ρογκότης, ό.π., σ. 71-72.   
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«Ένα ανοιξιάτικο Κυριακάτικο πρωϊνό του 1942 έκανε την εμφάνισή της 

στο χωριό (Ελαφότοπος) η πρώτη ένοπλη αντάρτικη ομάδα του ΕΛΑΣ με 

την ελληνική σημαία επικεφαλής. Από εκείνη την ημέρα το ΕΑΜ 

επικράτησε οριστικά στο χωριό καθόσον οι περισσότεροι χωριανοί 

προσχώρησαν στις τάξεις του ύστερα μάλιστα από την επιτυχία του να 

αποκαταστήσει την τάξη και ασφάλεια με την  καταστολή και ολοσχερή 

εξάλειψη της ληστείας, που βρισκόταν σε έξαρση, ιδίως οι ζωοκλοπές». 

       Ο Χρ. Γαμπρίτσος 2016:243) αναφέρει ότι στην τοποθεσία «Δρίσκος» κοντά στο 

χωριό Κρυόβρυση, τον Ιούνιο του 1943 είχε ιδρυθεί φυλάκιο του ΕΛΑΣ, ως 

παρατηρητήριο, που ενημέρωνε το Αρχηγείο του ΕΛΑΣ στο Μέτσοβο για τις 

κινήσεις του στρατού Κατοχής στο λεκανοπέδιο των Ιωαννίνων και στον οδικό άξονα 

Ιωαννίνων – Καλαμπάκας. Το φυλάκιο αυτό, στις αρχές Οκτωβρίου 1943, δέχθηκε 

επίθεση από το γερμανικό στρατό και οι άνδρες του το εγκατέλειψαν υποχωρώντας 

προς το Ανατολικό Ζαγόρι, έχοντας και τέσσερα θύματα. 

       Ο Τόσκας μας πληροφορεί ότι ο δάσκαλος Ναπολέων Τόλογλου (ψευδ. Λώνης) 

συγκρότησε στο χωριό Καβαλλάρι επιτροπή του ΕΑΜ στην οποία συμμετείχαν ο 

Χριστόφορος Καραβέλης, ο Αθανάσιος Καραβασίλης, ο Γεώργιος Σιαφάκας, ο 

Παναγιώτης και ο Θωμάς Κίτσης (Τόσκας, 2010:66-68).  

       Επίσης, ο Παπαγιαννόπουλος (ό.π., σ. 122) αναφέρει ότι στο βουνό Μιτσικέλι,  

πάνω από το χωριό Δίκορφο, υπήρχε φυλάκιο του ΕΛΑΣ με τηλέφωνο και όπλα με 

μόνιμο αντάρτη, απ’ όπου κατόπτευε την ευρύτερη περιοχή. Όταν υπήρχε κίνδυνος, 

με διαταγή του ΕΛΑΣ, έφευγε από το φυλάκιο με το τηλέφωνο και τα όπλα και οι 

Γερμανοί, που έρχονταν δεν εύρισκαν κανέναν.   

       Οι πρώτες αναφορές για τη δράση του ΕΔΕΣ στο Ζαγόρι προέρχονται από τον 

Κικόπουλο (ό.π., σ. 618), ο οποίος μας πληροφορεί ότι οι λιγοστοί ζαγορίσιοι, οι 

οποίοι επάνδρωσαν τα τμήματα του ΕΔΕΣ, υπάγονταν στο 8ο τάγμα Ζαγορίου - 

Πωγωνίου του ΕΔΕΣ με έδρα το χωριό Ζαραβούτσι της Λάκκας Σουλίου και 

διοικητή τον λοχαγό Γεώργιο Λυγεράκη. Η έδρα του Γενικού Αρχηγείου του ΕΔΕΣ 

ήταν στα Δερβίζιανα.  

       Ο Δαλκαβούκης αναφέρει ότι με τη «Δεξιά» ταυτίστηκε το σύνολο των 

επήλυδων Σαρακατσάνων του Ζαγορίου,57 σε αντίθεση με τους αυτόχθονες 

                                                 
57 Από έρευνα του ιδίου μεταξύ άλλων το φαινόμενο αποδίδεται σε μια οπορτουνιστική στάση των 
Σαρακατσάνων, καθώς οι συμμετέχοντες στις ανταρτικές οργανώσεις του ΕΔΕΣ λάμβαναν χρηματική 
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Ζαγορίσιους, η αρχική συμμετοχή των οποίων στην ΕΑΜική Αντίσταση ήταν 

καθολική (Δαλκαβούκης, στο Δερμεντζόπουλος, Χ., Νιτσιάκος, Β., 2007:131-142).   

       Από τον Τόσκα πληροφορούμαστε ότι στο χωριό Καβαλλάρι, το καλοκαίρι του 

1942 ιδρύθηκε επιτροπή Εθνικού Αγώνα του ΕΔΕΣ με πρόεδρο τον Ιωάννη Τόσκα 

και μέλη τους Κων/νο Σιαφάκα, Θεοχάρη Τζελέτα, Μιχαήλ Νικολάου, Ανδρέα 

Κατσιούρα, Γεώργιο Σταμουλίδη, Βασίλειο Δόβα, Σπυρίδωνα Τόσκα, Βασίλειο 

Σιαφάκα, Βασίλειο Γαλανό, Μάνθο Γκούντα, Απόστολο Τζιώγκα, Γεώργιο Γαλανό 

κ.ά. Αργότερα ο Ιωάννης Τόσκας ορίστηκε από τον Ζέρβα τομεάρχης – καθοδηγητής 

των επιτροπών των χωριών  Λιγκιάδων, Καρυών, Καβαλλαρίου, Ανθρακίτη και 

Διποτάμου (Τόσκας, ό.π., σ. 66-68).  

       Ο Γαμπρίτσος (ό.π., σ. 244) αναφέρει ότι στην Κρυόβρυση ήταν εγκαταστημένος 

ο λόχος ανταρτών του ΕΔΕΣ Ανατολικού Ζαγορίου με λοχαγό τον Βράγκαλη.    

       Ο Ρογκότης (ό.π., σ. 141), επίσης, αναφέρει ότι μετά την υπογραφή 

συμφωνητικού ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και τον ΕΔΕΣ στις 12 Ιουλίου 1943 στο 

Περτούλι, για την ίδρυση του Κοινού Γενικού Στρατηγείου Ανταρτών (ΚΓΣΑ), 

άλλαξαν τα δεδομένα και σε μια περιοχή καθαρά ΕΑΜική, όπως ήταν η περιοχή 

Ζαγορίου-Κόνιτσας, μπήκαν οι ομάδες Λυγεράκη –Ντέτσικα του ΕΔΕΣ. Από την 

πρώτη, όμως, στιγμή άρχισαν οι αιτιάσεις, από πλευράς ΕΑΜ, ότι δεν ειδοποίησαν 

για τον ερχομό τους το αρχηγείο του ΕΛΑΣ και πίστευαν ότι δεν ήταν διατεθειμένοι 

να σεβαστούν το συμφωνητικό, που είχαν υπογράψει.   

       Από έκθεση του Λυμπεράκη, ως διοικητή του υπαρχηγείου Ζαγορίου – Κόνιτσας 

του ΕΔΕΣ, ο οποίος περιόδευσε στο ανατολικό και δυτικό Ζαγόρι από τις 9 

Αυγούστου ως τα τέλη Σεπτεμβρίου 1943, προκύπτει ότι ο ίδιος θεωρούσε ως 

δεδομένη μια σύγκρουση με τον ΕΛΑΣ αναφέροντας: 

 «Από της εισόδου μου εις την περιοχήν Ζαγορίου και έχων υπ’ όψιν μου 

το ενδεχόμενον μιας μελλοντικής μετά του ΕΛΑΣ συρράξεως προέβην εις 

τα κάτωθι ενεργείας…» (στο ίδιο, σ. 141).  

Σε άλλο σημείο της έκθεσής του αναφέρει ότι στο ανατολικό Ζαγόρι βρήκε πυρήνες 

του ΕΔΕΣ, οι οποίοι είχαν συγκροτηθεί πριν από την άφιξή του και τους ανέπτυξε 

αρχικά σε λόχους, καυτηριάζοντας τη νοοτροπία τους να μένουν και να δρουν κοντά 

στα σπίτια τους, καθώς και την αδιαφορία, που επεδείκνυαν για την εθνική 

προσπάθεια. Αναφέρει, επίσης ότι συγκρότησε το τάγμα ανατολικού Ζαγορίου με 

                                                                                                                                            
αποζημίωση μιας λίρας μηνιαίως ((Δαλκαβούκης, στο Δερμεντζόπουλος, Χ., Νιτσιάκος, Β., 2007:131-
142).   
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200 συνολικά άνδρες, αποτελούμενο από τρεις λόχους των 60 έως 80 ανδρών και με 

έδρα κινητή, ώστε να αποφεύγονται οι μεταξύ τους έριδες. Διοικητής του τάγματος 

ανατολικού Ζαγορίου ήταν ο ανθυπολοχαγός Κανής, ενώ διοικητής του λόχου 

Γρεβενιτίου ήταν ο ανθυπολοχαγός Γιώργος Νίκου (γεωπόνος από το Γρεβενίτι) 

(Ρογκότης, ό.π., σ. 142-143). 

      Ο Αυδής (ό.π., σ. 111) μας πληροφορεί ότι ο λοχαγός Λυγεράκης με την ομάδα 

του58 διήλθαν και από το χωριό Λεπτοκαρυά, όπου ανέλυσαν το πρόγραμμα του 

Ζέρβα και έδωσαν οδηγίες στους κατοίκους για τη στάση, που έπρεπε να τηρούν 

έναντι των κατακτητών.    

      Τέλος, ο Ρογκότης (ό.π., σ. 143-144) αναφέρει ότι τα τμήματα του ΕΛΑΣ και του 

ΕΔΕΣ στο Ζαγόρι συνεπλάκησαν μεταξύ τους στο Τσεπέλοβο τον Οκτώβριο του 

1943, με αποτέλεσμα τον αφοπλισμό όλων των ανδρών του ΕΔΕΣ. Στη συμπλοκή 

αυτή δεν έλαβαν μέρος ο διοικητής του τάγματος ανθυπολοχαγός Κανής και ο 

διοικητής του λόχου Γρεβενιτίου ανθυπολοχαγός Νίκου, λόγος για τον οποίο 

επικρίθηκαν. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι αιχμάλωτοι αξιωματικοί του ΕΔΕΣ 

μεταφέρθηκαν αρχικά στο Γρεβενίτι, όπου φιλοξενήθηκαν στο νοσοκομείο και στη 

συνέχεια στο Μέτσοβο.       

       Όταν ξέσπασε η εμφύλια σύρραξη στα βουνά της Ηπείρου, οι Γερμανοί 

κατακτητές τη δέχθηκαν σαν «θείο δώρο» και με προκηρύξεις έκαναν έκκληση στις 

ανταρτικές ομάδες του ΕΔΕΣ να αποφύγουν κάθε μελλοντική σύγκρουση με τη 

Βέρμαχτ, ενώ τους παρότρυναν να υποδείξουν στα γερμανικά στρατεύματα τα 

κρησφύγετα των  «κομμουνιστών» του ΕΛΑΣ. Έτσι το Νοέμβριο του 1943, 

εκμεταλλευόμενοι καταγγελία του ΕΔΕΣ ότι ο λοχαγός Λυγεράκης βρήκε στο 

Τσεπέλοβο μια εικόνα όπου οι ΕΛΑΣίτες είχαν βγάλει τα μάτια της Παναγίας, 

δόθηκε εντολή να επινοήσουν και άλλα παρόμοια περιστατικά (Φλάϊσερ, πρακτικά 

ΔΙΣ, σ. 367-368). 

2.4.2.Αντάρτες και άμαχος πληθυσμός 

       Οι σχέσεις μεταξύ των ανταρτών και του άμαχου πληθυσμού επηρεάστηκαν από 

πολλούς παράγοντες, που σχετίζονται με αντίπαλες πολιτικές ιδεολογίες, τοπικά, 

οικογενειακά και προσωπικά συμφέροντα, στάσεις και συμπεριφορές οφειλόμενες 

στη θέση, που υιοθετούσε η μία ή η άλλη πλευρά στο θέμα της Εθνικής Αντίστασης. 

Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι αρχικά η στάση του άμαχου πληθυσμού έναντι των 

                                                 
58 Το τμήμα του Λυγεράκη (ΕΔΕΣ) είχε την έδρα στο Τσεπέλοβο (Αυδής, ό.π., σ.111). 
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ανταρτών ήταν υποστηρικτική και αντίστοιχα, η στάση των ανταρτών έναντι του 

άμαχου πληθυσμού προστατευτική.  

       Όσον αφορά την στάση των αμάχων προς τους αντάρτες, επισημαίνεται η 

επιδοκιμαστική υποδοχή των ανταρτών στα χωριά, του Ζαγορίου.59 Η είσοδος των 

ανταρτών στα χωριά προκαλούσε ενθουσιασμό και συνοδευόταν από συγκινητική 

υποδοχή των κατοίκων. Μπροστά κρατούσαν την ελληνική σημαία και 

ακολουθούσαν οι ένοπλοι άνδρες, οι οποίοι αφού διέσχιζαν τους δρόμους του χωριού 

κατέληγαν στην κεντρική πλατεία, όπου τους περίμενε ο κόσμος. Εκεί τους 

προσφωνούσε, κατά κανόνα, ο δάσκαλος και στη συνέχεια ο διοικητής ανέλυε το 

πρόγραμμα του ΕΑΜ και την αποστολή του ΕΛΑΣ. Στη συνέχεια οι κάτοικοι τους 

φιλοξενούσαν στα σπίτια τους, ενώ το βράδυ φύλαγαν εκείνοι σκοπιές για να τους 

δώσουν τη δυνατότητα να ξεκουραστούν. Αρκετοί νέοι στρατολογούνταν τότε στα 

τμήματα του ΕΛΑΣ και συχνά βοηθούσαν προσφέροντας πληροφορίες για τις 

κινήσεις του εχθρού, ενώ λειτουργούσαν και ως σύνδεσμοι μεταφέροντας μηνύματα  

(Mazower, 1998:335). ΕΑΜική πηγή, το βιβλίο του Χ, Ρογκότη Το Γρεβενίτι στην 

Αντίσταση, αναφέρει σχετικά: 

«…Αυτές τις μέρες περιμένουμε την πρώτη ανταρτοομάδα που 

προέρχεται από το Ζαγόρι. Συναγερμός! Τα σπίτια ετοιμάζονται να 

φιλοξενήσουν τους αντάρτες. Σε μια-δυο μέρες εμφανίζονται στο 

εικόνισμα του Αη-Γιώργη. Μπροστά η ελληνική σημαία. Και πίσω τα 

παλικάρια. Διασχίζουν τους δρόμους του χωριού καταχειροκροτούμενοι 

από τον κόσμο και καταλήγουν στο μεσοχώρι. Εδώ γίνονται οι πρώτες 

γνωριμίες. Πολλοί είναι από κοντινά χωριά…Η ηγεσία του τμήματος που 

μας επισκέφτηκε αποτελείται από τους: Βορεινό (Σιούτη), Γιωργούλα και 

Ντεμίρη. Στο μεσοχώρι σε μια παλλαϊκή συγκέντρωση του χωριού ο 

Βορεινός αναλύει το πρόγραμμα του ΕΑΜ, την αποστολή του ΕΛΑΣ και 

της ΕΠΟΝ…Το κενό εξουσίας που υπήρξε μετά την αποχώρηση των 

ιταλών καραμπινιέρων στο Γρεβενίτι επέτρεψε σε μερικά κακοποιά 

στοιχεία να αναπτύξουν κάποια παράνομη δραστηριότητα. Τιμωρούνται 

και μερικοί συνεργάτες  των Ιταλών και η περιοχή γαληνεύει πέρα για 

πέρα. Κανείς δεν κλειδώνει το σπίτι του, κανείς δεν φοβάται να 

                                                 
59 Ο Χ., Ρογκότης, (ό.π., σ. 105-106) αναφέρει για την ενθουσιώδη υποδοχή της πρώτης ανταρτικής 
ομάδας, η οποία επισκέφθηκε το Ζαγόρι και συγκεκριμένα το χωριό Γρεβενίτι. Επίσης, σχετική 
αναφορά κάνει ο Μ., Κικόπουλος, (ό.π., σ. 616) για το χωριό Ελαφότοπος.      
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κυκλοφορήσει στις ερημιές. Η αντάρτικη δικαιοσύνη είναι άγρυπνη. Το 

μεσημέρι η ομάδα διαμοιράζεται σε όλα τα σπίτια. Φιλοξενούνται ένας-

ένας ή δύο-δύο ανάλογα με τις δυνατότητες του κάθε σπιτιού…» 

(Ρογκότης, ό.π., σ. 101-102).    

       Ένας από τους λόγους, που συνέδεσαν περισσότερο τους αντάρτες με τους 

κατοίκους των χωριών ήταν η προστασία του από την εγκληματική δράση κάποιων 

κακοποιών στοιχείων, κυρίως ληστών, οι οποίοι εκμεταλλευόμενοι το κενό εξουσίας, 

μετά την αποχώρηση των Ιταλών, προέβαιναν σε παράνομες σε βάρος τους 

δραστηριότητες. (Φλάϊσερ, 1995α:234-235, Ρογκότης, ό.π., σ. 102).  

       Ο Χρ. Γαμπρίτσος (ό.π., σ. 241) στο βιβλίο του Το χωριό μου Κρυόβρυση 

Ιωαννίνων γράφει σχετικά: 

«…Μετά έξι περίπου μήνες από την κατοχή των ιταλικών στρατευμάτων 

επικράτησε στην ύπαιθρο αναρχία και συνεπεία τούτου, άρχισαν κλοπές 

φορτηγών ζώων, αιγοπροβάτων, τροφίμων, κλπ., αλλά και ληστείες σε 

ορισμένα μέρη. Η κατάσταση αυτή δημιούργησε στον κόσμο της 

υπαίθρου ανασφάλεια, φοβία και αβεβαιότητα, με ό,τι αυτά 

συνεπάγονται. Την αναρχική κατάσταση αυτή διόρθωσαν τα πρώτα 

ανταρτικά τμήματα. Σκότωσαν σε μερικά χωριά κλέφτες, προδότες και 

ληστές και έτσι αποκαταστάθηκε η τάξη και η ασφάλεια…».  

       Από τις γραπτές πηγές που εξετάσαμε, διαμορφώσαμε την άποψη ότι αρχικά η 

στήριξη των κατοίκων των χωριών στον αντιστασιακό αγώνα ήταν σχεδόν καθολική. 

Οι σκληρές συνθήκες της Κατοχής ανάγκασαν πολλούς από τους απλούς κατοίκους 

των χωριών να αντισταθούν απέναντι στην καθημερινή βία των κατακτητών και 

αποφάσισαν να ανεβούν στα βουνά και να αρχίσουν ένοπλη αντίσταση ως αντάρτες. 

(Μάγερ, 2009α:184). Το ξεκίνημα ήταν, βέβαια, δύσκολο γιατί αντιμετώπιζαν 

προβλήματα οπλισμού, ενδυμασίας, υπόδησης, διατροφής και διαμονής στις 

δύσκολες συνθήκες των ελληνικών βουνών. 

       Στους κόλπους του ΕΛΑΣ είχαν ενταχθεί άτομα, που ανήκαν σε όλο το πολιτικό-

ιδεολογικό φάσμα και η πλειονότητα των κατοίκων αποδεχόταν τον απελευθερωτικό 

χαρακτήρα της οργάνωσης, άσχετα αν μερικοί έβλεπαν με καχυποψία την αριστερή 

της προέλευση. Βέβαια, πολλές φορές η επιφυλακτικότητα των κατοίκων οφειλόταν 

στην εικόνα που διαμόρφωναν για τον ΕΛΑΣ, εξαιτίας της προπαγάνδας των 

Γερμανών κατακτητών (και εν μέρει του ΕΔΕΣ, όπως υποδείχθηκε προηγουμένως), 
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που τους παρουσίαζε ως «συμμορίτες», «εγκληματίες» και «εχθρούς της ορθόδοξης 

πίστης».  

        Ο Κώστας Μπαλάφας αναφέρει σχετικά:60  

«…Η πολιτική δραστηριότητα που ανέπτυξαν οι δύο πατριωτικές 

οργανώσεις του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ, ήταν φυσικό να επηρεάσει τις 

διαθέσεις των κατοίκων των χωριών  και να καλλιεργήσει ανάμεσά τους  

ιδεολογικές αντιθέσεις, λόγω των διαφορετικών πολιτικών πεποιθήσεών 

τους, ώστε μέσα στο 1943 να χωριστούν τα χωριά σε δύο αντιμαχόμενες 

παρατάξεις τους ΕΑΜίτες και τους ΕΔΕΣεσίτες. Με το πέρασμα του 

χρόνου οι αντιθέσεις μεταξύ των κατοίκων πολλαπλασιάστηκαν και τα 

πάθη και τα μίση ανάμεσά τους κορυφώθηκαν, πράγμα που έβλαψε και 

τους χωριανούς και τα  χωριά. Ο χαρακτηρισμός των διαφόρων περιοχών 

σαν ΕΑΜικών ή ΕΔΕΣίτικων υπήρξε, επίσης,  αφορμή πολλές φορές για 

προστριβές άλλοτε απλές και άλλοτε πιο σύνθετες που έφθαναν και σε 

ένοπλες συγκρούσεις. Η βασικότερη αφορμή ήταν η αμφισβήτηση αυτής 

της επικυριαρχίας στις παραπάνω περιοχές από τη μία ή την άλλη πλευρά. 

Τόσο ο Άρης, όσο και ο Ζέρβας αρκετές φορές επιχείρησαν, τουλάχιστον 

φανερά, να πετύχουν κάποια συνύπαρξη των αντάρτικων ομάδων. Όμως 

το βασικό πρόβλημα παρέμεινε. Βέβαια, από περιοχή σε περιοχή πάλι 

υπήρχαν ιδιαιτερότητες ως προς τον βαθμό των συγκρούσεων που είχαν 

να κάνουν με διάφορους τοπικούς παράγοντες, που όσο αυτοί διαρκούσαν 

και επεκτείνονταν τόσο βάθαινε το μίσος. Μέσα σ’ αυτές τις καταστάσεις 

βρήκαν ευκαιρία πολλοί να εξωτερικεύσουν τα απωθημένα τους, χωρίς να 

φταίει η μεγάλη μάζα των αγωνιστών της μιας ή της άλλης πλευράς, η 

ένταξη των οποίων στην κάθε πλευρά στα χωριά έγινε τυχαία και με 

γνώμονα τον αγώνα ενάντια στους κατακτητές…».   

       Ωστόσο, μάλλον θετικά, ως προς τη δημοτικότητα των ανταρτών, λειτουργούσαν 

τα αντίποινα των κατακτητών κατά των αμάχων για τις διάφορες αντιστασιακές 

ενέργειες, λόγος για τον οποίο τα μισά από τα χωριά του Ζαγορίου υπέστησαν τα 

σκληρά αντίποινα των Γερμανών κατακτητών. Οι Γερμανοί, βέβαια, εφάρμοζαν 

                                                 
60 Online Χανιώτικα Νέα: http://www.haniotika-nea.gr/kostas-balafas-to-antartiko-stin-hpiro-1941-
1944/  
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αντίποινα, εκτός των άλλων, για να προκαλέσουν την αντιπάθεια του πληθυσμού 

προς τον ΕΛΑΣ, που με την επιθετική του δράση εναντίον τους θεωρούνταν ότι τα 

προκαλούσε. Εξάλλου, η παρουσία των ανταρτών κοντά σε κατοικημένη περιοχή 

εκλαμβάνονταν ως βοήθεια ή τουλάχιστον ανοχή των κατοίκων στη δράση τους.  

       Παρά την προστασία, που αναφέρεται ότι παρείχε ο ΕΛΑΣ στους κατοίκους από 

τις διάφορες εγκληματικές ενέργειες (κυρίως κλοπές), από κάποιους κατοίκους του 

καταλογίζονται λεηλασίες στα χωριά. Συγκεκριμένα, εγκαλείται ότι οι άνδρες του, 

αδιαφορώντας για τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων, προκειμένου να καλύψουν 

τις δικές τους ανάγκες, άρπαζαν, από τα χωριά, τρόφιμα και ζώα.   

       Επίσης, οι αντάρτες είχαν θέσει σε εφαρμογή τη δική τους πολιτική επισιτισμού, 

που βασιζόταν σ’ ένα ενιαίο ποσοστό επίταξης 10-20% προϊόντων απ’ όλους τους 

αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Για να καλύψουν τις ανάγκες επιβίωσής τους, τους 

εξανάγκαζαν  σε υποχρεωτική παροχή γεωργικών ή κτηνοτροφικών προϊόντων και 

μάλιστα σε δύσκολες εποχές. Μερικοί το έκαναν συνειδητά γιατί ήθελαν να 

συνεισφέρουν στον αγώνα και άλλοι εξαναγκαστικά, γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν 

διαφορετικά. Γι’ αυτούς, όπως έλεγε ένας νεαρός μαθητής ενός χωριού «δεν υπήρχε 

θέμα ν’ αρνηθούν να δώσουν τρόφιμα στους αντάρτες. Δεν φέρνεις αντιρρήσεις όταν 

έχεις απέναντί σου ανθρώπους που κρατάνε όπλα». Πάντως, εκτιμάται ότι χωρίς την 

υποστήριξη και των τροφοδοσία των κατοίκων των χωριών, το αντάρτικο ήταν 

καταδικασμένο να καταρρεύσει  (Mazower, ό.π., σ. 155-156, 158). 

2.5. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις των Γερμανών (1943-1944) 

2.5.1.Η στρατιωτική παρουσία των Γερμανών στα Ιωάννινα  

         Η 1η Ορεινή Μεραρχία Καταδρομών Εντελβάϊς 

 
       Για να αντιμετωπίσει την αδυναμία των Ιταλών συμμάχων να αντιμετωπίσουν 

αποτελεσματικά τις αντιστασιακές οργανώσεις,  στις 28 Δεκεμβρίου 1942, ο Χίτλερ 

ανακοίνωσε την ενίσχυση των γερμανικών μονάδων και την αναδιοργάνωση των 

στρατευμάτων του στα Βαλκάνια. Ανώτατος Διοικητής Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

διορίσθηκε ο αρχιστράτηγος Αλεξάντερ Λερ, ενώ η έδρα της Ομάδας των Στρατιών Ε 

βρισκόταν στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Σε συνεργασία με τις ιταλικές κατοχικές 

δυνάμεις, η Ομάδα Στρατιών Ε  του Λερ θα έπρεπε να πατάξει τις αντιστασιακές 

οργανώσεις στην Ελλάδα (Μάγερ, 2009α:189).  

       Η κατάσταση, εν τω μεταξύ, όλο και επιδεινωνόταν εξαιτίας της 

δραστηριοποίησης των αντιστασιακών οργανώσεων, που με τη συνδρομή των 
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Βρετανών ανατίναζαν γέφυρες και σιδηροδρομικές γραμμές σε κύριους οδικούς 

άξονες, προξενώντας στις κατοχικές δυνάμεις υλικές καταστροφές και σημαντικές 

απώλειες σε ανθρώπινο δυναμικό   (στο ίδιο, σ. 192-198). Η κατάσταση, που είχε 

δημιουργηθεί από τις πολυάριθμες επιχειρήσεις δολιοφθοράς Βρετανών και ανταρτών 

και η ανησυχία των Γερμανών ότι επέκειτο άμεσα συμμαχική απόβαση, ανάγκασε 

τους Γερμανούς επιτελείς να διατάξουν την 1η Ορεινή Μεραρχία Καταδρομών να 

μετακινηθεί ταχύτατα προς την Ήπειρο   (στο ίδιο, σ. 198 και 211, Δορδανάς, ό.π., σ. 

256). 

       Επρόκειτο για ένα σώμα που απαρτιζόταν από εθελοντές, οι οποίοι μπορούσαν 

να ανταποκριθούν στις υψηλές απαιτήσεις της στρατιωτικής δράσης σε ορεινά εδάφη 

και οι οποίοι έφεραν  ως διακριτικό στις στολές τους το άνθος του αλπικού φυτού 

εντελβάϊς (Μάγερ, ό.π., σ. 19,24).  

       Πριν την άφιξή της, τον Ιούνιο 1943, ο επιτελικός αξιωματικός του Γραφείου Ιa  

της 1ης Ορεινής Μεραρχίας Κάρλ Βίλχεμ Τίλο, πραγματοποίησε αναγνωριστική 

επίσκεψη στα Ιωάννινα για να κάνει προκαταρκτικές συζητήσεις με τον Ιταλό 

φρούραρχο της Ηπείρου στρατηγό Γκουίντο ντέλλα Μπόνα (Guido della Bona), 

διοικητή του 26ου Σώματος Στρατού, και να γνωρίσει το νέο χώρο των επιχειρήσεων 

(Μάγερ, ό.π., σ. 211). Πετώντας με πολεμικό αεροσκάφος, διαπίστωσε ότι η οδός 

Ιωαννίνων-Μετσόβου-Καλαμπάκας ήταν καταστραμμένη, από τους αντάρτες, σε 

πολλά σημεία, καθόσον είχαν ανατιναχθεί γέφυρες και είχαν ανοιχθεί ορύγματα, από 

τις εκρήξεις, στο δρόμο.  Αντιλήφθηκε, επίσης, ότι οι ιταλικές μονάδες παρέμεναν 

πλέον σε κατοικημένες περιοχές και πληροφορήθηκε ότι η στάση του λαού της 

Ηπείρου έναντι των κατακτητών ήταν αρνητική, πράγμα που τον προβλημάτισε 

ιδιαίτερα (στο ίδιο, σ. 213-214). 

       Στις αρχές Ιουλίου 1943, η 1η Ορεινή Μεραρχία, ύστερα από διαταγή του 

στρατιωτικού διοικητή Θεσσαλονίκης μετέβη στη Φλώρινα, προκειμένου να 

συγκεντρώσει πληροφορίες για την ευρύτερη περιοχή, σχετικά με τη στάση του 

πληθυσμού έναντι των γερμανικών στρατευμάτων και τη δράση των ανταρτών, που 

εκλήθη να αντιμετωπίσει (Δορδανάς, ό.π., σ. 254-255). Η έκθεση, που συνέταξε το 1ο 

επιτελικό γραφείο της Μεραρχίας, με βάση τις σχετικές πληροφορίες που συνέλεξε, 

ανέφερε μεταξύ άλλων:   

«…Σε πολλές περιπτώσεις στα ελεγχόμενα από τις συμμορίες χωριά 

διαπιστώθηκε ότι ελήφθησαν προπαρασκευαστικά μέτρα λίγο πριν 

εισέλθουν σ’ αυτό τα γερμανικά στρατεύματα. Οι κάτοικοι 
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υποχρεώθηκαν από τους συμμορίτες να παραχώσουν τρόφιμα και άλλα 

απαραίτητα είδη. Συνήθως τη στιγμή της εισόδου των στρατευμάτων 

τρέπεται σε φυγή το σύνολο του ανδρικού πληθυσμού και οι 

περισσότερες γυναίκες, παίρνοντας μαζί τους τα ζώα και καταφεύγουν 

στα βουνά, όπου και παραμένουν μέχρι τη στιγμή αποχώρησης του 

στρατού, οπότε και επιστρέφουν στα χωριά. Στις περιοχές, οι οποίες 

αποτελούν το προπύργιο των συμμοριών, ανακαλύφθηκαν κατά την 

ανασκαφή σε ύποπτες τοποθεσίες πολλοί ασύρματοι, μηχανήματα 

εκτύπωσης των εφημερίδων των συμμοριών, προπαγανδιστικό υλικό και 

όπλα. Επομένως, οι μονάδες θα πρέπει να έχουν κατά τη διάρκεια των 

ερευνών την προσοχή στραμμένη σε ύποπτα σημεία, όπως είναι οι αυλές, 

τα υπόγεια και γύρω από τα σπίτια. Σε γενικές γραμμές, οι συμμορίες 

ακολουθούν την τακτική της αποφυγής της μάχης, κρύβονται στα βουνά 

και μετά  την αποχώρηση των στρατευμάτων συγκεντρώνονται και πάλι 

και μετά από λίγο προχωρούν σε νέες δολιοφθορές, χρησιμοποιώντας ένα 

μέρος των όπλων και του πολεμικού υλικού που είχαν κρύψει…» (στο 

ίδιο, σ. 255).       

        Εν τω μεταξύ, ο αριθμός των ανταρτών συνεχώς αυξανόταν και το κυριότερό 

τους πρόβλημα ήταν ο ανεφοδιασμός τους σε τρόφιμα. Έτσι, τόσο ο ΕΛΑΣ όσο και ο 

ΕΔΕΣ ανάγκαζαν τους αγρότες να εφοδιάζουν τους άνδρες τους με τρόφιμα στο 

πλαίσιο ενός «οργανωμένου συστήματος συνεισφορών».61 Με αφορμή το γεγονός 

αυτό, οι κατοχικές δυνάμεις κατηγορούσαν τον πληθυσμό της υπαίθρου ότι 

συνεργάζεται με τις αντιστασιακές οργανώσεις (Μάγερ, ό.π., σ. 217). Η συνεργασία 

και η στήριξη των χωρικών προς τους αντάρτες, ανεξάρτητα αν, σύμφωνα με τις 

διαπιστώσεις των Γερμανών, ήταν αποτέλεσμα εξαναγκασμού, κατέστησε τον άμαχο 

πληθυσμό μέρος του ανταρτικού προβλήματος (Δορδανάς, ό.π., σ. 255).   

        Στις 5 Ιουλίου 1943, η 1η Μεραρχία Ορεινών Καταδρομών έλαβε διαταγή να 

μετακινηθεί στην Ήπειρο, όπου με έδρα τα Ιωάννινα θα αναλάμβανε και θα 

πραγματοποιούσε, σε συνεργασία με τις ιταλικές δυνάμεις, στρατιωτικές επιχειρήσεις 

εναντίον των ανταρτών με στόχο τη διασφάλιση των βασικών συγκοινωνιακών οδών 

από και προς τα Ιωάννινα (στο ίδιο, σ. 255-256).     

                                                 
61 Το μεγαλύτερο, όμως, μέρος του αγροτικού πληθυσμού δεν συμφωνούσε με το σύστημα των 
συνεισφορών και ζούσε με τον μόνιμο φόβο των αντιποίνων από τις κατοχικές δυνάμεις (Μάγερ, ό.π., 
σ. 217).  
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       Με βάση την αναγνωριστική έκθεση του Τίλο και τις αναλύσεις της Ομάδας 

Στρατιών Ε, στις 7 Ιουλίου 1943 ο διοικητής της 1ης Μεραρχίας Βάλτερ Στέττνερ 

εξέδωσε την ακόλουθη διαταγή, η οποία επέτρεπε στους διοικητές των μονάδων να 

την ερμηνεύουν κατά το δοκούν στις επικείμενες επιχειρήσεις: 

«…Κατά την εκκαθάριση περιοχών που έχουν υπονομευθεί από 

συμμορίτες,62 θα πρέπει να λαμβάνονται τα πλέον δραστικά μέτρα. Όλα 

τα χωριά που θα μπορούσαν να χρησιμεύσουν στις συμμορίες ως 

καταφύγια θα καταστρέφονται. Ο ανδρικός πληθυσμός τους, στην 

περίπτωση που δεν θα εκτελείται ως ύποπτος για συμμετοχή ή 

υποστήριξη των συμμοριών, θα συλλαμβάνεται χωρίς διακρίσεις και θα 

εκτοπίζεται σε στρατόπεδα. Σε περιπτώσεις δολιοφθοράς (ανατίναξη 

δρόμων ή γεφυρών, κοπή τηλεγραφικών συρμάτων κτλ.) θα λαμβάνονται 

αυστηρότατα μέτρα κατά του πληθυσμού. Τα αντίποινα αυτά θα έχουν 

προοπτική επιτυχίας μόνο εάν γίνονται γρήγορα και με πλήρη 

δημοσιότητα  (συλληφθέντες σαμποτέρ θα πρέπει για παράδειγμα να 

απαγχονίζονται δημοσίως στα χωριά καταγωγής τους, με αμείλικτη 

αυστηρότητα θα τιμωρούνται και οι συγγενείς των δραστών). Κάθε 

οίκτος απέναντι στον πληθυσμό θα εκλαμβάνεται ως ένδειξη αδυναμίας 

του στρατεύματος και θα κοστίζει γερμανικό αίμα.  

Όλα τα σχετικά μέτρα και σχέδια θα αναφέρονται ένα προς ένα στις 

ημερήσιες αναφορές της μεραρχίας. Εκτελέσεις μεγάλου αριθμού  

ατόμων και πυρπόληση χωριών (θα γίνονται) μόνο έπειτα από εντολή των 

διοικητών συνταγμάτων…».63 (Μάγερ, ό.π., σ. 218). 

       Στις 14 Ιουλίου 1943, ο στρατηγός Βάλτερ Στέττνερ εγκατέστησε το Αρχηγείο 

του στα Ιωάννινα, πολύ κοντά στην έδρα του 26ου Σώματος Στρατού υπό τον 

στρατηγό Γκουίντο ντέλλα Μπόνα, και διόρισε τον ταγματάρχη Χάραλντ φον 

Χίρσφελντ, (Γερμανό) σύνδεσμο στη Γενική Διοίκηση του ιταλικού σώματος.  Από 

τη νέα του θέση ο Χίρσφελντ υπέβαλε στον Στέττνερ απόρρητες εκθέσεις για τους 

Ιταλούς επικεφαλής αξιωματικούς, καθώς και για την κατάσταση και το ηθικό των 

                                                 
62 Στη διατύπωση τόσο της έκθεσης, όσο και της διαταγής του Στέττνερ, παρατηρούμε ότι οι 
αντάρτες αποκαλούνται «συμμορίτες» και οι ανταρτικές ομάδες «συμμορίες». Η μετονομασία τους 
ήταν σκόπιμη, καθόσον υποδήλωνε κοινά εγκληματικά στοιχεία και ομάδες, που νομιμοποιούνταν να 
αντιμετωπίσουν χρησιμοποιώντας τις σκληρότερες των μεθόδων.  
63 Η διαταγή είναι αρχειοθετημένη στα Εθνικά Αρχεία (National Archives) της Γερμανίας με ένδειξη: 
ΝΑ: Τα-315/65-83-87, διαταγή μεραρχίας για την πορεία προς τα Ιωάννινα, 7 Ιουλίου 1943 (Μάγερ, 
ό.π., σ. 218).      
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Ιταλών στρατιωτών. Κατάπληκτος,  διαπίστωσε ότι, με εξαίρεση τον ντέλλα Μπόνα, 

ο οποίος  είχε λάβει μέρος στην εκστρατεία της Λιβύης το 1940-41, «κανένας από 

τους ιταλούς αξιωματικούς του Επιτελείου δεν έχει πολεμική εμπειρία…», ενώ για 

τους Ιταλούς στρατιώτες στα Ιωάννινα αναφερόταν πως: «είχαν να πολεμήσουν και 

να εκπαιδευτούν εδώ και δύο χρόνια… είναι σε τρομακτικό λήθαργο…η ετοιμότητά 

τους για δράση είναι σχεδόν ανύπαρκτη και η στάση τους μοιρολατρική…».64 (στο 

ίδιο, σ. 248). 

       Σταδιακά, όμως, είχαν αρχίσει να καταφθάνουν στην Ήπειρο και οι ομάδες 

πορείας της 1ης Ορεινής Μεραρχίας, αποτελούμενες από 24.000 στρατιώτες και 

πλούσιο μηχανοκίνητο και στρατιωτικό εξοπλισμό. Ο Στέττνερ αποφάσισε να τις 

ενώσει σε τρεις ομάδες μάχης65 και να τις διαμοιράσει με τέτοιο τρόπο, ώστε το 

αργότερο μέσα σε τέσσερις ώρες από τη λήψη της αντίστοιχης διαταγής να είναι 

έτοιμες να προχωρήσουν, χωρίς δυσκολίες, προς πάσα κατεύθυνση (στο ίδιο, σ. 248). 

       Από τις πρώτες ενέργειες ήταν η οργάνωση και η εγκατάσταση, στις προς 

εκκαθάριση περιοχές, ενός δικτύου πληροφοριοδοτών, μιας αόρατης στρατιάς 

Γερμανών πρακτόρων του Γραφείου 1c του 2ου επιτελικού γραφείου της. Το δίκτυο 

αυτό συγκέντρωνε πληροφορίες για τις κινήσεις των ανταρτών και ενημέρωνε με 

κάθε λεπτομέρεια τον Διευθυντή του 1c Κ. Ρότφουξ στα Ιωάννινα (Δορδανάς, ό.π., σ. 

257, Ρογκότης, ό.π., σ. 123).   

       Ενόψει των σχεδιαζόμενων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, ο  Στέττνερ, η Ομάδα 

Στρατιών Ε και οι Ιταλοί διοικητές ξανασυζήτησαν  το ζήτημα της μεταχείρισης του 

ανδρικού πληθυσμού. Επειδή οι άρρενες, ηλικίας 18 έως 50 ετών,66 θεωρούνταν 

συνεργάτες των ανταρτών, ο Στέττνερ ήταν της άποψης πως «όλοι οι μάχιμοι άνδρες 

πρέπει να συλληφθούν και να εκτοπιστούν», πλην όμως, οι Ιταλοί απέρριψαν αυτό το 

                                                 
64 Σύμφωνα με τον Φλάϊσερ (1995α:87), σε πολλές εκδηλώσεις των δύο συμμάχων ήταν φανερό ότι 
«οι σχέσεις τους δεν ήταν και τόσο εγκάρδιες». Οι Γερμανοί στρατιωτικοί υποτιμούσαν τις ικανότητες 
των Ιταλών συναδέλφων τους και τους το έδειχναν ανοιχτά.  
65 Σύμφωνα με τον Μάγερ (2009:249) οι τρεις ομάδες ήταν: 
Ομάδα Ζάλμιγκερ, που απαρτιζόταν από το 98ο Σύνταγμα και το 2ο Τάγμα του 79ου Συντάγματος 
Ορεινού Πυροβολικού. 
Ομάδα Ζάϊντελ, που απαρτιζόταν από το 54ο Αναγνωριστικό Απόσπασμα και το 4ο Τάγμα του 79ου 
Συντάγματος Πυροβολικού. 
Ομάδα Ρέμολντ, που απαρτιζόταν από το 99ο Σύνταγμα και το 1ο τάγμα του 79 ου Συντάγματος 
Ορεινού Πυροβολικού.  
66 Ο Δορδανάς (ό.π., σ. 261) αναφέρει ότι ο Ιταλός στρατηγός (Γκουίντο ντέλλα Μπόνα) εξέδωσε και 
διαταγή να μη συλλαμβάνονται οι άνδρες ηλικίας 18-50 ετών και ότι οι στρατιωτικές επιχειρήσεις θα 
πρέπει να αποσκοπούν στην κατάσχεση όπλων και πυρομαχικών και στη σύλληψη εκείνων που 
κρίνονται ύποπτοι ή δρουν εναντίον των κατοχικών δυνάμεων.   
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μέτρο γιατί το θεωρούσαν ανεφάρμοστο. Κατά τον Γκουίντο ντέλλα Μπόνα, τα όποια 

μέτρα έπρεπε να στρέφονται άμεσα εναντίον των ανταρτών και όχι εναντίον του 

άμαχου πληθυσμού. Σύμφωνα, όμως, με τον Μάγερ (2009α:250), οι δύο σύμμαχοι 

συμφώνησαν, τελικά, πως: 

«…Όλοι οι άνδρες που θα φέρουν όπλο θα εκτελούνται, καθώς και 

εκείνοι που βρίσκονται κοντά σε εστίες συμμοριτών. Όλα τα χωριά που 

πρόσφεραν καταφύγιο σε συμμορίες θα πυρπολούνται…» (Μάγερ, 

2009:250). 

       Η συνθηκολόγηση, όμως,  της Ιταλίας με τους συμμάχους στις 8 Σεπτεμβρίου 

1943, ματαίωσε τη συμμετοχή των ιταλικών δυνάμεων στις από κοινού 

σχεδιαζόμενες επιχειρήσεις και μετά την αναχώρησή τους από τα Ιωάννινα, οι 

Γερμανοί ανέλαβαν εξ ολοκλήρου τον έλεγχο της Ηπείρου και τον επανασχεδιασμό 

των επιχειρήσεων.  

       Για την καταπολέμηση των ανταρτικών ομάδων, που καλούνταν να 

αντιμετωπίσουν οι άνδρες του, ο Στέττνερ πρότεινε την επιτόπου εκτέλεση των 

ανταρτών και των υποστηρικτών τους, όταν συλλαμβάνονταν με όπλα.  Σε περίπτωση 

δολιοφθορών, πρότεινε για κάθε νεκρό Γερμανό στρατιώτη την εκτέλεση πενήντα 

ομήρων και για κάθε τραυματία είκοσι πέντε. Με τη θέση του για την εφαρμογή 

σκληρών μέτρων εναντίον των ανταρτών και του άμαχου πληθυσμού συμφώνησε και 

η ηγεσία της Βέρμαχτ, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει μια σειρά από σχετικές 

διαταγές (Δορδανάς, ό.π., σ. 254-257).   

       Μετά τις προτάσεις Στέττνερ, τα αρμόδια επιτελεία της Βέρμαχτ εξέδωσαν μια 

σειρά από διαταγές προκειμένου να ρυθμίσουν τα ειδικότερα θέματα, που αφορούσαν 

την ενιαία αντιμετώπιση των ανταρτών και τη μεταχείρηση του άμαχου πληθυσμού. 

Η πρώτη διαταγή, που αφορούσε την περιοχή, εκδόθηκε στις 14 Ιουλίου 1943 από 

τον Ανώτερο Στρατιωτικό Διοικητή Νοτιοανατολικής Ευρώπης στρατάρχη 

Αλεξάντερ Λερ, όπου μεταξύ άλλων, για την εφαρμογή των αντιποίνων προέβλεπε τα 

εξής: 

«…Εξουσιοδοτώ τους διοικητές από εδώ και πέρα να λάβουν, χωρίς την 

προηγούμενη έγκριση των προϊσταμένων υπηρεσιών σκληρότερα μέτρα 

σε περίπτωση έκδηλης εχθρικής στάσης του πληθυσμού. Για τα 

λαμβανόμενα μέτρα θα πρέπει να υπάρχει  ενημέρωση και κατόπιν 

τούτου θα υποστηριχθούν από εμένα. Αντίθετα, οι διοικητές οι οποίοι από 

αμέλεια και χάρη της ηπιότητας δεν εφαρμόσουν αντίποινα θα 
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λογοδοτήσουν…Απαγόρευση κυκλοφορίας για το σύνολο του 

πληθυσμού…Καθήκον κάθε Γερμανού στρατιώτη είναι να καταπνίξει 

αμέσως και αμείλικτα με τα όπλα την ενεργό αντίσταση του 

πληθυσμού…» (στο ίδιο, σ. 264-265).  

       Επίσης, με την ίδια διαταγή επέτρεπε στα γερμανικά στρατεύματα να 

συγκεντρώνουν από τα χωριά διάφορα είδη επισιτισμού (τρόφιμα, ζώα κλπ.) για τις 

ανάγκες του στρατού.  

       Λίγες ημέρες νωρίτερα και συγκεκριμένα στις 7 Ιουλίου 1943 μια νέα διαταγή, 

προερχόμενη από το αρχηγείο του Χίτλερ, ήλθε να μεταβάλει το καθεστώς 

μεταχείρησης των ανταρτών και των υποστηρικτών τους, που συλλαμβάνονταν ως 

αιχμάλωτοι. Με βάση τις παλαιότερες διαταγές, οι αιχμάλωτοι αντάρτες και οι 

υποστηρικτές τους θα έπρεπε να εκτελούνται επιτόπου. Με τη νέα διαταγή 

προβλέπονταν η μεταφορά τους στο εξής στη Γερμανία με σκοπό να 

χρησιμοποιηθούν ως εργατικό δυναμικό. Η διαταγή προέβλεπε τα εξής: 

«Στις περιοχές, όπου διεξάγονται επιχειρήσεις εναντίον των συμμοριών 

και ελέγχονται από το στρατό…όσοι άρρενες μεταξύ 16-55 χρονών 

συλλαμβάνονται αιχμάλωτοι θα θεωρούνται στο εξής ως αιχμάλωτοι 

πολέμου…Θα οδηγούνται στα στρατόπεδα αιχμαλώτων πολέμου και από 

εκεί θα μεταφέρονται για εργασία στο Ράιχ…» (στο ίδιο, σ. 266).     

       Ακολούθως, στις 10 Αυγούστου 1943, ο Λερ εξέδωσε την τελική του διαταγή με 

την οποία ρυθμίζονταν θέματα σχετικά με τη μεταχείριση των αιχμαλώτων και την 

εφαρμογή των αντιποίνων, επισημαίνοντας πως για τη μεταχείρηση των αιχμαλώτων 

θα ίσχυε η διαταγή της 7ης Ιουλίου 1943 του Χίτλερ και για το ζήτημα των 

αντιποίνων θα εξακολουθούσαν να ισχύουν όσα προέβλεπε η διαταγή της 14ης 

Ιουλίου 1943 (στο ίδιο, σ. 268-270). 

       Τέλος, με παρέμβαση του Κάϊτελ, στις 18 Αυγούστου 1943, διευκρινίστηκαν 

θέματα αναφορικά με τη σύλληψη και τη μεταφορά των αιχμαλώτων στη Γερμανία 

για εργασία, μέτρο για το οποίο είχαν εκφραστεί επιφυλάξεις και είχε αμφισβητηθεί, 

εξ αρχής, η αποτελεσματικότητά του, παρέχοντας το δικαίωμα στους διοικητές να 

αποφασίζουν για την επιτόπου εκτέλεση όλων των ανταρτών και των υποστηρικτών 

τους και να επιλέγουν, κατά την κρίση τους, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, τη 

μορφή και την έκταση των αντιποίνων (στο ίδιο, σ. 271-273).  
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       Τον Σεπτέμβριο του 1943, εξαιτίας της αύξησης των ανταρτικών επιθέσεων 

εναντίον των Γερμανών στην Ήπειρο, ο Στέττνερ προειδοποίησε σχετικά τον 

(Έλληνα) Γενικό Διοικητή Ηπείρου: 

«…Εσχάτως επληθύνθησαν αι επιθέσεις των συμμοριών εναντίον 

συνοδειών Γερμανικών αυτοκινήτων. Δεν είμαι διατεθειμένος ν΄ανεχθώ 

περαιτέρω την κατάστασιν ταύτην. Ως εκ τούτου διέταξα ίνα δια κάθε 

βλάβην προσγιγνομένην εις Γερμανούς Στρατιώτας από της 20ης 

Σεπτεμβρίου τυφεκίζονται κατ’ εκλογήν μου δέκα Έλληνες πολίται…» 

(στο ίδιο, σ. 274).            

       Στις 16 Σεπτεμβρίου 1943, ο προϊστάμενος του Στέττνερ, διοικητής του 22ου 

Σώματος Ορεινών Καταδρομών, με έδρα τα Ιωάννινα, στρατηγός Χούμπερτ Λανς, 

επισημοποίησε την αναλογία 1 προς 10,67 που είχε προτείνει ο Στέττνερ: 

«…Αναφορικώς προς τα δια την καταπολέμησιν των ανταρτών 

αποφασισθέντα αντίποινα: Εάν ενεργεία των ανταρτών φονευθεί ή 

πληγωθεί ένας Γερμανός στρατιώτης θα τυφεκίζονται εκ του ανδρικού 

πληθυσμού εις ακτίνα 20 χιλιομέτρων 10 κάτοικοι κατ’ εντολήν των 

στρατιωτικών αρχών. Εις περιπτώσεις σοβαρών σαμποτάζ θα 

εφαρμοσθούν κατά διαταγήν του Διοικητού Στρατηγού αι αυταί ή 

παρόμοιαι ποιναί. Εις ελαφροτέρας περιπτώσεις οι δράσται θα ενταχθούν 

εις τα εργατικά σώματα τιμωρίας. Τα μέτρα αυτά τίθενται εν ισχύ από της 

20-9-1943…» (στο ίδιο, σ. 275). 

       Στις 25 Οκτωβρίου 1943 και ενώ η στρατιωτική επιχείρηση «Πάνθηρας» 

βρισκόταν σε εξέλιξη, ο Στέττνερ εξέδωσε νέα διαταγή, η οποία αντικαθιστούσε 

αυτήν του Σεπτεμβρίου: 

«…Σε περίπτωση, που στρατιώτης της Βέρμαχτ σκοτωθεί σε ενέδρα ή 

μετά από δολοφονική επίθεση σε μια περιοχή, η οποία χαρακτηρίζεται ως 

ειρηνική, τότε για κάθε νεκρό Γερμανό θα εκτελούνται 50 άρρενες 

Έλληνες. Σε περιπτώσεις απωλειών κατά τις επιχειρήσεις εναντίον των 

συμμοριών εναπόκειται στον αρμόδιο διοικητή κάθε μονάδας να 

αποφασίσει για τις εκτελέσεις. Κι εδώ ισχύει η αναλογία 1 προς 50. 

Βασική προϋπόθεση για τη διαταγή εκτελέσεων αποτελεί η πέρα από 
                                                 
67 Σύμφωνα με τον Φλάϊσερ «Τον Σεπτέμβριο- Οκτώβριο 1943 οι αναλογίες κυμαίνονταν 1:2 ως 1:10. 
Μόνο ή 1η Ορεινή Μεραρχία “Edelweiss” διέταξε την 13.9 να εφαρμοστεί στην Ήπειρο πάντοτε το 
1:10. (Hagen Fleischer, (1979). Αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα 1941-
1944, Μμήμων, τόμ. 7. Αθήνα, σελ. 182-195). 
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κάθε αμφιβολία απόδειξη ότι ο πληθυσμός μιας περιοχής έχει  

συμμετάσχει σε εχθρικές ενέργειες  που στρέφονται κατά της Βέρμαχτ. 

Επιπρόσθετα θα πρέπει να καταστρέφονται τα χωριά…» (στο ίδιο, σ. 

275).  

       Με την μέχρι τότε ακολουθούμενη πολιτική της σκληρής εφαρμογής αντιποίνων 

εναντίον του άμαχου πληθυσμού, προς το τέλος του 1943, διαφώνησε ο ειδικός 

πληρεξούσιος του Ράιχ, διπλωμάτης Νώϋμπαχερ, παραδεχόμενος τον απάνθρωπο 

χαρακτήρα των μέτρων και την αναποτελεσματικότητα των μέτρων. Ο Νώϋμπαχερ 

διαφώνησε με τον υποχρεωτικό χαρακτήρα των μέτρων και την εφαρμογή των 

ποσοτικών αναλογιών, που είχαν ως αποτέλεσμα τις ομαδικές εκτελέσεις αθώων 

πολιτών και ολοκληρωτικές καταστροφές χωριών. Ως αποτέλεσμα, στις 22 

Δεκεμβρίου 1943 ο Ανώτερος Στρατιωτικός Διοικητής Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

στρατάρχης Αλεξάντερ Λερ εξέδωσε διαταγή με τις νέες κατευθυντήριες γραμμές 

που θα έπρεπε στο εξής να ακολουθούν τα γερμανικά στρατεύματα στην εφαρμογή 

των αντιποίνων: 

«…Πρώτη βασική αρχή θα πρέπει να είναι σε περίπτωση επιθέσεως, 

δολιοφθοράς κλπ, να συλλαμβάνονται οι ίδιοι οι δράστες και σε ένα 

δεύτερο στάδιο να εφαρμόζονται μέτρα εξιλασμού, όταν με την εφαρμογή 

των μέτρων εξιλασμού επιδιώκεται η αποτροπή μελλοντικών 

επιθέσεων…Απώλειες οι οποίες έχουν προκληθεί κατά τη διάρκεια της 

μάχης σε γενικές γραμμές δεν θα τιμωρούνται…Ποσοτικές αναλογίες δεν 

έχουν καθοριστεί. Οι μέχρι τώρα διαταγές, που έχουν εκδοθεί για το 

ζήτημα αυτό αναιρούνται. Η έκταση των μέτρων εξιλασμού 

προκαθορίζεται για κάθε μεμονωμένη περίπτωση…Δεν εντάσσονται στη 

διαδικασία των αντιποίνων γυναίκες και παιδιά. Επιτρέπεται γυναίκες και 

παιδιά να εκτελεστούν μόνον ως δράστες ή βοηθοί των συμμοριτών…» 

(στο ίδιο, σ. 279-286).       

       Η παραπάνω διαταγή επέφερε σημαντικές αλλαγές στη μέχρι τότε εφαρμοζόμενη 

πρακτική των αντιποίνων. Η νέα διαταγή έθετε ως προτεραιότητα τη σύλληψη των 

πραγματικά υπευθύνων για τις επιθέσεις και τις δολιοφθορές εναντίον της Βέρμαχτ 

και τοποθετούσε τα αντίποινα σε δεύτερη μοίρα. Θεωρητικά, η προσφυγή σε 

αντίποινα δεν ήταν πλέον υποχρεωτική, αλλά αναγκαία ως μέτρο αποτροπής 

μελλοντικών επιθέσεων. Για πρώτη φορά δεν υπήρξε σχετική πρόβλεψη για τον 

καθορισμό ποσοτικών αναλογιών. Κάθε συμβάν θα αξιολογούνταν χωριστά, ώστε να 
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καθοριστεί ο αριθμός των προς εκτέλεση ατόμων. Πάντως, απαγορεύονταν οι 

εκτελέσεις αθώων κατοίκων από όμορη προς το συμβάν περιφέρεια (στο ίδιο, σ. 286-

287,   Fleischer, 1979:191).          

2.5.2.Η καταστροφή των Ασπραγγέλων  

       Τον Ιούλιο του 1943 η 1η Ορεινή Μεραρχία Kαταδρομών ξεκινάει τις 

εκκαθαριστικές επιχειρήσεις της στα χωριά της περιοχής Ζαγορίου. Οι Ασπράγγελοι 

(Δοβρά) είναι χωριό του κεντρικού Ζαγορίου σε δεσπόζουσα τοποθεσία στο όρος 

Μιτσικέλι (στο δρόμο που οδηγεί από τα Γιάννενα στο Ζαγόρι και προς Αλβανία και 

αντίστροφα). Ο Φρίξος Τζιόβας (ό.π., σ. 86) γράφει σχετικά: 

«…Επειδή η Δοβρά είναι το πρώτο χωριό του κεντρικού κι δυτικού 

Ζαγοριού που συναντούμε ερχόμενοι από τα Γιάννινα, είχε πάντα την 

πικρή μοίρα να δέχεται πρώτη ή και μόνη τα χτυπήματα των οργισμένων 

καιρών. Έτσι η θέση της «κλειδί» πληρώθηκε αρκετές φορές με ομαδικές 

φυλακίσεις, βομβαρδισμούς, εμπρησμούς, φονικά…». 

       Σύμφωνα με τον Μάγερ (2009α:245-245), στις 13 Ιουλίου 1943 η Άμπβερ68 

εντόπισε στα υψώματα του όρους Μιτσικέλι μια ομάδα του ΕΔΕΣ με 400 περίπου 

άνδρες. Επειδή η παρουσία τους εκεί θεωρήθηκε ότι εγκυμονούσε κίνδυνο για τις 

γερμανικές φάλαγγες, που κινούνταν στο δρόμο Ιωαννίνων – Καλπακίου, ο διοικητής 

του 98ου Συντάγματος της 1ης Ορεινής Μεραρχίας συνταγματάρχης Ζάλμιγκερ, 

διέταξε τρεις λόχους του 2ου Τάγματος να εκτελέσουν επιχείρηση εκκαθάρισης της 

περιοχής.  

       Στο πλαίσιο αυτής της επιχείρησης, στις 15 Ιουλίου 1943 σημειώθηκαν κοντά 

στους Ασπραγγέλους συμπλοκές μεταξύ των τριών γερμανικών λόχων και ενός 

τμήματος οπισθοφυλακής των ανταρτών, που υποχωρούσαν.69 Σύμφωνα με 

                                                 
68  Άμπβερ (γερμανικά Abwehr=άμυνα) ονομαζόταν η γερμανική Στρατιωτική Υπηρεσία 
Πληροφοριών. Ιστοσελίδα ανακτηθείσα στις 10-12-2016 από: 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE%BB%CE%BC_
%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF%82  
69 Ο Φρίξος Τζιόβας στο Χρονικό της Δοβράς, έχοντας βιώσει ο ίδιος τα γεγονότα,  αναφέρει τα εξής 
για τη μάχη με τους Γερμανούς, που έλαβε χώρα στις 13 Ιουλίου 1943: «[…] Τα καραούλια μας που 
είχαν πυκνώσει, σημείωσαν ομάδα Γερμανών ν’ ανεβαίνει από τα νότια κατά το χωριό. Στ’ άρματα 
όλοι. Αριστερά στην πλαγιά του βουνού οι Επονίτες. Στο κέντρο οι χωριανοί, οι ψημένοι στον πόλεμο. 
Με όρισαν τραυματιοφορέα με βοηθούς τον καλόγερο και κάτι ανδρογυναίκες...Ακουμπισμένα όρθια 
στον πλάτανο του μεσοχωριού τα φορεία, όμοια με σκιάχτρα πουλιών. Τα κοίταζα αφηρημένος και δεν 
κατάλαβα το Επονίτη. Συναγωνιστή…και του τρέμανε τα χείλη, δεν είπε άλλο, δε μπορούσε να πει 
άλλο τίποτα. Του κράτησα το μέτωπο. Ξέρασε κάτι σάλια. Μάζεψε το δίκοχο και τραύλισε: “o 
Κρητικός και ο Λαμιώτης είναι βαριά…” Οι Γερμανοί υποχωρούσαν με το πάσο τους αμάτωτοι, αφού 
είχαν κάνει το φονικό…  Διαταγή να μεταφέρουμε τους τραυματισμένους στο κοντινό χωριό. Ήταν 
φανερό πως η ομάδα των Γερμανών ανέβηκε για ανίχνευση, τώρα ή αύριο θα έρχονταν οι πολλοί… 
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γερμανικές πηγές, 18 Έλληνες έχασαν τη ζωή τους, «δύο συμμοριτικά» χωριά 

καταστράφηκαν, ενώ άλλα τρία δέχθηκαν πυρά πυροβολικού. Τα κατεστραμμένα 

χωριά ήταν οι Ασπράγγελοι, η Ελάτη, το Μονοδένδρι και η Άνω και Κάτω Βίτσα.  Τα 

τρία τελευταία δέχθηκαν επίθεση με οβίδες, αλλά δεν κατελήφθησαν. Σύμφωνα με τις 

ελληνικές πηγές,70 στους Ασπραγγέλους  πυρπολήθηκαν 118 από τα συνολικά 135 

σπίτια, μαζί με δύο εκκλησίες, το κοινοτικό γραφείο και 25 από τις 50 

αχυροκαλύβες.71  Άλογα, μουλάρια, πρόβατα και βοοειδή λαφυραγωγήθηκαν.  

       «Ήταν μία δυστυχία. Μας έκαιγαν. Βλέπαμε από το βουνό, όπου είχαμε κρυφτεί, 

το χωριό μας, τους Ασπράγγελους, μέσα στον καπνό και τις φλόγες. Χαλασμός». Με 

αυτά τα λόγια, ο 94χρονος σήμερα συνταξιούχος εκπαιδευτικός Φρίξος Τζιόβας 

περιγράφει στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, τον εφιάλτη που 

έζησε ο ίδιος, μαζί με τους συγχωριανούς του.  

       Την ίδια ημέρα (15 Ιουλίου 1943) τα γερμανικά στρατεύματα λεηλάτησαν και 

πυρπόλησαν και την Ελάτη (δύο περίπου χιλιόμετρα από τους Ασπραγγέλους). 

Σύμφωνα με ελληνικές πηγές,72 57 από τα 70 σπίτια του χωριού κάηκαν ολοσχερώς, 

μεταξύ των οποίων το σχολείο και η εκκλησία και επιπρόσθετα 35 αχυροκαλύβες.   

Αξίζει να σημειωθεί ότι επρόκειτο για διώροφες  και τριώροφες κατοικίες 

ευκατάστατων οικογενειών, που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό.  

       Η επιτροπή Μπαλάνου κατά την επιτόπια καταγραφή των ζημιών στους 

Ασπραγγέλους και την Ελάτη το 1945 ως αιτία αναφέρει την καταστροφή από τους 

αντάρτες στο 30ο χιλιόμετρο της οδού Ιωαννίνων – Καλπακίου της γέφυρας στη θέση 

«Βρύση Πασά». Αποτέλεσμα της καταστροφής αυτής ήταν η ανατροπή ενός 

                                                                                                                                            
Ακουμπήσαμε το φορείο. Μάταια αναζητήσαμε το σφυγμό του Επονίτη… Σηκώσαμε το νεκρό και 
προχωρήσαμε. Την άλλη μέρα πέθανε από μόλυνση και ο Κρητικός…»  (Τζιόβας, ό.π., σ. 89-90).   
70 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 47-49. 
71 Ο Φρίξος Τζιόβας στο Χρονικό της Δοβράς, αναφέρει σχετικά τα εξής: «…Ήταν προχωρημένη η 
νύχτα όταν χτύπησαν οι καμπάνες. Φάλαγγες αυτοκινήτων ξεφόρτωναν στρατιώτες σε πολλά σημεία 
κάτω από το χωριό. Η αντίστασή μας θα ήταν πια σκέτη αυτοκτονία. Έπρεπε να φύγουμε. Φορτώσαμε 
στο γομάρι μας ρούχα και αλεύρι, κλειδαμπαρώσαμε το σπίτι και πήραμε το δρόμο της προσφυγιάς… 
Την τέταρτη μέρα (15 Ιούλη 1943) πρώτα ανίχνευσαν τα αεροπλάνα τον τόπο και έριξαν φωτοβολίδες, 
ύστερα το γερμανικό πυροβολικό μας κυνήγησε…Είδαμε τους καπνούς ν’ ανεβαίνουν πάνω από το 
ψηλό βουνό που έκρυβε το χωριό. Μας έκαιγαν…Τρυπώσαμε σε σπηλιές της χαράδρας και τις 
γεμίσαμε βόγγους και μοιρολόγια. Κι αυτές με τη σειρά τους μας γέμισαν ψύλλους και τσιμπούρια 
γιατί εκεί ήταν μαντριά γιδιών…Το δειλινό καταλάγιασαν οι καπνοί. Τα σύρματα δούλεψαν και 
μήνυσαν πως οι Γερμανοί αποσύρθηκαν. Κάμποσοι πήραμε την απόφαση και γυρίσαμε. Το ρεύμα του 
αέρα κατέβαζε από το χωριό στη χούνη που βαδίζαμε, αηδιαστικές μυρουδιές που κράτησαν βδομάδες 
από ψημένα γατιά, ποντίκια, κότες, φίδια, δέρματα… Από τα εκατόν τριάντα καστρόσπιτα έκαψαν τα 
εκατόν δώδεκα συν το σχολειό, την εκκλησιά και το Μοναστήρι. Δυο γριές που είχαν μείνει, βρέθηκαν 
μισότρελες και μισοψημένες κι έξω από το χωριό τα κουφάρια ενός ανδρόγυνου που έγινε στόχος των 
δολοφόνων… Σκεφτείτε να πέφταμε στα χέρια τους!» (Τζιόβας, ό.π., σ. 90-92).      
72Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 48-49. 



 74

γερμανικού αυτοκινήτου και ο θάνατος αξιωματικών, εκ των οποίων ο ένας 

ανώτερος. Αμέσως μόλις ανακοινώθηκε η είδηση στο χωριό οι κάτοικοι άρχισαν να 

το εγκαταλείπουν από το φόβο των αντιποίνων (Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών,  ό.π., 

σ. 48).  

       Κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού είχε 

καταφύγει στα γύρω δάση. Όταν ήλθε ο χειμώνας, οι κάτοικοι εγκατέλειψαν τα δάση 

και τις σπηλιές και επέστρεψαν στους Ασπραγγέλους, όπου εγκαταστάθηκαν 

πρόχειρα στα κελάρια των ερειπωμένων σπιτιών και στους αχυρώνες που δεν είχαν 

καταστραφεί (Μάγερ, 2009α:246). Χαρακτηριστική είναι η μαρτυρία του Φωκίωνα 

Καψάλη, που παραθέτει στο βιβλίο του Μνήμες Κατοχής Ι: Τα παιδιά του δάσους των 

Ασπραγγέλων ο Schminck-Gustavus (2007:48, 50-53, 87).   

«…Υπήρχαν πολλοί αντάρτες που δεν προέρχονταν από το χωριό, αλλά 

μπαινόβγαιναν στο χωριό. Οι ηλικιωμένοι του χωριού έλεγαν στους 

αντάρτες: «σταματήστε επιτέλους αυτές τις ανοησίες, γιατί αν συνεχίσετε 

έτσι θα μας κάψουν ζωντανούς». Όμως οι νέοι δεν τους άκουγαν και 

συνέχιζαν τα ίδια. Μια ωραία πρωία λοιπόν ήρθε και η σειρά μας. Το 

χωριό είχε περικυκλωθεί από παντού. Οι Γερμανοί ερχόντουσαν από 

διαφορετικές κατευθύνσεις. Όλοι οι κάτοικοι προσπαθούσαν να 

ξεφύγουν…Έτσι, λοιπόν, τρέξαμε όλοι προς το δάσος, ενώ αυτοί μας 

κατάκαψαν το χωριό…Μα οι αντάρτες είχαν πριονίσει μαζί με τους 

Εγγλέζους μια ξύλινη γέφυρα. Ένα γερμανικό αυτοκίνητο έπεσε στη 

χαράδρα μαζί με τη γέφυρα. Αργότερα είπαν στο χωριό, ότι μέσα στο 

αυτοκίνητο ήταν ένας Γερμανός στρατηγός και πως όλοι οι επιβάτες ήταν 

νεκροί. Τρεις μέρες αργότερα ήρθαν οι Γερμανοί κι έκαψαν το χωριό μας. 

Το πιο πιθανό είναι, η αιτία να ήταν εκείνο το σαμποτάζ. Τότε οι 

αντάρτες κατέβαιναν συχνά από τα βουνά για να επιτεθούν σε γερμανικές 

φάλαγγες…Μετά μέναμε στο δάσος. Όλα τα σπίτια είχαν καεί  κι έπρεπε 

όλοι να πάνε στο δάσος…Τίποτα δεν είχαμε …Θυμούμαι ότι είχαμε πάρει 

μαζί μας τα ζώα…Όμως άρχισε αμέσως η πείνα, γιατί, εκτός από λίγο 

γάλα που έδιναν τα γιδοπρόβατά μας, δεν είχαμε τίποτα άλλο για να 

φάμε…Είχε φύγει όλο το χωριό…Ίσως να είμασταν εκατό. Χτίσαμε 

πρόχειρες καλύβες με ξύλα και κλαδιά. Στη σκεπή βάλαμε χόρτα και 

φύλλα…Λίγες μέρες μετά την επιδρομή γύρισαν μερικοί στο χωριό για να 

δουν τι απέγιναν τα σπίτια τους. Το μόνο που είχε μείνει όρθιο ήταν τα 
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θεμέλια των σπιτιών. Όλοι έκλαιγαν πάνω στα χαλάσματα και 

αναζητούσαν τα πράγματά τους…Οι ηλικιωμένες γυναίκες οδύρονταν και 

κραύγαζαν. Στέκονταν μπροστά στα σπίτια τους, σήκωναν τις γροθιές 

τους προς τον ουρανό και έκλαιγαν σπαρακτικά...Λίγο αργότερα, όταν 

είχε φτάσει ήδη ο χειμώνας αποφασίσαμε πως θα ήταν καλύτερα να 

επιστρέφαμε στο χωριό. Εμείς φτιάξαμε ένα πρόχειρο δωμάτιο στο 

υπόγειο του σπιτιού μας. Το ίδιο έκαναν και οι άλλοι συγχωριανοί μας. 

Όλοι προσπαθούσαν να φτιάξουν μια πρόχειρη κατοικία είτε στα υπόγεια 

είτε στους αχυρώνες που δεν είχαν καταστραφεί…». 

       Ο Φρίξος Τζιόβας, 19 χρονών τότε, δίνει μια άλλη διάσταση στα γεγονότα καθώς 

σε συνέντευξή του, που παραχώρησε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο 

Ειδήσεων, αναδημοσιευθείσα στο iefimerida.gr στις 15 Ιουλίου 2013, περιγράφει τον 

εφιάλτη, που έζησε μαζί με τους συγχωριανούς του: 

«…Αφορμή για την επίθεση των ναζί, ήταν πληροφορία που είχε φτάσει 

στην κατοχική διοίκηση πως οι νέοι του χωριού είχαν συναντηθεί στο 

σχολείο μαζί με αντάρτες του ΕΛΑΣ, έναν έφεδρο αξιωματικό του 

ελληνικού στρατού ο οποίος είχε έρθει από την Μέση Ανατολή, τον 

Αγαθοκλή Κωνσταντινίδη και έναν Άγγλο με το όνομα Τζον. Την 

επόμενη ημέρα, στις 12 Ιουλίου έφτασε στους Ασπραγγέλους και το 

πρότυπο τμήμα της ΕΠΟΝ από την Αθήνα, μέχρι που ξεκίνησε ο 

εφιάλτης...Στην περιοχή της Ηπείρου κινούνταν μια μεγάλη 

μηχανοκίνητη φάλαγγα της Μεραρχίας Εντελβάϊς που απέσπασαν από το 

ανατολικό μέτωπο προς τον Νότο. Στις 13 Ιουλίου, οι κάτοικοι του 

χωριού μαζί με τα μέλη της ΕΠΟΝ έδωσαν σκληρή μάχη με τις 

γερμανικές περιπόλους έξω από το χωριό, με αποτέλεσμα τον θάνατο δύο 

εικοσάχρονων. Στις 14 Ιουλίου, ήρθε το μήνυμα ότι το χωριό κινδυνεύει 

και ότι οι κάτοικοι έπρεπε να το εγκαταλείψουν. Κρύψαμε τα πράγματα, 

πιστέψαμε ότι θα γίνει αρπαγή, όχι κάψιμο. Τη νύχτα φύγαμε. Το πρωί 

είδαμε στις φλόγες στα σπίτια μας ,αλλά και στην Ελάτη όπου έκαψαν το 

μισό χωριό. Μας έκαψαν την εκκλησία του Αγίου Νικολάου και το 

Μοναστήρι. Τα 122, από τα 140 πέτρινα καστρόσπιτα του χωριού 

κατέρρευσαν…».  
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       Μετά την καταστροφή των δύο χωριών του Ζαγορίου, οι γερμανικές αρχές 

Κατοχής στα Ιωάννινα εξέδωσαν την παρακάτω ανακοίνωση, η οποία δημοσιεύθηκε 

στην τοπική εφημερίδα «Ηπειρωτικός Κήρυξ».   

«…Αι Γερμανικαί Αρχαί Κατοχής γνωστοποιούν ότι:  

Τας τελευταίας ημέρας εσημειώθησαν εις τας οδούς της περιοχής 

Ηπείρου εγκληματικαί επιδρομαί εναντίον αυτοκινήτων του Γερμανικού 

Στρατού. 

Περιοχαί, εις τας οποίας από πολλού καιρού επεκράτει ησυχία και τάξις 

ενεπλάκησαν και πάλιν εις την ζώνην πολέμου, διότι τυφλωμένοι και 

ανόητοι εγκληματίαι εστάλησαν από ξένους απατεώνας πράκτορας να 

ριφθούν εντός του πυρός. Κακήν υπηρεσίαν προσφέρουν ούτω εις την 

Πατρίδα των. Ο Γερμανικός Στρατός έχει ήδη λάβει τα καταστάντα 

αναγκαία μέτρα…» (Schminck-Gustavus, ό.π., σ. 61).   

Τέλος, τον Ιούλιο του 1943, διερχόμενοι οι Γερμανοί πυρπόλησαν 2 σπίτια στο χωριό 

Μεσοβούνι, 53 αχυροκαλύβες και εκτέλεσαν τους Αριστείδη Δούσπη 57 ετών, 

Κωνσταντίνο Σταφυλά 40 ετών, Γεώργιο Καρακατσούλη 38 ετών, Απόστολο 

Χατζάρα 37 ετών, Ευάγγελο Γκίκα 20 ετών, Βασίλειο Οικονόμου 28 ετών και 

Χρήστο Δημουλά 50 ετών.73   

2.5.3. Η καταστροφή των Λιγκιάδων  

       Τα ξημερώματα της 1ης Οκτωβρίου 1943, τραυματίστηκε θανάσιμα σε 

αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο Γερμανός συνταγματάρχης Ζάλμιγκερ,74 διοικητής του 

98ου συντάγματος της 1ης Ορεινής Μεραρχίας Καταδρομών κατά την επιστροφή του 

από τα Ιωάννινα στην Πρέβεζα, στη θέση «Ζήτα», προσκρούοντας με το αυτοκίνητό 

του σε τηλεφωνικό στύλο, που βρισκόταν πεσμένος στη μέση του δρόμου, ύστερα 

από δολιοφθορά  ανταρτών του Τμήματος Ξηροβουνίου του ΕΔΕΣ, υπό τον Αλέκο 

Παπαδόπουλο. Η είδηση του θανάτου του αξιωματικού έφερε μεγάλη ταραχή στις 

τάξεις των Γερμανών των Ιωαννίνων και φούντωσε το μίσος τους εναντίον των 

κατοίκων της πόλης και της υπαίθρου. Πολλοί Γιαννιώτες τότε εγκατέλειψαν από 

φόβο τα σπίτια τους και έφυγαν (Μάγερ, 2009β:30-37).  

       Το πρωί της 3ης Οκτωβρίου 1943 ένας φρουρός στο νησάκι της λίμνης είχε 

παρατηρήσει έντονη κινητικότητα  «συμμοριτών»  με υποζύγια στην περιοχή Στρούνι 

                                                 
73 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 60. 
74 Ο συνταγματάρχης Γιόζεφ Ζάλμιγκερ, διοικητής του 98ου Συντάγματος της 1ης Ορεινής Μεραρχίας 
Καταδρομών, είχε διακριθεί στο ρωσικό μέτωπο και παρασημοφορηθεί (Δορδανάς, ό.π., σ. 357).  
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– Λιγκιάδες. Τα δύο αυτά περιστατικά, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι και ο 

Σπίντλερ είχε παρατηρήσει κινήσεις με υποζύγια στην οροσειρά του Μιτσικελιού,  

ώθησαν τους Γερμανούς να αποφασίσουν άμεσα τη διεξαγωγή εκκαθαριστικών 

επιχειρήσεων εναντίον αυτών των δύο χωριών. Εικάζεται ότι στην απόφαση αυτή 

συνέβαλε και η επιθυμία των Γερμανών να κάνουν μια επίδειξη παραδειγματισμού 

στους κατοίκους της πόλης των Ιωαννίνων και των γύρω χωριών του κάμπου, λόγω 

της θέσης του χωριού, που βρίσκεται στην απότομη πλαγιά του Μιτσικελιού και είναι 

ορατό από την πόλη (στο ίδιο, σ. 30-37). 

       Αναφορικά με τα αίτια της καταστροφής του χωριού υπάρχουν διαφωνίες μεταξύ 

των κατοίκων. Είναι χαρακτηριστικές οι παρακάτω μαρτυρίες:  

          «…Εκείνη την ημέρα γινότανε εκεί πάνω στο βουνό κάποιος γάμος. Και 

στους γάμους συνήθως σηκώνουνε σημαίες, μπαϊράκια που τα λέμε στην 

Ήπειρο. Και καμιά φορά έριχναν και πυροβολισμούς. Οι Γερμανοί όντως 

τους είδανε με τις διόπτρες τους από τα Γιάννενα. Κι έτσι άρχισε ο 

κανονιοβολισμός. Δεν ξέρω βέβαια, αν αυτός ο γάμος ήτανε η αφορμή 

του βομβαρδισμού. Μα έτσι είπανε μερικοί…‘Έχω ακούσει και μια άλλη 

εξήγηση. Ότι ήταν αντίποινα για την επίθεση στον ταγματάρχη 

Ζάλμινγκερ στο δρόμο προς Άρτα…Όντως φοβηθήκαμε, όταν άρχισε ο 

βομβαρδισμός του πυροβολικού και παρακολουθούσαμε το σκάσιμο των 

οβίδων και τα σπίτια στις φλόγες…» (συνέντευξη του Αχιλλέα 

Καλογερίδη στο Schminck – Gustavus Μνήμες Κατοχής ΙΙ, σ. 116). 

 «…Ήρθαν αυτή την ημέρα οι Βλάχοι με το ψίκι να πάρουν τη νύφη. Οι 

Γερμανοί το είδαν απ’ το φυλάκιό τους και νόμιζαν πως είναι αντάρτες. 

Κι έριξαν. Βάρεσε το πυροβολικό τους. Τότες οι Βλάχοι πήραν τη νύφη 

και γύρισαν πίσω. Και γλένταγαν αυτοί, ενώ εμείς ψηνόμασταν…» 

(συνέντευξη του Νικολάου Ρούσκα στο ίδιο σ. 33). 

«…Ανοησίες!...Άλλωστε το ψίκι αυτό εμφανίστηκε στο βουνό μόνο γύρω 

στις τρεις η ώρα, ενώ οι Γερμανοί είχαν έρθει στους Λιγκιάδες κιόλας από 

το μεσημέρι…Αργότερα ακούσαμε και την αιτία για την οποία 

κατέστρεψαν τους Λιγκιάδες. Είπαν ότι σκοτώθηκε ένας Γερμανός 

αντισυνταγματάρχης, ονόματι Ζάλμινγκερ…Αντάρτες του είχαν επιτεθεί 

στον δρόμο για την Άρτα και τον είχαν σκοτώσει…» (συνέντευξη του 

Χρήστου Παππά, 37 χρονών τότε, δασκάλου του χωριού  στο ίδιο, σ.88-

89).  
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       Πράγματι, στις 3 Οκτωβρίου 1943, ημέρα Κυριακή, οι Λιγκιάδες δέχθηκαν 

γερμανικά πυρά από όλμους, που ήταν τοποθετημένοι στο νησάκι της λίμνης των 

Ιωαννίνων.  Οι Γερμανοί στρατιώτες κινήθηκαν στην αρχή με 5 φορτηγά και στη 

συνέχεια χωρισμένοι σε μικρές φάλαγγες πεζή προς το χωριό, πυροβολώντας και 

ρίχνοντας χειροβομβίδες και φωτοβολίδες. Αφού περικύκλωσαν και κατέλαβαν το 

χωριό, χωρίς αντίσταση, συγκέντρωσαν τους κατοίκους, άνδρες, γυναίκες και παιδιά, 

στην πλατεία του χωριού. Συνολικά συγκέντρωσαν 87 από τους 237 κατοίκους, που 

είχε την εποχή εκείνη το χωριό. Η πλειοψηφία των κατοίκων δεν βρισκόταν στο 

χωριό εκείνη την ημέρα. Η κυριακάτικη λειτουργία δεν θα γινόταν και πολλοί 

κάτοικοι είχαν φύγει για το χωριό Καρυές για να μαζέψουν τα καρύδια. Επίσης 

μερικές γυναίκες μετέφεραν στο χωριό με γαϊδούρια νερό από μια πηγή κοντά στη 

λίμνη (Μάγερ, ό.π., σ. 37-38).  

       Ο Δημοσθένης Τσιρίκης, σε συνέντευξη που έδωσε στον  Schminck – Gustavus 

θυμάται:  

«…Οι Γερμανοί είχαν έρθει τόσες φορές στο χωριό μας! Είχαν ένα 

παρατηρητήριο επάνω στο βουνό…Οι χωριανοί ήταν συνηθισμένοι να 

βλέπουν Γερμανούς. Αυτοί είχαν κάπως εξοικειωθεί. Μάλλον στο χωριό 

δεν ένιωσαν ότι έρχεται η καταστροφή…» (Schminck – Gustavus Μνήμες 

Κατοχής ΙΙ, σ. 51-52).    

       Μόλις οι Γερμανοί πείστηκαν ότι είχαν συγκεντρώσει όλους τους κατοίκους, 

τους χώρισαν σε 10 ομάδες και χτυπώντας τους με τα όπλα τους οδήγησαν σε 10 

σπίτια, όπου τους εκτέλεσαν και τους έβαλαν φωτιά, κλείνοντας τις πόρτες και τα 

παράθυρα. Ο Νικόλαος Ρούσκας, 24 ετών τότε θυμόταν: 

«Τα σπίτια μας ερευνήθηκαν και λεηλατήθηκαν. Όταν τελείωσαν μ’ αυτά, 

μας χώρισαν σε ομάδες των 10-15 ατόμων και μας μοίρασαν σε διάφορα 

σπίτια. Στη συνέχεια πυροβολούσαν προς τις ομάδες με καραμπίνες και 

πολυβόλα και πυρπόλησαν τα σπίτια. Με τον πατέρα μου Δημήτριο και 

με την τρίχρονη κορούλα μου στην αγκαλιά, οδηγήθηκα σ’ ένα από τα 

σπίτια. Αφού ο στρατιώτης ερεύνησε το σπίτι, εκτέλεσε τον πατέρα μου. 

Έπεσε αμέσως νεκρός. Ο επόμενος πυροβολισμός προοριζόταν για μένα. 

Η σφαίρα μου ξύρισε τα μαλλιά, τα έκαψε ελαφρά και πέτυχε την κόρη 

μου. Πέθανε έπειτα από λίγο. Ήμουν πεσμένος στο πάτωμα και πίστεψα 

πως είχα χτυπηθεί. Ο στρατιώτης πίστεψε το ίδιο και έφυγε. Όταν 



 79

εξαπλώθηκε η φωτιά και άρχισαν να καίγονται τα ρούχα μου, το έβαλα 

στα πόδια».         

       Από τους κατοίκους, που βρέθηκαν εκείνη την ημέρα στο χωριό διασώθηκαν 

μόνο πέντε άτομα, η Ελένη Χολέβα 35 ετών και η Αναστασία Μάνθου 15 ετών, οι 

οποίες πήδηξαν από ένα παράθυρο, χωρίς να γίνουν αντιληπτές, λόγω του καπνού. 

Επίσης, από ένα άλλο σπίτι διασώθηκε, φεύγοντας με τον ίδιο τρόπο, ο Θωμάς 

Φούκας ετών 13 και ο Νικόλαος Νικολάου 25 ετών, ο οποίος προσποιήθηκε ότι 

θανατώθηκε όταν τον πυροβόλησαν. Τέλος, διασώθηκε και ο Παναγιώτης 

Μπαμπούσκας, βρέφος ενός έτους, που βρέθηκε την επομένη ημέρα πάνω στο στήθος 

της πεθαμένης μητέρας του να προσπαθεί να θηλάσει. Ο ίδιος ο Παναγιώτης 

Μπαμπούσκας, 14 μηνών μωρό τότε και 74 χρονών σήμερα αφηγείται: 

 «…Η μάνα μου με είχε αγκαλιά. Πεθαμένη η μάνα μου! Και η αδελφή 

μου νεκρή: έξι χρονών κορίτσι! Κι εγώ βαριά τραυματισμένος! Έτσι με 

βρήκαν στη μάνα μου! Στο στήθος της! Και έπινα γάλα! Σκοτωμένο 

γάλα!...» (συνέντευξη του Παναγιώτη Μπαμπούσκα: Schminck-Gustavus, 

Μνήμες Κατοχής ΙΙ, σ.146).  

       Και συνεχίζει η σύζυγός του Λευκοθέα Μπαμπούσκα:  

«…Η μητέρα μου είπε, πώς να σ’ το πω; Δηλαδή ότι βρήκαν τη μητέρα 

του Παναγιώτη γυμνή… Την βίασαν, μάνα μου, πριν την σκοτώσουν! 

Αυτό συνέβη και με άλλες κοπέλες… Έτσι είπανε στο χωριό…» 

(συνέντευξη της Λευκοθέας Μπαμπούσκα: στο ίδιο, σ. 155).  

       H Ελένη Χολέβα, μία από τους επιζώντες, διηγήθηκε το 1945 στο δάσκαλο και 

χρονικογράφο των γεγονότων Κώστα Παπαγεωργίου: 

«Ένας μεγάλος αριθμός γυναικών και παιδιών οδηγήθηκαν σαν τα ζώα 

στη συνοικία μας. Τα μικρά παιδιά κρέμονταν στα φουστάνια μας και 

έκλαιγαν. Οι Γερμανοί τα έβριζαν. Μας έχωσαν στο υπόγειο του σπιτιού 

της οικογένειας Χολέβα και άρχισαν να πυροβολούν στο πλήθος. Μια 

σφαίρα πέτυχε το πορτοφόλι μου, μια άλλη το παιδί μου…στο κεφάλι. Ο 

εγκεφαλός του κάλυψε το πρόσωπό μου. Έπεσα με το ακέφαλο πλέον 

παιδί μου στο πάτωμα. Ολόκληρο το σώμα μου είχε καλυφθεί από αίμα. 

Σε άτακτα χρονικά διαστήματα οι Γερμανοί επέστρεφαν και 

πυροβολούσαν στο σωρό των σωμάτων, επειδή άκουγαν τα κλάματα των 

παιδιών που είχαν καλυφθεί από τα πτώματα. Σε μια άλλη γωνία 

αντίκρισα το άλλο μου παιδί…κομματιασμένο. Ο βοριάς άρχισε να φυσά 
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και το κελάρι γέμισε καπνό. Είχαν βάλει φωτιά στη σκεπή του σπιτιού. 

Μια φλόγα άγγιξε το κεφαλάκι του παιδιού μου. Δεν μπορούσα πλέον να 

αναπνεύσω και χίμηξα προς την πόρτα. Κάποιος με τράβηξε από τη 

φούστα. Νόμισα ότι ήταν το παιδί μου, αλλά αυτό βρισκόταν πεσμένο με 

ανοιχτό κρανίο στο έδαφος. Προσπάθησα να διαφύγω, αλλά η μυρωδιά 

της καμένης σάρκας με καταδιώκει ακόμα» (Μάγερ, 2009β:39).       

       Σύμφωνα με την έκθεση της επιτροπής Μπαλάνου το 1945,75 μερικούς κατοίκους 

πρώτα τους βασάνιζαν και μετά τους έριχναν στη φωτιά. Επίσης, μερικοί βρέθηκαν 

κατακρεουργημένοι με μαχαιριές στο στήθος και τα χέρια. Εκτελέστηκαν συνολικά 

82 άτομα (βρέφη, παιδιά, γυναίκες, άνδρες, γέροντες) (πίνακας 3).  Πυρπολήθηκαν 

συνολικά 69 σπίτια και διασώθηκαν μόνο 2-3, κάποιοι αχυρώνες, το σχολείο και η 

εκκλησία (φωτ: 7). Ολόκληρες οικογένειες ξεκληρίστηκαν (Ηπειρωτική Εταιρεία 

Αθηνών, ό.π., σ. 61-66).  

       Ο Σύνδεσμος αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων (ό.π., σ. 63) αναφέρει 

σχετικά:  

           «…Προσφέρονταν στους βάρβαρους επιδρομείς για να 

παραδειγματίσουν και να φοβίσουν τους ντόπιους και ανυπεράσπιστους 

κατοίκους, να επιβάλλουν τα σκληρά αντίποινά τους για κάθε απώλεια 

που παρουσιαζόταν στις τάξεις τους. Αυτό ακριβώς πλήρωσαν οι 

Λιγκιάδες χωρίς κανένα δικό τους φταίξιμο. Έτσι, φτάσαμε στις 3 

Οκτωβρίου 1943, ημέρα Κυριακή.  Αρκετοί κάτοικοι πήραν το δρόμο για 

την εργασία που αποδείχτηκε, τελικά, δρόμος του λυτρωμού. Γυναίκες 

που ανηφόριζαν το δρόμο προς το χωριό, φορτωμένες με βαρέλες γεμάτες 

νερό δέχτηκαν τα πρώτα πυρά από τα πολυβόλα του Νησιού. Σε λίγο 

άρχισε η προγραμματισμένη επιχείρηση. Πάνοπλοι ναζί, χωρισμένοι σε 

τρεις ομάδες ζώνουν απ’ όλα τα σημεία το χωριό. Όσοι τα κατάφεραν 

έφυγαν. Γεμάτο όμως το χωριό από ανυπεράσπιστο άμαχο πληθυσμό.  

Γυναίκες, γέροι, και παιδιά, μωρά στην αγκαλιά των μανάδων τους 

συγκεντρώνονται στο σχολείο, που μετατρέπεται σε στρατόπεδο 

συγκέντρωσης. Αρχίζει πρώτα το πλιάτσικο, η ρεμούλα. Ό,τι βρήκαν στα 

σπίτια το εξαφάνισαν. Έπειτα πέφτουν με ανείπωτη κτηνωδία στον άμαχο 

πληθυσμό. Σουβλίζουν τα μωρά με τις ξιφολόγχες, βιάζουν και καίνε στη 

                                                 
75 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 61-66. 
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συνέχεια γυναίκες, εκτελούν με τα αυτόματα τα γυναικόπαιδα, καίνε τα 

σπίτια και εξαφανίζουν κάθε ίχνος ζωής από το χωριό. Διαβάζεις την 

αναμνηστική στήλη που στήθηκε αργότερα προς τιμή των αδικοχαμένων 

κατοίκων και νιώθεις πραγματικά φρίκη όταν βλέπεις πως από τα αθώα 

αυτά θύματα τα 42 ήταν παιδιά από 0-20 χρονών. Αναλογίζεσαι τότε πως 

η στοργή στάθηκε αδύνατη να νικήσει τη βαρβαρότητα. 82 τα θύματα και 

αυτής της θηριωδίας. Ολόκληρο το χωριό είχε παραδοθεί στις φλόγες. 

Μέσα σε λίγες ώρες ο χαλασμός του χωριού είχε συμπληρωθεί. Όσοι 

κατόρθωσαν να επιζήσουν, με φρίκη και τρόμο, αφηγήθηκαν όσα 

τρομερά έζησαν εκείνη την αποφράδα ημέρα». 

       Μετά  το  πέρας  της  επιχείρησης,  η  1η  Ορεινή  Μεραρχία σημείωσε στο 

πολεμικό ημερολόγιο τα εξής:  

«…Εκκαθαριστική επιχείρηση εναντίον Στρουνίου, Λιγκιάδων και 

υψωμάτων ανατολικά και βορειοανατολικά ολοκληρώθηκε. Από το χωριό 

Λιγκιάδες και από τα υψώματα…ασθενής εχθρική αντίσταση.  50 άτομα 

εξοντώθηκαν,  οι Λιγκιάδες πυρπολήθηκαν. Αποθέματα πυρομαχικών 

των συμμοριών ανατινάχθηκαν, 20 υποζύγια κατασχέθηκαν…» (Μάγερ, 

2009β:42).        

       Από την πλευρά του, το 79ο Εφεδρικό Τάγμα Πεζικού (της 1ης Ορεινής 

Μεραρχίας Καταδρομών), που διεξήγαγε την επιχείρηση, υπό την εποπτεία του 

διοικητή του συνταγματάρχη Βάλτερ Σρέπελ, σε συμπληρωματική αναφορά, την 

οποία υπέγραψε ο Ρότφουξ, ανέφερε ότι οι Λιγκιάδες και τα υψώματα κατελήφθησαν 

παρά την ασθενή εχθρική αντίσταση. Σύμφωνα με την αναφορά αυτή, 50 άμαχοι, οι 

οποίοι εν μέρει είχαν κρυφθεί στις κατοικίες τους,  εκτελέστηκαν και το χωριό 

πυρπολήθηκε (στο ίδιο, σ. 42).   

       Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διοικητής της 1ης Ορεινής Μεραρχίας συνταγματάρχης 

Στέττνερ, ο οποίος είχε δώσει τη διαταγή για την καταστροφή των Λιγκιάδων σε 

αντίποινα για το θάνατο του Ζάλμιγκερ, παρακολούθησε μαζί με άλλους 

αξιωματικούς με κιάλια την επιχείρηση, από το σπίτι, όπου διέμενε στα Ιωάννινα 

(στο ίδιο, σ. 43-44).  

       Όσον αφορά τον διοικητή του 22ου Ορεινού Σώματος Στρατού Χούμπερτ Λαντς, 

αυτός ύστερα από διαμαρτυρίες του μητροπολίτη Ιωαννίνων και μιας επιτροπής 

πυρόπληκτων του χωριού, διέταξε τον επικεφαλής της Feldgendarmerie Τομκόβιακ 

να διεξαγάγει επιτόπια έρευνα. Ο διευθυντής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας 
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Ιωαννίνων, Δημήτριος Πουλμέντης, ο οποίος εργαζόταν ως διερμηνέας της 

Feldgendarmerie  και  συνόδευσε το Τομκόβιακ στις Λιγκιάδες, δήλωσε τα εξής:76 

«…Τα σπίτια ήταν μαύρα ερείπια. Στους δρόμους σκορπισμένα 

ανθρώπινα κόκαλα φαγωμένα απ’ τα σκυλιά. Σε μια μεριά είδα δυο 

παιδικά κεφαλάκια γδαρμένα και ξηραμένα. Όλο το χωριό βρωμούσε 

πτωμαΐνη…Μετά φύγαμε. Η ανάκριση απέτυχε γιατί δεν βρήκαμε 

κανέναν…».      

       Οι περισσότεροι ορεινοί καταδρομείς μετά την αποστολή τους στην Ήπειρο 

επέστρεψαν ανενόχλητοι στην προηγούμενη ζωή τους, γιατί για διάφορους λόγους 

δεν διεξήχθησαν εισαγγελικές έρευνες ή όσες άρχισαν διακόπηκαν. Αυτό ισχύει και 

για τον διοικητή του 79ου Εφεδρικού Τάγματος Πεζικού, λοχαγό Άλφρεντ Σραίππελ 

(Alferd Schroeppel), που έφερε σε πέρας την επιχείρηση στις Λιγκιάδες, και έδινε, 

σύμφωνα με μαρτυρίες, εντολές με χειρονομίες στην πλατεία του χωριού. Εναντίον 

του δεν διατάχθηκε καμία προανάκριση και ποτέ δεν του ασκήθηκε ποινική δίωξη για 

τα εγκλήματα που διέπραξε (Μάγερ, ό.π., σ. 45-52, Schinck-Gustavus, 2008:286-

292).  

       Η καταστροφή των Λιγκιάδων και η εκτέλεση 82 αθώων κατοίκων, οι 

περισσότεροι εκ των οποίων ήταν γυνακόπαιδα,  αποτέλεσε μια σαφή προειδοποίηση 

των Γερμανών προς τους κατοίκους της πόλης των Ιωαννίνων και των περιχώρων για 

τη σκληρή γραμμή, που ήταν αποφασισμένοι να εφαρμόσουν στο εξής εναντίον τους, 

σε περιπτώσεις επιθέσεων ή δολιοφθορών εκ μέρους των ανταρτών.  

2.5.4. Η επιχείρηση «Panther» (Πάνθηρας) 

       Οι οδικοί άξονες Ιωαννίνων-Φλώρινας, Ιωαννίνων–Καλαμπάκας και Ιωαννίνων-

Ηγουμενίτσας ήταν οι μοναδικοί, μέσω των οποίων γινόταν ο ανεφοδιασμός των 

γερμανικών στρατευμάτων και ως εκ τούτου αποτελούσαν στόχο των ανταρτών. 

Εξάλλου, σε πολλά σημεία αυτοί είχαν καταστραφεί με εκρηκτικές ύλες, που 

τοποθετούσαν οι αντάρτες του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, υπό την καθοδήγηση Βρετανών 

ειδικών (Μάγερ, ό.π., σ. 28). 

       Από αναγνωριστική επιχείρηση, που είχαν πραγματοποιήσει οι Γερμανοί υπό τον 

ταγματάρχη Βίλχεμ Σπίντλερ, μαζί με τρεις λόχους του 54ου Τάγματος Ορεινών 

                                                 

76 Μάγερ, ό.π., σ. 49.  
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Καταδρομών, προς την κατεύθυνση του Μετσόβου, διαπιστώθηκε ότι στην περιοχή 

βρισκόταν η έδρα του «συμμοριτικού Επιτελείου», καθώς και πλήρεις λόχοι 

ανταρτών. Ακόμη, ο Σπίντλερ χαρακτήρισε, χωρίς εξαίρεση, όλους τους κατοίκους 

της περιοχής  «υπόπτους για συνεργασία με τους συμμορίτες» και πίστευε πως «όλοι 

οι άνδρες ηλικίας από 18 έως 25 ετών» ήταν οπλισμένοι (στο ίδιο, σ. 28-29). 

       Με στόχο να διασφαλίσουν τον ορεινό δρόμο Ιωαννίνων – Μετσόβου –

Καλαμπάκας, η Ομάδα Στρατιών Ε είχε ήδη καταστρώσει, από κοινού με τους 

Ιταλούς, σχέδια για την επιχείρηση «Πάνθηρας», με σκοπό να θέσουν υπό τον έλεγχό 

τους τον οδικό αυτό άξονα. Ωστόσο, όμως, μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών, στις 

9 Σεπτεμβρίου 1943, η επιχείρηση «Πάνθηρας» αναβλήθηκε προσωρινά, γιατί 

προτεραιότητα είχε ο αφοπλισμός των Ιταλών. Οι επιθέσεις και οι δολιοφθορές, 

όμως, εκ μέρους των ανταρτών, συνεχίστηκαν, γεγονός που οδήγησε τον αξιωματικό 

της 1ης Ορεινής Μεραρχίας Ρότφουξ, να εκδώσει διαταγή, σύμφωνα με την οποία, 

από τις 20 Σεπτεμβρίου 1943, θα εκτελούνταν όμηροι σε αναλογία 10 προς 1, ενώ ο 

Στέττνερ απαίτησε η διαταγή αυτή να εκτελείται «αμείλικτα» (στο ίδιο, σ. 28-30). 

       Στις 17 Οκτωβρίου 1943, η Ομάδα Στρατιών Ε ανέθεσε στο 22ο Ορεινό Σώμα 

Στρατού τη γενική διεύθυνση της επιχείρησης «Πάνθηρας», με στόχο «την κατάληψη 

της κεντρικής οδικής αρτηρίας μεταξύ της ανατολικής και της δυτικής Ελλάδας από 

τον ΕΛΑΣ και τον ΕΔΕΣ» (στο ίδιο, σ. 96).  

       Αμέσως, στο Αρχηγείο του 22ου Σώματος Στρατού στα Ιωάννινα, ο 

αντιστράτηγος Λερ, διοικητής της Ομάδας στρατιών Ε (με έδρα την Θεσσαλονίκη), ο 

αντιστράτηγος Λαντς, διοικητής του 22ου Σώματος Στρατού, και ο στρατηγός Φον 

Στέττνερ της 1ης Ορεινής Μεραρχίας Καταδρομών, κατέστρωσαν τα οριστικά σχέδια 

των επιχειρήσεων ενάντια στον ορεινό όγκο της Πίνδου και των Τζουμέρκων (φωτ: 

8).  Το σχέδιο προέβλεπε την εισβολή στον ορεινό όγκο της Πίνδου, από τέσσερα 

σημεία. 

       Οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις κινήθηκαν προς τα ορεινά χωριά της 

Πίνδου ξεκινώντας από την Κόνιτσα, από τα Ιωάννινα, από την περιοχή της Άρτας 

και από την ανατολική πλευρά της διάβασης του Μετσόβου. Αρχηγός των 

γερμανικών στρατευμάτων τέθηκε ο στρατηγός Χούμπερτ Λαντς, ο οποίος, στις 18 

Οκτωβρίου 1943, έδωσε στις ομάδες τις παρακάτω διαταγές: 

«…Συμμορίτες που απαντώνται με όπλα ανά χείρας θα εκτελούνται. Ο 

ανδρικός πληθυσμός ηλικίας 15 έως 70 ετών στις περιοχές των 

συμμοριών θα συγκεντρώνεται και θα μεταφέρεται σε στρατόπεδα 
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εργασίας. Γυναίκες και παιδιά δεν θα αγγίζονται.  Όλα τα χωριά στις 

περιοχές των συμμοριών από τα οποία θα προβάλλεται αντίσταση θα 

πυρπολούνται, εκτός από ορισμένα σπίτια για τα γυναικόπαιδα. Όλα τα 

ζώα θα κατάσχονται για να αφαιρεθούν από τις συμμορίες οι πηγές 

ανεφοδιασμού τους με τρόφιμα.  Στο βαθμό που αυτό δεν είναι δυνατό να 

προσκομίζονται επί τόπου για τη διατροφή των στρατιωτών…» (στο ίδιο, 

σ. 96-97). 

       Στην περιοχή Ζαγορίου, δράση ανέλαβε η «Ομάδα πορείας βορρά», υπό τις 

οδηγίες του ταγματάρχη Χάραλντ φον Χίρσφελντ (Harald von Hirschfield). Η Ομάδα 

αυτή απαρτιζόταν από τρία Τάγματα του 98ου Συντάγματος Ορεινών Καταδρομών, 

ένα Τάγμα του 79ου Αποσπάσματος Πυροβολικού, ένα Λόχο Ορεινών Σκαπανέων, 

για τη δημιουργία οχυρωματικών έργων και δύο Τάγματα Μεταφορών, για τη 

μεταφορά του πολεμικού υλικού. Αφετηρία τους ήταν η περιοχή Αηδονοχωρίου – 

Κόνιτσας και στόχος της Ομάδας  (που ήταν η πιο καλά εξοπλισμένη από τις 

υπόλοιπες) ήταν η κατάληψη του «περάσματος του Ζυγού», ενός στρατηγικής 

σημασίας σημείου για τον έλεγχο του αυτοκινητόδρομου Ιωαννίνων – Καλαμπάκας 

(στο ίδιο, σ. 96). 

       Παρατηρώντας κάποιο χάρτη του γερμανικού επιτελείου βλέπει κανείς το 

εχθρικό για τους Γερμανούς μέτωπο να το αποτελεί ένα ανοικτό ημικύκλιο 

παράλληλα με τα βουνά Μιτσικέλι και Τύμφη (Γκαμήλα), με το ένα άκρο περίπου 

στα Τζουμέρκα και το άλλο σχεδόν στην Κόνιτσα και ανάμεσά τους το Ζαγόρι 

(χάρτης – 2).  

       Τις πρώτες πρωϊνές ώρες της 18ης Οκτωβρίου 1943,  εκδηλώθηκε, ταυτόχρονα, 

σε ολόκληρη την Πίνδο, μια επίθεση με πρωτοφανή ένταση, σκληρότητα και 

συσσώρευση μεγάλου όγκου δυνάμεων, το σύνολο των οποίων ξεπερνούσε τις 2.500 

άντρες. Το 1ο και το 2ο Τάγμα του 98ου Συντάγματος Ορεινών Καταδρομών, 

κινούμενα πεζή, κατά μήκος του ποταμού Αώου, ξεκίνησαν την καταστροφική τους 

πορεία από το χωριό Βρυσοχώρι (φωτ: 10) με προορισμό τη Βοβούσα (περιοχή 

Ζαγορίου), ενώ το 3ο Τάγμα κινήθηκε από την πλευρά του Παλιοσελίου εναντίον των 

χωριών της οροσειράς του Σμόλικα (περιοχή Κόνιτσας). 

       Οι κάτοικοι των χωριών του Ζαγορίου, που ήταν ενήμεροι για τις θηριωδίες των 

Γερμανών σε αντίστοιχες περιπτώσεις, εγκατέλειψαν, οι περισσότεροι έγκαιρα τα 

σπίτια τους και κρύφτηκαν στις γύρω περιοχές. Οι κάτοικοι, στο χωριό Ηλιοχώρι, 

αντιλήφθηκαν την τελευταία στιγμή τους Γερμανούς και πανικόβλητοι έτρεξαν να 
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κρυφτούν στη γύρω περιοχή. Σε τέτοιες περιπτώσεις, συνήθως, έμενε μέσα στα χωριά 

μια ολιγομελής επιτροπή κατοίκων με σκοπό να πείσει τους Γερμανούς να μην 

καταστρέψουν τα σπίτια των κατοίκων. Έτσι έγινε την ημέρα αυτή και στο χωριό 

Ηλιοχώρι, αφού μια τριμελής επιτροπή, με επικεφαλής τον ιερέα του χωριού Γιάννη 

Μπουσδρούκη, περίμενε τους εισβολείς, αλλά δεν κατάφεραν να διασώσουν το 

χωριό, αφού οι Γερμανοί καταδρομείς δεν συγκινούνταν από τέτοιες ενέργειες. Τα 

περισσότερα σπίτια του χωριού πυρπολήθηκαν, και όπως διηγείται ο Τάσος 

Παπανικολάου, που την ημέρα αυτή ήταν στο χωριό, «ο ουρανός έμοιαζε να 

καιγόταν». Λαφυραγωγήθηκαν, επίσης, ακόμη και τα τρόφιμα, που είχαν 

προμηθευτεί οι κάτοικοι για να περάσουν το χειμώνα.  

       Οι επίσημες Γερμανικές αναφορές για τις καταστροφές στα χωριά αυτά 

καταγράφονται σε πίνακα, τον οποίο εντοπίσαμε στο βιβλίο του Μάγερ, αλλά 

σύμφωνα με σχόλιο του Γερμανού συγγραφέα, ο πίνακας δεν μπορεί να θεωρηθεί 

πλήρης. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στο Βρυσοχώρι εκτελέστηκαν τρία άτομα και 

πυρπολήθηκαν 76 σπίτια, στο Ηλιοχώρι εκτελέστηκαν δύο άτομα και πυρπολήθηκαν 

18 σπίτια, ενώ στη Λάϊστα εκτελέστηκαν 4 άτομα και πυρπολήθηκαν 80 σπίτια.  

       Οι επίσημες ελληνικές πηγές, βασιζόμενες στην επιτροπή Μπαλάνου (1945), δεν 

αναφέρουν αναλυτικά στοιχεία για τις ζημιές, που έγιναν στα χωριά Βρυσοχώρι, 

Ηλιοχώρι και Λάϊστα. Στην ίδια, όμως, έκθεση υπάρχει αναφορά στον συγκεντρωτικό 

πίνακα των ζημιών, που υπέστησαν τα χωριά του Ζαγορίου, που είναι σύμφωνη με τα 

στοιχεία, που παρέχονται από γερμανικής πλευράς77 (Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, 

ό.π., σ. 68). Αποκλίσεις, ωστόσο, υπάρχουν και στα στοιχεία για το Ηλιοχώρι και τη 

Λάϊστα, η οποία έχει τέσσερις νεκρούς, εκτελεσμένους από τους Γερμανούς, τους 

Γατσέλο Κώστα, Κάσσο Αναστάσιο, Ράσσα Πολυχρόνη και Τοπάλη Βασίλη, και 

περισσότερα σπίτια κατεστραμμένα. Στο Βρυσοχώρι οι Γερμανοί εκτέλεσαν τον 

Δημήτριο Βραχίδη (φωτ: 9) και έκαψαν 45 σπίτια.78  

                                                 
77  Ίσως, αυτό σημαίνει ότι η επιτροπή δεν επισκέφτηκε αυτά τα τρία χωριά και τα στοιχεία, που 
παραθέτει τα συγκέντρωσε από πληροφορίες,  που συνέλεξε εκτός των χωριών. Και αυτό το 
συμπεραίνουμε γιατί υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις στα στοιχεία που αναγράφονται, με αυτά που 
υποστηρίζουν κάτοικοι του χωριού, οι οποίοι έζησαν τα γεγονότα την ημέρα αυτή. 
78 Ηλιοχώρι, (2011, Οκτώβριος18). Ηλιοχώρι: Η ναζιστική επιχείρηση «Πάνθηρας» και η καταστροφή 
του χωριού μας, Wordpress. Ανακτήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2017 από:  
https://iliochori.wordpress.com/2011/10/18/%CE%B7- 
%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-
%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82-
%CE%BA%CE%B1/ 
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       Στις 19 Οκτωβρίου 1943, τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στη Βοβούσα.79 

Συνοδεύονταν και από Ιταλούς, οι οποίοι δεν δέχτηκαν τη συνθηκολόγηση της 

Ιταλίας, προερχόμενους από χωριά της Κόνιτσας. Εξαιτίας του γεγονότος ότι οι 

αντάρτες του ΕΛΑΣ, τον Μάρτιο του 1943,  επιτέθηκαν, αφόπλισαν και εκτέλεσαν 

τους Ιταλούς καραμπινιέρους, προέβησαν σε πλήρη διαρπαγή των υπαρχόντων και 

στην πυρπόληση του χωριού.  Από τα 84 συνολικά σπίτια πυρπόλησαν και 

κατέστρεψαν τα 80 και μαζί τα δύο σχολεία (αρρένων και θηλέων), καθώς και την 

εκκλησία του Αγίου Αθανασίου. Συνελήφθησαν και έξι όμηροι από τους οποίους 

επέστρεψαν οι τέσσερις, ενώ δεν υπάρχουν πληροφορίες για τους άλλους δύο, τον 

Γεώργιο Γιαννακόπουλο και τον Γεώργιο Χατζή ή Βάβα (σήμερα, εάν βεβαίως 

διασώθηκαν τότε, λόγω της ηλικίας τους δεν πρέπει να βρίσκονται στη ζωή). Επίσης, 

λαφυραγωγήθηκαν 90 μεγάλα ζώα (αγελάδες, ημίονοι) και όλα τα είδη ρουχισμού, 

επίπλων και τροφίμων.80   

       Εν τω μεταξύ, την ευθύνη για την καθοδήγηση των πολιτικών οργανώσεων στην 

περιοχή την είχε ο οργανωτικός γραμματέας της Πανηπειρωτικής Επιτροπής του 

ΕΑΜ Θωμάς Δρίτσος (ψευδ. Αργυρόπουλος). Ο ίδιος κινητοποίησε τις οργανώσεις 

καθόσον δεν επιτρεπόταν να περιέλθει τίποτα, που να αφορά τους αντάρτες, στα 

χέρια των Γερμανών. Οι οργανώσεις ειδοποιούσαν τον κόσμο να εγκαταλείψει τα 

χωριά και να βρει καταφύγιο μέσα στα βουνά και στα πυκνά δάση. Η εμπειρία, 

εξάλλου,  των πρώτων επιθέσεων δεν άφηνε καμιά αμφιβολία ότι όλοι, ανεξαρτήτως 

φύλου και ηλικίας, θα εκτελούνταν επιτόπου.  

       Ο επόμενος προορισμός των Γερμανών στρατιωτών ήταν το χωριό Γρεβενίτι 

(φωτ: 12).  Ύστερα από τις προειδοποιήσεις των ανταρτών, ο κόσμος έφυγε προς το 

βουνό και τα πυκνά δάση.  Με εντολή του 85ου Συντάγματος του ΕΛΑΣ, 

απομακρύνθηκαν από το αντάρτικο νοσοκομείο Γρεβενιτίου, ακόμη και οι ασθενείς 

και οι τραυματίες, οι οποίοι νοσηλεύονταν εκεί. Στο χωριό έμειναν μόνο τρεις 

γέροντες,  οι οποίοι δεν μπορούσαν να μετακινηθούν. Στις 21 Οκτωβρίου 1943, 

εμφανίσθηκε πρώτη η γερμανική αεροπορία με δικινητήρια Μέσερσμιτ 111, τα οποία 

πετούσαν χαμηλά και πολυβολούσαν ό,τι κινιόταν. Στις 22 Οκτωβρίου 1943, οι 

                                                 
79 Σε άλλες πηγές, ως ημερομηνία εισβολής των γερμανικών στρατευμάτων στη Βοβούσα αναφέρεται 
η 10η Οκτωβρίου 1943 (Καραβίδης, Χ., (2013). Τραγούδια και χοροί της Βοβούσας. Πτυχιακή εργασία, 
Τ.Ε.Ι. Ηπείρου, Σχολή Μουσικής Τεχνολογίας, Άρτα, σ. 29. Την ημερομηνία 10 Οκτωβρίου 1943 
επιβεβαίωσε και ο πληροφορητής μας από τη Βοβούσα, Ζήσης Δήμος, στη διάρκεια της συνέντευξης, 
που μας παραχώρησε στις 30 Μαρτίου 2017, στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας.  
80 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 67. 
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Γερμανοί καταδρομείς, αφού λεηλάτησαν το χωριό και φόρτωσαν σε υποζύγια 

τρόφιμα, είδη ρουχισμού και έπιπλα, πυρπόλησαν περί τα 250 σπίτια, από τα 

συνολικά 280, που είχε το χωριό την εποχή εκείνη. Διασώθηκαν μόνο όσα ήταν μικρά 

και βρίσκονταν στις παρυφές του χωριού και δεν ήταν ευδιάκριτα, λόγω του καπνού.  

Οι τρεις υπερήλικες, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν, κάηκαν ζωντανοί 

μέσα στα σπίτια τους. Πρόκειται για τον Γιάννη Σαχίνη, την σύζυγό του Στυλιανή 

Σαχίνη  και την Μαρία Βλέτσου.   Επίσης, εκτελέστηκε επιτόπου στο κοντινό προς το 

χωριό δάσος ο Γιώργος Φίνος, ενώ ο Γιάννης Ήτος συνελήφθη και εκτελέστηκε στα 

Ιωάννινα, όπου μεταφέρθηκε (Ρογκότης, ό.π., σ. 159).  Ο Χρίστος Ρογκότης, 

κάτοικος Γρεβενιτίου, ο οποίος αντίκρισε το χωριό την  επομένη ημέρα θυμόταν:  

«…Μαυρισμένα χαλάσματα κι ανάμεσά τους μισοκαμένα δοκάρια που 

ακόμα καπνίζουν… Και η μυρωδιά! Αχ αυτή η απαίσια μυρωδιά! Εκείνη 

η χαρακτηριστική μυρωδιά του πυρπολημένου χωριού που μέχρι το τέλος 

της ζωής μου θα με συντροφεύει. Δεν μοιάζει με καμιά άλλη. Ούτε 

άσχημη ούτε ευχάριστη. Όμως χαρακτηριστική! Ακόμα και τώρα 

παρακολουθώντας ή φωτογραφίες ή τηλεόραση με σκηνές φωτιάς, νάτη 

αυτή η μυρωδιά στην όσφρησή μου…»  (στο ίδιο, σ. 159).  

       Μετά την αποχώρηση των Γερμανών, οι κάτοικοι ξαναγύρισαν στο χωριό και 

προσπάθησαν να εγκατασταθούν, πρόχειρα και όλοι μαζί (μέχρι και 50 άτομα), στα 

σπίτια, που είχαν σωθεί, στα χαγιάτια των εκκλησιών ή σε αχυροκαλύβες, που δεν 

είχαν καεί.   

       Όπως ήταν επόμενο, οι καταστροφές έπληξαν και την οργάνωση του ΕΑΜ. Το 

τηλεφωνικό κέντρο δεν υπήρχε πια και τα περαστικά ανταρτικά τμήματα δεν 

μπορούσαν πλέον να βρουν εύκολα στέγη.   Το 2/85 Τάγμα του ΕΛΑΣ κάλυπτε την 

περιοχή, έχοντας ως βάση το Φλαμπουράρι και ένα φυλάκιο στο Τρίστενο με μια 

υποτυπώδη τηλεφωνική επικοινωνία με τα κοντινά χωριά.  

       Στις 22 Οκτωβρίου 1943 μια άλλη γερμανική φάλαγγα εισέβαλε στο χωριό 

Λεπτοκαρυά81 και αφού λεηλάτησε όλα τα υπάρχοντα, πυρπόλησε 54 από τα 70 

                                                 
81  Ο Βασίλειος Αυδής, πρόεδρος του χωριού τότε και αυτόπτης μάρτυρας των γεγονότων γράφει 
σχετικά στο βιβλίο του Το χωριό Λιασκοβέτσι, σελ. 114-117: «…Οι Γερμανοί καίοντες τα χωρία 
Πέτρα, Λιάπη, Τρίστενον, Γρεβενίτι, Καστανώνα και Δόλιανην, την πρωίαν της 22ας Οκτωβρίου 1943 
εισήλθον εν τω χωρίω μας. Οι κάτοικοι αναθαρρήσαντες εκ της των Ιταλών καλής συμπεριφοράς κατά 
τας τρεις ενταύθα επισκέψεις των τω 1942, ενόμιζον ότι οι Γερμανοί θέλουν δείξει έτι καλυτέρας 
διαθέσεις και ιπποτισμόν προς αυτούς, και ούτω άμα τη εμφανίσει της εκ 50 ανδρών πρωτοπορίας 
αυτών, πολλοί εξ ημών εσπεύσαμεν να τους υποδεχθώμεν και καλώς ορίσωμεν οδηγήσαντες αυτούς 
εις την “λόντζιαν” της πλατείας υπό την πλάτανον όπου προσφέραμε ρακί και διάφορα φρούτα εντός 
κανίστρων, ως μήλα, ροδάκινα, καρύδια, λεπτόκαρα και σταφυλάς. Μερικοί εξ αυτών, εφαίνοντο ως 
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σπίτια του χωριού, μεταξύ των οποίων το διώροφο σχολείο, το παρθεναγωγείο με τη 

βιβλιοθήκη, που περιείχε 250 τόμους βιβλίων και έπιπλα. Τέλος, σημειώνεται ότι 

επιχείρησαν να βιάσουν και μια γυναίκα, χωρίς να το καταφέρουν.82   

       Στις 23 Οκτωβρίου 1943, από τη φάλαγγα της Λεπτοκαρυάς, οι μισοί  

κατευθύνθηκαν προς Φραγκάδες – Καλουτά – Μανασσή – Δίκορφο – Ανθρακίτης – 

Καβαλλάρι – Καρυές και οι άλλοι μισοί στην κατεύθυνση προς Δόλιανη. Έτσι, 

                                                                                                                                            
ξένοι εκ της ομιλίας των και όχι Γερμανοί (Ρουμάνοι, Σλοβάκοι, Πολωνοί) οίτινες μας συνεβούλευσαν 
να υποδεχθώμεν ευπροσηγόρως τον επόμενον συρφετόν, όπως μη ούτος προβή εις βιαιοπραγίας. Μετά 
ωριαίαν στάθμευσιν και ανάπαυσιν, ούτοι ανεχώρησαν δια Φραγκάδες, οπότε ανεφάνησαν οι πολλοί 
(περί τας 3000). Οι νέοι μας, ως και πολλαί  νέαι, φοβηθέντες, εξηφανίσθησαν εκ του χωρίου 
τραπέντες προς τους βορείως του χωρίου αγρούς και μύλον. Ο όγκος των Γερμανών εισελθόντων 
εντός του χωρίου, κατέκλεισε τας οδούς, την πλατείαν και τας οικίας οπότε δοθείσης διαταγής το 
ήμισυ του σώματος επροχώρησεν δια Φραγκάδες, οι δε λοιποί περί τους 1500 μετά 250 ίππων 
κατέλαβον τας οικίας και σταύλους, λεηλατούντες παν εδώδιμον, ως βούτυρον, τυρόν, περί τας 500 
όρνιθας, οίνους, ρακί ως και παν πολύτιμον εις ρουχισμόν κλπ. Κατά το δείπνον έβραζον εντός 
μεγάλων καζανίων πατάτες και όρνιθας μετ’ αφθόνου βουτύρου, δεν αφήκαν δε κληματαριές 
άσπαστες δια να φάγουν τα σταφύλια. Εις τα μαγειρεία αντί ξύλων φωτιάς έσπαζον, θύρας, ντουλάπες, 
πλαστήρια και έπιπλα ακόμη. Ο γράφων, μάρτυς αυτόπτης των βαρβαροτήτων τούτων εν τη ιδία οικία 
μου, έβλεπα χωρίς να δύναμαι να διαμαρτυρηθώ, αξιωματικούς, υπαξιωματικούς, και στρατιώτας να 
ενθυλακώνουν ξυράφια,, μηχανάς κουρευτικάς, ψαλίδια, σουγιάδες, ακόμη και βούρτσες μαλλιών και 
φορεμάτων, ο δε συνταγματάχης διοικητής αυτών δύο χρυσοδεμένα βιβλία και εν μεταλλικόν 
ανθοδοχείον να τα τοποθετή εν τη βαλίτζα του. Τι δε να είπω περί άλλων πολυτίμων μεταξωτών, 
βελουδίνων και εκ δαμασκού υφασμάτων, τραπεζομανδηλίων πολυτελείας, προσοψίων ακόμη και 
βαρυτίμων περντέδων παραθύρων και κλινοσκεπασμάτων. Ληστεία εν όλη τη σημασία της λέξεως. Εν 
τη ευρυχώρω οικία μου διανυκτέρευσαν κοιμηθέντες επί μεν των σιδηρών κλινών, ο Διοικητής 
συνταγματάρχης, εις ιατρός και εις λοχαγός, επί δε του δαπέδου ετέρων δωματίων, περί τους 
δεκαπέντε στρατιώτας, στρώσαντες κατακάθαρα εφαπλώματα, τάπητας, και κελίμια εκοιμήθησαν με 
τις λασπωμένες και βρωμερές μπότες των. Τινές εξ αυτών συναντήσαντες καθ’ οδόν τρεις νέας 20-30 
ετών φευγούσας, τας έφερον εν τη οικία μου δήθεν να καθαρίσουν πατάτες δια το δείπνον και να τοις 
φέρουσι νερόν. Ταύτας μετά κόπου και κινδύνου κατόρθωσα να τας λυτρώσω, ενοήσας τους 
ανηθίκους και σκοτίους σκοπούς των. Την επομένην πρωίαν προγευματίσας ο διοικητής ως και οι 
έτεροι δύο αξιωματικοί, ετοιμασθέντων δε και των ίππων αυτών, και εξερχομένων έξω της αυλής μου, 
ο διοικητής μεγάλη τη φωνή ανέκραξε: Φάερ, φάερ (σημ. φόιερ, φόιερ) (φωτιά-φωτιά). Εν τω άμα και 
κατά πρώτον ήρχισαν να αναφαίνονται καπνοί και φωτιές εις την συνοικίαν Κοδρο-μαχαλά και 
βορείως του σχολείου, μετ’ ου πολύ δε και εντεύθεν του Αγίου Αθανασίου, των εμπρηστών μη 
φειδομένων ουδεμιάς οικίας ή καλύβης, και ούτω το ατυχές άλλοτε αρχοντοχώρι μας Λιασκοβέτσι δια 
δευτέραν φοράν εδοκίμαζε τον όλεθρον και την τελείαν καταστροφήν. Ο γράφων, ότε είδον τους 
καταστροφείς να θέτουν πυρ και εις την ιδικήν μου οικίαν, επιχειρήσας να περισώσω δύο τουλάχιστον 
κλινοσκεπάσματα δια τον επερχόμενον χειμώνα, εκακοποιήθην δις υπό στρατιωτών, κτυπηθείς δια του 
υποκοπάνου του όπλου και ριφθείς κατά γης, οπότε λαβόντες τα κλινοσκεπάσματα από τας χείρας μου 
τα επανέρριψαν εις τας φλόγας. Μου πήραν χρυσαφικά, κοσμήματα, ωρολόγια και χαρτονομίσματα εις 
σεβαστόν ποσόν. Τοιαύτη δε ήταν η χαιρεκακία, η λύσσα και μανία των προς το κακόν ώστε και 
κιβώτιον πλήρες άλατος το οποίον επρόκειτο να μοιρασθή εκ των διανομών εις τους κατοίκους, 
ευρισκόμενον εν τη αυλή μου, έξωθι της εισόδου, το ανέτρεψαν και αυτό προς τα έσω, και ούτω εκάη 
και το άλας. Φεύγοντες προς Φραγκάδες οι βάρβαροι, δεν εντράπησαν οι αθεόφοβοι να 
συμπαραλάβουν και 3-4 παρήλικας άνδρας συγχωρίους μας μαζί των, φορτώσαντες αυτούς γυλιούς. 
Αξιωματικοί τινες σταθμεύσαντες προς στιγμήν κάτωθι του παρεκκλησίου Αγίων Αναργύρων 
στρέψαντες τας κεφαλάς αυτών προς το καιόμενον χωρίον και ατενίζοντες τους καπνούς και τας 
φλόγας εκάγχαζον γελώντες και κράζοντες: “Αντίο Λεπτοκαρυά”. Νέρονες! Τους Γέροντες, απέλυσαν 
άλλους εκ Καλωτάς και άλλους εκ Μανασσής. Τρία φορτηγά ζώα όμως τα επήραν μαζί των εις 
Ιωάννινα, όπου και τα επώλησαν […]».                              
82 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 57. 
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λεηλάτησαν και πυρπόλησαν πρώτα τις Φραγκάδες,83 όπου από τα 120 σπίτια 

καταστράφηκαν τα 80, καθώς και 50 αποθήκες και αχυροκαλύβες. 

Λαφυραγωγήθηκαν, επίσης, τρόφιμα, κυρίως δημητριακά και ζώα. Είναι 

χαρακτηριστικό ότι στη γερμανική φάλαγγα εντοπίστηκαν και άτομα, τα οποία 

μιλούσαν Ρουμάνικα, Βουλγάρικα και Αλβανικά.84   

       Στη συνέχεια το γερμανικό αυτό τμήμα χωρίστηκε πάλι σε μικρότερες ομάδες, οι 

οποίες εισέβαλαν ταυτόχρονα στα κοντινά χωριά. Την ίδια ημέρα, 23 Οκτωβρίου 

1943, λεηλάτησαν πλήρως το χωριό Καλουτά85 και πυρπόλησαν 65 από τα 87 σπίτια, 

καθώς και 58 από τις 62 πλινθόκτιστες καλύβες. Μεταξύ των πυρπολημένων κτιρίων 

συμπεριλαμβάνεται και το σχολείο. Σημειώνεται ότι το χωριό είχε βομβαρδιστεί από 

τους Γερμανούς από τα Ιωάννινα τον Αύγουστο του 1943 και είχαν σκοτωθεί ο 

Φώτιος Κατσούρας και η θυγατέρα του.86 Ακολούθως, (την ίδια ημέρα) λεηλάτησαν  

και πυρπόλησαν το χωριό Μανασσή, όπου από τα 38 σπίτια καταστράφηκαν τα 37. 

Εδώ, μέσα στο σπίτι της κάηκε η Μπακόλα Ιουλία ετών 27, παράλυτη, η οποία 

προσπάθησε να εξέλθει, αλλά παρεμποδίστηκε από τους Γερμανούς,87 

αποδεικνύοντας πόσο η αρνητική ευγονική είχε διεισδύσει στη νοοτροπία του 

γερμανικού λαού. 

       Στις 23 Οκτωβρίου 1943, εισέβαλαν στο Δίκορφο με σκοπό να το λεηλατήσουν 

και να το πυρπολήσουν. Τους προξένησε, όμως, εντύπωση το γεγονός ότι βρήκαν όλο 

τον κόσμο στο χωριό. Μάλιστα, σύμφωνα με μαρτυρίες είχε συσταθεί, 

                                                 
83 Σύμφωνα με τον Αυδή: «…Εις Φραγκάδες, έκαυσαν και εκεί πολλά σπίτια, αλλ’ αξιωματικός τις 
γνώστης της Ρουμανικής γλώσσης παρακληθείς εφείσθη είκοσι και πλέον αυτών. Εκείθεν 
εκανονιοβόλησαν και το Στολοβόν (Διπόταμον) προξενήσαντες ασημάντους ζημίας. Διηρηθέντες δε 
εις δύο τμήματα, το μεν ενέπρησε τα χωρία Καλωτάς και Μανασσής, το δε της Καμνιάς (Ανθρακίτου), 
Καβαλλαρίου και Γκοβριτσάς…» (Αυδής, ό.π., σ. 117).  
84 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 57-58. 
85  Ο τότε πρόεδρος του χωριού Στέφανος Στεφάνου και ο δάσκαλος Δημήτριος Σακελλαρίου σε 
αναφορά, που επέδωσαν στις 20 Ιουλίου 1945 στην επιτροπή Μπαλάνου, που κατέγραφε τις 
προξενηθείσες από τους Γερμανούς καταστροφές, έγραψαν σχετικά: «…Ιδρώς και μόχθοι, πόθοι και 
όνειρα και προσπάθειαι ευγενείς επί αιώνας ολοκλήρους είχον περιαγάγει το χωρίον μας εις όασιν 
πολιτισμού που οι Ούνοι ηφάνησαν δια παντός…όλα, όλα αποτελούν σήμερα σωρόν ερειπίων που 
πάνω του σκούζει τις καλοκαιρινές νύχτες η κουκουβάγια και το χαροπούλι και τις μέρες διαβαίνομε 
εμείς με ξηραμένο στο μάτι το δάκρυ και ζωγραφισμένη στην όψη μας την απογοήτευση απ’ το 
χαλασμό…Μέσα στα θολωτά υπόγεια (μπίμτσες) των καμμένων μας σπιτιών είχαμε κρύψει σχεδόν 
όλοι οι χωριανοί ό,τι κινητόν ήτο δυνατόν να μεταφερθή απ’ την πλούσια παραγωγή της μαυρισμένης 
εκείνης χρονιάς, απ’ τα πλουσιώτατα  είδη ρουχισμού, υποδήσεως, κλινοστρωμνής, μαγειρικών 
σκευών, σερβίτσιων, επίπλων, ραπτομηχανών, μηχανημάτων και εργαλείων, βιβλιοθηκών και οργάνων 
παντοειδών τιμαλφών, αξιών…όλα όσα γενεαί ολόκληροι με πόθους κι όνειρα είχαν αποκτήσει, με 
καμάρι κι αγάπη είχαν δημιουργήσει, με κρυφή χαρά είχαν φέρει απ’ τα ξένα για προικιά, για στολίδια 
των αγαπητών των προσώπων και των σπιτιών…και σαν διάβηκεν ο χείμαρρος της καταστροφής…τα 
βρήκαμε όλα κάρβουνα και στάχτη…» (Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 174-175).               
86 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 58. 
87 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 58-59. 
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προηγουμένως, επιτροπή από τον ιερέα του χωριού, τον πρόεδρο και κάποιους 

κατοίκους, προκειμένου να αποφασίσουν εάν θα παρέμεναν ή θα έφευγαν, έχοντας 

κατά νου ότι απ’ όπου έφευγε ο κόσμος, έκαιγαν το χωριό.  Η επιτροπή αποφάσισε να 

παραμείνουν και να τους περιμένουν για να τους υποδεχτούν. Όταν έφθασαν οι 

Γερμανοί τους κέρασαν και όλοι οι άνδρες συγκεντρώθηκαν στην εκκλησία του 

χωριού κατ’ εντολή του επικεφαλής, ο οποίος στη συνέχεια, αφού επικοινώνησε με 

τον Λαντς στα Ιωάννινα έλαβε εντολή να μην πυρπολήσουν το χωριό, το οποίο, 

όμως, λεηλάτησαν την επομένη (Παπαγιαννόπουλος, ό.π., σ. 118-121, Ηπειρωτική 

Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 57). 

       Την επομένη (24 Οκτωβρίου 1943) υπέστη επιδρομή ο Ανθρακίτης  (Καμνιά) 

από Γερμανούς (φωτ:11), οι οποίοι κατέφθασαν από την Καλουτά., όπου πυρπόλησαν 

και τα 33 σπίτια, το σχολείο, την εκκλησία και έναν ξενώνα.88  

       Ακολούθως (την ίδια ημέρα) από το 13ο λόχο, με διοικητή το λοχαγό Μάρτιν 

Μπάϊμ, πυρπολήθηκε το χωριό Καβαλλάρι, όπου καταστράφηκαν και τα 43 σπίτια, 

μεταξύ των οποίων, το σχολείο και ένας υδρόμυλος. Επίσης, η διαρπαγή των 

υπαρχόντων ήταν πλήρης.89 Ο Τόσκας90 (ό.π.,σ. 70) μας πληροφορεί ότι 

καταστράφηκαν 61 από τα 62 σπίτια. Επίσης, ότι στις 1 Αυγούστου 1943, οι 

Γερμανοί βομβάρδισαν το Καβαλλάρι από το στρατιωτικό αεροδρόμιο Ιωαννίνων 

(Κατσικά), όταν ένα αναγνωριστικό στρατιωτικό αεροπλάνο εξέλαβε κίνηση 

κατοίκων ως κίνηση ανταρτών, με αποτέλεσμα να φονευτούν έξι άτομα (Ευανθία 

Νικολάου  και τα παιδιά της Θεόδωρος και Σταθούλα Καραβασίλη, Ελένη Φωτιάδη, 

Ελευθερία Φωτιάδη και Γιαννούλα Φωτιάδη), να τραυματιστούν επτά (Βασιλική 

Φωτιάδη, Βασιλική (Κούλα) Σιαφάκα κ.ά.) και να προκληθούν μεγάλες ζημιές σε 

σπίτια. Από τον ίδιο λόχο, την ίδια ημέρα πυρπολήθηκαν και οι Καρυές, συνοικισμός, 

τότε, των Λιγκιάδων, όπου καταστράφηκαν και τα 33 σπίτια καθώς και 33 καλύβες.91  

       Εν τω μεταξύ, η γερμανική φάλαγγα, που είχε μετακινηθεί από Λεπτοκαρυά προς 

Δόλιανη, στις 23 Οκτωβρίου 1943, πυρπόλησε ολοσχερώς το χωριό, καταστρέφοντας 
                                                 
88 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 59. 
89 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 59. 
90 Ο ίδιος, επίσης, αναφέρει ότι  το χωριό Καβαλλάρι υπέστη νέα καταστροφή από αιφνιδιαστική 
επιδρομή των γερμανικών στρατευμάτων και στις 20 Νοεμβρίου 1943 (Τόσκας, ό.π., σ. 70).     
91 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 59. Στο χωριό Καρυές αναφέρεται και ο Δημοσθένης 
Σιαμέτης στο βιβλίο του Καρυές Ανατολικού Ζαγορίου: Ιστορία – Λαογραφία, γράφοντας: «Όταν το 
1943 έκαψαν οι Γερμανοί τα χωριά μας, μαζί με τις καλύβες έκαψαν και τα λίγα σπίτια. Στις εκθέσεις 
για τις καταστροφές των Γερμανών αναφέρεται ότι στις Καρυές κάηκαν 33 σπίτια και 33 καλύβες. 
Στην πραγματικότητα καήκαν 9 σπίτια και 24 καλύβες. Σώθηκαν 4 σπίτια. Όλοι οι χωριανοί μετά το 
κάψιμο του χωριού ξανάφτιαξαν αχυροκαλύβες και μάλιστα τις περισσότερες τις έφτιαξαν έξω από το 
χωριό κοντά στα χωράφια τους» (Σιαμέτης, 2010:77-78).  
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και τα 127 σπίτια του, το σχολείο, τρεις εκκλησίες και δύο κοινοτικά γραφεία. Κατά 

την πυρπόληση κάηκαν μέσα στα σπίτια τους, ο Ιωάννης Αλεξίδης, 65 χρονών 

ασθενής από ημιπληγία, η Ειρήνη Αναστασιάδου, 70 χρονών ασθενής από ημιπληγία 

και η Ασπασία Κοζανίτου, 55 ετών υπηρέτριά τους, οι οποίοι δεν κατόρθωσαν να 

απομακρυνθούν. Επίσης, εκτελέστηκαν ο Γεώργιος Μυλωνάς μαζί με τον γιο του 

Νικόλαο και ο Βασίλειος Μυλωνάς.92  

       Ακόμη, στην έκθεση της επιτροπής καταγραφής ζημιών Μπαλάνου (1945), 

αναφέρεται ότι σε επιδρομή των Γερμανών, κατά τον μήνα Οκτώβριο 1943, στο 

χωριό Πέτρα και στο συνοικισμό Σίτσαινα από τα 118 συνολικά σπίτια 

καταστράφηκαν 54, καθώς και 21 αχυροκαλύβες. Επίσης, εκτελέστηκαν ο Αντώνιος 

Παπαστεργίου και ο Κων/νος Παπακώστας. Τέλος, στο χωριό Δεμάτι εκτέλεσαν τον 

Αναστάσιο Παππά και πυρπόλησαν 46 από τα 110 σπίτια. Διασώθηκαν τα 

απομακρυσμένα σπίτια γιατί το χωριό δεν ήταν συγκεντρωμένο. Κάηκε, ακόμη, το 

κοινοτικό γραφείο και η Χρυσάνθειος Σχολή (Σπύρου, 2005).  

       Η επίσημη λήξη της επιχείρησης «Πάνθηρας» τοποθετείται στις 26 Οκτωβρίου 

1943. Τις μεγαλύτερες καταστροφές υπέστησαν τα χωριά του ανατολικού Ζαγορίου, 

που βρίσκονταν δυτικά της οδού Ιωαννίνων – Μετσόβου – Καλαμπάκας, σε θέση 

δεσπόζουσα και πρόσφορη για την παραμονή των ανταρτών.93 

       Σύμφωνα με αναφορά του 22ου Σώματος Στρατού προς την Ομάδα Στρατιών Ε, ο 

δρόμος Καλαμπάκας – Ιωαννίνων «βρισκόταν ήδη σε γερμανικά χέρια», ενώ είχαν 

ξεκινήσει και εργασίες για την αποκατάσταση των καταστροφών του οδοστρώματος.         

       Σκοπός των γερμανικών στρατευμάτων ήταν η καταδίωξη των τμημάτων του 

ΕΛΑΣ και η εκκαθάριση των περιοχών χωριών, που είχαν καταληφθεί αποσκοπώντας 

στη δημιουργία μιας νεκρής ζώνης πολλών χιλιομέτρων εκατέρωθεν του οδικού 

αυτού άξονα στο ύψος του Μετσόβου. Για το λόγο αυτό τα χωριά που βρέθηκαν 

εντός αυτής της νεκρής ζώνης χαρακτηρίστηκαν ως «χώροι αποθήκευσης 

πυρομαχικών» και «χωριά των συμμοριών» και καταστράφηκαν ολοσχερώς 

(Δορδανάς, ό.π., σ. 424).    

Με τη λήξη της επιχείρησης, οι γερμανικές αρχές Κατοχής στα Ιωάννινα, εξέδωσαν 

την παρακάτω ανακοίνωση, η οποία ρίχτηκε από αεροπλάνα σε όλη την περιοχή 

(Ρογκότης, ό.π., σ. 161). 

                                                 
92 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σελ. 56.  
93 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 50.  
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       «ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΕ ΛΑΕ!  

       Τα Γερμανικά στρατεύματα υπεχρεώθησαν να καταστρέψουν τα 

χωριά σας, διότι υπεβοηθήσατε τους αντάρτας, οι οποίοι δολοφονικώς 

εφόνευσαν τους στρατιώτες μας. Εις σας εναπόκειται να εμποδίσητε τους 

αντάρτας να μη επιτίθενται κατά των γερμανών στρατιωτών. Άμα τη 

παρουσία ανταρτών οφείλετε ν’ αναφέρητε αμέσως τούτο εις το 

πλησιέστερον γερμανικόν φυλάκιον. Ούτω  θα δυνηθούν τα γερμανικά 

στρατεύματα να εξασφαλίσουν την ζωήν, την οικογένειάν σας και την 

περιουσίαν σας. Τα γερμανικά στρατεύματα δεν ευρίσκονται εν Ελλάδι 

ως εχθρός του ελληνικού πληθυσμού. Οι μόνοι εχθροί μας είναι οι 

αντάρται, οι οποίοι διαταράσσουν την ησυχίαν και την τάξιν του τόπου.        

Μη παρασύρεσθε από τα παραπλανητικά λόγια των ανταρτών, οι οποίοι 

είναι ανειλικρινείς απέναντί σας και σκέπτονται μόνον, πώς να 

εξασφαλισθούν αυτοί οι ίδιοι. Όταν πλησιάζουν τα γερμανικά 

στρατεύματα τρέχουν προτροπάδην να σώσουν την ζωήν των και σας 

αφήνουν μόνους αφού σας εκθέσουν δια των πράξεών των. Εις το εξής 

πρέπει να καλλιεργήσητε αγαθάς σχέσεις με τα γερμανικά στρατεύματα 

δια την αποκατάστασιν της ησυχίας και τάξεως, αλλά κυρίως και προς το 

ίδιον ατομικόν σας συμφέρον».        

       Όταν ολοκληρώθηκε η γερμανική επιχείρηση καταστολής του φρονήματος των 

κατοίκων, ο κόσμος άρχισε σιγά-σιγά να εγκαταλείπει τα δάση, τις σπηλιές και τις 

κρυψώνες και να συγκεντρώνεται πάλι στα χωριά. Χωρίς στέγη, χωρίς επάρκεια 

σκεπασμάτων, χωρίς ρούχα, χωρίς παπούτσια και χωρίς επαρκή τρόφιμα οι κάτοικοι 

ετοιμάζονταν να αντιμετωπίσουν τον επερχόμενο βαρύ χειμώνα.94  

       Μετά την ολοκλήρωση της επιχείρησης «Πάνθηρας» η 1η Ορεινή Μεραρχία 

ανέφερε ότι οι συνολικές της απώλειές της ήταν 2 νεκροί, 6 τραυματίες και 4 

                                                 
94 Είναι χαρακτηριστικοί οι στίχοι του Βασίλη Φανιτσίου από τη Λεπτοκαρυά, ο οποίος στην ποιητική 
του συλλογή Φασίστες λυσσιαγμένοι στο Ζαγόρι, αναφέρει: «…Κάψτε σκυλιά–κάψτε θηριά, κάψτε 
χωριά πεντάμορφα στον κόσμο ξακουσμένα Ζαγόρια τα καϋμένα τα χιλιοπαινεμένα στα ξένα 
πονεμένα. Πόσος πόνος, πόσος κόπος. Πόσα ίδρα–πόσο αίμα. Κει που βγαίνει ο καπνός. Πόσα άχτια–
πόσα βάχτια, πόσα ζόρια κι σικλέτια, πόσες έγνοιες και φροντίδες, πόσες στράτες κι ζαλίκια, πόσα 
ξένα κι ταξίδια. Πόσα πάει και πόσα έλα, πόσοι πήγαν και δεν γύρσαν για να γίνει το Ζαγόρι. Κει που 
βγαίνει ο καπνός…» (Σακελλαρίδης, ό.π., σ. 39). Ολόκληρη η ποιητική του συλλογή στην ιστοσελίδα: 
http://www.giannena-e.gr/Grammata%20kai%20tehnes/poiitikos%20logos/30-
O_Vasilis_O_Fanitsios_Tou_Tasou_Porfyri.aspx. Ανακτήθηκε 7 Ιουνίου 2017. 
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αγνοούμενοι. Απ’ την άλλη πλευρά, οι εχθρικές  απώλειες95  ανέρχονταν σε 212 

νεκρούς, 12 τραυματίες και 8 αιχμαλώτους, αλλά εκτιμούσαν ότι στην 

πραγματικότητα οι απώλειες ήταν σημαντικά υψηλότερες. Επίσης, 

λαφυραγωγήθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων (σιτάρι, αλεύρι, φασόλια, τυρί, 

καλαμποκάλευρο, φακές κριθάρι κλπ.) (Μάγερ, 2009β:102-103).   

       Τα αποτελέσματα της επιχείρησης έδειξαν ότι ο κύριος στόχος, που ήταν η, με 

κάθε μέσο, εξόντωση των ανταρτών δεν επιτεύχθηκε, καθόσον τα γερμανικά 

στρατεύματα δεν συνάντησαν αντίσταση, εκ μέρους των ανταρτών, στην πορεία τους. 

Ωστόσο, το τίμημα το πλήρωσε για μια ακόμη φορά ο άμαχος πληθυσμός, με 

εκτελέσεις αθώων, πυρπολήσεις σπιτιών και διαρπαγή των ζώων και των ειδών 

διατροφής, πράγμα που κατέστησε προβληματική την παραμονή των ανταρτών στα 

βουνά και τα δάση του Ζαγορίου.  Στην πραγματικότητα οι Γερμανοί έθεσαν στο 

στόχαστρό τους τα χωριά της περιοχής Ζαγορίου, που αποτελούσαν πηγές 

ανεφοδιασμού των ανταρτών και όχι άμεσα τα ορμητήρια των ίδιων των ανταρτών.  

        Οι ημερήσιες αναφορές της 1ης Ορεινής Μεραρχίας και του 22ου Ορεινού 

Σώματος Στρατού επιβεβαιώνουν ότι από τα μέσα Οκτωβρίου και μετά δεν 

διαπιστώθηκε στην περιοχή ευθύνης τους ανταρτική δραστηριότητα. Τόσο ο Λαντς, 

όσο και ο ανώτατος διοικητής Νοτιοανατολικής Ευρώπης, παρακολουθούσαν με 

ικανοποίηση την εξέλιξη της κατάστασης και έκριναν ότι οι αντιστασιακές 

οργανώσεις στην Ελλάδα  ήταν πλέον μικρής σημασίας.  Έτσι, η 1η Ορεινή Μεραρχία 

Καταδρομών, ολοκλήρωσε το έργο της στην Ήπειρο σε τέσσερις περίπου μήνες και 

στις 11 Νοεμβρίου 1943 αναχώρησε, με έγκριση του Χίτλερ, ύστερα από αίτημα του 

διοικητή της Ομάδας Στρατιών F με έδρα το Βελιγράδι, στρατάρχη Μαξιμίλιαν, προς 

τη Γιουγκοσλαβία (Μάγερ, ό.π., σ. 109-110).    

       Τέλος, μετά την αποχώρηση της 1ης Ορεινής Μεραρχίας Καταδρομών, το 22ο 

Ορεινό Σώμα Στρατού ενισχύθηκε με τμήματα πεζικού, τα οποία κατέφθασαν από 

την Αυστρία. Αν και οι επιθέσεις των ανταρτών στην περιοχή είχαν μειωθεί 

σημαντικά μετά τις επιχειρήσεις του Οκτωβρίου 1943, οι Γερμανοί συνέχισαν να 

διενεργούν επιχειρήσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα.  

                                                 
95 Ο ιδιαίτερα δυσανάλογος αριθμός των εχθρικών απωλειών 212 νεκροί σε σχέση με τους μόλις 2 
νεκρούς Γερμανούς στρατιώτες εξηγείται από το γεγονός ότι οι εχθρικές απώλειες για τις οποίες 
έκαναν λόγο στις αναφορές τους τα επιτελεία της Βέρμαχτ ήταν στην πραγματικότητα απώλειες που 
είχε υποστεί, κυρίως, ο άμαχος πληθυσμός και σε μικρότερο βαθμό οι μονάδες του ΕΛΑΣ.  Οι 
αναφορές από τις διάφορες στρατιωτικές μονάδες έκαναν λόγο για «νεκρούς εχθρούς», χωρίς να 
γίνεται διάκριση αν επρόκειτο για αντάρτες ή για τον άμαχο πληθυσμό, πολλά από τα θύματα του 
οποίου ήταν γυναίκες και παιδιά  (Δορδανάς, ό.π., σ. 426).     
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       Στο πλαίσιο αυτό, στις 23 Δεκεμβρίου 1943, το φυλάκιο του ΕΛΑΣ στο  χωριό 

Τρίστενο, πληροφορήθηκε από το παρατηρητήριο του ΕΛΑΣ στο χωριό Πέτρα, ότι 

ένα ισχυρό γερμανικό τμήμα κατευθύνεται προς το Τρίστενο. Σε επικοινωνία του 

φυλακίου με το 85 Σύνταγμα του ΕΛΑΣ, που είχε την έδρα του στο Σκαμνέλι, δόθηκε 

η εντολή να στηθεί ενέδρα στην είσοδο του χωριού Γρεβενίτι και να ειδοποιηθούν οι 

κάτοικοι να εκκενώσουν το χωριό καταφεύγοντας στο βουνό και στα δάση.  

       Η δύναμη του φυλακίου του ΕΛΑΣ, αριθμούσε 15 άνδρες με 2 οπλοπολυβόλα  

Saint-Etienne και λιγοστά πυρομαχικά. Στη θέα των Γερμανών, οι αντάρτες 

εκδήλωσαν τα πρώτα πυρά «στο σωρό» κατά την αντάρτικη έκφραση, που είχαν ως 

αποτέλεσμα  να καθυστερήσουν τον εχθρό για να προλάβει ο κόσμος να κρυφτεί και 

στη συνέχεια  τράπηκαν σε φυγή.  

       Εν τω μεταξύ, από μια γερμανική στρατιωτική ομάδα, η οποία είχε ακροβολιστεί 

σε άλλο σημείο του χωριού (Γρεβενίτι), εκτελέστηκε ο Γιώργος Σκαρπίδης και η 

Ηλέκτρα Δερμάνη.  Οι Γερμανοί, ακολούθως, εισήλθαν ανενόχλητοι στο χωριό και 

διέμεναν στα σπίτια, που είχαν διασωθεί από την πυρπόληση στο πλαίσιο της 

επιχείρησης «Πάνθηρας». Κατά την ολιγοήμερη παραμονή τους στο χωριό, 

συνέλαβαν 60 γυναικόπαιδα, τα οποία ενέκλεισαν για τρεις ημέρες στην εκκλησία 

του Αγίου Αθανασίου χωρίς τροφή και νερό (φωτ:13). Αφού εόρτασαν και την 

Πρωτοχρονιά του 1944, ρίχνοντας φωτοβολίδες και όλμους, αναχώρησαν 

πυρπολώντας και τα υπόλοιπα σπίτια και γενικά οποιονδήποτε στεγασμένο χώρο 

(Ρογκότης, ό.π., σ. 163-168).  

       Επίσης, στις 13 Δεκεμβρίου 1943 είχαν πυρπολήσει κάποια σπίτια στο 

Φλαμπουράρι, στις 25 Δεκεμβρίου κάποια άλλα στη Δόλιανη και στις 28 

Δεκεμβρίου, 14 σπίτια στο χωριό Τρίστενο, όλα γειτονικά του Γρεβενιτίου.   

 2.5.5.Η επιχείρηση «Sperber» (Σαΐνι) 

       Μετά την αποχώρηση της 1ης Ορεινής Μεραρχίας από την Ελλάδα, ο Χούμπερτ 

Λαντς παρέμεινε με το επιτελείο του 22ου Ορεινού Σώματος Στρατού στα Ιωάννινα 

και επιθυμία του ήταν να καταφέρει να συνεργαστεί με τις «εθνικόφρονες δυνάμεις». 

Μάλιστα, ένας από τους στενότερους συνεργάτες του ο αξιωματικός Κλάους 

Γκαίρναντ ανέφερε ότι το σχέδιό του ήταν «να αποφευχθούν οι εχθροπραξίες με τις 

εθνικόφρονες δυνάμεις του στρατηγού Ζέρβα…και να καταπολεμηθεί με κοινές 

δράσεις ο μπολσεβικισμός, με στόχο την ειρήνευση της χώρας» (Μάγερ, ό.π., σ. 115). 



 95

       Ο Π. Βόγλης (ό.π., σ. 125) για το ίδιο θέμα αναφέρει: «Παράλληλα, ο Ζέρβας 

προσέγγισε, μέσω αντιπροσώπου, τους Γερμανούς και συστήθηκε μια άτυπη 

συμφωνία ανακωχής μεταξύ τους».   

       Εν τω μεταξύ οι επιθέσεις μεταξύ τμημάτων του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ 

συνεχίζονταν, ιδιαίτερα στην περιοχή των Τζουμέρκων και του ποταμού Αράχθου.  

       Στο πλαίσιο αυτό είχαν διεξαχθεί κάποιες αναγνωριστικές συζητήσεις μεταξύ 

«εξουσιοδοτημένων» ανδρών του ΕΔΕΣ και του 22ου Ορεινού Σώματος Στρατού και 

την 1η Φεβρουαρίου 1944, όταν ο διοικητής του 22ου Ορεινού Σώματος Στρατού 

στρατηγός Λαντς βρισκόταν αδειούχος στη Γερμανία, αποφασίστηκε και 

σχεδιάστηκε στα Ιωάννινα κοινή επιχείρηση του γερμανικού στρατού με τον ΕΔΕΣ96 

με την κωδική ονομασία «Σαΐνι» (Sperber) από τον διευθυντή του γραφείου 

επιχειρήσεων Ια  Λαίμπεν και τον διεθυντή του 2ου γραφείου Ιc  Λέντε. Το σχέδιο 

προέβλεπε τη δημιουργία δύο ομάδων μάχης υπό την διοίκηση του υπολοχαγού 

Γκρόσμαν και του ταγματάρχη Μάγερ, οι οποίες έπρεπε: 

 «να απόσχουν από οποιεσδήποτε εχθρικές ενέργειες απέναντι στον 

άμαχο πληθυσμό στην περιοχή επιρροής του Ζέρβα. Θα εμπλακούν σε 

μάχες με τις συμμορίες του Ζέρβα μόνο σε περίπτωση που δεχτούν 

επίθεση από αυτές» (στο ίδιο, σ. 122-123).  

       Η επιχείρηση «Σαΐνι» άρχισε στις 3 Φεβρουαρίου 1944 με μετακίνηση μονάδων 

και τη χρήση βαρέως πυροβολικού. Η ομάδα του Μάγερ, που κινήθηκε στην περιοχή 

του Ζαγορίου, στρατοπέδευσε στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου Τριστένου 

(φωτ:14, 15, 16).  

       Εκτός από την ομάδα ανταρτών του 2/85 τάγματος, στην περιοχή βρισκόταν 

ακόμη δύο τάγματα97 του ΕΛΑΣ, προερχόμενα από τη δυτική Μακεδονία με 

κατεύθυνση προς το μέτωπο του Αράχθου και μια διμοιρία Ιταλών ολμιστών, οι 

οποίοι μαζί με τον αξιωματικό τους είχαν προσχωρήσει στον ΕΛΑΣ. Στη διάρκεια 

της νύχτας προσπάθησαν να καταλάβουν επίκαιρες θέσεις για να επιτεθούν. Η 

οργάνωση και η διεύθυνση της μάχης ανατέθηκε στο Στάθη Παπαβρανούση από το 

Γρεβενίτι. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι αντάρτες επιτέθηκαν τα ξημερώματα και οι 

                                                 
96 Σύμφωνα με ένορκες καταθέσεις, στο πλαίσιο εισαγγελικών ερευνών στη Γερμανία, ο Φρήντριχ 
Έρντμαν, αξιωματικός του 22ου Ορεινού Σώματος Στρατού, δήλωσε ότι το επιχειρησιακό σχέδιο 
καταρτίστηκε, από κοινού, από τους αξιωματικούς Λαίμπεν και Λέντε και τον Θεόδωρο Σαράντη, που 
φερόταν ότι ήταν εξουσιοδοτημένος από τον Ζέρβα (Μάγερ, ό.π., σ. 123). 
97  Δεν επρόκειτο για τάγματα κανονικού στρατού, αλλά δύναμη γύρω στους 150 - 200 άντρες 
(Ρογκότης, ό.π., σ. 180).   
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Γερμανοί, αφού αρχικά αιφνιδιάστηκαν, τράπηκαν σε φυγή, αλλά έπεσαν πάνω σε 

ενέδρα, όπου σκοτώθηκαν οι περισσότεροι, ενώ οι υπόλοιποι συνελήφθησαν 

αιχμάλωτοι.98  

      Σύμφωνα με τον Ρογκότη (ό.π., σ. 185-186), ο απολογισμός της μάχης ήταν 15 

νεκροί Γερμανοί στρατιώτες, 3 νεκροί Γερμανοί υπαξιωματικοί, 1 νεκρός Γερμανός 

αξιωματικός, 6 τραυματίες και 39 αιχμάλωτοι. Από πλευράς ολισμού, περιήλθαν 

στους αντάρτες 1 ομαδικός όλμος με πολλά βλήματα, 4 μυδράλια, 7 αυτόματα 

στάγερ, δεκάδες τουφέκια μάουζερ, 4 πιστόλια παραμπέλουμ, 4 διόπτρες  και 1 

ασύρματος. Επίσης, στη μάχη αυτή σκοτώθηκε και ο πρώτος αντάρτης του 2/85 

τάγματος ο Θόδωρος Μήτσης από τα χωριά της Κόνιτσας.  

       Από γερμανικής πλευράς, ωστόσο, ανακοινώθηκαν 6 νεκροί στρατιώτες, οι 

οποίοι ήταν εντελώς απογυμνωμένοι, 6 τραυματίες και 36 στρατιώτες ως 

αγνοούμενοι, οι οποίοι ποτέ δεν επέστρεψαν στη μονάδα τους. Ως αντίποινα ο 

Μάγερ, διέταξε την πυρπόληση του χωριού Τρίστενο, στη διάρκεια της οποίας 6 

άμαχοι έχασαν τη ζωή τους (στο ίδιο, σ. 126).  

        Και ενώ το 2/85 Τάγμα έφυγε αμέσως συνοδεύοντας τους αιχμαλώτους και 

τραυματίες  στην έδρα του Συντάγματος στο Σκαμνέλι, την επομένη το πρωί, τα 

μακεδονικά τάγματα, που είχαν διανυκτερεύσει στο Τρίστενο, δέχτηκαν επίθεση από 

τα υψώματα του Τριστένου και της Πέτρας και αναγκάστηκαν να υποχωρήσουν προς 

το Γρεβενίτι και το Φλαμπουράρι, πλην όμως άφησαν πίσω τους πέντε νεκρούς 

αντάρτες  (φωτ: 17) (Ρογκότης, ό.π., σ. 187)  

       Ύστερα από ένα μικρό διάλειμμα, στις 25 Μαρτίου 1944  δύο μεγάλα γερμανικά 

στρατιωτικά τμήματα έκαναν πάλι την εμφάνισή τους στην περιοχή. Ζαγορίου. Το 

ένα διέσχισε το Γρεβενίτι και κατευθυνόταν προς το Φλαμπουράρι, ενώ το άλλο 

κινιόταν παράλληλα του Γρεβενιτίου στην πλευρά της Δόλιανης. Στο δρόμο, όμως, 

και τα δύο τμήματα έπεσαν σε ενέδρα ανταρτών, πλην όμως δεν κατέστη δυνατόν να 

εξακριβωθεί αν υπήρξαν απώλειες και από τις δύο πλευρές. Πάντως την επομένη τα 

δύο τμήματα επέστρεψαν πυροβολώντας στο δρόμο. Ο λόγος αυτής της επιδρομής, 

όπως έγινε αργότερα γνωστό, ήταν η πλαγιοφύλαξη του δρόμου Ιωαννίνων–

                                                 
98 Η γερμανική επιτυχία με τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον των ορεινών χωριών του 
Ζαγορίου, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Πάνθηρας», αποδείχθηκε στην πράξη παροδική. Λίγους 
μόνο μήνες μετά την αποχώρηση των γερμανικών τμημάτων από το Γρεβενίτι, οι αντάρτες 
επέστρεψαν στις αρχικές τους θέσεις και συνέχισαν τις ενέδρες και επιθέσεις εναντίον τους.   
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Μετσόβου κατά τη μεταφορά των Γιαννιωτών Εβραίων προς το Άουσβιτς (στο ίδιο, 

σ. 191-193).   

       Η δεύτερη αυτή επιδρομή των γερμανικών στρατευμάτων σημαίνει και την 

ολοκληρωτική καταστροφή του ανατολικού Ζαγορίου. Άλλωστε, το ανατολικό 

Ζαγόρι ήταν στην ουσία το επαναστατημένο Ζαγόρι και η μανία των Γερμανών 

εναντίον του ήταν πρωτοφανής.          

  2.5.6.Η επιχείρηση «Steinadler» (Χρυσαετός) 

       Στις 5 Μαΐου 1944 ο Λάντς με το επιτελείο του επέστρεψαν στα Ιωάννινα και ο 

στρατηγός ανέλαβε και πάλι από τον Λούντβιγκερ τον τομέα ευθύνης του 22ου 

Ορεινού Σώματος Στρατού. Σημειώνεται ότι ο Λαντς στις 7 Μαρτίου 1944 είχε 

παραδώσει  στα Ιωάννινα τη διοίκηση στο στρατηγό Λούντβιγκερ και ο ίδιος με το 

επιτελείο του είχε  μεταβεί στην Ουγγαρία, όπου ανέλαβε τη διοίκηση τριών 

μεραρχιών στο πλαίσιο της επιχείρησης «Μαργαρίτα» (Μάγερ, ό.π., σ. 152, 155).  

       Μετά την επιτυχή έκβαση της επιχείρησης «Αίγαγρος» στη νότια Αλβανία, στις 

21 Ιουνίου 1944 συγκεντρώθηκαν στο Αργυρόκαστρο οι Λάντς, Στέττνερ και Λερ, 

όπου συζήτησαν τα αποτελέσματα της επιχείρησης και τον σχεδιασμό μιας άλλης 

(φωτ: 18), λόγω έξαρσης των ανταρτικών επιθέσεων κατά μήκος των οδών 

ανεφοδιασμού των γερμανικών στρατευμάτων. Η νέα επιχείρηση έφερε την ονομασία 

«Χρυσαετός» και θα διεξαγόταν εναντίον του ΕΛΑΣ στην περιοχή των Γρεβενών, 

του Μετσόβου, της Κόνιτσας και της Καστοριάς (στο ίδιο, σ. 165). 

       Ο Λάντς αξίωσε να τηρηθεί απόλυτη μυστικότητα και το σχέδιο για τη 

διεξαγωγή της επιχείρησης, που προέβλεπε τη συγκρότηση τεσσάρων ομάδων μάχης, 

οι οποίες θα προωθούνταν από όλες τις κατευθύνσεις ταυτόχρονα προς τον 

Πεντάλοφο,99 έγινε γνωστό μόνο στους διοικητές της ομάδας μάχης. Στους 

στρατιώτες και στον άμαχο πληθυσμό διαδόθηκε η φήμη ότι επρόκειτο να 

μετακινηθούν στο Μαυροβούνιο (στο ίδιο, σ. 167). 

       Η επιχείρηση «Χρυσαετός» ξεκίνησε τις πρωινές ώρες της 3ης Ιουλίου 1944. Ο 

Λάντς, ο οποίος θα συντόνιζε την επιχείρηση από την Ερσέκα (Αλβανίας), έδωσε 

εντολή στις μονάδες του να φροντίσουν να γνωστοποιήσουν στους κατοίκους των 

                                                 
99 Σύμφωνα με πληροφορίες της Άμπβερ, στην περιοχή αυτή βρισκόταν η 9η Μεραρχία του ΕΛΑΣ υπό 
τον συνταγματάρχη Ιωάννη Καραγιάννη, ενώ το Αρχηγείο της ήταν στον Πεντάλοφο (Μάγερ, ό.π., σ. 
165-166).  
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περιοχών, που διέρχονταν, είτε με τοιχοκολλήσεις, είτε με ανακοινώσεις με 

μεγάφωνα τα εξής:100 

«…Κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που ξεκινούν σήμερα, ολόκληρος 

ο πληθυσμός…οφείλει να παραμείνει στους οικισμούς του. Παραβάσεις 

θα τιμωρούνται με βάση τον στρατιωτικό νόμο. Κάθε επικοινωνία ή 

συνεργασία με τους αντάρτες θα τιμωρείται με θανατική ποινή. Η 

διάσχιση των περιφερειακών οδών των οικισμών απαγορεύεται. 

Παραβάτες θα πυροβολούνται χωρίς προειδοποίηση…» (στο ίδιο, σ. 168).         

       Στην περιοχή του Ζαγορίου (φωτ: 19) κατευθύνθηκαν οι μονάδες της 104ης 

Μεραρχίας Καταδρομών, στις οποίες είχε ανατεθεί η ευθύνη του άξονα Ιωαννίνων – 

Μετσόβου – Κρανιάς (Γρεβενών). Σύμφωνα με τον Ρογκότη (ό.π., σ. 215-217), δύο 

βαριά οπλισμένα τάγματα των Γερμανών εξορμώντας από τη Μπαλντούμα, 

κατευθύνθηκαν το ένα προς το Γρεβενίτι και το άλλο προς τη Δόλιανη.  

       Το τάγμα που κινήθηκε προς το Γρεβενίτι αντιμετωπίστηκε, στις 7 Ιουλίου 1944, 

από μια διμοιρία ανταρτών του 2/85 τάγματος του ΕΛΑΣ στη θέση «Άγιος 

Δημήτριος». Μετά από την οπισθοχώρηση των ανταρτών, οι Γερμανοί συνέλαβαν 

στο χωριό Γρεβενίτι τον Ιωάννη Τζουβάρα, τη Χρυσάνθη Τζουβάρα, νύφη του, με το 

αβάπτιστο αγοράκι της, την Ελένη Κουλούρη, τον Δημήτριο Νικολέτα, τη Βασιλική 

Τισσανάκη και την Αγγελική Ρέβενου, τους οποίους οδήγησαν στο σημείο της 

ενέδρας και τους εκτέλεσαν.101   

       Στην εξέλιξη της ίδιας επιχείρησης, στις 24 Αυγούστου 1944, εκτελέστηκαν στο 

Γρεβενίτι και οι Χριστόδουλος Θεοδωρίκας, πρόεδρος του χωριού,  Αγγελική 

Αβραμοπούλου, Γεώργιος Βαβέκης, Χρίστος Βλάχος και Δημήτριος Βόντινας, 

σύνδεσμος του εφεδρικού ΕΛΑΣ.102  

                                                 
100 Σύμφωνα με μαρτυρίες της εποχής, ούτε τοιχοκολλήσεις έγιναν, ούτε φυλλάδια ρίφθηκαν, ούτε 
ανακοινώσεις με μεγάφωνα έγιναν (στο ίδιο, σ. 168). 
101  Ο Χρίστος Ρογκότης, στο βιβλίο του Το Γρεβενίτι στην Αντίσταση γράφει σχετικά «…Ένας 
Γερμανός στρατιώτης  άρπαξε από την αγκαλιά της Χρυσάνθης Τζουβάρα το μωρό και πετώντας το 
ψηλά το κάρφωσε στην ξιφολόγχη του. Ξετρελαμένος ο παππούς, Γιάννης Τζουβάρας, εκσφενδόνισε 
μια πέτρα στο κεφάλι του φονιά. Τότε έπεσαν πάνω του τα υπόλοιπα κτήνη και τον κατατρύπησαν με 
τις ξιφολόγχες τους. Την ίδια τύχη είχαν και οι υπόλοιποι…» (Ρογκότης, ό.π., σ. 216) 
102 Σύμφωνα με την Έκθεση της Επιτροπής καταγραφής ζημιών (Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 
52-53) και το δήμαρχο Ζαγορίου (Σπύρου, 2005),  ο συνολικός αριθμός των εκτελεσμένων είναι 
δώδεκα, με τη διαφορά ότι στις 7 Ιουλίου 1944 φέρονται ότι εκτελέστηκαν στα δάση, όπου διέφευγαν 
για να κρυφτούν, οι  Γεώργιος Φίνος, Χρίστος Βλάχος, Γεώργιος Βαβέκης, Δημήτριος Βόντινας και 
Χριστόδουλος Θεοδωρίκας, πρόεδρος του χωριού, ενώ στις 24 Αυγούστου 1944 εκτελέστηκαν 
ομαδικά οι Ιωάννης Τζουβάρας, Χρυσάνθη Τζουβάρα με το αβάπτιστο μωρό της, Δημήτριος 
Νικολέτας, Αγγελική Ρέβενου, Βασιλική Τισανάκη και Ελένη Κουλούρη.       
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       Τέλος, στο πλαίσιο της ίδιας επιχείρησης τον Ιούλιο του 1944 υπέστησαν 

λεηλασίες και νέες καταστροφές και τα κοντινά χωριά Τρίστενο, Φλαμπουράρι, 

Ελατοχώρι, Βοβούσα, Δόλιανη και Λεπτοκαρυά.103 Μάλιστα στη Λεπτοκαρυά, 

εκτέλεσαν τον δεκαεπτάχρονο Νικόλαο Μπλανά, τον οποίο στρατολόγησαν για να 

τους υποδείξει το δρόμο προς άλλα χωριά104 (Δόλιανη, Καστανώνα). 

       Τέλος, στις 29 Αυγούστου 1944, εξαιτίας ενός σαμποτάζ, εκ μέρους των 

ανταρτών στη θέση «Χάνι Νεγράδων», που είχε ως αποτέλεσμα το φόνο τριών 

Γερμανών και την καταστροφή του αυτοκινήτου τους, γερμανικό στρατιωτικό 

απόσπασμα λεηλάτησε το χωριό Άνω Σουδενά (Άνω Πεδινά), πυρπόλησε και 

κατέστρεψε 8 από τα 93 σπίτια και συνέλαβε 11 ομήρους, τους οποίους 

απελευθέρωσε μετά από ένα δεκαήμερο.105  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

                                                 
103 Σύμφωνα με τον Αυδή «…Μετά καιρόν, έτερον απόσπασμα εκ 30 ανδρών εισελθών εν τω χωρίω 
μας, αφού αφήρεσε σημαντικήν ποσότητα τυρού, βουτύρου και μέλιτος, άτινα ως πειναλέοι λύκοι 
κατεβρόχθιζον, συναπεκόμισαν και πολλά είδη ρουχισμού εκ των ερήμων κατοίκων οικιών, 
αιχμαλωτίσαντες δε και τον ποιμενόπαιδα 16ετή υιόν Αριστίππου Μπλανά Νικόλαον, πορευόμενοι 
προς Δραγάριον, τον εξετέλεσαν δια πυροβολισμού εκείθεν του παρεκκλησίου μας Αγ. Χριστοφόρου, 
παρασύραντες το σώμα του εις κρημνόν…» (Αυδής, ό.π., σ. 118).  
104 Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 57. 
105Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 49). 
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Η ΕΡΕΥΝΑ 
 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ 
 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

1. Μεθοδολογική προσέγγιση 

       Η μεθοδολογία, που υιοθετήθηκε κατά τη διεξαγωγή της παρούσας έρευνας, 

βασίστηκε στο θέμα και τους στόχους της έρευνας. Τονίζεται, ωστόσο, ότι το πεδίο 

της έρευνας, το Ζαγόρι, είναι ταυτόχρονα χώρος καταγωγής και περιστασιακά τόπος 

κατοικίας μου. Σε πρακτικό επίπεδο αυτό σημαίνει ότι ο ερευνητής, πέρα από τις 

δυνατότητες, που του παρέχει η αυτονόητη επαφή του με το πεδίο της έρευνάς του, 

θα πρέπει να διατηρήσει, ταυτόχρονα, μια διανοητική και συναισθηματική απόσταση 

από τους ντόπιους, προκειμένου η προσέγγισή του να συνοδεύεται από επιστημονική 

εγκυρότητα (Bakalaki, 1997:514-515). Σ’ αυτό το πλαίσιο, άλλωστε, εντάσσεται   και 

η προσπάθεια εξάντλησης όλης της σχετικής, με το θέμα και την περιοχή, 

προϋπάρχουσας βιβλιογραφίας,106 ώστε, αφενός να διασφαλίζεται η επαφή με το 

επιστημονικά διαμορφωμένο πλαίσιο για μια νέα προσέγγιση του αντικειμένου και 

αφετέρου να αποκτηθεί ένα επαρκές υπόβαθρο γνώσεων, προκειμένου να 

ανταποκριθούμε στο σχεδιασμό και τη διαδικασία των συνεντεύξεων (Thompson, 

2002:273).  

       Την έρευνά μας συνθέτουν τρία επιμέρους ερευνητικά πεδία: α) γνωριμία με την 

περιοχή, την εποχή και τα γεγονότα μέσα, κυρίως, από την βιβλιογραφία, β) 

συνέντευξη με άτομα, τα οποία έζησαν την εποχή αυτή και είχαν να καταθέσουν τις 

δικές τους εμπειρίες και απόψεις, που επιβεβαιώνουν ή φωτίζουν από διαφορετική 

σκοπιά όσα συνέβησαν, γ) συνέντευξη με ανθρώπους που δεν ήταν αυτόπτες ή 

αυτήκοοι μάρτυρες, αλλά άκουσαν τα γεγονότα από άλλους, οι οποίοι τα έζησαν. Με 

βάση τις παρατηρήσεις αυτές η μεθοδολογία που ακολούθησα κατά τη διεξαγωγή της 

επιτόπιας έρευνας θα μπορούσε να συνοψιστεί στα ακόλουθα σημεία: 

α) Η ερευνητική μου προσπάθεια πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα  από τον 

Φεβρουάριο μέχρι τον Μάιο του 2017. Στο διάστημα αυτό προσπαθήσαμε να 

καλύψουμε τα κενά της ιστορικής έρευνας και να φωτίσουμε τις διάφορες όψεις του 

                                                 
106  Σύμφωνα με την Hαstrup, (1998:357), η πρακτική αυτή συνιστά απαράβατο κανόνα 
επαγγελματικής δεοντολογίας, έναν απ’ αυτούς που διασφαλίζουν την αντικειμενικότητα.    
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θέματός μας μέσα από προσωπικές συνομιλίες-συνεντεύξεις με ανθρώπους, οι οποίοι 

έζησαν τα γεγονότα ή τα άκουσαν από άλλους ή ανθρώπους οι οποίοι διαθέτουν 

στοιχεία και πληροφορίες, που αξίζει να διασωθούν διότι είναι μάρτυρες της εποχής 

και οι μαρτυρίες τους συνιστούν πρωτογενές υλικό.  

       Οι αφηγήσεις επιζώντων, ίσως έχουν αναπότρεπτα υποκειμενικό χαρακτήρα, 

αλλά, με την αντιπαραβολή και την κριτική επεξεργασία τους, μπορεί να αποδειχθούν 

μοναδικές στο να μας δώσουν πληροφορίες, που δεν περιλαμβάνονται σε γραπτά 

κείμενα.  

       Τα τελευταία χρόνια ο όρος «αφήγηση» συναντάται όλο και περισσότερο στην 

προφορική ιστορία. Με τα λόγια της Abrams: 

«Η αφήγηση είναι ένας από τους τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι 

βγάζουν νόημα από τις εμπειρίες τους και τις μεταβιβάζουν σε άλλους… 

Αφήγηση δεν είναι απλώς το περιεχόμενο της ιστορίας, αλλά αυτή 

καθαυτή η πράξη της εξιστόρησης» (Abrams, 2014:39, 151-152).  

       Μέσω του προφορικού λόγου επιχειρείται, αφενός μεν, η καταγραφή του 

γεγονότος από την οπτική γωνία του αφηγητή, αφετέρου δε, η ανασύσταση του 

βιώματος, που συνοδεύει το γεγονός όντας συνυφασμένο μαζί του (Γκίκα & 

Μπελογιάννη, ό.π., σ. 118). Η προφορική ιστορία αξιοποιεί την ανάγκη των 

ανθρώπων να διατηρήσουν ζωντανό το παρελθόν τους μέσα από την κατάθεση 

του προσωπικού τους βιώματος.  Η προφορική μαρτυρία, η προσωπική ματιά, οι 

αφηγήσεις των προσωπικών βιωμάτων προσφέρουν πολύτιμο υλικό, το οποίο σε 

συνδυασμό με άλλες ιστορικές πηγές δίνουν μια πολυεπίπεδη και πολυπρισματική 

οπτική του παρελθόντος (Σακκά, 2008:1,2). Έχουμε να κάνουμε με ζωντανές πηγές, 

οι οποίες ακριβώς επειδή είναι ζωντανές, έχουν την δυνατότητα να «συνεργαστούν» 

μαζί μας σε μια αμφίδρομη διαδικασία (Abrams, ό.π., σ. 22-23, 34).  

       Η προφορική ιστορία επιτρέπει, με άλλα λόγια, μια δικαιότερη και πιο 

πολυδιάστατη εκτίμηση του παρελθόντος, καθώς μπορούν να επιστρατεύονται και 

μάρτυρες από τις κατώτερες τάξεις, τους μη προνομιούχους και τους αδύναμους, 

εκείνους οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να εκφραστούν, κάτι που επιτρέπει μια 

πιο ρεαλιστική και αμερόληπτη ανασύνθεση του παρελθόντος, μια αμφισβήτηση της 

επίσημης εκδοχής. Σε αυτό το πλαίσιο, η προφορική ιστορία βγάζει από την αφάνεια 

ανθρώπους απλούς, που ήταν στο περιθώριο της Ιστορίας και τους τοποθετεί στο 

κέντρο των γεγονότων, ως δρώντα υποκείμενα με συγκεκριμένα κίνητρα, 

συμπεριφορά και δράση (στο ίδιο, σ. 45), τα οποία καθώς ανακαλούν και αφηγούνται 
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ενεργοποιούν συγκεκριμένες και διαρκώς αναπλαισιούμενες νοηματοδοτικές 

πρακτικές.  

        Σύμφωνα με τον Paul Thompson, η ιστορία «αποκτά μια νέα διάσταση από τη 

στιγμή που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως πρωτογενής πηγή τα βιώματα κάθε 

λογής ανθρώπων». Ο ιστορικός - ερευνητής, ανάλογα με τις πληροφορίες και τα 

τεκμήρια που χρειάζεται, μπορεί να επιλέγει από ποιον θα πάρει συνέντευξη και τι 

ακριβώς θα τον ρωτήσει, με σκοπό να συλλέξει τα βασικά στοιχεία, που απαιτούνται, 

για να στηρίξει τα ιστορικά επιχειρήματά του.   Η προφορική ιστορία βασίζεται στον 

προφορικό λόγο, ο οποίος ηχογραφείται με τεχνικά μέσα (μαγνητόφωνο)107 και στη 

συνέχεια απομαγνητοφωνείται και καταγράφεται (Thompson, ό.π., σ. 34-37,168).  

       Έχει, όμως, ιδιαίτερη σημασία η καλή ηχογράφηση της συνέντευξης και η 

απομαγνητοφώνησή της, ώστε το (απομαγνητοφωνημένο) κείμενο να αποδίδει με 

ακρίβεια τα όσα διαμείφθηκαν μεταξύ του πληροφορητή και του ερευνητή. Στην 

προκείμενη περίπτωση το γεγονός ότι ο ερευνητής κατάγεται από την περιοχή του 

Ζαγορίου, όπου και περιστασιακά διαμένει, τον βοήθησε όχι μόνο να αναπτύξει μια 

καλή συνεργασία με τους πληροφορητές-μάρτυρες, αλλά και να καταγράψει την 

ηχογραφημένη συνέντευξη με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια, καθόσον ήταν σε 

θέση να κατανοήσει λέξεις και εκφράσεις στην τοπική γλώσσα, καθώς και άλλες 

ιδιαιτερότητες της ομιλίας τους (Αbrams, ό.π., σ. 25-28).       

       Στην παρούσα έρευνα, η ανασύνθεση των ιστορικών γεγονότων μέσα από   την 

αφήγησή τους και η καταγραφή προσωπικών εμπειριών, συναισθημάτων και 

απόψεων για τις εξελίξεις, με τις όποιες αντεγκλήσεις και αντιφάσεις μπορεί να 

ενέχουν, αποδείχθηκε πολύτιμη. Η όποια υπερβολή, παραποίηση ή αποσιώπηση 

μπορεί να μας δείξει τον τρόπο που βίωσαν ή νοηματοδότησαν εκ των υστέρων τα 

γεγονότα οι σύγχρονοί τους και πως τα γεγονότα και οι τραυματικές βιωματικές 

εμπειρίες πέρασαν στη συλλογική μνήμη.  

       Για τον σχεδιασμό και τη διαδικασία των συνεντεύξεων, μελετήθηκε το βιβλίο 

του Paul Thompson Φωνές από το παρελθόν,108 καθώς και το βιβλίο της Lynn 

Abrams Θεωρία Προφορικής Ιστορίας. Επίσης, έγινε περιήγηση στην πλατφόρμα του 

                                                 
107Η μαγνητοφώνηση αποτελεί την καλύτερη και πληρέστερη καταγραφή, σε σχέση με τις σημειώσεις 
του ερευνητή σε περίπτωση που ο συνεντευξιαζόμενος αρνηθεί την ηχογράφησή του (Thompson, ό.π., 
σ. 165). 
108 P. Thompson, ό.π., σ. 273-298.  
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memoro, όπου υπάρχουν παραδείγματα βίντεο με συνεντεύξεις, όπως επίσης στην 

ιστοσελίδα της Ένωσης Προφορικής Ιστορίας.109   

2.Η αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 

      Το γεγονός ότι το θέμα προσεγγίζεται σε μια περιοχή, που συγκροτείται από 46 

χωριά, ασφαλώς επιβάλλει, σ’ ένα πρώτο επίπεδο, μια επιλογή των χωριών, όπου θα 

διεξαχθεί επιτόπια έρευνα. Δύο παράγοντες, που δεν πρέπει να αγνοηθούν, είναι το 

ζήτημα της σημερινής δημογραφικής κατάστασης των χωριών, αφού πολλά απ’ αυτά 

κατοικούνται ελάχιστα ή καθόλου κατά την περίοδο του χειμώνα, όταν, κυρίως, 

πραγματοποιήθηκε η έρευνα, και η εκτίμηση ότι οι Ζαγορίσιοι δεν θα 

ενθουσιάζονταν με την έρευνα ενός μεταπτυχιακού φοιτητή και δεν θα έσπευδαν να 

συμμετάσχουν στις συνεντεύξεις.    

       Τα περισσότερα από τα άτομα, που επιλέχθηκαν για συνέντευξη μας έγιναν 

γνωστά, είτε από σύσταση συνομηλίκων τους ή συγχωριανών τους και, συνήθως, 

ομοϊδεατών τους, είτε μέσω κοινών γνωστών, πράγμα που θεωρήθηκε ότι θα 

δημιουργούσε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη μεταξύ μας, μιας και θα υπήρχε ένα κοινό 

σημείο αναφοράς. Κάποια άτομα, επίσης, τα γνωρίσαμε από δημοσιεύματα ή 

αναφορές της δράσης τους στη βιβλιογραφία.  

       Βασικό κριτήριο της επιλογής μας αποτέλεσε το γεγονός ότι οι αφηγητές έπρεπε 

να έχουν κάποιες σημαντικές εμπειρίες από την εποχή και την περιοχή και να είναι σε 

θέση να τις ανασυνθέσουν μετά από τόσα χρόνια. Σύμφωνα με την Abrams (στο ίδιο, 

σ. 59-60): 

«Ο ερευνητής που παίρνει μια συνέντευξη προφορικής ιστορίας επιθυμεί 

ο ερωτώμενος να είναι σε θέση να κατασκευάσει μιαν αφήγηση, που να 

χαρακτηρίζεται από διαχρονική συνοχή, δηλαδή να εγκαθιδρύει σχέσεις 

μεταξύ παρόντος και παρελθόντος και να συνδέει χρονικά τα γεγονότα με 

έναν συνεκτικό τρόπο παρά να αναφέρει μεμονωμένα περιστατικά 

ασύνδετα μεταξύ τους».     

       Αντίστοιχο στόχο είχε και η προσπάθειά μας να έρθουμε σε επαφή με πρόσωπα 

διαφορετικού φύλου, ηλικίας και επαγγέλματος, που παρουσίαζαν ιδιαίτερο 

                                                 
109Ιστοσελίδες: http://www.epi.uth.gr/index.php?page=practice1) καθώς και 
https://www.google.gr/#q=(https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjTCzxWt1RQk 
(youtube), οι οποίες ανακτήθηκαν στις 10-2-2017.  
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ενδιαφέρον σε σχέση με το θέμα μας. Έτσι, τα πρόσωπα που επιλέξαμε για 

συνέντευξη δεν προέρχονται μόνο από το χώρο των ανταρτών, αλλά είναι άτομα που 

ανήκουν σε διαφορετικές ομάδες του πληθυσμού, όπως μητέρες, που αγωνίστηκαν να 

αναθρέψουν τα παιδιά τους στις στερήσεις και στις δυσκολίες της Κατοχής και 

μαθητές, που μέσα από την ξεγνοιασιά της ηλικίας τους αντιμετώπισαν με 

διαφορετικό τρόπο, από τους ενήλικες, τις σκληρές συνθήκες.  

       Η συλλογή του προφορικού υλικού έγινε με συνεντεύξεις σε ψηφιακό 

καταγραφέα (φωνής), οι οποίες, στη συνέχεια, απομαγνητοφωνήθηκαν με τη 

μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια (Thompson, ό.π., σ. 284-285).  

       Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η πιθανότητα δημιουργίας προβλήματος στη 

διαδικασία ή στους συζητητές μου, θεώρησα σκόπιμο να τους ενημερώσω 

προκαταβολικά για το σκοπό της έρευνας και τον τρόπο, που θα χρησιμοποιηθούν οι 

απαντήσεις τους στην εργασία. Ο χώρος, που επιλέχθηκε ήταν επιλογή του αφηγητή  

προκειμένου να εξασφαλιστεί η οικειότητα κι ένα άνετο επικοινωνιακό κλίμα (στο 

ίδιο, σ. 286, 288).  

3.Το ερωτηματολόγιο 

       Η συγκρότηση ερωτηματολογίου για ημιδομημένη συνέντευξη, έγινε ώστε να 

υπάρχει έλεγχος, από μέρους μας, ως προς τα θέματα, αλλά επιτρεπόταν παράλληλα, 

σε ένα ισότιμο επικοινωνιακό πλαίσιο, στον αφηγητή να εκφραστεί πιο ελεύθερα, 

μέσα από απλές, ανοιχτές και σαφώς διατυπωμένες ερωτήσεις. Το πλαίσιο των προς 

συζήτηση ζητημάτων, καθώς και των ερωτήσεων, βασίζεται στο σκοπό της έρευνας, 

στα θέματα, που η έρευνα πρόκειται να καλύψει, καθώς και στα βασικά ερευνητικά 

ερωτήματα. Σύμφωνα με την Abrams (ό.π., σ. 121), η θεματολογία της συνέντευξης 

και οι ερωτήσεις λειτουργούν ως μηχανισμός υποβοήθησης της μνήμης, με 

αποτέλεσμα ο αφηγητής να ανακτά μια σειρά από αναμνήσεις, τις οποίες στη 

συνέχεια θυμάται και τις αφηγείται.  

       Για την υποστήριξη των συνεντεύξεων είχε καταρτιστεί εκ των προτέρων ένα 

ενδεικτικό ερωτηματολόγιο, το οποίο επισυνάπτεται στο παράρτημα της εργασίας. 

Για την  συγκρότηση του ερωτηματολογίου αυτού συμβουλεύτηκα θεωρητικά 

εγχειρίδια,110 που πραγματεύονται τις προϋποθέσεις μιας επιστημονικά επαρκούς 

συνέντευξης, σύμφωνα με τους στόχους, που επιδιώκονται και τις πρακτικές, που 

                                                 
110Thompson, P., (2002). Φωνές από το Παρελθόν: Προφορική ιστορία. (μτφρ. Ρ.Β. Μπούσχοτεν & Ν. 
Ποταμιάνος). Αθήνα: Πλέθρον και Lynn Abrams, (2014). Θεωρία Προφορικής Ιστορίας. (μτφρ. Λ. 
Ρινόπουλος), Αθήνα: Πλέθρον.   
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πρέπει να εφαρμοστούν. Οι συνεντεύξεις έχουν τη μορφή ελεύθερων συζητήσεων με 

τους συνομιλητές  και οι ερωτήσεις, διατυπωμένες από μνήμης και προσαρμοσμένες 

στο εκάστοτε επικοινωνιακό πλαίσιο της κάθε συνέντευξης, αποτέλεσαν περισσότερο 

κίνητρα – ερεθίσματα για μια γενική καθοδήγηση των συνομιλητών μας ή την 

άντληση περισσότερων πληροφοριών από αυτούς (Thompson, ό.π., σ. 283).     

       Εξάλλου, κατά την Chase, ο ερευνητής πρέπει να κατευθύνει τις ερωτήσεις έτσι 

ώστε να αποσπά την αφήγηση των εμπειριών αυτού, ο οποίος παραχωρεί τη 

συνέντευξη και όχι ο τελευταίος, απλώς, να δίνει απαντήσεις στις ερωτήσεις, που του 

γίνονται (Abrams, ό.π., σ. 174).  Επειδή, στη διάρκεια των συνεντεύξεων, η 

εφαρμογή του ερωτηματολογίου υπήρξε ελαστική,111  ανάλογα με την απάντηση ή 

την τοποθέτηση του ερωτώμενου, η διάταξη των ερωτήσεων μπορούσε να 

τροποποιηθεί και ακόμη να γίνονται και διευκρινιστικές ή άλλες ερωτήσεις για 

περαιτέρω επεξήγηση ή αποσαφήνιση, καθώς και για την παροχή περισσότερων 

λεπτομερειών.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
111 Στο ζήτημα αυτό αναφέρεται εκτενώς ο P. Thompson, (ό.π., σ. 178,199, 273-298), προσδιορίζοντας 
τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη διαδικασία της συνέντευξης.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
 

1. Η διαδικασία και η επεξεργασία των συνεντεύξεων  

       Για τη διεκπεραίωση της ερευνητικής διαδικασίας, συγκεντρώθηκαν συνολικά 

είκοσι (20) συνεντεύξεις, οι οποίες αποτελούν προφορικές αφηγήσεις είκοσι (20) 

συνεντευξιαζόμενων, κατοίκων των χωριών του Ζαγορίου, τα οποία καταστράφηκαν 

στη διάρκεια των εκκαθαριστικών γερμανικών επιχειρήσεων.   

       Η διαδικασία συγκέντρωσης των συνεντεύξεων άρχισε το μήνα Φεβρουάριο και 

ολοκληρώθηκε το μήνα Απρίλιο του 2017. Η ανεύρεση των κατάλληλων προσώπων 

για την πραγματοποίηση των συνεντεύξεων στα χωριά του Ζαγορίου ήταν μια 

επίπονη διαδικασία, αφού πολλά από τα χωριά του Ζαγορίου κατά την περίοδο 

διεξαγωγής της έρευνας κατοικούνται ελάχιστα ή καθόλου και τα άτομα, που 

επελέγησαν για συνέντευξη ήταν υπερήλικες, οι οποίοι έπρεπε να έχουν κάποιες 

σημαντικές εμπειρίες από την εποχή και την περιοχή και να είναι σε θέση να τις 

ανασυνθέσουν μετά από τόσα χρόνια. Τα πρόσωπα, τα οποία προσεγγίσαμε μέσω, 

κυρίως, κοινών γνωστών, δέχτηκαν να μας καταθέσουν τις προσωπικές τους 

εμπειρίες, επιφυλάσσοντας φιλόξενη διάθεση στους χώρους, που (εκείνοι) είχαν 

επιλέξει να τους συναντήσουμε. Η επεξήγηση του σκοπού των συνεντεύξεων και οι 

συζητήσεις για διάφορα ζητήματα, τοπικού, κυρίως, ενδιαφέροντος, ήταν αναγκαίες 

προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση του κατάλληλου κλίματος για τη συγκέντρωση του 

απαραίτητου υλικού.  

       Για τη διεξαγωγή της έρευνας, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε δεν ήταν 

αντιπροσωπευτικά τυχαίο, με τη στενή στατιστική έννοια του όρου, αλλά, όπως 

προαναφέρθηκε, το αποτελούσαν αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα, που είχαν 

σημαντικές εμπειρίες από την περίοδο της Κατοχής και είχαν ως τόπο καταγωγής 

τους τα Ζαγοροχώρια, όπου  βίωσαν έντονα τα γεγονότα της μελετώμενης περιόδου. 

Έτσι, με βάση τον τόπο καταγωγής, οι πληροφορητές μας προέρχονται από τα 

ακόλουθα χωριά.112 Ανθρακίτης, Ασπράγγελοι, Βρυσοχώρι, Γρεβενίτι, Δίκορφο, 

Ελατοχώρι, Ηλιοχώρι, Καβαλλάρι, Καλουτά, Καρυές, Καστανώνας, Λάϊστα, 

Λεπτοκαρυά, Λιγκιάδες, Πέτρα, Τρίστενο, Φλαμπουράρι και Φραγκάδες.   

                                                 
112 Με αλφαβητική σειρά. 
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       Από τους είκοσι (20) συνολικά πληροφορητές μας οι δεκαεπτά (17) είναι άνδρες 

και οι τρεις (3) γυναίκες.113 Όλοι τους έχουν γεννηθεί μεταξύ των ετών 1923 και 

1937, υποδηλώνοντας ότι η ηλικία τους κυμαινόταν τότε μεταξύ 6 και 20 ετών, οι 

οποίοι βίωσαν τα γεγονότα της υπό εξέταση χρονικής περιόδου, εκτός από δύο (2) 

πληροφορητές-μάρτυρες, οι οποίοι μας κατέθεσαν τις πληροφορίες τους, όπως τις 

είχαν ακούσει από τους οικείους τους ή συγχωριανούς τους, που  είχαν βιώσει τα ίδια 

τα τραυματικά γεγονότα.   

         Για την υποστήριξη των συνεντεύξεων είχε καταρτιστεί εκ των προτέρων ένα 

ενδεικτικό ερωτηματολόγιο, προσαρμοσμένο  σε θεματικούς άξονες, που αφορούσαν 

τα αντίποινα των γερμανικών αρχών Κατοχής εναντίον του άμαχου πληθυσμού των 

κατοίκων των Ζαγοροχωρίων, την αιτία και το σκοπό τους, καθώς και την 

αποτελεσματικότητα και τις επιπτώσεις τους. Το αρχικό αυτό ενδεικτικό 

ερωτηματολόγιο, λειτούργησε ως οδηγός της πορείας των συνεντεύξεων, ως ένας 

κατάλογος θεμάτων, που τέθηκαν προς συζήτηση με τους συνομιλητές μας.   

       Σε όλες τις συναντήσεις ετίθετο, αρχικά, το θέμα της συζήτησης και οι 

συνομιλητές αφηγούνταν τις προσωπικές τους εμπειρίες γύρω από αυτό, χωρίς να 

διακόπτεται η ροή του λόγου τους και της σκέψης τους, καταθέτοντας πρώτα όλα όσα 

εκείνοι θυμούνταν και ήθελαν να αναφέρουν, με τη σειρά που τα ανακαλούσαν στη 

μνήμη τους. Παρέμβαση γινόταν μόνο σε περίπτωση, που χρειαζόταν να υποβληθούν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις για την επεξήγηση περιστατικών, την αποσαφήνιση 

καταστάσεων, την αποκάλυψη σχετικών λεπτομερειών, καθώς και για την επαναφορά 

της αφήγησης στην υπό εξέταση περίοδο, όταν αυτή εκτρεπόταν σε θέματα εκτός 

ιστορικού ενδιαφέροντος.  

       Ο ευέλικτος τρόπος χειρισμού των ερωτήσεων ήταν αυτός, που παρακίνησε τους 

συνομιλητές μας να θέσουν τη μνήμη τους σε εντατικότερη λειτουργία, να 

εκφράσουν ενδόμυχες σκέψεις τους, να μοιραστούν ανομολόγητα συναισθήματα από 

τα τραυματικά γεγονότα της παιδικής τους ηλικίας και να συνειδητοποιήσουν τη 

σημασία για το πεδίο της ιστορικής έρευνας των βιωμένων μαρτυριών τους.  

                                                 
113 Σήμερα, στα χωριά του Ζαγορίου βρίσκονται ελάχιστοι υπερήλικες κάτοικοι (άνδρες και γυναίκες), 
οι οποίοι απετέλεσαν τους πληροφορητές-μάρτυρες της επιτόπιας έρευνας. Η αριθμητικη υπεροχή των 
ανδρών οφείλεται στους εξής λόγους: α) ο υπερήλικος ανδρικός πληθυσμός των χωριών είναι στην 
πλειοψηφία του γηγενής, που βίωσε τα υπό εξέταση γεγονότα, χωρίς, όμως, να συμβαίνει το ίδιο και 
με τις συζύγους τους, οι περισσότερες των οποίων κατάγονται από άλλα χωριά ή περιοχές και ως εκ 
τούτου δεν βίωσαν τα γεγονότα, δεδομένου ότι διαμένουν στα χωριά από το γάμο τους και μετά και β) 
Ο γυναικείος υπερήλικος πληθυσμός είναι στην πλειοψηφία του μικρότερος ηλικιακά από τους 
άνδρες-συζύγους των και ως εκ τούτου δεν βίωσε τα γεγονότα, γιατί μπορεί και να μην είχε γεννηθει 
ακόμη κατά την περίοδο της Κατοχής.          
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       Όλες οι συνεντεύξεις μαγνητοφωνήθηκαν με τη χρήση ηλεκτρονικού (ψηφιακού) 

καταγραφέα φωνής και απομαγνητοφωνήθηκαν πλήρως. Κατά την 

απομαγνητοφώνηση, καταβλήθηκε προσπάθεια, ώστε ο προφορικός λόγος να 

αποδοθεί πιστά στο γραπτό κείμενο και να διατηρηθεί η υφολογική ιδιαιτερότητα του 

εκάστοτε αφηγητή. Η μόνη παρέμβαση, που έγινε κατά τη διάρκεια της 

απομαγνητοφώνησης, αφορούσε την τοποθέτηση σημείων στίξης στα κατάλληλα 

σημεία, προκειμένου να αποδοθεί η συναισθηματική κατάσταση του κάθε αφηγητή, 

οι αναγκαίες παύσεις στο λόγο του, αλλά και η προσπάθειά του να αναδυθούν από τη 

μνήμη του όλες οι λεπτομέρειες, τις οποίες θεωρούσε αναγκαίο ότι έπρεπε να 

κατατεθούν. Βέβαια, πριν ακόμη ολοκληρωθεί η όλη διαδικασία της 

απομαγνητοφώνησης, είχαν ήδη γίνει διαπιστώσεις για τα κοινά σημεία, που 

συναντώνται σε πολλές από τις συνεντεύξεις, καθώς και για τις διαφορές, που είχαν 

οι πληροφορητές γύρω από το ίδιο θέμα, όταν κυρίως η πολιτικο-ιδεολογική τους 

τοποθέτηση ήταν παραδεκτή από τους ίδιους ή απλά πρόδηλη από τα λεγόμενά τους.  

       Στην παρούσα έρευνα, μέσω της προφορικής αφήγησης επικεντρώαμε το 

ενδιαφέρον μας στις πολλαπλές φωνές του παρελθόντος, όχι μόνο για να 

τεκμηριώσουμε ιστορικά πεπραγμένα ή απλά για να τα συμπληρώσουμε, αλλά και 

για να μελετήσουμε, συγχρόνως, τον τρόπο με τον οποίο κάποιοι άνθρωποι, μάρτυρες 

μιας περασμένης εποχής, βίωσαν μια οδυνηρή φάση της ζωής τους.   

       Οι προφορικές μαρτυρίες τους, όμως, αποτελούν λεκτικές αναπαραστάσεις 

βιωμάτων, που επιδέχονται ερμηνευτικές προσεγγίσεις, οι οποίες, ως 

κατασκευάσματα του ανθρώπινου νου, αντανακλούν την προσπάθεια των αφηγητών 

να ερμηνεύσουν πράξεις και καταστάσεις από τη δική τους οπτική, πράγμα που 

αποτελεί εμπόδιο για τον ερευνητή στην προσπάθειά του να διαμορφώσει άποψη για 

όσα πραγματικά συνέβησαν στη ζωή του αφηγητή (Κυριακίδου – Νέστορος, Α. κ.ά., 

1989:39).  

       Η παράμετρος αυτή, αν και αποτελεί σημείο προβληματισμού, αποτελεί, 

ταυτόχρονα, και δημιουργική πρόκληση για τον ερευνητή, ώστε να αντιμετωπίσει τον 

συνομιλητή του με τον κατάλληλο τρόπο και με βάση τις γνώσεις του, ώστε να 

αποσπάσει τις μαρτυρίες, τα επίπεδα νοήματος και τα ψήγματα αλήθειας, που 

επιδιώκει. Έτσι, ανατρέξαμε προκαταβολικά σε όσο το δυνατόν περισσότερες 

γραπτές πηγές, ώστε με την κριτική αντιπαραβολή να τεκμηριωθούν όσα προφορικά 

δεδομένα συλλέχθηκαν και να διαπιστωθεί η ορθότητα και η αντικειμενικότητα των 

αφηγήσεων. Σκοπός, εξάλλου, του ερευνητή δεν είναι να κρίνει τα λεγόμενα των 
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συνομιλητών του, αλλά να τα κατανοήσει και να τα ερμηνεύσει λαμβάνοντας υπόψη 

ότι οι συνομιλητές μας πιθανόν να έχουν επηρεαστεί από άλλα στοιχεία ή πηγές ή 

ακόμη να ανακαλούν επιλεκτικά παρελθοντικά γεγονότα, των οποίων η καταγραφή 

μπορεί να έχει αλλοιωθεί ποικιλότροπα στην πορεία του χρόνου.     

       Η ατομική μνήμη αποτελεί το μέσο, που με την πάροδο των ετών, επιτρέπει 

στους συνομιλητές να εξετάσουν με κριτικό πνεύμα τα βιώματά τους και να τα 

κατατάξουν ή να τα αναθεωρήσουν, ως μέλη μιας ομάδας με συγκεκριμένο 

πολιτισμικό υπόβαθρο (Μπάδα, 2010:4). Επομένως, η προφορική αφήγηση 

προσφέρει ένα ρόλο ενεργητικό στους συνομιλητές (Αλβανός, 1998:117), οι οποίοι 

έχοντας βιώσει τα γεγονότα, είναι αδύνατο να μην τα έχουν αναλύσει, εκτιμήσει και 

αξιολογήσει με την πάροδο των ετών μέχρι την ώρα της συνέντευξης (ιστορική 

αναπλαισίωση και ανασημασιολόγηση), πράγμα που δυσχεραίνει την εκτίμηση του 

ερευνητή, καθόσον η όποια αμφισβήτηση θα σήμαινε άρνηση της αποδοχής της 

ιστορίας, που εκείνοι έζησαν, με τα στοιχεία και τον τρόπο, που οι ίδιοι 

παρουσιάζουν (Μπάδα, 2008:114). Επομένως, οι ερμηνείες και των δύο πλευρών 

πρέπει να συνδυάζονται προσεκτικά, ώστε να αναδειχθεί η αλήθεια, που λανθάνει 

στην υποκειμενική νοηματοδότηση των γεγονότων (Μπούσχοτεν, 1999:30-31). 

       Έχουν την ίδια αξία, όμως, οι προφορικές μαρτυρίες, οι οποίες στην περίπτωσή 

μας συλλέχτηκαν μετά από 74 χρόνια, με τις γραπτές; Σύμφωνα με τον Κόκκινο 

(2010:49-51), αν δεχθούμε ότι πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μόνο εκείνες τις πηγές, 

που έχουν θεσμικό χαρακτήρα, στην πραγματικότητα αποκλείουμε το βίωμα των 

ανθρώπων, των θυμάτων. Χωρίς τις προφορικές μαρτυρίες, η πρόσβασή μας στο 

τραυματικό γεγονός, θα ήταν μεροληπτική. Γι’ αυτό, επομένως, ο ερευνητής οφείλει 

να λαμβάνει υπόψη του αυτή τη διάσταση μελετώντας τόσο τις επίσημες πηγές, όσο 

και τις πηγές της προφορικής ιστορίας.         

       Τέλος, σημειώνεται ότι στην παρούσα εργασία δεν αξιοποιήθηκαν στον ίδιο 

βαθμό όλες οι συνεντεύξεις, καθόσον άλλες, με βάση τα κριτήρια του ερευνητή, 

αξιοποιήθηκαν περισσότερο κι από άλλες αντλήθηκαν λιγότερα στοιχεία. Εξάλλου, 

το εύρος των αναμνήσεων, η εκφραστική δεινότητα του πληροφορητή, ο χαρακτήρας, 

η διάθεση  και η κριτική εκ μέρους του θεώρηση των συμβάντων επηρέασαν τον 

ερευνητή ως προς τον βαθμό αξιοποίησης κάθε συνέντευξης. Παρ’ όλα αυτά, η 

ιστορική αξία όλων των μαρτυριών για τα Ζαγοροχώρια και την τοπική ιστορία είναι, 

νομίζω, αδιαμφισβήτητη.             
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2.Ανάλυση των αποτελεσμάτων 

       Ως προς τη μέθοδο ανάλυσης των συνεντεύξεων, εφαρμόστηκε η θεματική 

ανάλυση,  η οποία στηρίζεται στον εντοπισμό και την ανάλυση των διαφόρων 

θεμάτων, που σχετίζονται με το θέμα, που πραγματεύεται η έρευνα, μέσα από το 

υλικό που συλλέξαμε από τις συνεντεύξεις. Στόχος είναι να επιλεγούν τα σημεία – 

κλειδιά των συνεντεύξεων με βάση τα ερευνητικά ερωτήματα, επικεντρώνοντας στα 

βασικά θέματα και στη συνέχεια να βρεθούν τα κοινά σημεία και οι αποκλίσεις 

μεταξύ των συμμετεχόντων.    

       Η ανάλυση των προφορικών δεδομένων αποτελεί μια ενδιαφέρουσα φάση της 

έρευνας, εφόσον ο ερευνητής αντιλαμβάνεται τον τρόπο με τον οποίο ο κάθε 

αφηγητής αποκτά επίγνωση της διαδικασίας με την οποία ο ίδιος περιγράφει τα 

γεγονότα με βάση τη σημερινή του εμπειρία, και πιο συγκεκριμένα τα σημεία στα 

οποία δίνει ιδιαίτερη έμφαση και την οπτική με την οποία τα αντικρίζει  σήμερα σε 

σχέση με το παρελθόν.  

2.1. Η λογική της εφαρμογής αντιποίνων 

2.1.1. Τα αίτια της εφαρμογής αντιποίνων 

       Αν και δεν συνάδει με τη σύγχρονη θεωρία της προφορικής ιστορίας, θα ήθελα 

να ξεκινήσω την ανάλυση με μια πραγματολογική προσέγγιση-αποτίμηση των 

συνεντεύξεων, πράγμα που καταδεικνύει ότι οι συνομιλητές μας δεν προσεγγίστηκαν 

τυχαία, αλλά διέθεταν πέρα από τις εμπειρίες και σημαντικές γνώσεις, που 

αφορούσαν την περίοδο της Κατοχής. Με τον τρόπο αυτό θεωρώ ότι η εργασία θα 

είναι πιο εμπεριστατωμένη και ολοκληρωμένη.   

       Η αντιμετώπιση των ανταρτικών ομάδων, που είχαν δημιουργηθεί στο 

ιταλοκρατούμενο Ζαγόρι, αποτέλεσε το κύριο μέλημα των γερμανικών αρχών από 

τον Ιούλιο του 1943 έως τον Οκτώβριο του 1944, όταν απελευθερώθηκαν τα 

Ιωάννινα από τους Γερμανούς. Μαρτυρίες συνομιλητών μας βεβαιώνουν το μεγάλο 

ενδιαφέρον των Γερμανών κατακτητών για την περιοχή, που τους απασχολούσε 

επειδή δραστηριοποιούνταν εκεί δυναμική και πολυπληθής ανταρτική ομάδα του 

ΕΛΑΣ. Οι «συμμορίτες» ή «ληστές», σύμφωνα με την ορολογία, που 

χρησιμοποιούσε η γερμανική στρατιωτική ηγεσία για να περιγράψει τους αντάρτες, 

έπρεπε να αντιμετωπιστούν ως κοινοί εγκληματίες, όπως επίσης και οι πολίτες 

εκείνοι, που παρείχαν την υποστήριξή τους σε ενέργειες εναντίον των κατοχικών 

στρατευμάτων (Δορδανάς, ό.π., σ. 242).  
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       Από τις δολιοφθορές των ανταρτών και τις καταστροφές στη βασική οδική 

συγκοινωνιακή  αρτηρία, που συνέδεε τα Ιωάννινα με την Καλαμπάκα μέσω 

Μετσόβου,114 καθώς και τις διαθέσιμες πληροφορίες, η γερμανική στρατιωτική 

ηγεσία στα Ιωάννινα γνώριζε ότι το κέντρο της Αντίστασης βρισκόταν στην περιοχή 

του Ζαγορίου.  

       Η ένοπλη δράση, που ανέπτυξαν οι αντάρτες στην περιοχή αυτή, είχε ως 

αποτέλεσμα την, ευρείας έκτασης, εφαρμογή αντιποίνων εις βάρος των χωριών και 

των κατοίκων της. Οι αφηγήσεις των πληροφορητών μας επιβεβαιώνουν την 

παραδοχή ότι το Ζαγόρι, κυρίως το ανατολικό, ήταν «άντρο ανταρτών του ΕΛΑΣ» 

και οι γερμανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις είχαν ως στόχο την εκδίωξη ή την 

εξόντωση των ανταρτών από την περιοχή, λόγω της στρατηγικής της σημασίας  για 

τη διασφάλιση των βασικών οδικών συγκοινωνιακών αρτηριών από και προς τα 

Ιωάννινα. Εξάλλου, ήταν η εποχή που φημολογούνταν η Συμμαχική απόβαση115 στην 

Ήπειρο (Παπαναστασίου & Φλάϊσερ 2007:135) και ήταν επόμενο να θεωρείται 

ζωτικής σημασίας η διασφάλιση ελευθέρων περασμάτων. Ας δούμε ορισμένες 

χαρακτηριστικές αναφορές: 

                                                 
114  Μέχρι τότε, τον έλεγχο της συγκεκριμένης οδού τον είχαν οι αντάρτες, οι οποίοι τον είχαν 
ναρκοθετήσει και ανατινάξει σε πολλά σημεία (γέφυρες), με αποτέλεσμα οι Γερμανοί να 
χρησιμοποιούν για τον ανεφοδιασμό τους την οδική αρτηρία Ιωαννίνων – Καστοριάς – Φλώρινας. Η 
εκδίωξη ή η εξόντωση των ανταρτών της περιοχής αυτής, οι οποίοι εύρισκαν καταφύγιο στα χωριά του 
ανατολικού Ζαγορίου, θα εξασφάλιζε για τους Γερμανούς και ένα ακόμη δρόμο για τον ανεφοδιασμό 
τους μέσω Λάρισας (Δορδανάς, ό.π., σ. 414).     
115 Μετά τη νίκη στο μέτωπο της Βόρειας Αφρικής, οι Σύμμαχοι άρχισαν να καταστρώνουν τα σχέδια 
για τη μεταφορά του μετώπου στην Ευρώπη. Οι αποφάσεις λήφθηκαν στη Διάσκεψη της 
Καζαμπλάνκας τον Ιανουάριο του 1943, ύστερα από έντονες διαφωνίες μεταξύ των συμμαχικών 
δυνάμεων για το τι έπρεπε να γίνει. Ο αρχηγός του Επιτελείου του αμερικανικού στρατού Τζορτζ 
Μάρσαλ είχε την άποψη πως η απόβαση έπρεπε να γίνει στη Δυτική Ευρώπη (Νορμανδία). Αντίθετα, 
ο Τσόρτσιλ επιθυμούσε το προγεφύρωμα να γίνει στις μεσογειακές ακτές, όπου έκρινε ότι 
επιχειρησιακά ήταν εφικτό κάτι τέτοιο. Αυτό που, τελικά, αποφασίστηκε ήταν η εισβολή των 
συμμάχων στη Σικελία με το κωδικό όνομα «Επιχείρηση Χάσκι» (Operation Husky). Στόχος της ήταν 
οι συμμαχικές δυνάμεις να αποσπάσουν τη Σικελία από τις δυνάμεις της Ιταλίας και της Γερμανίας. 
Παράλληλα, επεδίωξαν την παραπλάνηση του αντιπάλου με διασπορά ψευδών πληροφοριών περί 
δήθεν σχεδιαζομένων αποβάσεων στη Σαρδηνία και στην Ελλάδα (Πελοπόννησος, Ήπειρος),  
θέτοντας σε ισχύ το σχέδιο “Mince Meat” (Κιμάς). Αυτό επετεύχθη με το να πείσουν τους Γερμανούς 
ότι, τυχαία, είχαν περιέλθει στα χέρια τους «άκρως απόρρητα» έγραφα , που αποκάλυπταν, με 
λεπτομέρεια, τα συμμαχικά πολεμικά σχέδια. Τα έγγραφα αυτά συνόδευαν την σωρό ενός 
αξιωματικού, που αφέθηκε, σκόπιμα, να εκβρασθεί σε κάποια ακτή της Ισπανίας. Η αλήθεια 
αποκαλύφθηκε το 1954 με το βιβλίο του  Ewen,  Montague., (1954). The Man Who Never Was, 
Philadelphia: Lippincott (Λαμπριανάκης, 2010, Στρατιωτική Επιθεώρηση, σελ. 130-137, 
www.army.gr/files/File/.../2010.5.SEP-OKT/2010-5-7%205758.pdf και Wikipedia:https: 
//el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B
7%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CE%B9%CE%BC%CE%AC%CF%82. 
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«…Νομίζω ότι είχαν εντολή να κάψουν όλα τα χωριά που βρίσκονται, 

ιδιαίτερα, στο ανατολικό Ζαγόρι, διότι εδώ μέσα είχε αναπτυχθεί 

αντάρτικο και περισσότερο ήταν το αντάρτικο του ΕΑΜ  και λιγότερο 

τους ΕΔΕΣ. Αυτή ήταν η εντολή, να μην υπάρχει τίποτε για να βοηθούν 

τους αντάρτες. Δηλαδή το Ζαγόρι, το ανατολικό, είναι η περιοχή που 

υπέφερε λόγω  του αντάρτικου, δεν θα ερχόταν οι Γερμανοί, όπως δεν 

πήγαν  Τσεπέλοβο, δεν πήγαν Σκαμνέλι, δε θα ερχόταν οι Γερμανοί εδώ 

αν δεν ήταν αντάρτες. Ήρθαν μόνο και μόνο για να μπορέσουν να 

σταματήσουν το αντάρτικο…» (Δημοσθένης Σιαμέτης, 80 ετών, Καρυές. 

Συνέντευξη 5 Μαρτίου 2017). 

«…Ήτανε γενικό να καούν τα χωριά. Οι Γερμανοί ήθελαν να το κάψουν 

γιατί το χωριό και γενικά το Ζαγόρ’ είχε αντάρτες και αφού είχε αντάρτες 

ήθελαν να το εξολοθρεύσουν και όσα μπορούσαν χωριά τα έκαψαν…» 

(Κωνσταντίνος Νάσιος, 75 ετών, Καλουτά. Συνέντευξη 27 Μαρτίου 

2017). 

«…Άρχισαν οι Γηρμανοί από του Τρίστενου, από το Τρίστενου άρχισαν 

να καίν’, γιατί ήθηλαν ν’ ανοίξουν του δρόμου. Ητούτ’ μαζεύτκαν όλ’ οι 

δασκάλ απ’ τα Σοδινά κ.λπ. και ήρθαν ηδώ κι τσ’ χτυπούσαν αυτού οι 

αντάρτες στ’ Μπαλντούμα να τσ’ κόψουν αυτό του δρόμου… Επειδής τσ’ 

κλιούσαν αυτού νομίζου ηγώ. Τσ’ κλιούσαν στ’ Μπαλντούμα και τσ’ 

χτυπούσαν οι αντάρτες. Χτυπούσαν οι αντάρτες αυτού στ’ Μπαλντούμα, 

να μην έχουν επαφή με την Μακεδονία και πάν’ απάν’…» (Αφροδίτη 

Τσιμή, 89 ετών, Λεπτοκαρυά. Συνέντευξη 3 Μαρτίου 2017).  

«…Οι αντάρτες, αυτοί ήτανε, εθνική αντίσταση την λέγαν  τότες, 

αντάρτικο ήταν  τότες…ΕΑΜ, ΕΑΜ. Εαμοκρατούμενο, το ΕΑΜ ήταν 

τότες…Επειδής τους χτυπήσανε, κάνανε,  όπως λέγανε, εκκαθαριστικές 

επιχειρήσεις  για τους αντάρτες, εδώ δηλαδή. Γιατί ήτανε πολλοί, ήτανε 

εθνική αντίσταση μέχρι Μέτσοβο και ήθελαν να κάνουνε εκκαθαριστικές 

επιχειρήσεις λέγανε, περάσανε και φύγανε απ’ εδώ Βοβούσα, Μέτσοβο, 

Τρίκαλα…» (Δημήτριος Πολύζος, 93 ετών, Ηλιοχώρι. Συνέντευξη 10 

Μαρτίου 2017).  

«…Μα έκαψαν όλο το ανατολικό Ζαγόρ’ όπου περνούσαν αντάρτες, 

αυτοί πήγαιναν και έκαιγαν…» (Αλέξανδρος Πούρλης, 94 ετών, Δίκορφο. 

Συνέντευξη 5 Απριλίου 2017). 
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«…Τότε οι Γερμανοί, ασφαλώς  έκαψαν τα χωριά για να μην έχουν  φόβο 

το δρόμου να περάσουν, να φύγουν, να πανικοβλήσουν τον κόσμο, για να 

σταματήσ’ το αντάρτικου, ήταν σοβαρό το πρόβλημα…» (Αθανάσιος 

Ζώμπρας, 91 ετών, αντάρτης του ΕΛΑΣ (εικόνα 20), Πέτρα. Συνέντευξη 

2 Μαρτίου 2017). 

«…Για να μην έρθουν οι Παρτιζάνοι έλεγαν, για να μην έρθουν, να μη 

βρούν εδώ να φάν’, αφού όλα τα χωριά όλα τα βλαχοχώρια τα έκαψαν…» 

(Ζήσης Δήμος, 83 ετών, Βοβούσα. Συνέντευξη 30 Μαρτίου 2017).  

«…Τους πειράζαν αυτοί του ΕΛΑΣ, οι αντάρτες, τους πειράζανε 

κάνοντάς τους πολύ ζημιά. Είχαμε και τοπικούς από εδώ στον ΕΛΑΣ και 

τους πειράζαν, δηλαδή γι αυτό…Ο ΕΛΑΣ πότε οργανώθηκε το 43, ήταν 

και του Ζέρβα είχε και μια ομάδα του Ζέρβα, αυτοί του Ζέρβα λέγαν ότι 

πέρναν χρυσό ότι πληρώνονταν αυτοί, αλλά αυτοί του ΕΛΑΣ δε παίρναν 

τίποτα. Αυτοί του ΕΛΑΣ είχανε και νοσοκομείο εδώ πέρα, εδώ πιο κάτ’ 

είχαν και νοσοκομείο αυτοί του ΕΛΑΣ τότε και γι αυτό μας πειράζαν 

πολύ, τους πειράζαν, δηλαδή τους περιμέναν στους πρόποδες του χωριού 

και τους πειράζανε…» (Αναστάσιος Βουγάνης, 87 ετών, Γρεβενίτι. 

Συνέντευξη 12 Μαρτίου 2017).  

«…Γιατί νομίσαν γιατί ήταν αντάρτες εδώ, να ξεριζώσουν τους 

αντάρτες…Εδώ ήταν, ήταν ανταρτοκρατούμενα όλα εδώ. Όλοι οι 

αντάρτες εδώ…» (Ανδρέας Γρίβας, 88 ετών, Λάϊστα. Συνέντευξη 13 

Μαρτίου 2017). 

«…Τώρα τι να σου πώ, ήταν το σύστημα το δικό τους, περισσότερο το 

κάνανε γιατί τους μποδίζαμαν και περισσότερο τους κάναν και ζημιές εδώ 

στους δρόμους. Τα καλώδια από εδώ μέχρι στο Γρεβενίτι και κάτω από το 

Γρεβενίτι. Αυτοί αμολάγαν με μουλάρι καρούλι καλώδιο για να έχουν 

τηλέφωνο, δεν είχαν άλλ’ επικοινωνία, δεν ήταν ούτε κινητά τότε, ούτε 

ασύρματος, δε ξέρω αν είχαν αύσρματο. Και άμα τους έκοβες το καλώδιο 

γίνονταν ζημιά μεγάλ, γι’ αυτό και θυμώσαν…» (Βασίλειος 

Μπαϊρακτάρης, 82 ετών, Φλαμπουράρι. Συνέντευξη 29 Μαρτίου 2017). 
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         Στο γερμανοκρατούμενο πλέον Ζαγόρι116 τα αντίποινα, που εφαρμόστηκαν από 

την 1η Ορεινή Μεραρχία Καταδρομών, η οποία κλήθηκε να αντιμετωπίσει και να 

καταστείλει τις εκδηλώσεις αντίστασης, εφαρμόζοντας απαρέγκλιτα τις άνωθεν 

εντολές, στράφηκαν εναντίον των χωριών, που είχαν επανδρώσει τις ανταρτικές 

ομάδες ή τις εφοδίαζαν με τρόφιμα ή τους παρείχαν καταλύματα ή πληροφορίες.117  

       Σημαντική θέση στον κύκλο αίματος της περιόδου αυτής κατέχουν, αναμφίβολα, 

τα χωριά Λιγκιάδες και Γρεβενίτι, με συνολικά 101 νεκρούς, προερχόμενους από τον 

άμαχο πληθυσμό. Επίσης τα χωριά Ασπράγγελοι, Ελάτη, Μανασή, Καλουτά, 

Ανθρακίτης, Καβαλλάρι, Καρυές, Δεμάτι, Πέτρα, Τρίστενο, Φλαμπουράρι, 

Ελατοχώρι, Βοβούσα,  Μακρίνο, Καστανώνας, Δόλιανη, Λεπτοκαρυά, Φραγκάδες, 

Λάϊστα, Ηλιοχώρι, Βρυσοχώρι, Μεσοβούνι και Άνω Πεδινά, που κρίθηκαν 

συνυπεύθυνα για τις ένοπλες επιθέσεις των ανταρτών, στην πλειοψηφία τους 

καταστράφηκαν εκ θεμελίων. 

        Όσον αφορά τους λόγους για την επιβολή αντιποίνων εκ μέρους των Γερμανών, 

οι συνομιλητές μας αναφέρουν ως αιτιολογικό την σθεναρή βούληση του κατακτητή 

να εξουδετερώσει τον εχθρό, που δεν ήταν άλλος από τους αντάρτες, εφαρμόζοντας 

σκληρά συλλογικά μέτρα  εναντίον των κατοίκων των ανωτέρω χωριών. Οι 

αφηγήσεις των συνομιλητών μας είναι ενδεικτικές της βοήθειας και της στήριξης, 

που παρείχαν στους αντάρτες της περιοχής τα χωριά του Ζαγορίου:  

«…Έρχονταν, τρώγανε  εκεί που ήμασταν κρυμμένοι. Ο κόσμος τσ’ έδινε 

να φάνε όταν θέλουν  και εκείνος ο Κώτσης απ’ το Τρίστενο, ο οποίος 

τότε ήταν στην αντίθετη παράταξη, αλλά εμείς τους δίναμε να φάνε και 

εκείνοι…» (Γεώργιος Τόσκας, 85 ετών, Καβαλλάρι. Συνέντευξη 28 

Φεβρουαρίου 2017). 

«…Ναι είχε αντάρτες και στο ΕΑΜ και στο ΕΔΕΣ, περισσότεροι ήταν 

στο ΕΔΕΣ επειδή ήταν κοντά εδώ στην Κρυόβρυση, είχε έδρα ο λόχος και 

άλλοι ήταν στο ΕΑΜ. Αλλά τότε οι ομάδες αυτές του ΕΑΜ και του ΕΔΕΣ 

ήταν αγαπημένες μεταξύ τους, αρκεί να σας πώ, ο αξιωματικός, ο 

λοχαγός τότε του ΕΑΜ, ο Γιώργος ο Παπαγιάννης  ήταν συγγενής με τον 

πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν στον ΕΔΕΣ. Αυτός ερχόταν στην 

                                                 
116Όπως έχει ήδη αναφερθεί, μετά τις 9 Σεπτεμβρίου 1943, ημερομηνία συνθηκολόγησης της Ιταλίας 
με τους Συμμάχους, το Ζαγόρι βρέθηκε κάτω από γερμανική Κατοχή.  
117 Η συνυπευθυνότητα του πληθυσμού και το δόγμα της συλλογικής ενοχής, στα οποία βασίζονταν τα 
αντίποινα, δεν αφορούσε την ενεργό συμμετοχή σε συγκεκριμένες ενέργειες, αλλά οφειλόταν στην 
ενίσχυση των ανταρτών με οποιοδήποτε τρόπο (προσφορά τροφίμων, καταλύματος, πληροφοριών).  
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καλύβα μας έτρωγε, έπινε, κοιμόταν και την άλλη μέρα έφευγε και 

πήγαινε στο…, δεν είχανε  διαφορά μεταξύ τους, μετά δημιουργήθηκαν 

…» (Δημοσθένης Σιαμέτης, 80 ετών, Καρυές. Συνέντευξη 5 Μαρτίου 

2017).  

«…Α, όταν μας κάψαν ήταν αντάρτες. Ήταν και στο ΕΔΕΣ ήταν και στο 

ΕΑΜ….Μετά ενωθήκανε ΕΑΜ και ΕΔΕΣ και πολεμήσανε και γλιτώσανε 

την Ελλάδα. Εάν δεν ενωνόταν ο Άρης με το Ζέρβα δεν γινόταν…Κάπου 

ήταν απ’ εδώ τέσσερις, ήταν στο ΕΑΜ, ο ένας ήταν τώρα, τον είχα 

συμπέθερο, κάποιος Γιωργάρας Τσιουμίδης, 16 χρονών. Τι ήξεραν αυτό, 

είπαν οι άλλοι τρεις θα πάμε αντάρτες, πάω κι γω…» (Μαριάνθη 

Καραγιαννοπούλου, 87 ετών, Βρυσοχώρι. Συνέντευξη 11 Μαρτίου 2017).    

 «…Τους βοηθούσε το χωριό δε μπορώ να πώ, ήταν, είχαμε πολλούς 

χωριανούς πρώτα πρώτα, είχαμε πολλούς χωριανούς από εδώ απ’ το 

Γρεβενίτ’ στον ΕΛΑΣ…(Αναστάσιος Βουγάνης, 87 ετών, Γρεβενίτι. 

Συνέντευξη 12 Μαρτίου 2017).  

«…Πως δε βοηθούσε. Όλοι εδώ, ό,τι ήταν. Σε φαγητό, σε ζώα, σε 

αγγαρείες…Εβδομήντα αντάρτες, ογδόντα από το χωριό. Το χωριό ήταν 

80% του ΕΑΜ και 20 του Ζέρβα. Ογδόντα ήταν του ΕΑΜ. Όλοι, 

επικράτησε το ΕΑΜ, ήταν αντάρτες…Εδώ ήταν, ήταν 

ανταρτοκρατούμενα όλα εδώ. Όλοι οι αντάρτες εδώ…» (Ανδρέας Γρίβας, 

88 ετών, Λάϊστα. Συνέντευξη 13 Μαρτίου 2017). 

«…Εδώ στου σχολείο είχαν φωτιά, ήταν οι αντάρτες, είχαν έρθ’ εδώ οι 

αντάρτες…Ερώτηση: Είχε αντάρτες από το χωριό στο ΕΑΜ, στον ΕΔΕΣ, 

που πολεμούσαν τους Γερμανούς τότε;  Απάντηση: Ναι, είχε έναν 

Βλαχιώτη εδώϊα, ο πατέρας τσ’ Σακκά εδώ άπου κάτ’, όχι δεν ήταν αυτός, 

ήταν ο Λακιώτς. Εδώ ήταν αντάρτες, στον ΕΑΜ, δεν είχε εδώ το 

ΕΔΕΣ…Πέρναγαν απ’ εδώ οι αντάρτες απ’ το χωριό. Πέρναγαν, παίρναν 

ψωμί, παίρναν ψωμί…» (Διαμάντης Νασίκας, 87 ετών, Ελατοχώρι. 

Συνέντευξη 18 Μαρτίου 2017). 

«…Βέβαια, το 98% ήταν στο ΕΑΜ και οι νέοι στην ΕΠΟΝ…Βοηθούσε, 

στην αρχή γιατί ήταν ενιαία η αντίσταση εναντίον των Γερμανών και 

Ιταλών. Υπήρχε μια αλληλεγγύη από την πλευρά των κατοίκων και δεν 

υπήρχε πρόβλημα κ.λπ…» (Γαβριήλ Παπαναστασίου, 61 ετών, 

Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 20 Μαρτίου 2017).  
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«…Πριν τον εμφύλιο περνάγαν οι αντάρτες απ’ το χωριό όπλα είχαν, αν 

ζητούσαν κάτι δε θα τους το δίναμε; Αλλά είχαν καλές σχέσεις είχαν, όλοι 

θέλανε να απαλλαγούμε από τους Γερμανούς και όλοι με τον τρόπο τους 

βοηθούσαν…» (Κωνσταντίνος Νάσιος, 75 ετών, Καλουτά. Συνέντευξη 27 

Μαρτίου 2017). 

«…Φαγητό ναι δίναν και μάλιστα στο σπίτι μ’ ερχόνταν και κοιμόνταν 

τότε. Κοιμόνταν, τρώγαν και φεύγαν…» (Ζήσης Δήμος, 83 ετών, 

Βοβούσα. Συνέντευξη 30 Μαρτίου 2017).  

«…Αντάρτες περνούσαν, σε όλα τα χωριά περνούσαν αντάρτες. Τι να 

βοηθήσουμε; μπορούσες να κάνεις και διαφορετικά; Ότι σου’ λεγαν, 

αγγαρεία, τράβα εκεί. Πριν το κάψιμο, εκεί εναλλάσσονταν μια το ΕΑΜ 

μια το ΕΔΕΣ…Μα έκαψαν όλο το ανατολικό Ζαγόρ’ όπου περνούσαν 

αντάρτες, αυτοί πήγαιναν και έκαιγαν…» (Αλέξανδρος Πούρλης, 94 

ετών, Δίκορφο. Συνέντευξη 5 Απριλίου 2017). 

       Οι εκτελέσεις ή οι δολιοφθορές σε βάρος των Γερμανών είχαν ως αποτέλεσμα 

την αναζήτηση και τιμωρία των ανταρτών και την εφαρμογή αντιποίνων στα 

πλησιέστερα στον τόπο, όπου διενεργήθηκαν οι πράξεις αυτές, χωριά.  Ας δούμε τις 

σχετικές μαρτυρίες: 

«…Έρθε ένας Γερμανός ηδώ στο ύψουμα, αυτός έρχονταν ολοένα ηδώ. 

Φίντερ τον έλεγαν στο όνομά τ’. Και αυτοί τον έπιακαν και τον πήραν, το 

ΕΑΜ και το ΕΔΕΣ. Τώρα αυτοί ινάτωσαν και έρθαν ηδώ και έκαναν 

συμπλοκή μ’ αυτνούς για να τον απολύσουν αυτόν, αλλά αυτοί τον είχαν 

πάρ’ και ποιος ξέρ’ που τον εκτέλεσαν αυτού απάν’…Αφού σκότουσαν 

αυτόν τον Γερμανό ηδώ ΕΑΜ και ΕΔΕΣ, που ήταν τότες, τώρα πρέπ’ να 

φύγ’ το χουριό να αδειάσει, γιατί μη μας σκουτώσουν και εμάς μέσα. Και 

μας πήραν οι γονέοι μας και φύγαμαν…Γι αυτό για να σκοτώσουν τον 

Γερμανό μας έκαψαν ημάς ηδώ…Έμεναν ηδώ κάτου κι έρχουνταν ηδώ 

στο χουριό. Οι Γερμανοί είχαν φυλάκιο κάτ’ στη βρύση του πασσά που το 

λέν’ ηδώ. Μόνο αυτός με τα πόδια έρχονταν ηδώ  να πάρ’ αυγά, να πάρει 

το ένα, το άλλο…» (Βασιλική Ζαμπακόλα, 87 ετών, Ασπράγγελοι. 

Συνέντευξη 22 Μαρτίου 2017).  

«…Μετά κάναν άλλ’ μία επιδρομή το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο μετά τα 

Χριστούγεννα μεταξύ Αγίου Βασιλείου, που θα’ μπαινε το 1944. Δηλαδή, 

εν πάση περιπτώσει,  εγώ ήμουν στους πρόποδες του χωριού σ’ ένα μέρος 
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στον Άγιο Νικόλαο με μια αδερφή μ’, που έχει πεθάν’ σήμερα ήτανε, εγώ 

ήμουν τότε 13 χρονών, αυτή ήτανε 9 χρονών, βοσκάγαμαν κάτ’ ζώα. 

Πήγαμε κατά την ε…, να βγαίνουν εδώ από την Τσίπιανη εδώ, δεν 

υπήρχε αμαξωτός δρόμος, ήταν βατός ο δρόμος, τους περιμένανε αυτοί 

του ΕΛΑΣ  στους πρόποδες του χωριού, εδώ μπροστά, που μπαίνουμε 

στο χωριό, μπαμ μπουμ τους αρχίσανε, να γένει ένας πόλεμος! Είδαμε 

από κάτ’ εμείς χαμηλά που ήμασταν, βλέπαμε τις μαύρες χλαίνες. Αυτοί 

του ΕΛΑΣ είχανε μαύρες χλαίνες, οι Γερμανοί ήτανε χαμηλότερα. 

Ανταπέδιδαν και οι Γερμανοί τα πυρά, τελικά φύγαν οι αντάρτες του 

ΕΛΑΣ,  αυτοί φύγαν’,  εμφανιστήκαν οι Γερμανοί εδώ πέρα…Τον Ιούλιο 

μήνα λοιπόν, πάλι καμπάνες…είχαν ένα φυλάκιο χαρακτηριστικά έξω 

από το χωριό εδώ πέρα, είχαν απλώσει ένα καλώδιο από το 38,118 εδώ 

πέρα κάτω από το Βοτονόσι μ’ ένα τηλέφωνο να συνεννοούνται από το 

φυλάκιο. Δεν είναι σαν τώρα που έχουν τα κινητά και το ένα και το άλλο. 

Είχαν καλώδιο, απλώσαν στο βατό δρόμο όλο για να 

συνεννοούνται…Μόλις πήγα να ανεβώ σε μία σκαμνιά εδώ πιο πέρα εδώ 

στο χωριό μας, βλέπω τρεις Γερμανούς από κάτ’. Είδα το καλώδιο που 

ήταν απλωμένο στο βατό το δρόμο, βλέπω τρεις Γερμανούς. Ωχ λέω 

έμπλεξα πάλι λέω τώρα με τους Γερμανούς εδώ πέρα λέω. Μου κάνουν 

νόημα, θα κάνω το κορόϊδο λέω μήπως δε με δούν στη σκαμνιά ψηλά, 

λέω εμένα, αλλά με είδαν στη σκαμνιά εμένα, μου κάνουν νόημα οι 

Γερμανοί να κατέβω κάτω. Κατέβκα κάτ’, ήταν τρεις οι Γερμανοί. 

Κατεβαίνω κάτ’ μου λέγαν’ έτσι με το στόμα τίποτε. Δεν μπορούσαμε να 

συνεννοηθούμε, εγώ μικρός, 13 χρονών. Σκώνουν το καλώδιο από κάτ’, 

σηκώσαν το καλώδιο, τους το είχανε κόψ’ οι αντάρτες αυτοί του ΕΛΑΣ, 

ποιος ξέρει σε ποια σημεία, σκώνουν το καλώδιο από κάτ’. Μ’ λένε ποιός 

έκοψε το καλώδιο, μου κάναν νόημα ποιος έκοψε το καλώδιο, τους κάνω 

και εγώ νόημα δε ξέρω, δε γνωρίζω. Τίποτα, δε με πειράξαν οι ανθρώπ’ 

δε λέω, αυτοί οι τρεις δε με πειράξαν. Τους είπα δεν ξέρω με νοήματα, 

που να συνεννοηθούμε, ούτε εγώ με αυτούς με τίποτα παράδειγμα 

                                                 
118 Πρόκειται για το 38ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Ιωαννίνων-Θεσσαλονίκης, όπου υπήρχε 
στάση λεωφορείου και δρόμος (μονοπάτι), που οδηγούσε στο χωριό Πέτρα Ζαγορίου και στο 
συνοικισμό Σίτσαινα, που πυρπολήθηκε από τα γερμανικά στρατεύματα τον Οκτώβριο του 1943. 
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έτσι…» (Αναστάσιος Βουγάνης, 87 ετών, Γρεβενίτι. Συνέντευξη 12 

Μαρτίου 2017). 

«…Εδώ στου σχολείο είχαν φωτιά, ήταν οι αντάρτες, είχαν έρθ’ εδώ οι 

αντάρτες και του λέει μόλις ήρθαν εκεί πέρα: παρτιζάν-παρτιζάν τσ’ λέει 

αυτός και βάζουν με τα πολυβόλα…Σπάσαν τα τζάμια, ήταν κι χιόν’, 

πολύ χιόν’, 70-80 πόντους χιόν’ είχε εδώ. Φεύγουν, τα πετάν’ τα 

πολυβόλα αυτού στον κήπο τουν δικό μ’, έπιασε το χιόν’ κι δεν τα 

βρήκαν οι Γερμανοί…Ήταν οι αντάρτες, τι ήτανες, χτυπήσαν, ήταν κάνα 

δυο άπου ηδώ, απ’ του Φλαμπουράρ’ αυτού ήταν, τσ’ βάλαν, 

περικυκλώσαν αμέσως οι Γερμανοί που κατάλαβαν, τσ’ φσαν κι πηράσαν 

τη φάλαγγα μέσα στην Πλάκα που λέμει ημείς, πηγαίναν για τη Βοβούσα 

κι γύρσαν, τάχαν κάψ’ εδώ, τελείωσαν…» (Διαμάντης Νασίκας, 87 ετών, 

Ελατοχώρι. Συνέντευξη 18 Μαρτίου 2017). 

«…Μια ομάδα ανταρτών, οι περισσότεροι εδώ από τους Ασπραγγέλους, 

κατέβηκαν στη βρύση του Πασά, έριξαν μία γέφυρα και πέρασε ένα 

αυτοκίνητο, το οποίο είχε δύο αξιωματικούς μέσα, έναν Γερμανό και ένα 

Ιταλό.  Έπεσαν στη γέφυρα γιατί ήταν 6 η ώρα, 5 η ώρα το πρωί και οι 

πληροφορίες λένε ότι σκοτώθηκαν και οι τρείς…Για το γεγονός ότι 

γκρέμισαν τη γέφυρα, είχαν τα θύματα αυτά και από ό,τι λένε οι 

σύγχρονοι συγγραφείς, ένας Γερμανός αν σκοτωνόταν, έπρεπε αυτοί να 

σκοτώσουν διακόσιους ή δεν ξέρω πόσα σπίτια έπρεπε να κάψουν κ.λπ. 

Δηλαδή τα αντίποινα είχαν κάποια σχετικότητα, κάποια ποσοστά δηλαδή 

…» (Γαβριήλ Παπαναστασίου, 61 ετών, Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 20 

Μαρτίου 2017). 

«…Μετά ήρθε μια άλλ’ επιδρομή του Ευαγγελισμού. Του Ευαγγελισμού, 

ήμασταν στην εκκλησιά όλο το χωριό το ένα τ’ άλλο, ήταν μέρα πολύ 

ξαστεριά, καλή μέρα το πρωί. Απ’ τα πολλά σαν θέλημα Θεού ήταν τώρα 

να γλυτώσουμε από τους Γερμανούς τέλος πάντων, γιατί τους κάναν 

ζημιά εδώ στους δρόμους, κόβαν τα καλώδια, τα θέλαν για μουλάρια, για 

τριχές, τα χρησιμοποιούσαν για ο,τιδήποτε και τους κάναν ζημιά. Και οι 

Γερμανοί εάν τους έκανες ζημιά δε σε έσωνε τίποτα…» (Βασίλειος 

Μπαϊρακτάρης, 82 ετών, Φλαμπουράρι. Συνέντευξη 29 Μαρτίου 2017).    

       Αν και η πλησιέστερη κοινότητα τόπου, στον οποίο εκτελέστηκαν Γερμανοί 

στρατιώτες ή διενεργήθηκαν δολιοφθορές, θεωρούνταν υπεύθυνη, αυτό δεν βρήκε 
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εφαρμογή στην περίπτωση των Λιγκιάδων, όπου για το θάνατο σε αυτοκινητιστικό 

δυστύχημα του Γερμανού συνταγματάρχη Ζάλμιγκερ στη θέση «Ζήτα» της οδικής 

αρτηρίας Ιωαννίνων – Πρέβεζας119 τα γερμανικά στρατεύματα εκτέλεσαν 82 άτομα 

στο χωριό Λιγκιάδες, οι περισσότεροι των οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά.  

Σύμφωνα με την εκτίμηση πληροφορητή από τις Λιγκιάδες, επιβεβαιώνεται η αιτία 

της διάπραξης του εγκλήματος αυτού, καθώς και η επιθυμία της γερμανικής 

στρατιωτικής ηγεσίας στα Ιωάννινα να τρομοκρατήσει τους κατοίκους της πόλης, 

ώστε να απόσχουν στο μέλλον από ενέργειες εναντίον των γερμανικών 

στρατευμάτων:    

«…Πιστεύουμε επειδή ήταν φάτσα στα Γιάννενα. Κάπ’ σκότουσαν  έναν 

αυτού στο Ζήτα αξιωματικό και βλέπς αυτοί θες από τον αξιωματικό θες 

έχουν αντάρτες εδώ, να το κάψουμε το χωριό να μην έρχονται αντάρτες. 

Κάτ’ τέτοιο έγινε και πάηκαν ο κόσμους…» (Γεώργιος Αυγέρης, 81 ετών, 

Λιγκιάδες. Συνέντευξη 2 Απριλίου 2017).  

       Εκτός, όμως, από τις περιπτώσεις όπου τα αντίποινα διενεργούνταν με μια, 

περισσότερο ή λιγότερο, ισχυρή πρόφαση δολιοφθοράς κατά των Γερμανών, στο 

Ζαγόρι οι περιπτώσεις, που μνημονεύονται, αφορούν αντίποινα μεγάλης έκτασης 

χωρίς να έχει προηγηθεί κάποια επίθεση εναντίον τους. Ας δούμε ορισμένες σχετικές 

μαρτυρίες: 

«…Όχι δεν τσ’ πείραξαν ηδώ, δεν έπιακαν ηδώ πόλεμου…» (Αφροδίτη 

Τσιμή, 89 ετών, Λεπτοκαρυά. Συνέντευξη 3 Μαρτίου 2017). 

«…Όχι, όχι εδώ δεν έγινε επίθεση…» (Δημοσθένης Σιαμέτης, 85 ετών, 

Καρυές. Συνέντευξη 5 Μαρτίου 2017). 

«…Μάχη δεν έγινε, στον αέρα ρίξανε δέκα όπλα δηλαδή και φύγανε και 

οι αντάρτες…Αυτοί οι αντάρτες, ήταν ξένοι τότες, δεν ήταν από το χωριό, 

δεν ήταν χωριανοί…Μάχη δεν έγινε εκεί…τους έριξαν πέντε όπλα και 

φύγανε. Ήρθαν εδώ, τους ρίξανε άλλα πέντε όπλα κι έφυγαν…» 

(Δημήτριος Πολύζος, 93 ετών, Ηλιοχώρι. Συνέντευξη 10 Μαρτίου 2017).  

«…Όχι. Καθόλου, όχι με τους Γερμανούς δεν έγινε τίποτι. Πέρασαν 

Ηλιοχώρι, Λάϊστα, βγήκαν στη Βοβούσα κι από κει πήγαν προς τα κει 

…» (Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου, 87 ετών, Βρυσοχώρι. Συνέντευξη 11 

Μαρτίου 2017). 

                                                 
119 Σε απόσταση περίπου 60 χιλιόμετρων από το χωριό Λιγκιάδες.  
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«…Αυτοί δεν ήταν δυνατόν με τόσα λίγα άτομα τότε, με τόσα λίγα άτομα 

να αντιμετωπίσουν τους πάνοπλους Γερμανούς. Πιάναν μια ράχη ρίχναν 

5-6 τουφεκιές και το σκάγαν. Λέγαν αυτοί ηδώ:παρτιζάν-παρτιζάν, 

αντάρτες-αντάρτες και αυτή ήταν η αιτία δηλαδή…» (Ηλίας 

Καραγιάννης, 81 ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017). 

«…Όχι, ήταν οι αντάρτες εδώ,  δεν τους πείραξαν, είπαν να τους 

χτυπήσουν, δεν τους χτύπησαν, αποτραβήχτηκαν προς το Πάπιγκο εν 

τέλει. Και εδώ ήταν αντάρτες, έφυγαν δεν τους χτύπησαν γιατί 

θα’φτιαναν μεγάλ’ ζημιά…» (Ανδρέας Γρίβας, 88 ετών, Λάϊστα. 

Συνέντευξη 13 Μαρτίου 2017).  

«…Όχι με τους Γερμανούς δεν έγινε καμία μάχη, γι αυτό δεν είχαμε και 

τέτοια πράγματα να μας σκοτώσουν εκεί που μας βρήκαν εμάς, πήραν τα 

μουλάρια…» (Ζήσης Δήμος, 83 ετών, Βοβούσα. Συνέντευξη 30 Μαρτίου 

2017).  

2.1.2. Η μορφή κι η έκταση των αντιποίνων 

       Όπως προαναφέρθηκε, μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών με τους συμμάχους 

τον Σεπτέμβριο του 1943, όταν το Ζαγόρι βρέθηκε κάτω από γερμανική Κατοχή, η 

πρώτη ενέργεια της γερμανικής ηγεσίας στα Ιωάννινα ήταν η εξουδετέρωση των 

ανταρτών.  Στο πλαίσιο αυτό, η γερμανική στρατιωτική διοίκηση Ιωαννίνων σχεδίασε 

και ανέλαβε τη διενέργεια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στην περιοχή του Ζαγορίου, 

όπου ο αριθμός των ανταρτών υπολογιζόταν γύρω στους τρεις χιλιάδες (3.000) 

άνδρες.120  

       Κατά τις διεξαγόμενες επιχειρήσεις, τα στρατεύματα έλαβαν διαταγές να 

εκτελούν τους ένοπλους αντάρτες και όσους από τον άμαχο πληθυσμό έκριναν ως 

υπόπτους υποστήριξης των ανταρτών και να πυρπολούν τα ακατοίκητα σπίτια και τις 

καλύβες εκτός των χωριών και όλες τις εγκαταστάσεις, οι οποίες ήταν δυνατόν να 

χρησιμοποιηθούν ως καταλύματα από τους αντάρτες (Δορδανάς, ό.π., σ. 252).  
                                                 
120 Η περιοχή του Ζαγορίου θεωρούνταν, από τους Γερμανούς το κέντρο της αντίστασης στα 
Ιωάννινα. Ο αριθμός, όμως, των ανταρτών, που υπολόγιζαν οι Γερμανοί στο ανατολικό Ζαγόρι ήταν 
εξωπραγματικός, καθόσον από καμία πηγή (γραπτή ή προφορική) δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Βέβαια, 
είναι διαπιστωμένη, από πολλά κείμενα της εποχής εκείνης, η τάση των Γερμανών να μεγιστοποιούν 
την παρουσία των ανταρτών, ίσως ως δικαιολογία προς τους ανωτέρους τους, για την 
αναποτελεσματικότητα των γερμανικών στρατευμάτων στη δίωξη των ανταρτών. Παρακολουθώντας 
τα σχεδιαγράμματα των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων Πάνθηρας, Σαϊνι και Χρυσαετός βλέπουμε τη 
συνεχή προσπάθεια των Γερμανών για εξουδετέρωση αυτής της περιοχής, με τη διενέργεια μεγάλων 
εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, πράγμα που δείχνει την ενόχλησή τους από τη μεγάλη συμμετοχή 
όλων αυτών των χωριών στον απελευθερωτικό αγώνα.     
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       Οι συνομιλητές μας αναφέρουν μια σειρά από περιπτώσεις εκτελέσεων αθώων 

κατοίκων, πυρπολήσεις σπιτιών και διαρπαγές τροφίμων και ζώων  από τα γερμανικά 

στρατεύματα στα χωριά του Ζαγορίου, που στο σύνολό τους, αποτέλεσαν συνέπειες 

αντιστασιακών δράσεων: 

«…Βλέπουν με τα κυάλια οι Γερμανοί και κάνουν βολή από τα Γιάννενα 

και έπεφταν τα βλήμματα στο χωριό, άλλα στις Λιγκιάδες και άλλα πίσω 

στο χωριό. Αυτά που πέσαν στο χωριό έκαναν ζημιά, σκότωσαν, έπεσαν 

στις κληματαριές, εκεί από κάτω κάθονταν ο Καραβασίλης ο Θανάσης. 

Με το χτύπημα που κάνανε εκεί, το βλήμα βρήκε μερικούς ανθρώπους 

μεταξύ αυτών και την Ευανθία του Καραβασίλη και εμείς όταν πήγαμε 

κάτω είχαν φύγει τα μυαλά απ’ τα κεφάλια και ήταν σκορπισμένα στα 

κλήματα, επάνω στα κλήματα στην κληματαριά…Αφού δε μπόρεσαν να 

κάνουν τίποτα μ’ αυτά βάλαν γενική αυτή στο χωριό δεν έμεινε κανένα 

σπίτι όλα είχαν καεί… Ήταν πολλά τα σπίτια γιατί ήταν και οικισμοί, 

ήταν 62 σπίτια, 61-62, κάτι τέτοιο πράγμα…» (Γεώργιος Τόσκας, 85 

ετών, Καβαλλάρι. Συνέντευξη 28 Φεβρουαρίου 2017). 

«…Στου μισουχώρ’ είχε γιομίσ’ Γερμανοί. Φύγα, πήγα στν εκκλησία που 

ήταν κι άλλος ηκεί, ήταν ο θείος μ’ ήταν ηκεί, μαζευτήκαν όλ’. Η μάνα μ’ 

απόμνε με τη γιαγιά ηδώ. Κι άρχισαν του προυί έβαζαν φουτιές. Άρχισαν 

αυτού πέρα όλα τα σπίτια με τ’σειρά, καλύβες, σπίτια με τ’σειρά. 

Απόμνησκε και κανένα, θες απ’ τον καπνού δεν ήβληπαν θες πως έγινε, 

πάντως είναι  αυτού γραμμένα, πόσα σπίτια έκαψαν και πόσες αχυρώνες 

έκαψαν…Ένα πηδί σκουτώθκε στο Γρεβενίτ’ που το’ χαν πάρ’. Ένα πηδί 

σκότουσαν οι Γερμανοί μοναχά απ’ εδώ ένα πηδί…Τον Νίκου τον 

Μπλανά…Τον σκότωσαν γιατί τον είχαν βάλ’ να φυλάξ’ να δούν πούθε 

έρχονται οι Γερμανοί. Και αυτό το μαύρο πάει εκεί  και το τύλιξαν και 

τόπιακαν. Ήταν 18 χρουνών, 19, 20 το πολύ…» (Αφροδίτη Τσιμή, 89 

ετών, Λεπτοκαρυά. Συνέντευξη 3 Μαρτίου 2017).  

«…Θυμούμαι πολύ καλά, ότι την παραμονή της πυρπόλησης του χωριού 

μας απ’ τους Γερμανούς όλοι οι κάτοικοι πήραμε ό,τι μπορούσαμε μαζί 

μας, τα μικρά και τα μεγάλα ζώα, λίγα πράγματα από τις οικοσκευές  και 

κρυφτήκαμε μακρυά απ’ το χωριό μέσα στο δάσος…Ήταν μια λαγκαδιά 

και εκεί οι άντρες ανέβηκαν σε μια ραχούλα, εμείς σταματήσαμε μες την 

λαγκαδιά, αυτοί αγνάντευαν στα χωριά Καβαλλάρι και Καρυές. Όταν 
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βγήκε καπνός απ’ το σπίτι του Μήτσου Καραγιάννη στις Καρυές, σε αυτό 

έβαλαν πρώτα φωτιά οι Γερμανοί, πήγαμε αμέσως και μεις εκεί και 

βλέπαμε τον καπνό απ’ αυτό και ύστερα από τα υπόλοιπα σπίτια. Οι 

γυναίκες έκλαιγαν, οι άντρες έβριζαν και μεις, που δεν ήταν δυνατό να 

εννοήσουμε καλά-καλά ποια αποτελέσματα θα είχαμε από το κάψιμο, 

πήγαμε παραπέρα και συνεχίσαμε τα παιχνίδια. Έκαψαν όλα τα σπίτια, 33 

στον αριθμό…» (Δημοσθένης Σιαμέτης, 80 ετών, Καρυές. Συνέντευξη 5 

Μαρτίου 2017). 

«…Ήρθαν εδώ το βράδ’, τ’απόγεμα, η ώρα ήταν απόγεμα. Στήνουν τα 

όπλα εδώ στο μεσοχώρ’ και αρχινάν’ να βαρούν το Διπόταμο με το 

πυροβολικό. Εμείς μάθαμαν αυτό, ότι ήρθαν εδώ, έβαλαν φουτιά του 

προυί, είδαμαν καπνούς και  τέτοια, εμείς φύγαμαν αμέσως, φύγαμαν και 

κρυφτήκαμε. Μετά είδαμαν την άλλ’ την ημέρα, εδώ γένονταν, το χουριό 

δεν ήβληπες κανένα σπίτ’ εδώ στο χουριό…» (Ναπολέων Καλογήρου, 85 

ετών, Φραγκάδες. Συνέντευξη 7 Μαρτίου 2017).  

«…Αφού είχαμαν φύγ’ ήρθαν στο χωριό οι Γερμανοί. Είχαν κάψ’ πρώτα 

τ’ Καλουτά και μετά ήρθαν στο χωριό. Στο χωριό, όμως, δεν ηύραν 

κανέναν. Το χωριό είχε αδειάσ’, είχαν φύγ’ όλ’, άλλ’ κατ’ του πουτάμ’ κι 

άλλ’ κατ’ του βνο. Από κει που είχαμαν πάει, απ΄ένα ύψωμα, που είν’ 

αγνάντια είδαμαν τσ’ καπνούς από τα σπίτια και τσ’ καλύβες, που 

τάκαιγαν. Καμιά σαρανταριά σπίτια πρέπει να κάηκαν τότε κι άλλες 

τόσες καλύβες, γιατί κάθε σπίτ’ είχε και τ’ καλύβα τ’…Το δικό μας το 

σπίτι είχε καεί ολόκληρο, ήταν διώροφο και δεν έμεινε τίποτα. Θμάμαι 

που κάπνιζε για 15 μέρες. Ακόμη και η μπίμτσα121, που τη λέγαμε, έπεσε 

και μας κάηκαν όλα τα πράματα, που είχε βάλει μέσα ο πατέρας μου, 

μήπως και τα σώσει (εικόνα 21). Μας κάηκαν όλα–όλα, ακόμα και το 

καλαμπόκ’. Σκαλίζαμαν τ’ στάχτες μήπως κι βρούμε τίποτα που δεν 

κάηκε. Το ευτύχημα που είχαμαν πάρ’ μαζί μας τα ζώα και δεν κάηκαν κι 

αυτά. Αυτά μας έσωσαν, είχαμε λίγο γάλα να τρώμε το χειμώνα γιατί 

έπεσε πείνα…» (Δημήτριος Χατζής, 86 ετών, Ανθρακίτης. Συνέντευξη 8 

Μαρτίου 2017). 

                                                 
121 Μπίμτσα είναι το υπόγειο κάτω από το πάτωμα του σπιτιού. Πρόκειται για ένα μικρό (θολωτό) 
χώρο, μέσα στο έδαφος, όπου τοποθετούσαν, για να τα συντηρήσουν καλύτερα, λόγω της υγρασίας και 
της χαμηλής θερμοκρασίας του χώρου, διάφορα πράγματα, κυρίως, τρόφιμα, κρασί κ.λπ.     
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«…Μετά, ύστερα ήρθαν και άλλες φορές, πολλές. Μετά, όταν  ήταν 

Ιούλιος μήνας, δε θμάμαι πόσες Ιουλίου ήταν,  ήρθαν και έβαλαν φωτιά 

γενικά σε όλο το χωριό. Δεν έμεινε τίποτα και όπως έφευγαν, όπως 

ακούω που λέγανε,  δεν αφήσαν ούτε αποχωρητήριο που λέγαμε εδώ, τα 

κάψανε όλα είπαν…Βρήκαν κάτι γερόντους, όλοι φεύγαμε πηγαίναμαν 

και κρυβόμασταν  να πούμε αυτού κάτου, όπου βρει ο καθένας. Ήταν 

κάτι γερόντια τους οποίους κάπου συγκεντρώθηκαν και  μαζεύτκαν εκεί 

πέρα σε κάποιο σπίτ’ πιο πέρα απ’ την πλατεία και κει τους βρήκανε 

ομαδικό τάφο, τους σκότωσαν, εκεί επιτόπου στην αυλή απ’ το 

σπίτ’…Εδώ σκοτώσαν κάποια Τζοβαϊρη, κάποιον Πετρίδη, τον Σπύρο 

τον Τσούπη τον σκότωσαν  και αυτόν, τον πήραν μαζί τς και τον 

σκότωσαν πρωτού το σύνορο Τρίστενο με Γρεβενίτ’,  εκεί στο πρώτο 

ρέμα, όπως πηγαίν’ τον πεζόδρομο, βέβαια και εκεί τον βρήκανε…» 

(Αγησίλαος Γατσόμαλος, 88 ετών, Τρίστενο. Συνέντευξη 9 Μαρτίου 

2017).  

«…Η μάνα μ’ μόλις άκουσε που έρχονται Γερμανοί στο ποτάμ’, απ’ το 

Ελεύθερο κατεβήκαν στον Αώο κι ήρθαν στο χωριό. Μόλις ήρθαν στο 

χωριό, στον Πρόεδρο είχαν ακουμπήσει ένα όπλο. Εγώ ήμουν στην αυλή 

γιατί από κάτ’ απ’ την εκκλησία τη μεγάλη, από πίσω είν’ το σπίτ’ μ’. 

Είδα τους Γερμανούς που’ ρχόταν προς το σπίτ’ και μπήκα μέσα στο 

υπόγειο, εκεί που βάζαμε τα ζώα…Ακούσαμε μόλις έβαλαν τη φωτιά. 

Άρχισαν να καούν τα γιλάδια μέσα, να μουγκρίζουν, τα γίδια να 

βιλάζουν…Ο κάτου μαχαλάς τουν είχαν κάψει. Ο δικός μ’ ο μαχαλάς 

ήταν 30 σπίτια. Τα 30 δεν άφησαν κανένα. Τα’ καψαν όλα. Κάηκαν τα 

σπίτια, έκαψαν όσα έκαψαν, διάλεγαν κιόλας…Εκεί, εδώ αντίκρυ πάνω 

απ’ την εκκλησία την μιγάλ’ πήγε να κρυφτεί ο καϋμένος στα κηπάρια. 

Του ρίχνουνε μία, πάει ο δάσκαλος, τον σκότωσαν. Ήταν Δημήτριος 

Βραχίδης λέγονταν…» (Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου, 87 ετών, 

Βρυσοχώρι. Συνέντευξη 11 Μαρτίου 2017).  

«…Οι Γερμανοί ήρθανε, την πρώτη επιδρομή που κάνανε, ήρθανε το  

1943. Ήρθανε απ’ την περιοχή του Μετσόβου, εδώ απ’ τα Πενταλώνια, 

που λέγαμε μεις παλιά, είναι η λίμνη τώρα, οι πηγές του Αώου, θα ήταν 

22-23 Οκτωβρίου. Ήρθανε εδώ πέρα, ήτανε απόγευμα, χτυπήσαν οι 

καμπάνες του χωριού τότε, ήταν αυτοί οι αντάρτες του ΕΛΑΣ, που τους 
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παρακολουθούσαν, χτυπήσαν οι καμπάνες  και φύγαμε εμείς το βραδάκι 

έξω. Φύγαμε έξω όλοι κάτοικοι. Την άλλ’ μέρα, τώρα αν ήταν 23 ή 24, 

βάλανε φωτιά στο χωριό. Εμείς είχαμαν πάει πίσω από ένα βουνό τα δύο, 

του Βορτόπου που λέμε, πίσω από ένα βουνό, είχαμαν όλοι κάτοικοι, 

άλλ’ εδώ άλλ’ εκεί, τέλος πάντων. Εγώ μικρούλης τότε ήρθα εδώ 

μπροστά απ’ το προστατευτικό για να δω. Και είδα ένα πολύ μεγάλο 

στρόγγυλο, παράδειγμα, πράγμα που να καίγεται το χωριό, όλο το χωριό 

νάχουνε βάλει φωτιά. Μείνανε λίγα σπιτάκια τότε, μείνανε καμιά δεκαριά 

σπιτάκια μείναν άκαιγα…Εγώ ακούω απέναντι, Πενταμάρι που λέγεται 

αυτό το μέρος,  ακούω κάτι πατήματα έτσι κρα-κρου-κρα-κρου, κοιτάζω 

τι να δώ, βλέπω Γερμανούς. Αυτή η δουλειά έγινε τον Νοέμβριο, τώρα να 

ήτανε 10-15 Νοεμβρίου, εκεί κάπ’, εκεί γύρω ήταν. Βλέπω Γερμανούς. 

Μπροστά ήταν μια μπροσθοφυλακή, κανά τέσσερ’-έντε άντρες και πίσω 

ερχότανε άλλο ένα γκρουπ μεγαλύτερο πίσω μπροσθοφυλακή…Στο 

δρόμο που  ερχότανε είδαν έναν κάτοικο, που έφευγε εδώ απ’ το χωριό, 

έναν κάτοικο με ένα γαϊδούρ’ φορτωμένο…Τον πήρανε αυτόν τον 

κάτοικο ας πούμε τώρα, Ιωάννης Σίτος λεγόταν, τον πήραν από δώ για 

κάτ’ μετά, ήρθαν από το Μέτσοβο και πήγαν από εδώ Μπαλντούμα, 

Γιάννενα, και τον κλείσανε στη Ζωσιμαία, στην παλιά Ζωσιμαία. Εκεί 

είχανε φυλακές οι Γερμανοί, τότε στην παλιά Ζωσιμαία μπροστά στο 

παλιό ΚΤΕΛ. Τον κλείσαν εκεί μέσα, εξαφανίστκε αυτός ο άνθρωπος 

τελείως,  δεν ξαναγύρσε ποτέ εδώ σπίτι τ’, τον σκοτώσαν τι τον κάναν δεν 

ξέρω. Είπανε τότε τάχα είχε πάνω του, ότι είχε ένα περίστροφο γερμανικό 

τότε πάνω του, τάχα οπλοφορούσε και είχε ένα περίστροφο…Μετά κάναν 

άλλ’ μία επιδρομή το Δεκέμβριο. Το Δεκέμβριο, μετά τα Χριστούγεννα, 

μεταξύ Αγίου Βασιλείου, που θα’ μπαινε το 1944…Πέρασα έξω από το 

χωριό σε μία εκκλησία Άγιος Αθανάσιος. Εκεί μέσα αυτοί μαζεύανε τον 

κόσμο μέσα, σε περίπτωση που τους χτυπήσουν πάλι οι αντάρτες του 

ΕΛΑΣ, να τους κάψουν…Γυρίσαμε πάλι πίσω εκεί στην καλύβα την κάτ’ 

εδώ που λέμε,  πήραμε και τα ζωάκια, και την άλλ’ μέρα θάτανε 28 

μ’φαίνεται Δεκεμβρίου, παραμονές δηλαδή πριν μπεί το 44 κάψαν κάτι 

υπόλοιπα σπίτια που ήτανε και φύγανε οι Γερμανοί…Τον Ιούλιο μήνα 

λοιπόν, πάλι καμπάνες. Τότε καθήσαν πολλές μέρες τότε οι Γερμανοί εδώ 

πέρα, καθήσαν κανά 8-10 μέρες. Τρέχανε με τα σκυλιά και στο δάσος και 
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ανιχνεύανε, βρίσκανε τους ανθρώπους. Σκοτώσαν πολλούς ανθρώπους 

τότε…Η τελευταία επιδρομή μετά ήτανε τον Σεπτέμβριο…Tην πρώτ’ 

φορά τώρα έναν Σαχίνη Ιωάννη, Σαχίνη Στυλιανή, την πρώτη επιδρομή 

που κάνανε. Τους κάψανε μέσα αυτούς την πρώτ’ φορά από ό,τι θμάμαι. 

Μες στο σπίτι. Δε θέλαν’ να φύγουνε μήπως δεν τους κάψουν το σπίτι. 

Τους είπαν να βγούν έξω, αλλά αυτοί δε βγήκαν μη δεν τους το κάψουν. 

Αλλά αυτοί βάλανε φωτιά και τσ’κάψανε μέσα. Ήταν και ηλικιωμένοι, 

τους κάψαν μέσα και τους δύο. Την πρώτ’ επιδρομή…Η δεύτερη 

επιδρομή πήραν απλώς αυτόν τον άνθρωπο,  που λέω εγώ, που τάχα του 

βρήκανε ένα περίστροφο, που είχε απάνω, τάχα ήταν γερμανικό…Ήτος 

Ιωάννης λεγόταν…Λοιπόν με την τρίτ’ είναι η Μαρία η Βλέτσου την 

κάψανε μέσα και αυτή τη γυναίκα, και ποιος άλλος ήταν, ααα σκοτώσαν 

και μια Ηλέκτρα Δερμάνη, με τα πυρά σκοτώθκε αυτή, ήταν κάτ’ απ’ το 

σπίτι μας πήγαινε και αυτή να κρύψει πράγματα. Ήταν η τρίτ’ επιδρομή 

αυτή…Ο Γιώργος ο Σκαρπίδης εεε μάλλον και ο Γιώργος ο Σκαρπίδης 

πρέπει να’ ναι ή την πρώτη ή τη δεύτερη ναι, είχε μια σπιταρώνα καλή 

και δεν ήθελε να βγεί από το σπίτ’ και τους βάζανε φωτιά μαζί με το 

σπίτ’…Τον Ιούλιο έγινε η μεγάλη αυτή. Έναν σκοτώσανε τον Γεώργιο 

Φίνο, τον Χρήστο Βλάχο, τον Χριστόδουλο Θεοδωρίκα, ήταν και 

πρόεδρος της κοινότητος τότε, και αυτός  ήταν η αιτία όπως λέν’ τα 

παιδιά τ’, αυτόν τον σκοτώσανε υποτίθεται επειδή έκοβε το καλώδιο 

τάχα, τον βρήκαν στο Μπολεμάρι έξω σε ένα μέρος. Γεώργιο Βασδέκη, 

μιλάμε τον Ιούλιο αυτή η υπόθεσ’, μία Αβραμίδου, μία γιαγιά Αβραμίδου 

που την λέγανε και  ποιόν άλλο…Τον Τζουβάρα, είναι η τελευταία 

επιδρομή,  τους σφάξαν αυτούς. Η τελευταία επιδρομή μετά ήταν 

Ιωάννης Τζουβάρας, η νύφη του ήταν από το Καβαλλάρ’ κοντοχωριανή, 

την Αλεξάνδρα, ένα αβάπτιστο, μία Βασιλική Τισσανάκη, έναν Δημήτριο 

Νικολέττα, μία Αγγελική Ρέβενου. Αυτούς τους σφάξανε γιατί 

περνώντας, που πηγαινοερχόμασταν εμείς για τα αμπέλια για την 

Τσίπιανη, ήταν 8 τα άτομα τότε,  8 τα άτομα, με την τελευταία επιδρομή 

πηγαίναμε για την Τσίπιανη είχε μια κοιλάδα αίμα κανά 3 μέτρα, που 

κινούσε δηλαδή μακρυά από τον ένα, από τον άλλον και αυτή η κοιλάδα 

διήρκησε κανά μήνα, δεν έβρεχε και δεν έσβηνε που έτρεχε το αίμα, 

κατάλαβες. Και αυτοί ήτανε δηλαδή 8 άτομα Νικολέτας, Τζουβάρας, οι 3 
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Τζουβαραίοι, ο Νικολέττας, η Τισσανάκη, η Ρέβενου, και ποιόν άλλο η 

τελευταία επιδρομή εεε και την Κουλούρη…» (Αναστάσιος Βουγάνης, 87 

ετών, Γρεβενίτι. Συνέντευξη 12 Μαρτίου 2017).  

«…Το ‘43 το Νοέμβριο, δε ξέρω πότε ακριβώς, 20 Νοεμβρίου τότε 

περάσαν εδώ…Τους περιμέναμε εκεί, έρχονται οι Γερμανοί 2.500 

χιλιάδες Γερμανούς κομπλέ…Εκεί καθήσαμε. Περνούσαν οι Γερμανοί 

άρπαζαν και από έναν, έβγαζαν το γυλιό,  πάρτον, ήταν και πολλοί 

άντρες, βλέπουμε τους μισούς άνδρες τους είχαν πάρει αιχμαλώτους. 

Αιχμαλώτους, πάεναν το σακί, που είχαν και τους έπαιρναν μαζί.  Λέει ο 

γιατρός και οι δασκάλοι τι καθόμαστε τώρα θα μας πάρουν όλους. Τους 

είχαν πάρει σχεδόν όλους τους άντρες. Τους είχαν πάρ’ όλους τους 

άντρες, φύγετε λέει. Φέγουμε από κει και κάνουμε, βγαίνουμε εδώ απάν’ 

απ’ το χωριό και κρυφτήκαμε όλοι. Τους πήραν τους άντρες όλους, πήγαν 

στη Μόρφα απάνω εκεί στην κορφή, κοιμηθήκαν εκεί το βράδυ. Ήταν και 

κάτι παιδιά ένας φοιτητής απ’ τη Δράμα, απ’ το Δοξάτο φοιτητής, έφυγε 

από κει για να γλυτώσει από τους Βουργάρους και ένας δάσκαλος και 

άλλα δυο παιδιά. Οι άλλοι οι δικοί μας όλ’ εδώ ήξεραν τον τόπο έφυγαν. 

Αυτοί οι 3 έμειναν τους σκότωσαν οι Γερμανοί στο Μέτσοβο…Κάσσος, 

Βασίλειος Τοπάλης, και Ράσσας ο Πολχρόνης…Πέρασαν από δω ήρθαν 

και αυτοί άρχισαν και έκαιγαν το χωριό. Όσα σπίτια είναι από κει όλο το 

δρόμο ως τσ’ ηδώ τάκαψαν, 100 σπίτια και. Δεν έμπαιναν μέσα, με το 

πιστόλ’ απ’ έξω, ντάν και ίσα το σπίτ’…» (Ανδρέας Γρίβας, 88 ετών, 

Λάϊστα. Συνέντευξη 13 Μαρτίου 2017).  

«…Ήταν ημέρα τ’ Βαγγελισμού…Γερμανοί–Γερμανοί είπαν. Φεύγουν … 

Ήρθαν σε τούτο δω, έβαλαν φωτιά, σχολείο, όλα τούτα δω τάκαψαν, 25 

Μαρτίου…Τον Ιούλιο ξανάρθαν, ξανάρθαν τότες, κάψαν και τα υπόλοιπα 

τα σπίτια. Ύστερα κάψαν και την εκκλησία τότις…Εκεί πίσω ήταν 

κρυμμένος, ήφερνε γύρα, είχε χουράφ’. Κατηβαίνουν τον πιάνουν, τον 

φέρουν ηδώ κι έναν μπάρμπα μ’ εδώ άπου κάτ’, ήταν στου σπίτ’, ήταν 

γέρος κι αυτός. Τον πήραν, τσ’ φέραν εδώ στη βρύσ’ άπου κάτ’, τσ’ 

λέγαν που να τσ’ παν πιο πέρα, δεν θέλσαν. Ο μπάρμπας μ’ πέθανε απ’ 

την καρδιά, ο άλλος του’ χαν σπάσ’ τα χέρια μη του ξύλου κι τουν 

εκτέλεσαν εδώ άπου κάτ’…Ο μπάρμπας μ’ ο Γιάννς, Οικονομίδης 

λέγονταν ο ένας. Ένας λέγονταν Παπαναστασίου, Γεώργιος 
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Παπαναστασίου…Ερώτηση: Ξέρετε και για έναν Ιωάννη Ευαγγέλου; 

Απάντηση: Ευαγγέλου;  Ναι, αυτόν τον σκότωσαν στο Μακρίνο, πέρα στ’ 

αμπέλια. Εγώ ήμουν με τα πρόβατα. Ήταν οι αντάρτες ηδώ και παίρναν 

συνδέσμους. Φύγαν, πήραν κάνα δυο, έναν Γιώτη κι έναν Μπιρμπίλη. 

Τους είχαν βάλ’ συνδέσμους και φεύγαν ηδώ προς το Λιστρίτς να 

πιάσουν αυτοί. Στη Λάϊστα που θα πηγαίναν κι αυτός ερχόταν προς τον 

ανήφορο ήρθε απάν’ προς τα χωράφια. Ήμουν εγώ: Που πας του λέω; 

Εγώ ήμουν μικρός. Σαν να τούπα, ωρέ έφυγαν του λέω, μην πας, είχε και 

του Μανιχέρ εδώ. Τ’ λέω μη πας. Τουν στέλνουν σύνδεσμου για τη 

Δόλιαν’ κι εδώ στ’αμπέλια τον  πιάσαν.  Αυτός είδε γρουνίσιο θάνατο…» 

(Διαμάντης Νασίκας, 87 ετών, Ελατοχώρι. Συνέντευξη 18 Μαρτίου 

2017).   

«…Μόλις έγινε το συμβάν αυτό, μία ομάδα, την επόμενη μέρα, από 

Γερμανούς, ανέβηκε από τη βρύση του Πασά, πήγαν στο μοναστήρι, 

απείλησαν τον μοναχό εκεί πέρα, τον Εφραίμ Πουλιάνο, ο οποίος 

φοβήθηκε πάρα πολύ ότι θα τον σκοτώσουν. Στο διάβα τους, στη θέση, 

εεε, μου διαφεύγει τώρα, βρήκαν δύο γερόντια, τον  Χαρίση Μπονόβα και 

την Βασιλική Μπονόβα, τους σκοτώσανε, τα κουφάρια τους τα βρήκαν 

μετά από 3-4 ημέρες, που τους έψαχναν οι δικοί τους, οι οποίοι ήταν 

σκηνίτες και έμεναν στη θέση Βαθύλακος, που ήταν όλοι οι 

Σαρακατσαναίοι εδώ της περιοχής…Ανεβαίνοντας οι Γερμανοί πάνω 

άρχισαν και έκαιγαν τα σπίτια…Έκαψαν σχεδόν όλο το χωριό,  γύρω στα 

225 οικήματα, δηλαδή καλύβες, σπίτια κ.λπ. Τα σπίτια ήταν  γύρω στα 

127-130 καστρόσπιτα, όπως τα αναφέρει στο Χρονικό της Δοβράς ο 

Φρίξος ο Τζόβας. Έμειναν 23 μονάχα, ένα εξ αυτών είναι και το σημερινό 

δημαρχείο, η εκκλησία, αλλά η παλιά εκκλησία του 1778 κάηκε και η 

οποία, από ό,τι λένε, ο τέμπλος ήταν φιλοτεχνημένος από τους τεχνίτες, 

που φιλοτέχνησαν το τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στους Νεγάδες και του 

Αγίου Αθανασίου στα Γιάννενα στην Μητρόπολη…Τα σπίτια, που 

έκαψαν οι Γερμανοί σε όλο το Ζαγόρι, ήταν γύρω στα 1780 - 2 χιλιάδες, 

τα χωριά 18-19, πέραν των βοηθητικών χώρων, μαγειρεία, μαντρειά κλπ. 

Οι κάτοικοι, που φονεύθηκαν από τους Γερμανούς εδώ στο Ζαγόρι 

ανέρχονται γύρω στους 180-186 αν θυμάμαι καλά, τα σχολεία γύρω στα 

εφτά, οι εκκλησίες είναι πέντε, στην επιστροφή πέρασαν από το 
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μοναστήρι και το έκαψαν. Ευτυχώς ο καλόγερος τον είχαν 

προειδοποιήσει οι Σαρακατσαναίοι και έφυγε και έτσι γλύτωσε ο Εφραίμ 

Πουλιάνος, μοναχός της ιεράς μονής Ασπραγγέλων και κάψανε και αυτή. 

Και το μοναστήρι. Σε όλο το Ζαγόρι ένα μοναστήρι κάψανε οι 

Γερμανοί…» (Γαβριήλ Παπαναστασίου, 61 ετών, Ασπράγγελοι. 

Συνέντευξη 20 Μαρτίου 2017).  

«…Η πρώτ’ διαδρομή,  που έκαναν οι Γερμανοί εδώ τότες που ήρθανε 

ήτανε την Πρωτοχρονιά, πρώτ’ Γενάρη ήταν ακριβώς Πρωτοχρονιά… 

Εμείς εκείν’ την ημέρα έτχε με τ’ μάνα μ’ και με τον πατέρα μ’ να μην 

φύγουμε, ήταν γερόντοι λίγο αυτοί. Λοιπόν πήγαμε πάνω απ’ το σπίτ’ το 

θκό μας πως να σου πω 50-60 μέτρα απάν’ και μπήκαμε σε μια πουρναριά 

τέτοια μέσα…και αυτοί ήρθαν στο σπίτ’. Μπάμπα-μπούμπα, επειδή το 

σπίτ’ ήταν τελευταίο στη κορφή…Σπάζαν, φτιάναν, τι κάναν ως το πρωί, 

εμείς ακούγαμαν απάν’. Μας κόλαε ύπνος;…Μετά κατά τη χαραυγή 

ακούμε ετοιμάστκαν, φασαρία αυτό στο σπίτ’, ακούμε 3 πιστολιές στο 

σπίτ’ το δικό μας. Στο σπίτ’ το δικό μας, τώρα αυτοί είχαν και ορισμένους 

που ήταν και πως να τσ’ πω δηλαδή ξεναγοί, τους δείχναν το δρόμο από 

πούθε να πάνε και ξέραν βλάχικα, και η γιαγιά μου μιλούσε όλο βλάχικα. 

Και ακούμε κάτι έβριζε γιατί έσπαγαν πατζούρια, ντουλάπες, αυτό για να 

βάλουν φωτιά να ζεσταθούν  και έβριζε αυτή στα βλάχικα και κάποιος 

την κατάλαβε εκεί και με 3 πιστολιές την σκοτώσαν…Σουλτάνα 

Μπαϊρακτάρη…Και από εκεί, ύστερα δόθηκε εντολή να φύγ’ η φάλαγγα, 

άμα ξεκινούσαν αυτοί να φύγουν δεν υπήρχε θέμα να γυρίσουν με καμιά 

κυβέρνηση πίσω. Φύγαν από κεί, φέγουν, φέγουν οι Γερμανοί και έγευγαν 

προς το Γρεβενίτ’ η φάλαγγα, βήκαν άλλ’ από δώ, άλλ’ από κει 

μαζευτήκαμαν στα σπίτια, είδαμε εδώ τη γριά, άλλ’ προλάβαν μερικά 

σπίτια τα σβήσαν, είχαν βάλ’ και σε μερικά σπίτια φωτιά, άλλα προλάβαν 

τα σβήσαν, άλλα κάηκαν, τελείωσε αυτή η επιδρομή…Μετά ήρθε μια 

άλλ’ επιδρομή του Ευαγγελισμού…Λοιπόν τελικά, έρχονται οι Γερμανοί 

από το Γρεβενίτ’, σκορπίσαμαν αμέσως στα σπίτια όλ’  να πάρουμε τα 

πρόχειρα αυτά που είχαμε στα σπίτια να φύγουμε κάτ’ εκεί που είχαμε τις 

καλύβες όλ’. Φύγαμαν και αρχίζ’ ένα χιόν’ τότε από έτσι που ήταν τόσο 

λιακάδα, έφτακε 70 πόντους χιόνι. Μόλις έφκε ο κόσμος από το χωριό 

καλύφτκαν όλα, οι δρόμοι, μονοπάτια, δε μπορούσες να δείς που πήγε ο 
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κόσμος. Το κοπάδι του χωριού τότες, ήταν ένα κοπάδ’ που είχαν όλ’ 

πέντε-δέκα μανάρια ο καθένας και τα συγκέντρωνε ένας που τα βόσκαγε 

ένας βοσκός, ήταντα έξω, και φύγαν’ απ’ το χιόν’ τα ζώα, ήρθαν εδώ στο 

χωριό, τα περιλάβαν οι Γερμανοί, κόβαν, είχε γεμίσει το χωριό κεφάλια, 

άλλ’ πέρναν τα εντόσθια, άλλ’ πέρναν κρέας,  τη νύχτα αυτού ο χαμός. 

Και τότε κάψαν και αρκετά σπίτια του Ευαγγελισμού…Φύγαν και τότε 

από εκεί, πάει τελείωσε και αυτή η δουλειά. Ήρθαμαν πάλ’ εδώ,  τρέξαν 

ορισμένοι, προλάβαν και ορισμένα σπίτια να σβήσουν, άλλα 

κάηκαν…Ύστερα έγινε, η μεγαλύτερη αυτή που έγινε και τα 

χρειαστήκαμαν όλ’ ήταν τον Ιούλιο μήνα, δε θυμάμαι τώρα πόσες 

Ιουλίου. Ήμασταν έξω, έρχονται οι Γερμανοί από το Γρεβενίτι, ερχόνταν 

φάλαγγα απ’ το Γρεβενίτι, ακολουθούσε για να πάει για τη 

Βοβούσα…Οπισθοχώρησε η φάλαγγα από εκεί και πάλι γύρσε στη 

Μπαλντούμα και οι υπόλοιποι που γύρσαν εδώ τότε δώσαν τελική φωτιά 

εδώ στο χωριό ύστερα. Και μετά τη μάχη αυτήν εξαπέλυσαν όλ’ μέσα στο 

δάσος όλο, πήραν το δάσος παγανιά όλο για να μας βρούν. Πως δε μας 

βρήκαν τότε; βρήκαν έναν βλάχο στα κονάκια Σαρακατσάνο, οι άλλ’ 

είχαν κρυφτεί, είχαν κρύψ’ και σε μια χαράδρα εκεί τα κοπάδια δεν τους 

βρήκαν, τον σκοτώσαν αυτόν…Αυτός λεγότανε Κονάκης, Σπύρος 

Κονάκης…Τελικά οι άλλ’ από εδώ κάτ’ είχαν ησυχία εδώ δε νόμζαν ότι 

είναι Γερμανοί στο χωριό, μέναν εδώ στο δάσος κάτ’ ενώ αυτοί ήταν στην 

κορφή. Ήρθαν απ’ εδώ να φάν’ κανά σκάμνι να ποτίσουν κανά κήπο, 

αλλά δεν ήξεραν ότι ήταν εδώ μέσα. Τους πιάσαν οι Γερμανοί τους 

εκτελέσαν κι αυτνούς. Ο ένας λεγόταν  Γεώργιος Ούτης και ο άλλος 

Γεώργιος Σουγγάρης. Και βάλαν τότε φωτιά πολύ, κάψαν πολύ χωριό 

τότε, πέντε με έξι σπίτια μείνανε από την τελευταία επιδρομή του 

Ιουλίου…» (Βασίλειος Μπαϊρακτάρης, 82 ετών, Φλαμπουράρι. 

Συνέντευξη 29 Μαρτίου 2017).  

«…Οι φλόγες πήγαιναν ως τον ουρανό, κάψανε όλα τα σπίτια, τα 

αρχοντικά, κάψανε δύο εκκλησίες, την κεντρική εκκλησία των Αγίων 

Αναργύρων  και την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και φυσικά και το 

σχολείο…Λοιπόν, ύστερα από μερικές μέρες από το φόβο ακόμα εμείς, 

που ήμασταν κρυμμένοι εκεί, επιστρέψαμε και δεν μπορώ να σας 

περιγράψω, γιατί δεν είχα και ηλικία και υπόψην το πνευματικό επίπεδο 
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τότε ήταν πολύ χαμηλό από ότ’ είναι τώρα. 8 χρονών τώρα μας περνάν 

από τη λίμν’ και δε βρεχόμαστε. Γυρίσαμε εδώ είδαμε τα αποκαΐδια, 

ευτυχώς εδώ το δικό μου το φτωχικό το σπιτάκι  το γλύτωσε κάποιος 

Τριανταφύλλου ο οποίος ήταν πολύ θαρραλέος, είχε κρυφτεί σε κάποιο 

μέρος  εδώ, και μόλις είδε ότι οι Γερμανοί φύγανε πηγαίνοντας προς το 

Μακρίνο, φαινόταν γιατί δεν ήταν και τόσο δασομένου, ήρθε αυτός και 

έσβησε πρώτα το δικό του  και μετά το δικό μας. Και το ευτύχημα είναι 

επειδή ήταν χειμώνας, γιατί δεν υπήρχε ύδρευση στο χωριό, αλλά βάζανε 

έξω ό,τι βαρέλια είχανε για να έχουν για μπουγάδα και  γενικά δηλαδή 

βρόχινο νερό που ήτανε πολύ καλό. Ναι και το γλύτωσαν και έτσι…εδώ 

ήτανε το κάτι άλλο, δεν περιγράφονται αυτά με λόγια, δε μπορώ να σας  

περιγράψω, δηλαδή η εικόνα ήταν φρικτή, ακόμη κάπνιζε παρότι είχαν 

περάσει  3 ημέρες, κάπνιζαν ακόμα γιατί τα σπίτια μεγάλα με ξυλοδοκούς 

γιατί ήταν χτισμένα λιθόκτιστα και με μαυρόπλακα σκεπασμένα, όπως 

είναι τα περισσότερα σπίτια στα Ζαγοροχώρια. Βέβαια πλούτο δεν είχε 

εδώ ο τόπος για να κάνουνε αυτά τα αρχοντικά, ταξίδευαν επί το πλείστον 

στη Ρουμανία. Δε ξέρω πως είχε πέραση τότε η Ρουμανία. Δεν διέθεταν 

χρήματα να κάνουν, τι να αγοράσουν σπίτι στα Γιάννενα. Φτιάκαναν εδώ. 

Φτιάκανε εκκλησίες, φτιάκανε γεφύρια, φτιάκανε σπίτια αρχοντικά…» 

(Ηλίας Καραγιάννης, 81 ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 

2017).   

«…Γλεντούσαν όλο το βράδ’ οι Γερμανοί εδώ, βρήκαν φάγαν, γυρίσαν τα 

γελάδια, γυρίσαν σφάξαν μοσχάρια, ανοίξαν τα υπόγεια, πήραν κρασιά  

και το πρωί, μόλις ξημέρωσε και ξεμέθσαν εντάξ’ βάλαν φωτιά. 

Ορισμένα σπίτια που γλυτώσανε ήταν κάποιοι που μείναν εδώ. Έμεινε 

μία η Αρετή η Βλώρου, η Αρετή η Βλώρου ήταν αδερφή του Γιάνν’ τ’ 

Λούκα απ’ την Καμνιά. Ο Ανδρέας ο Καναβέλης, ο Παύλος ο Κουτσός, 

Ανδρέας Σπυρόπουλος ή Ράπτης, Ανδρέας Ράπτης. Αυτών τα σπίτια που 

μείναν δεν καήκαν και γλυτώσαν και κάποια άλλα…Ναι ήταν πάνω από 

εκατό, βέβαια ο Λαμπρίδης αναφέρει κάπου 170 σπίτια πολύ παλιότερα, 

αλλά όταν κάηκε το χωριό ήταν πάνω από 100, 120 ήταν κάτι τέτοιο δε 

θυμάμαι ακριβώς…Ναι πέντε-έξι σπίτια μείνανε τα άλλα κάηκαν 

όλα…Επίσης ήμασταν τυχεροί και δε μας κάψαν, πιθανόν απ’ τους 

ανθρώπους που μείναν εδώ, τις εκκλησίες. Και οι δύο εκκλησίες δεν τις 



 131

κάψαν’, τ’ άλλα δεν έχουν αφήσει τίποτε, καταστροφή τελεία…Νεκρούς 

απ’ τους Γερμανούς όχι, όταν κάηκε το χωριό. Πριν απ’ το κάψιμο 

βομβαρδίσανε, τώρα χρονολογία δε θυμάμαι να σ’ πώ, ήταν ένα χρόνο 

γρηγορότερα; Σκοτώθκε η γυναίκα του Κατσούρα μαζί με την κόρη της 

μια μικρή και ο Βύρων ο Κατσούρας έζησε τραυματισμένος. Ρίξανε  όλμο 

εδώ από την Ελεούσα και έπεσε μπροστά στο σπίτι τους εδώ στ’ 

Κατσούρα και χτυπήσανε…» (Κωνσταντίνος Νάσιος, 81 ετών, Καλουτά. 

Συνέντευξη 27 Μαρτίου 2017).  

«…Οι Γερμανοί ήρθαν το 43, τον Οκτώβριο μήνα. Μόλις ακούσαμε εμείς 

ήρθαν στο Δίστρατο πέρα, τα παρατήσαμε όλα αυτά και φύγαμε, πήγαμε 

στο βουνό απάν’. Κοιμόσταν τα βράδια εκεί  και μόλα ταύτα ήρθαν κι 

εκεί, μας βρήκαν κι εκεί. Αλλά αυτοί τι ήθελαν; Ήθελαν να πάρουν τα 

μουλάρια, το 43,  στις 10 Οκτωβρίου, να φορτώσουν και να περπατήσουν 

γιατί δεν είχαν αυτοκίνητα, δεν υπήρχε δρόμος τότε, ότι δρόμος υπήρχε 

ήταν για τα μουλάρια μόνο. Και μας τα πήραν, ό,τι ζώο τα πήραν όλα και 

πήγαν για το Μέτσοβο. Και αφού πήγαν για το Μέτσοβο, εμείς γυρίσαμε 

για το χωριό. Γυρίσαμε για το χωριό τι να δούμε, μόνο η εκκλησία του 

Αγίου Γεωργίου και δυό σπίτια της Ευανθίας του Χατζή και του Κούρδη 

του Νίκου που δεν ήταν τσιρισμένα καλά, αυτά γλυτώσανε, όλο το άλλο 

το χωριό καμμένο…80 σπίτια,  80 οικογένειες…» (Ζήσης Δήμος, 83 

ετών, Βοβούσα. Συνέντευξη 30 Μαρτίου 2017).  

«…Σεπτέμβριος ήταν. Ήταν μέρα Κυριακή. Ήρθαν οι Γερμανοί, απ’ εδώ 

πέρασαν οι Γερμανοί, πέρασαν απάν’ και ήρθαν απάν’. Απ’ την Αμφιθέα 

εδώ, Βαράχα το λέν’ εδώ κάτ’. Και απ’ αυτού πέρασαν απάν’ και βγήκαν 

στο χωριό και τους συγκέντρωσαν ολνούς στο χωριό, στο μισοχώρ’ και 

από κει ύστερα, πολλοί–λίγ’ τσ’ πάεναν στα σπίτια και τσ’ έκαιγαν… 

Ογδόντα πέντε άτομα σκότωσαν. Ήμασταν φευγάτοι οι άλλοι…» 

(Γεώργιος Αυγέρης, 81 ετών, Λιγκιάδες. Συνέντευξη 2 Απριλίου 2017).  

       Από τις παραπάνω περιγραφές καθίσταται σαφές πως τα αντίποινα ασκήθηκαν σε 

αόπλους και αθώους ανθρώπους, οι οποίοι δεν είχαν να λογοδοτήσουν για τυχόν 

εγκλήματα ή αντιστασιακή δράση. Τα λεγόμενα του Γεωργίου Αυγέρη, κατοίκου 

Λιγκιάδων, παραπέμπουν σε περιπτώσεις θυμάτων, των οποίων οι οικογένειες 

επωμίστηκαν το κόστος της άδικης απώλειας αγαπημένων τους προσώπων:  
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«…Σκότωσαν, πως δε σκότωσαν, πολλούς…Ε τ’ μάνα μ’ την 

σκότωσαν...Λέν’(η) Αυγέρη…» (Γεώργιος Αυγέρης, 81 ετών, Λιγκιάδες. 

Συνέντευξη 2 Απριλίου 2017).  

«…Δεν θυμούμαι την ημερομηνία που κάηκε το χωριό μας, αλλά σίγουρα 

θυμούμαι ότι έκαψαν οι Γερμανοί πρώτα τους Λιγκιάδες και μετά κάηκε 

το δικό μας. Και το θυμούμαι αυτό γιατί οι Λιγκιαδίτες που δεν κάηκαν 

βρίσκονταν στο χωριό μας, είχαν έρθει να μαζέψουν τα καρύδια. Όταν 

έμαθαν τι έγινε στους Λιγκιάδες έκλαιγαν, έκλαιγαν μαζί τους και οι 

χωριανοί μου, που ήταν συγγενείς. Και μεις αμέριμνοι παίζαμε παραπέρα 

χωρίς να καταλάβουμε γιατί κλαίνε…» (Δημοσθένης Σιαμέτης, 80 ετών, 

Καρυές. Συνέντευξη 5 Μαρτίου 2017).   

       Οι εκτελέσεις στις Λιγκιάδες ήταν το πρώτο έμπρακτο αποτέλεσμα της 

εφαρμογής μιας σκληρής κατοχικής πολιτικής. Η μορφή και η έκταση των 

αντιποίνων στις Λιγκιάδες αποτέλεσε μια σαφή προειδοποίηση των Γερμανών προς 

τους κατοίκους των χωριών για τον τρόπο με τον οποίο ήταν αποφασισμένοι στο εξής 

να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε ενέργεια εγκυμονούσε κινδύνους για την ασφάλεια 

των στρατευμάτων τους. Χωριά, που υποστήριζαν τους αντάρτες ή περιοχές, όπου 

δρούσαν ανταρτικές ομάδες, μπήκαν στο στόχαστρο των γερμανικών στρατευμάτων, 

που είχαν θέσει ως σκοπό να καταστρέψουν τις βάσεις ανεφοδιασμού τους για να 

καταστήσουν δύσκολη την επιβίωσή τους στα βουνά.     

       Υπήρχαν μάλιστα χωριά όπως το Γρεβενίτι, το Φλαμπουράρι, το Τρίστενο, η 

Δόλιανη κ.λπ., τα οποία επανειλημμένα είχαν δεχθεί επίθεση και είχαν λεηλατηθεί ή 

πυρποληθεί. Ιδού ορισμένες ενδεικτικές μαρτυρίες: 

«…Εφτά φουρές ήρθαν εδώ στο χωριό μας…Μόλις ερχόνταν απέναντι 

πέρα στο ύψωμα έριχναν έναν πυροβολισμό μπαμ–μπαμ, δυο 

πυροβολισμούς  και προχωρούσαν, μετά ερχόνταν με τα πόδια. Αυτού 

περνούσαν εδώ, πέρασαν απάν’. Εν τω μεταξύ πήγαν μέχρι το Γρεβενίτι 

δεν ξέρω και σε ποια χωριά και μετά φέρανε  από το Γρεβενίτι 

ονομαστικά εφτά σπίτια και κάψανε, τα πρώτα που κάψανε εφτά σπίτια. 

Γιατί κάποιοι κατέδωσαν απ’ το Γρεβενίτι  ήτανε αριστεροί αυτών τα 

σπίτια που έκαψαν την πρώτη φορά…Μετά όταν  ήταν Ιούλιος μήνας,  δε 

θμάμαι πόσες Ιουλίου ήταν,  ήρθαν και έβαλαν φωτιά γενικά σε όλο το 

χωριό…Συνάμα που έγινε και μάχη πέρα στον Άγιο Νικόλαο… Άλλ’ μια 

φορά ξαναήρθαν ξανά πάλι  και ήρθε και το αεροπλάνο  και πολυβόλησε, 
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έρξε μια ριπή εδώ πέρα και έτχε η ριπή, την έριξαν στα κουτουρού, έτσι, 

αλλά πέτυχε ένα γάϊδαρο και πάει ο γάϊδαρος…» (Αγησίλαος 

Γατσόμαλος, 88 ετών, Τρίστενο. Συνέντευξη 9 Μαρτίου 2017).  

«…Όλους ου κόσμους απάν, ετούτα παρατμένα όλα ηδώ  και θυμάμαι 

βγήκαμαν ψλά στ’ ράχ’ ηκεί, είχε κι μια διόπτρα ο αδερφός μ’ ο Βασίλς 

κι αγναντεύαμαν κι είδαμαν τσ’ Γερμανούς βγήκαν στ’ράχ’ πέρα, 

Γαδάρμα το λέμε ημείς, έρχουνταν μεσ’ του δρόμου αυτοί,  δεν ήταν 

αμάξ’ τότε και τέτοια, πέρασαν και βγήκαν και ήρθαν μέχρι  το Ντερβένι 

σε ένα μέρους και γυρίζ’ ου δρόμους και πάν’ για τα Σίτσαινα…Ναι του 

43-44 που είχαν έρθ’ μια εποχή πόσοι είχαν έρθ’; Καμιά 60 Γερμανοί  και 

πέρασαν ηδώ στο χουριό και πήγαν στο Τρίστενου. Και θυμάμαι ήμασταν 

στο μαγαζί όξω, τι μέρα ήταν  δε θμάμαι  και εδώ πέρασαν οι Γερμανοί 

στα σπίτια τα θκά μας πέρα και πήραν τον αδερφό μ’ το Βασίλ’  μαζί τς 

και τον Τριάδ’ και τσ’  πήγαιναν πέρα για να τσ’ δείξ’ του δρόμου να 

πάν’ για το Ζαγόρ’…Άλλ’ μια παρτίδα πάλι, άλλ’ καμιά σαρανταριά 

άτουμα τότε είχαν έρθ’ και σταματήσαν στο Τρίστενου στην εκκλησία 

και ηκεί τότες τσ’ βαρέσαν οι αντάρτες…» (Αθανάσιος Ζώμπρας, 91 

ετών, Πέτρα. Συνέντευξη 2 Μαρτίου 2017).   

«…Mετά το κάψιμο, μετά από τρεις μέρες  περάσανε τρεις Γερμανοί 

μόνον...Tρεις επίτηδες τους είχαν στείλ’, γυρίσανε από το Μέτσοβο και 

πέρασαν ηδώ, δεν τους πειράξαμε όμως καθόλ’ και πήγαν για Κόνιτσα, 

τρεις…» (Δημήτριος Πολύζος, 93 ετών, Ηλιοχώρι. Συνέντευξη 10 

Μαρτίου 2017).  

«…Του 43 ήταν την πρώτη φουρά. Οκτώβριο μήπως, 18 Οκτωβρίου τ’ 

Αγίου Λουκά…Του 44 ήρθαν του καλοκαίρ’, Ιούνιος, Ιούλιος ήταν, 

τώρα, δεν θυμάμει. Ήρθαν, ξανακάψαν σπίτια πάλι τότες. Κάηκαν αυτός 

ο μαχαλάς τότε τον έκαψαν, δεν είχαν κάψ’ είχαν αφήσ’ τρία σπίτια 

πάνου-πάνου, που είναι ένα σπίτ’ τώρα απάνου, προτού να’ ρθείτε στου 

πουτάμ’...Και μας έκαψαν κι τη δεύτερη φορά δεν μείναν σπίτια καθόλ’ 

…» (Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου, 87 ετών, Βρυσοχώρι. Συνέντευξη 11 

Μαρτίου 2017).   

 «…Οι Γερμανοί έκαναν μια επίθεση το φθινόπωρο του 1943 απ’ την 

Κόντσα για να εξοντώσουν τους αντάρτες…Το 43 το Νοέμβριο, δε ξέρω 

πότε ακριβώς, 20 Νοεμβρίου τότε περάσαν εδώ…Μετά από δυο μέρες 
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ήταν. Είχαν πυροβολικό κάτω στο ποτάμι και χτυπούσαν τη Μόρφα  και 

πέρασαν αυτοί και πήγαν στη Μόρφα σταμάτησαν. Κι μετά από μια μέρα 

δυο,  πέρασαν το μεταγωγικό, βλήματα, τι είχαν αυτά…Μετά 3 μέρες εδώ 

ήταν το ανταρτικό του ΕΛΑΣ, περνάν 3 Γερμανοί απ’ την Κόντσα και 

εδώ μέσα…Ύστερα ήρθε η δεύτερη επίθεση τον Ιούνιο του 44 πριν να 

φύγουν, κάνουν άλλη επίθεση…» (Ανδρέας Γρίβας, 88 ετών, Λάϊστα. 

Συνέντευξη 13 Μαρτίου 2017).    

«…Οι Γερμανοί ήρθαν απ’ τη Δόλιανη…Ήταν ημέρα τ’ Βαγγελισμού 

…Τον Ιούλιο ξανάρθαν, ξανάρθαν τότες, κάψαν και τα υπόλοιπα τα 

σπίτια. Ύστερα κάψαν και την εκκλησία τότες…» (Διαμάντης Νασίκας, 

18 Μαρτίου 2017).  

Στο σημείο αυτό, κρίνεται σκόπιμο να παρακολουθήσουμε πως περιγράφουν οι 

συνομιλητές μας τις πρώτες εικόνες που αντίκρισαν, όταν επέστρεψαν στα χωριά 

τους, που είχαν πυρποληθεί από τα γερμανικά στρατεύματα:    

«…Εγώ γύρσα του προυί σ’λέω, καίονταν εδώ, καίονταν και  γύρσα 

πίσου. Ήρθαν ου κόσμους, αλλά τι  να δούν, καμμένα σπίτια…Tι να 

κάνω; Ήμουν 13 χρουνών εγώ, τι να κάνω;  Και τι σπίτ’ ήταν, τι σπίτ’ 

ήταν, δε γίνουνται αυτά τα σπίτια τώρα, έφτιακαν τώρα, ήρθαν γιατροί  

έφκιακαν σπίτια, αλλά τέτοια σπίτια  δε γίνουνται τώρα…» (Αφροδίτη 

Τσιμή, 89 ετών, Λεπτοκαρυά. Συνέντευξη 3 Μαρτίου 2017).  

 «…Tι να κάνω; έκλαιγα και στηνοχωριόμαν, δεν είχαμαν να φάμε 

τίπουτε, ούτε εμείς, ούτε τα ζώα γιατί ήταν χινόπωρος, τα χορτάρια κι 

αυτά ήταν όλα καμμένα, τα τρόφιμα όλα καμμένα…» (Ναπολέων 

Καλογήρου, 85 ετών, Φραγκάδες. Συνέντευξη 7 Μαρτίου 2017).  

«…Στενοχωρέθκα πολύ. Έβλεπα τ’ μάνα μ’ που κλαιγε και 

στενοχωριόμουν κι γω. Από νκοκυραίοι, γίναμαν ζητιάν’.  Αφού δεν μας 

άφκαν  τίποτε. Σκαλίζαμαν τσ’ στάχτες μη βρούμε τίποτα που δεν κάηκε. 

Η μάνα μ’ τσ’ καταριόνταν…» (Δημήτριος Χατζής, 86 ετών, Ανθρακίτης. 

Συνέντευξη 8 Μαρτίου 2017).  

«…Ακούσαμε μόλις έβαλαν τη φωτιά. Άρχισαν να καούν τα γιλάδια 

μέσα, να μουγκρίζουν, τα γίδια να βιλάζουν…» (Μαριάνθη 

Καραγιαννοπούλου, 87 ετών, Βρυσοχώρι. Συνέντευξη 11 Μαρτίου 2017).   

 «…Όσα σπίτια είναι από κει, όλο το δρόμο ως τσ’ ηδώ, τάκαψαν. Εκατό 

σπίτια και.…Αυτοί καίγαν όπου περνούσαν, δεν πάηναν για να κάψουν 
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απάν’, όπου περνούσαν και έφυγαν με τα ζώα με βλήματα, με πυροβολικό 

έριχναν απ’ το δημόσιο δεν πήγαιναν να κάψουν σπίτια απάν’. Όσα ήταν 

από κεί κάτ’ εδώ στο δημόσιο τάκαψαν όλα, απάν’ δεν έκαψαν ούτε 

σχολείο, ούτε στον απάν’ μαχαλά…Τα σπίτια που ήταν δίπλα απ’ το 

δημόσιο τα κάψαν. Αυτά εδώ ήταν σπίτια όμως κάτω, δυο σπίτια έμειναν, 

τα άλλα τα είχαν ρημάξει όλα, τα είχαν κάψ’. Όπου περνούσαν…» 

(Ανδρέας Γρίβας, 88 ετών, Λάϊστα. Συνέντευξη 13 Μαρτίου 2017). 

 «…Το χειμώνα γυρίσαμαν γρήγορα. Μάσαμαν τσίγκια122 εδώ, μη 

συζητάς τι τραβήξαμε. Κοιμόμασταν καταής στη λάσπη, αφού τάκαψαν 

όλα…Τσ’ είδα τους Γερμανούς πέρα στου Μακρίνου, μαζεύτκαν στου 

μοναστήρ’ εκεί στο ίσιωμα. Του λέω του συμπέθερου: Θα στείλουν 

όλμους και θα μας σκοτώσουν του λέω, μας είχαν δει με τα κιάλια. 

Λοιπόν, φεύγουμε εδώ τον ανήφορο, φυτεύουν έναν όλμο, κόβ’ εδώ τον 

οβορό, τόκαψε. Φεύγουμε πάν’ αυτού, πήγαμε πίσω. Πέφτει άλλος ένας 

εδώ από παν’, τσι βλέπαν. Φεύγουμε προς τα μνήματα να πάμε σπίτ’ του 

δικό τ’ να μη μας δουν. Έπεσε μια εκεί, δεν έσκασε. Αυτά τραβήξαμαν 

…» (Διαμάντης Νασίκας, 87 ετών, Ελατοχώρι. Συνέντευξη 18 Μαρτίου 

2017).  

«…Δεν ήρθε κανένας την ημέρα που καιγόταν το χωριό, έβλεπαν τους 

καπνούς από τα γύρω χωριά, που έβγαιναν επάνω, ο προβληματισμός 

τους ήταν πολύ μεγάλος, τι θα γίνουν χωρίς σπίτια κ.λπ. Και δειλά, δειλά 

την επόμενη μέρα οι πιο θαρραλέοι ήρθαν στο χωριό, βρήκαν βέβαια τα 

σπίτια τους καμμένα κ.λπ. και από κεί και ύστερα αρχίζει το δράμα των 

χωριανών μου, των πατεράδων μας, παππούδων μας, εδώ στους 

Ασπραγγέλους…» (Γαβριήλ Παπαναστασίου, 61 ετών, Ασπράγγελοι. 

Συνέντευξη 20 Μαρτίου 2017).  

       Τέλος, όπως φαίνεται από τις περιγραφές, που ακολουθούν, οι Γερμανοί έβαζαν 

φωτιά στα σπίτια χρησιμοποιώντας μια συγκεκριμένη πρακτική: 

«…Ένα όπλου  έρχναν, μπαμ κι καίγονταν του σπίτ’ σι πέντε λεπτά 

…Ένα όπλο έριχναν, παμ, κι εβγαινε η φωτιά στον καβαλάρ’ επάνου …» 

(Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου, 87 ετών, Βρυσοχώρι. Συνέντευξη 11 

Μαρτίου 2017).   

                                                 
122 Λαμαρίνες επικάλυψης στεγών. 
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«…Όσα σπίτια είναι από κει, όλο το δρόμο ως τσ’ ηδώ, τάκαψαν. Εκατό 

σπίτια και. Δεν έμπαιναν μέσα, με το πιστόλ’ απ’ έξω, ντάν και ίσα το 

σπίτ’…Απέξω, είχαν ειδικά πιστόλια, ντάνκ στο παράθυρο ή στην πόρτα 

και έπιανε φωτιά. Ειδικά πιστόλια, δεν έμπαιναν να βάλουν φωτιά. 

Έριχναν απέξω και έπιανε φωτιά αμέσως το σπίτι, το παράθυρο, νταβάν’, 

η πόρτα…» (Ανδρέας Γρίβας, 88 ετών, Λάϊστα. Συνέντευξη 13 Μαρτίου 

2017). 

«…Λέγανε πως είχαν μία σκόν’, την ρίχνανε, ρίχνανε και μια πιστουλιά 

και βουουου κατευθείαν, κατευθείαν ναι…» (Ηλίας Καραγιάννης, 81 

ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017). 

«…Ανεβαίνοντας οι Γερμανοί πάνω άρχισαν και έκαιγαν τα σπίτια. 

Έριχναν, λένε, μία άσπρη σκόνη, έριχναν έναν πυροβολισμό, έπαιρνε 

φωτιά και καιγότανε το σπίτι…» (Γαβριήλ Παπαναστασίου, 61 ετών, 

Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 20 Μαρτίου 2017).   

2.1.3. Η στάση του πληθυσμού έναντι των ανταρτών 

       Ενδιαφέρον έχει να γνωρίσουμε τη γνώμη, που είχε σχηματίσει ο πληθυσμός των 

χωριών για τους εκπροσώπους της Αντίστασης στο Ζαγόρι.  

       Από τις γραπτές πηγές, που εξετάσαμε, και κυρίως από τις προφορικές 

μαρτυρίες, που διαθέτουμε, διαμορφώνουμε την άποψη ότι, αρχικά, η συμπαράσταση 

του πληθυσμού στον αντιστασιακό αγώνα ήταν σχεδόν καθολική. Το πάθος για την 

απελευθέρωση από τους κατακτητές ακολούθησε η ένοπλη δράση των βουνών, η 

οποία συγκέντρωσε πολλούς υποστηρικτές. Γύρω από την αντίσταση συσπειρώθηκαν 

πολίτες απ’ όλα τα κοινωνικά στρώματα, που ήθελαν να συμβάλουν στην εκδίωξη 

των κατακτητών, βοηθώντας με τις ενέργειές τους το έργο της. Αυτά επιβεβαιώνουν 

μεταξύ άλλων και οι μαρτυρίες συνομιλητών μας: 

«…Στο ΕΛΑΣ ήμουν στο ΕΑΜ…Ναι τους βοήθησε, τους βοηθούσε 

παιδιά γιατί  ήμασταν νοσταλγισμέν’123 απ’ τους Γερμανούς και όλος ο 

κόσμος αγανακτούσε, ε βέβαια ήταν Κατοχή, ήταν φοβερό το ζήτημα δεν 

ήταν απλό…Οι αντάρτες είχαν το αυτό, δεν είχαν με τα χουριά τίποτα. 

Στα χουριά είχαν βγάλ’ επιτρουπές, ήταν δικαστικές επιτρουπές, τα πάντα 

είχαν τα χουριά όλα…Ε, πως τους εκτιμούσε, βέβαια, πως θα νάκανε. Με 

                                                 
123 Προφανώς πρόκειται για εκφραστικό λάθος, υπονοώντας (όπως προκύπτει από τα συμφραζόμενα) 
ότι ήταν αγανακτιμένοι από την κατάσταση. 
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ποιόν να πάεινε (το χωριό)…» (Αθανάσιος Ζώμπρας, αντάρτης του 

ΕΛΑΣ,  91 ετών, Πέτρα. Συνέντευξη 2 Μαρτίου 2017). 

«…Ο αξιωματικός, ο λοχαγός τότε του ΕΑΜ Ο Γιώργος ο Παπαγιάννης  

ήταν συγγενής με τον πατέρα μου. Ο πατέρας μου ήταν στον ΕΔΕΣ. 

Αυτός ερχόταν στην καλύβα μας έτρωγε, έπινε, κοιμόταν και την άλλη 

μέρα έφευγε…» (Δημοσθένης Σιαμέτης, 80 ετών, Καρυές. Συνέντευξη 5 

Μαρτίου 2017).  

«…Ναι είχε…Ναι βεβαίως…Ήταν: Ιωάννης Σοροβάκος, Ηλίας Κουτσός, 

Αναστάσιος Καραμπάτσας, Αλέξανδρος Ζιάκας, Κων/νος Καραβίδας, ε 

πιθανόν να είναι και κάποιοι άλλοι, που δεν τους θυμάμαι… Αυτοί ήταν 

στο ΕΑΜ δεν ήταν κανένας στον ΕΔΕΣ […]» (Κωνσταντίνος Νάσιος, 75 

ετών, Καλουτά. Συνέντευξη 27 Μαρτίου 2017). 

 «…Ήταν και στο ΕΔΕΣ ήταν και στο ΕΑΜ […]. Μετά ενωθήκανε ΕΑΜ 

και ΕΔΕΣ και πολεμήσανε και γλιτώσανε την Ελλάδα. Εάν δεν ενωνόταν 

ο Άρης με το Ζέρβα δεν γινόταν…Ήταν απ’ εδώ τέσσερις, ήταν στο 

ΕΑΜ, ο ένας ήταν τώρα, τον είχα συμπέθερο, κάποιος Γιωργάρας 

Τσιουμίδης, 16 χρονών. Τι ήξεραν αυτό, είπαν οι άλλοι τρεις θα πάμε 

αντάρτες, πάω κι γω…» (Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου, 87 ετών, 

Βρυσοχώρι. Συνέντευξη 11 Μαρτίου 2017).  

«…Ο ΕΛΑΣ πότε οργανώθηκε το 43, ήταν και του Ζέρβα είχε και μια 

ομάδα του Ζέρβα, αυτοί του Ζέρβα λέγαν ότι πέρναν χρυσό ότι 

πληρώνονταν αυτοί, αλλά αυτοί του ΕΛΑΣ δε παίρναν τίποτα. Αυτοί του 

ΕΛΑΣ είχανε και νοσοκομείο εδώ πέρα, εδώ πιο κάτ’ είχαν και 

νοσοκομείο αυτοί του ΕΛΑΣ τότε και γι αυτό μας πειράζαν πολλοί, τους 

πειράζαν δηλαδή τους περιμέναν στους πρόποδες του χωριού και τους 

πειράζανε…» (Αναστάσιος Βουγάνης, 87 ετών, Γρεβενίτι. Συνέντευξη 12 

Μαρτίου 2017).  

 «…Εδώ ήταν αντάρτες, στον ΕΑΜ, δεν είχε εδώ το ΕΔΕΣ…Πέρναγαν 

απ’ εδώ οι αντάρτες απ’ το χωριό. Πέρναγαν, παίρναν ψωμί, παίρναν 

ψωμί…» (Διαμάντης Νασίκας, 87 ετών, Ελατοχώρι. Συνέντευξη 18 

Μαρτίου 2017).  

«…Το 98% ήταν στο ΕΑΜ και οι νέοι στην ΕΠΟΝ…» (Γαβριήλ 

Παπαναστασίου, 61 ετών, Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 20 Μαρτίου 2017).  
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«…Είχε ναι, έρχονταν από όλα τα μέρη…Aπό δώ απ’ το χουριό χωριανοί 

ήταν ο Κώστας ο Γκιζάς, ήταν ο Γιώργος Παπαποστόλου,  απ’ εδώ ήταν ο 

Κώστας Οικονόμου, αυτός. Αυτοί ήταν μια συμπλοκή, αυτοί…αυτοί τους 

καθοδηγούσαν, ότι που είναι οι αντάρτες, που είναι οι Γερμανοί …» 

(Βασιλική Ζαμπακόλα, 87 ετών, Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 22 Μαρτίου 

2017).  

«…Από το χωριό μας εδώ ήταν δύο ή τρεις. Δεν τα θυμάμαι τώρα τα 

ονόματα ακριβώς, κάποιος Θεολογίτης, κάποιος Φολίνας Δημήτριος και 

ήταν και από άλλες περιοχές, από το Ελατοχώρ’. Στο ΕΑΜ ήταν, οι 

περσσότεροι εδώ στην περιοχή μας, ήταν στο ΕΑΜ…Όχι, όχι οι αντάρτες 

εδώ ήταν στα χωριά, αφού ήταν από το χωριό το θκό μας. Ήταν από το 

Ελατοχώρι, από το Γρεβενίτ’, εδώ καθόνταν, πηγαίναν στα σπίτια, 

ξανασμίγαν την ημέρα και κάναν αυτή την παρακολούθηση…» 

(Βασίλειος Μπαϊρακτάρης, 82 ετών, Φλαμπουράρι. Συνέντευξη 29 

Μαρτίου 2017). 

       Από τις παραπάνω μαρτυρίες προκύπτει ότι η κύρια αντιστασιακή οργάνωση, 

που έδρασε στο Ζαγόρι ήταν το ΕΑΜ με το στρατιωτικό του σκέλος τον ΕΛΑΣ, η 

οποία κατάφερε σε μικρό χρονικό διάστημα να απλωθεί σε ολόκληρο τα Ζαγόρι.  

Άλλωστε, ήταν η πρώτη αντιστασιακή οργάνωση που εμφανίστηκε στην περιοχή και 

έτσι συσπείρωσε πολλούς γύρω της. Την Άνοιξη του 1943, συγκροτήθηκε η πρώτη 

τοπική επιτροπή στο Γρεβενίτι, με αντιπροσώπευση, αργότερα και στα περισσότερα 

χωριά του Ζαγορίου.  

       Ο κυριότερος λόγος για να καταταχθεί κάποιος στο αντάρτικο ήταν ο 

πατριωτισμός και η αγάπη για την πατρίδα και την ελευθερία. Η εκτεταμένη, όμως, 

εφαρμογή αντιποίνων, ο κίνδυνος σύλληψης από τους κατακτητές, η αγανάκτηση και 

η επιθυμία για εκδίκηση όσων είχαν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους ή τις 

περιουσίες τους οδήγησαν, επίσης, πολλούς στην ένοπλη αντίσταση.   

«…Και πατριωτισμό, μαζί και φόβο…Όλοι, όλοι άνδρες και τα δύο μαζί 

κάνανε, και ήθελαν και το χωριό και προστατεύανε και τον εαυτό τους 

…» (Γεώργιος Τόσκας, 85 ετών, 28 Φεβρουαρίου 2017). 

 «…Τότε, στν αρχή, είχε πολύ λίγους στο χωριό στο ΕΑΜ. Αργότερα με 

τον εμφύλιο πήγαν κι άλλοι και στο ΕΑΜ και στον ΕΔΕΣ. Αντάρτες του 

ΕΛΑΣ είχε στο διπλανό χωριό, στο Διπόταμο, αλλ’ αυτό δεν το πείραξαν. 

Μάθαμαν ότι το βομβάρδισαν μόνο τη μέρα που έκαιγαν τις Φραγκάδες, 
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αλλά δεν έκαναν ζημιές. Όλος ο κόσμος αγανακτούσε απ’ αυτά που 

έκαναν οι Γερμανοί στα χωριά. Σκότωναν κόσμο, μόνο στις Λιγκιάδες 

είχαν σκοτώσει ογδόντα τόσα άτομα και γυναίκες και παιδάκια. Κι 

έκαιγαν τα σπίτια, κατέστρεφαν του κόσμου και άρπαζαν ό,τι ήθελαν. Ο 

κόσμους φοβόνταν και προπαντός οι νέοι μην τους πιάσουν και τους 

σκοτώσουν, επειδή πέρναγαν οι αντάρτες…» (Δημήτριος Χατζής, 86 

ετών, Ανθρακίτης. Συνέντευξη 8 Μαρτίου 2017).   

       Πληροφορητής μας από την Πέτρα Ζαγορίου δεν ακολούθησε το παράδειγμα των 

περισσότερων συναγωνιστών του και μας εξηγεί ότι έγινε αντάρτης και κατατάχθηκε 

στον ΕΛΑΣ από προσωπική προσβολή και εθνική φιλοτιμία, επειδή δέχτηκε δύο 

χαστούκια από έναν Ιταλό, διότι αντέδρασε όταν τον κατηγόρησαν άδικα για κλοπή:  

«…Κάποιος είχε κάν’ μια κλουπή και πήγαν και έβαλαν εμένα. Και ήρθε 

ο σταθμός, την ημέρα της Αγίας Παρασκευής, είχε έρθει ο σταθμός από 

το Γρεβενίτ’ και  ήταν ο αστυνόμος ο θκός μας  και Ιταλοί. Και με 

κρατήσαν και εμένα μέσα και με ρώταγαν και γιατί τα πήρες και τι 

έκανες. Και ήρθε ο Ιταλός και μόδωκε τρεις σκοπιές, εδώ στις πλάτες. 

Έφκα από το σπίτ’ και είπα: εγώ θα φύγου αντάρτς,  να γυρίσω να 

σκοτώσω αυτόν που με πρόδωνε ότι έκλεψα εγώ τα πράγματα. Δεν το 

είχα κάν’ αυτό το πράγμα ποτές. Και πήγα στ’ αντάρτικο, ακριβώς στο 

Τρίστενο, πήγα και παρουσιάστκα, για να γυρίσω να σκοτώσω αυτόν που 

μου’ κατσε, ήταν μέρα πανηγύρ’ ο κόσμους χόρευε. Λοιπόν, γύρσα, αλλά 

πήγα εκεί, έκατσα καμιά εικοσαριά μέρες  στο Τρίστενο αντάρτς, όλο 

ήταν ο λόχους, συγκροτήματα ήταν τότε. Και του είπα του σωματάρχη 

αυτό και αυτό θα κάνω. Καλά μου είπε σιγά, θα το συζητήσουμε πηδί μου 

είπε. Εγώ ήμουν 17 χρουνών πηδί. Όχι εγώ θα πάω, τελείωσε, είχα και 

ένα μαουζέρι στην πλάτ’. Μετά από δέκα μέρες μου λέει. Έλα ηδώ πηδί 

μου μ’ λέει. Τι θες μ’ λέει να τον σκουτώσεις τουν άνθρουπου; Σιγά μ’ 

λέει. Εμείς εδώ που ήρθαμαν, μ’ λέει,  δεν ήρθαμαν να σκοτώνουμε 

κόσμου. Ημείς ήρθαμαν να γλυτώνουμε τον κόσμου  και να βαράμε τσ’  

Γερμανούς, όχι τους θκούς μας. Σχόλασε μου λέει, μάσ’(ε) το νου σου 

από αυτή τη δουλειά. Εμείς ηδώ δεν έχουμε τέτοια πράγματα λέει, ούτε 

κλέψιμο, ούτε πόρνεμα, ούτε σκότωμα…» (Αθανάσιος Ζώμπρας, 91 

ετών, Πέτρα. Συνέντευξη 2 Μαρτίου 2017). 
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       Συνεργάτες των ανταρτών υπήρξαν πολλοί κάτοικοι, που μπορεί να μην είχαν 

ενταχθεί στην Αντίσταση, αλλά τους συνέδραμαν με κίνδυνο της ζωής τους. Σε 

επίκαιρα σημεία των χωριών είχαν στηθεί παρατηρητήρια, από όπου κάτοικοι των 

χωριών κατασκόπευαν τις κινήσεις των κατακτητών, ειδοποιώντας κατάλληλα τους 

αντάρτες και μεταφέροντας τις πληροφορίες στο διπλανό χωριό. Ας 

παρακολουθήσουμε τους πληροφορητές: 

«…Ερχόταν από πέρα από τα χωριά αυτά, από την Πέτρα, δεν ξέρω από 

που, ερχόταν κάποιος και ειδοποιούσε και βάραγαν την καμπάνα, άκουγες 

καμπάνα συναγερμός κατάλαβες…» (Αγησίλαος Γατσόμαλος, 88 ετών, 

Τρίστενο. Συνέντευξη 9 Μαρτίου 2017). 

«…Λοιπόν, θα σας πω τώρα λίγα λόγια το πως ήρθαν οι Γερμανοί, 

συγκεκριμένα την πρώτη Ιανουαρίου του 1944. Αφού προηγήθηκε 

κανονιοβολισμός από το ορειβατικό πυροβολικό από το Γρεβενίτι, εμείς 

εδώ, τα χωριά είχαν την εξής συνεννόηση. Όταν αντιλαμβάνονταν 

Γερμανό, να’ρχονται κάποιοι Γερμανοί, κάποιος που είχε πόδι, έτρεχε στο 

επόμενο χωριό να ειδοποιήσει ότι έρχονται οι Γερμανοί. Το ίδιο συνέβκε 

και με εμάς ηδώ…Όταν ερχόνταν, κάποιος άλλος από εδώ πήγαινε στο 

επόμενο, στο Μακρίνο, όχι αντάρτης απλός πολίτης ήταν, επί το πλείστον 

νεαρός, που είχε πόδι να πάει να ειδοποιήσει ότι έρχονται οι Γερμανοί…» 

(Ηλίας Καραγιάννης, 81 ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 

2017).  

 «…Ηρθαν από τις παρυφές της Αγίας Παρασκευής  έκαναν έναν έλεγχο 

του χωριού κ.λπ. και έφυγαν. Την επόμενη ημέρα ένας λόχος, μια 

διμοιρία γύρω στα 30-40 άτομα πάλι από τη βρύση του Πασά ανέβαιναν 

προς τα πάνω. Οι αντάρτες αντιλήφθηκαν  ότι οι προθέσεις των 

Γερμανών είναι πάρα πολύ κακές κ.λπ. Ειδοποίησαν όλους τους 

χωριανούς, έφυγαν από το χωριό και πήγαν στα γύρω χωριά, στην Ελάτη, 

στο Δίλοφο, Σκαμνέλι, Τσεπέλοβο. Εδώ έμεινε ένας νέος και δύο 

γριές…» (Γαβριήλ Παπαναστασίου, 61 ετών, Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 

20 Μαρτίου 2017).  

       Οι μαρτυρίες των πληροφορητών μας διχάζονται ως προς τον εθελοντικό ή 

υποχρεωτικό χαρακτήρα της εισφοράς για τον αντιστασιακό αγώνα. Όλοι ομολογούν 

ότι το ΕΑΜ είχε τη λαϊκή υποστήριξη, πλην όμως μερικοί θεωρούν ότι αυτή 

προερχόταν και από το φόβο και την πίεση, που ασκούσε στον πληθυσμό. Ορισμένοι 
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κάτοικοι καταλογίζουν στον ΕΛΑΣ αρπαγές τροφίμων, ζώων και άσκηση 

εκφοβισμού στα χωριά.  

       Σταχυολογώντας τη βιβλιογραφία και τις υπάρχουσες μαρτυρίες διαμορφώνουμε 

την άποψη ότι αρχικά η συμπαράσταση του πληθυσμού στον αντιστασιακό αγώνα 

του Ζαγορίου ήταν σχεδόν καθολική, αφού στον ΕΛΑΣ είχαν ενταχθεί άτομα που 

ανήκαν σε όλο το πολιτικό φάσμα και η πλειονότητα του πληθυσμού αποδεχόταν τον 

απελευθερωτικό χαρακτήρα της οργάνωσης. Με την εξάπλωση της οργάνωσης  

άρχισαν να εμφανίζονται και τα πρώτα προβλήματα, που προέρχονταν από την 

απαίτηση των ανταρτών για τρόφιμα από τους κατοίκους των χωριών. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι πληροφορητές μας, οι οποίοι εγκαλούν τους αντάρτες για 

εξαναγκαστικό εφοδιασμό με τρόφιμα προέρχονται από χωριά τα οποία, στο αρχικό 

στάδιο τουλάχιστον, δεν είχαν επανδρώσει τις αντιστασιακές οργανώσεις.  

       Πάντως, η οποιαδήποτε επιτακτική απαίτηση για τρόφιμα ήταν καταδικαστέα 

από τον ΕΛΑΣ και μάλιστα με αυστηρές ποινές, ώστε αυτές να λειτουργούν 

αποτρεπτικά. Εξάλλου, ο ίδιος ο Άρης Βελουχιώτης εφάρμοσε αυστηρότατη 

πολιτική124 στο θέμα των παρεκτροπών των ανταρτών έναντι του πληθυσμού, 

τιμωρώντας ακόμη και μικροαδικήματα με άμεση εκτέλεση (Κέδρος, 2004α:254, 

Μazower, 1994: 344). Ο Φλάϊσερ αναφέρει ότι, πολλές φορές, οι αντάρτες, που 

ενεργούσαν αυθαίρετα τιμωρούνταν και ότι, επανειλημμένα, ο Άρης Βελουχιώτης 

είχε εκτελέσει άνδρες της ομάδας του, ακόμη και για την κλοπή μιας κότας (Φλάϊσερ, 

1995α:234).   

       Οι παρεκτροπές, προφανώς, οφείλονταν σε πρωτοβουλίες ανταρτών με μειωμένη 

αίσθηση υπευθυνότητας και πειθαρχίας ή στην ανεπαρκή τους διοίκηση. Επομένως, ο 

εξαναγκασμός των κατοίκων για εφοδιασμό των ανταρτών με τρόφιμα και μάλιστα 

σε δύσκολες εποχές δεν αποτελούσε θεσμοθετημένη τακτική του ΕΛΑΣ, αλλά 

εξαρτιόταν  από τα πρόσωπα. Η αλήθεια είναι ότι τα ανταρτικά σώματα δεν 

αποτελούνταν απαραίτητα από συνειδητοποιημένους αγωνιστές. Μεταξύ αυτών 

εισχώρησαν και άτομα που δεν είχαν ιδεολογική σχέση μαζί του, αλλά εντάχθηκαν σ’ 

αυτό στο πλαίσιο ενός γενικότερου ρεύματος, που είχε δημιουργηθεί ή 

                                                 
124  Ο Γιώργος Μαργαρίτης αναφέρει ότι ο Άρης Βελουχιώτης, προκειμένου να εξασφαλίσει τη 
διατροφή των ανδρών του, προέβη στη δέσμευση των αποθεμάτων τροφίμων και αγροτικών 
προϊόντων, που βρισκόταν σε κρατικές αποθήκες, αποθήκες συνεταιρισμών κ.λπ., τα οποία είχαν 
προέλθει από την κρατική φορολογία (το παρακράτημα και τη δεκάτη), ενώ επιστρέφοντας ένα τμήμα 
των κατασχεθέντων στους παραγωγούς και στους φτωχούς αγρότες ασκούσε ένα είδος κοινωνικής 
πολιτικής (Μαργαρίτης, 2001:16-17).    
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εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία προκειμένου να εξωτερικεύσουν τις προσωπικές 

αντιθέσεις και έριδες που κυριαρχούν, συνήθως, στις τοπικές κοινωνίες.  

       Από την άλλη πλευρά, οι σκληρές συνθήκες ζωής των κατοίκων των χωριών και 

η ανάγκη κάλυψης βασικών αναγκών των ανταρτικών σωμάτων από τους όχι πάντα 

πρόθυμους να προσφέρουν χωρικούς επέτεινε το πρόβλημα. Σύμφωνα με τον 

Mazower (στο ίδιο, σ. 344-345) οι  χωρικοί με την πάροδο του χρόνου αντιμετώπιζαν 

τους αντάρτες όλο και περισσότερο σαν βάρος. Μπροστά στην κάλυψη των βιοτικών 

αναγκών της οικογένειας υποχώρησε η αλληλεγγύη. Ήταν δύσκολο – προϊόντος του 

χρόνου - να βρει κανείς ανθρώπους διατεθειμένους να συνδράμουν με τρόφιμα τους 

αντάρτες, εκτός αυτών που βρίσκονταν σε καλύτερη οικονομική κατάσταση. 

Εξάλλου, στα ορεινά και άγονα μέρη του Ζαγορίου η παραγωγή μόλις που κάλυπτε 

τις οικογενειακές ανάγκες μιας χρονιάς, πολύ δε περισσότερο όταν οι συνθήκες 

διαβίωσης χειροτέρεψαν μετά τα αντίποινα των γερμανικών στρατευμάτων. Αξίζει να 

σημειωθεί ότι οι πληροφορητές-συνομιλητές μας δεν επικαλούνται ως αιτία του 

προβλήματος τις αριστερές καταβολές του ΕΑΜ. Τα αποσπάσματα που ακολουθούν 

είναι ενδεικτικά: 

«…Σε ρωτούσαν νομίζεις, θα σού’ περναν τα γίδα, μη κοιτάς ο Ζέρβας  

πλέρωνε, οι αντάρτες δεν πλέρωναν…Θα στα’ περναν. Εγώ 40 γίδια δεν 

ήβρα ούτε ένα ηδώ…» (Αφροδίτη Τσιμή, 89 ετών, Λεπτοκαρυά. 

Συνέντευξη 3 Μαρτίου 2017).  

«…Αντάρτες από το χωριό μας ήταν πολύ λίγοι. Μετά πήγαν με τον 

Εμφύλιο, το δεύτερο αντάρτικο. Πέρναγαν, όμως, αντάρτες από το χωριό, 

ήταν από άλλα χωριά και ζήταγαν να φάνε…Πολλοί τους βόηθαγαν, αλλά 

δεν μπορούσαν να κάνουν κι’ αλλιώς. Αυτό όχι γιατί δεν ήθελαν να τους 

δώσουν, αλλά δεν είχαν και οι ίδιοι να φάνε, αφού με δυσκολία τά’ 

βγαζαν πέρα. Όταν ο άλλος κρατάει όπλο, τι θα κάνεις, θέλεις δε θέλεις 

θα του δώσεις.  Εμάς μια φορά, ήρθαν στο μαντρί και έβγαλαν για να 

πάρουν δέκα γίδια. Κι όταν η μάνα μου τους είπε, τι κάνετε εκεί, την 

απείλησαν ότι θα τη σκοτώσουν, επενέβκε όμως η Μέλπω και την 

άφησαν, αλλά τα γίδια τα πήραν. Ύστερα είχαν επιτροπή στο χωριό, που 

μάζευε ζώα και γεννήματα για τους αντάρτες. Τα συγκέντρωνε στην 

πλατεία ο Λιωνίδας ο Χριστοδούλου και πέρναγαν αυτοί και τα έπαιρναν. 

Σου έλεγε έχεις 10 γίδια θα δώσεις 1 γίδα, βγάζεις 10 κιλά καλαμπόκι θα 
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δώσεις 1 για τους αντάρτες…» (Δημήτριος Χατζής, 86 ετών, Ανθρακίτης. 

Συνέντευξη 8 Μαρτίου 2017).  

«…Από τον φόβο των Ιουδαίων βοηθούσε. Ήθελε δεν ήθελε θα 

βοηθούσε…» (Ηλίας Καραγιάννης, 81 ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 

Μαρτίου 2017). 

«…Πέρναγαν απ’ εδώ οι αντάρτες απ’ το χωριό. Πέρναγαν, παίρναν 

ψωμί, παίρναν ψωμί. Φοβόταν μωρέ, δια της βίας,  σχεδόν δια της βίας, 

είχε ο κόσμος να τσ’ δώσ’; τώρα τι να τσ’ δώσ’;…» (Διαμάντης Νασίκας, 

87 ετών, Ελατοχώρι. Συνέντευξη 18 Μαρτίου 2017).   

«…Πριν τον Εμφύλιο περνάγαν οι αντάρτες απ’ το χωριό όπλα είχαν, αν 

ζητούσαν κάτι δε θα τους το δίναμε; Αλλά είχαν καλές σχέσεις είχαν, όλοι 

θέλανε να απαλλαγούμε από τους Γερμανούς και όλοι με τον τρόπο τους 

βοηθούσαν…» (Κωνσταντίνος Νάσιος, 75 ετών, Καλουτά. Συνέντευξη 27 

Μαρτίου 2017).  

«…Αντάρτες περνούσαν, σε όλα τα χωριά περνούσαν αντάρτες. Τι να 

βοηθήσουμε; μπορούσες να κάνεις και διαφορετικά; Ότι σου’ λεγαν, 

αγγαρεία, τράβα εκεί. Πριν το κάψιμο, εκεί εναλλάσσονταν μια το ΕΑΜ 

μια το ΕΔΕΣ…» (Ζήσης Δήμος, 83 ετών, Βοβούσα. Συνέντευξη 30 

Μαρτίου 2017). 

       Από καμία συνέντευξη δεν προκύπτει ότι οι ταλαιπωρίες, που υπέστη ο 

πληθυσμός από τους Γερμανούς κατακτητές προκάλεσαν οργή και αντίδραση 

εναντίον των ανταρτών. Αντίθετα, εξαιτίας των γερμανικών αντιποίνων οι 

συνομιλητές μας τοποθετήθηκαν θετικά έναντι της Αντίστασης, γεγονός που αύξησε 

σε σημαντικό βαθμό τις δυνατότητες διατήρησης και ενδυνάμωσής της. Όπως έχει 

ήδη αναφερθεί, σχεδόν ολόκληρο το Ζαγόρι υποστήριζε το ΕΑΜ, άσχετα από την 

πολιτική τοποθέτηση, για πατριωτικούς λόγους. Στην αρχή της αντιστασιακής 

δράσης, σε αντίθεση με ό,τι συνέβη στο τέλος, ο απλός πολίτης δεν έδινε σημασία 

στις πολιτικές διαφορές. Ο απλός πολίτης, ο απλός χωρικός ένιωθε ότι είχε στο 

πλευρό του την οργάνωση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αναγκών, 

που δημιουργούσε η Κατοχή. Εξάλλου, οι νέοι, που επάνδρωσαν τις αντιστασιακές 

οργανώσεις προέρχονταν από τα ίδια τα χωριά του Ζαγορίου, λόγος για τον οποίο 

είχαν δημιουργηθεί σχέσεις αλληλεξάρτησης και αλληλοβοήθειας.   Επόμενο, λοιπόν, 

ήταν οι χωρικοί να έβλεπαν θετικά τον αγώνα των ανταρτών, χωρίς καχυποψία 
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υποκινούμενη από το φόβο του κομμουνισμού και αποδίδοντας, αποκλειστικά, την 

ευθύνη των αντιποίνων στους κατακτητές.      

            «…Αντιθέτως, έγιναν περισσότεροι…ο πατέρας μου, που ήταν πρόεδρος 

και τομεάρχης  του  ΕΔΕΣ, πήγαινε με το πρόσχημα ότι πουλούσε σπίρτα  

και αυτά στον κόσμο, δήθεν να πουλήσει σπίρτα και  τους έδινε τα 

μηνύματα εκεί που ήταν σε όλα τα χωριά, στο Καβαλλάρι και στον 

Ανθρακίτη, Καρυές και  απάνω στο Διπόταμο, Φραγκάδες, όλα τα χωριά, 

Νεγάδες…» (Γεώργιος Τόσκας, 85 ετών, Καβαλλάρι. Συνέντευξη 28 

Φεβρουαρίου 2017).  

«…Μητά όχι, το αντάρτικου όχι δε σταμάτσε, δε σταμάτσε το αντάρτικο, 

συνεχούσε συνέχεια…Είχε, είχε, τα αντάρτικα ήταν γιομάτα…Πήγε, 

πήγε, πήγε δυνάμωσαν τ’ αντάρτικα μητά και το ένα και το άλλο και το 

ΕΑΜ και το ΕΛΑΣ και το ΕΔΕΣ δυναμώσαν…» (Αθανάσιος Ζώμπρας, 

91 ετών, Πέτρα. Συνέντευξη 2 Μαρτίου 2017).  

           «…Δυστυχώς γι’ αυτούς δεν τον πέτυχαν (τον σκοπό τους), περισσότερο 

θάρρεψε ο κόσμος  και βγήκε περισσότερο στα βουνά…» (Δημοσθένης 

Σιαμέτης, 80 ετών, Καρυές. Συνέντευξη 5 Μαρτίου 2017).  

           «…Περσσότερο πείσμωσε, αν πείσμωσε περσσότερο; αφού δεν μας 

άφκαν τίποτε, δε μας άφκαν τίποτε, ούτε τρόφιμα ούτε τίποτε…» 

(Ναπολέων Καλογήρου, 85 ετών, Φραγκάδες. Συνέντευξη 7 Μαρτίου 

2017).             

            «…Όχι, τι να πετύχουν, αυτοί φύγανε, οι αντάρτες ήταν κρυμμένοι στα 

βουνά και ξαναβγήκαν πάλι…Εδώ ήταν ο κόσμος. Tα χωριά διαλυθήκαν 

με το δεύτερο αντάρτικο, που έγινε εδώ τότες. Ναι έμεινε εδώ το χωριό 

όλο, όλο ήταν κατά των Γερμανών βέβαια, περισσότερο ναι…» 

(Δημήτριος Πολύζος, 93 ετών, Ηλιοχώρι. Συνέντευξη 10 Μαρτίου 2017).  

«…Όχι, όχι δε μας επηρέασε, δηλαδή, παρόλο την καταστροφή που 

πάθαμαν, ήταν σαν προειδοποιητικό, προειδοποιούσαν τουλάχιστον, ότι 

έρχονται οι Γερμανοί και φεύγαμαν…» (Αναστάσιος Βουγάνης, 87 ετών, 

Γρεβενίτι. Συνέντευξη 12 Μαρτίου 2017).  

«…Εδώ ήταν, ήταν ανταρτοκρατούμενα όλα εδώ. Όλοι οι αντάρτες εδώ 

…» (Ανδρέας Γρίβας, 88 ετών, Λάϊστα. Συνέντευξη 13 Μαρτίου 2017). 

            «…Μόνο φοβήθηκε. Και φοβήθηκε και πείσμωσε, βεβαίως. Εμείς δεν 

πήγαμε στη Γερμανία, οι Γερμανοί ήρθαν εδώ να μας κάψουν και να μας 
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σκοτώσουν και εδώ απέναντι σκοτώσαν τον πατέρα του μακαρίτ’ του  

Παπασωκράτ’, που έχει μάλιστα και ένα εικονισματάκι εκεί, εδώ 

απέναντι είναι ένα εικονισματάκι, όχι βέβαια καλοφτιαγμένο...» (Ηλίας 

Καραγιάννης, 81 ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017).  

            «…Πείσμωσαν γιατί δεν είχαν τίπουτες, ούτε κουτάλ’ να φάν’, ούτε 

πιάτο, ούτε τίποτα, ούτε ρούχα να αλλάξουν, ούτε ρούχα να σκεπαστούν 

για να κοιμηθούν. Αν πείσμωσαν λέει…» (Βασιλική Ζαμπακόλα, 87 

ετών, Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 22 Μαρτίου 2017).  

            «…Επόμενο ήταν ο κόσμος να πεισμώσει, αφού τα έκαψαν όλα, δεν 

αφήσαν τίποτα. Πήγαμαν στο Μπαϊτάνι, εκεί η τοποθεσία που είχε κάτ’ 

νεροπρίονα και φτιάσαμε τα καλύβια, φτιάσαμε τα αυτά, είχε μια πλαγιά 

προσήλιο και εκεί βγάζαμε τα γίδια και τα βοσκάγαμε εμείς παιδάκια 

μικρά και ξυπόλητοι…» (Ζήσης Δήμος, 83 ετών, Βοβούσα. Συνέντευξη 

30 Μαρτίου 2017).  

            «…Ε, πείσμωσε (το χωριό), ήταν να μην πεισμώσουν; Αφού σκότωσαν 

τον κόσμο…» (Γεώργιος Αυγέρης, 81 ετών, Λιγκιάδες. Συνέντευξη 2 

Απριλίου 2017). 

       Βασικό σημείο έναρξης του αγώνα ήταν η εξασφάλιση του πολεμικού 

εξοπλισμού, που στο μεγαλύτερο μέρος του προερχόταν από το αλβανικό μέτωπο.  

«…Τα όπλα ναι. Όταν γύρσε ο στρατός απ’ την κατάρρευσ’ είχαν μείν’ 

όλα τα όπλα στους δρόμους, τα πέταζαν οι στρατιώτες και μάσαμαν, ηδώ 

ήταν η Μπαλντούμα κατ’, γιομάτο όπλα και φυσίγγια και χειροβομβίδες 

και αυτά. Όλοι είχαμαν…» (Αθανάσιος Ζώμπρας, 91 ετών, Πέτρα. 

Συνέντευξη 2 Μαρτίου 2017).  

«…Αυτά τα όπλα, που ο καθένας είχε. Εμείς είχαμε, όλοι τους είχαν 

όπλο…» (Γεώργιος Τόσκας, 85 ετών, Καβαλλάρι. Συνέντευξη 28 

Φεβρουαρίου 2017).  

2.1.4. Η στάση των ανταρτών έναντι του πληθυσμού 

       Τα αντίποινα των κατακτητών ήταν η «λυδία λίθος» για τις σχέσεις ανταρτών – 

πληθυσμού. Από τη μια, ήταν η εγκατάλειψη των κατοίκων των χωριών από τους 

αντάρτες όταν πλησίαζαν τα γερμανικά στρατεύματα και, από την άλλη, η πρόκληση 

σύγκρουσης κοντά στα χωριά, δημιουργούσε σοβαρό κίνδυνο σκληρών αντιποίνων. 

Έτσι, οι αντάρτες είχαν να σταθμίσουν την ευαισθησία τους για τους αμάχους με την 

στρατιωτική αναγκαιότητα.  



 146

       Στο Ζαγόρι, η στάση, που κρατούσαν οι αντάρτες, όπως προκύπτει από τα 

γεγονότα, δεν ακολουθούσε κάποια συγκεκριμένη αρχή ή πρακτική. Είναι γεγονός ότι 

η δράση τους πριν από τις γερμανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις επικεντρωνόταν στη 

διενέργεια ενεδρών, την πρόκληση δολιοφθορών και την καταστροφή των βασικών 

οδικών αρτηριών, που χρησιμοποιούσαν για τον ανεφοδιασμό τους τα γερμανικά 

στρατεύματα. Αντίθετα, στη διάρκεια των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων οι αντάρτες 

απέφευγαν τις συγκρούσεις με τον αντίπαλο, ειδοποιούσαν τον κόσμο και έφευγαν 

στα βουνά.  Εξάλλου, ήταν προδιαγεγραμμένη η τύχη των χωριών, τα οποία έχοντας 

φιλοξενήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τους αντάρτες, δεν μπορούσαν να 

περιμένουν επιείκεια από τους κατακτητές. Ας δούμε ορισμένες χαρακτηριστικές 

αναφορές:   

«…Αλλά οι αντάρτες ήτανε χωριανοί και ξέραν πως θα κρυφτούν, δεν 

περίμεναν να πάνε πρόσωπο με πρόσωπο. Αφού δε μπόρεσαν να κάνουν 

τίποτα μ’ αυτά, βάλαν γενική αυτή στο χωριό, δεν έμεινε κανένα σπίτι 

όλα είχαν καεί…» (Γεώργιος Τόσκας, 85 ετών, Καβαλλάρι. Συνέντευξη 

28 Φεβρουαρίου 2017).  

«…Όπως μου έλεγε ο πατέρας μου και άλλοι χωριανοί, είχαμε 

ειδοποιηθεί απ΄τους αντάρτες του ΕΔΕΣ, λόχος ο οποίος έδρευε στην 

Κρυόβρυση με λοχαγό τον Βράγκαλη από τον Καστανώνα…» 

(Δημοσθένης Σιαμέτης, 80 ετών, Καρυές. Συνέντευξη 5 Μαρτίου 2017).  

«…Τον κόσμο αυτόν μόνο δύο άτομα πήραν, τα πήγαν μέχρι ένα 

διάστημα και τ’απόλκαν, ήρθαν πάλι στο χουριό. Τώρα απ’ εκεί και πέρα 

είχαν οι Επονίτες, εδώ πέρα είχαν ενέδρα, εδώ που πάν’ για Νιγάδες. 

Τώρα αυτού δεν πήγαν, έκαναν  προς τ’ Καλουτά κάτου…Πέρα προς τον 

Αγιάν’…μπορεί να μάθαν τίποτε για αυτό…» (Ναπολέων Καλογήρου, 85 

ετών, Φραγκάδες. Συνέντευξη 7 Μαρτίου 2017).  

«…Εδώ το χωριό είχε εθνική αντίσταση. Οι Γερμανοί ήτανε στην 

Κόνιτσα, είχαμε Γερμανούς τότες φυσικά, Kατοχή τότες, πόλεμος. 

Κίνησε μια ταξιαρχία ολόκληρη από την Κόνιτσα δια μέσω Παλιοσέλι, 

Βρυσοχώρι, Ηλιοχώρι και τράβηξε για Μέτσοβο. Ήρθαν εδώ στο χωριό, 

εδώ η αντίσταση η εθνική έριξε δέκα όπλα. Τι να σταματήσουν τους 

Γερμανούς; Σταματούσαν οι Γερμανοί τώρα; Ολόκληρη αυτό και βάλανε 

φωτιά, κάψανε όλο το χωριό…Μάχη δεν έγινε, στον αέρα ρίξανε δέκα 
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όπλα δηλαδή και φύγανε και οι αντάρτες…» (Δημήτριος Πολύζος, 93 

ετών, Ηλιοχώρι. Συνέντευξη 10 Μαρτίου 2017).  

«…Οι Γερμανοί ήρθανε την πρώτη επιδρομή που κάνανε, ήρθανε το  

1943. Ήρθανε απ’ την περιοχή του Μετσόβου, εδώ απ’ τα Πενταλώνια 

που λέγαμε μεις παλιά, είναι η λίμνη τώρα, οι πηγές του Αώου, θα ήταν 

22-23 Οκτωβρίου. Ήρθανε εδώ πέρα, ήτανε απόγευμα, χτυπήσαν οι 

καμπάνες του χωριού τότε, ήταν αυτοι οι αντάρτες του ΕΛΑΣ που τους 

παρακολουθούσαν, χτυπήσαν οι καμπάνες  και φύγαμε εμείς το βραδάκι 

έξω. Φύγαμε έξω όλοι κάτοικοι…Μετά το Φεβρουάριο, Φεβρουάριος 

μήνας, χτυπάν πάλι οι καμπάνες, ερχότανε οι Γερμανοί  γιατί είχανε 

φυλάκια αυτοί του ΕΛΑΣ, οι αντάρτες του ΕΛΑΣ είχανε φυλάκια και 

παρακολουθούσαν τους δρόμους. Ερχόταν από εδώ απ’ την Πέτρα, μετά 

από την Πέτρα απ’ τα Σίτσαινα εδώ που είναι το Βοτονόσι ερχόταν εδώ. 

Τους είδαν χτυπάν’ οι καμπάνες να φύγουμε … Τον Ιούλιο μήνα μετά 

από τότε από τον Φεβρουάριο, τον Ιούλιο μήνα χτυπάν’ οι καμπάνες, 

χτυπάγαν οι καμπάνες, δεν είχαμε ούτε μεγάφωνο, ούτε ρεύμα ούτε 

τίποτα. Χτυπάν’ οι καμπάνες έρχονται οι Γερμανοί,  φύγετε γρήγορα. Τον 

Ιούλιο μήνα λοιπόν, πάλι καμπάνες…Λοιπόν να τρεις εδώ του ΕΛΑΣ 

ήταν χωριανοί μας,  μου κάνουν νόημα εμένα, φύγετε γρήγορα έρχονται 

οι Γερμανοί.  Αυτοί παλληκάρια 30 χρονών με τα όπλα στα χέρια, εγώ 13 

χρονών που θα πήγαινα, πήγα έκρυψα τα πραγματάκια, λέω στ’ μάνα μου 

να φύγουμε τσ’ λέω, μου’ παν οι αντάρτες έρχονται οι Γερμανοί…» 

(Αναστάσιος Βουγάνης, 87 ετών, Γρεβενίτι. Συνέντευξη 12 Μαρτίου 

2017).  

 «…Αυτοί δεν ήταν δυνατόν με τόσα λίγα άτομα τότε, με τόσα λίγα 

άτομα να αντιμετωπίσουν τους πάνοπλους Γερμανούς. Πιάναν’ μια ράχη, 

ρίχναν 5-6 τουφεκιές και το σκάγαν. Λέγαν αυτοί ηδώ παρτιζάν–

παρτιζάν, αντάρτες-αντάρτες και αυτή ήταν η αιτία δηλαδή…» (Ηλίας 

Καραγιάννης, 81 ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017).  

 «…Η πρώτ’ διαδρομή,  που έκαναν οι Γερμανοί εδώ τότες που ήρθανε 

ήτανε την Πρωτοχρονιά, πρώτ’  Γενάρη ήταν ακριβώς Πρωτοχρονιά και 

εδώ ήταν μια ομάδα η οποία ήταν αντάρτες αυτοί που ήταν τότε και 

φυλούσαν πέρα για τη Δόλιαν’, εμείς ερχόταν από τη Μπαλντούμα από το 

Γρεβενίτ’. Και φυλούσαν αυτού, μόλις ερχόταν από κεί  λέγαν έρχονται οι 
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Γερμανοί απ’ το Γρεβενίτ’, βέβαια από κεί αργούσαν, θέλαν δυό ώρες με 

τα πόδια να φτάκει η φάλαγγα εδώ, φεύγαμαν εμείς όλ’ και κρυβόμασταν, 

είχαμαν έξω στα δάση, κάτ’ κυάλια πάνω  κρυμμένα, είχαμαν καλύβες 

δηλαδή γι αυτή την εποχή…Ήταν φάλαγγα μεγάλ’, ξέρω εγώ πόσοι θα 

νάτανε, ήμουν μικρός. Λοιπόν τελικά ήταν αυτό το απόσπασμα, αυτοί οι 

αντάρτες που ήταν παρέα τότε και ήρθαν πιο δίπλα σε ένα τσουγκάν’ και 

εκεί που ήταν συγκεντρωμέν’ οι Γερμανοί τους ρίξαν με κάτ’ 

παλιοπολυβόλα που είχαν…Eίναι προς την Τσικαρούσα, σε ένα μέρος 

απάν’ στη Τσικαρούσα. Εκεί ρίξανε το απόσπασμα, που ήταν εκεί ρίξαν 

στο σωρό, βρήκαμε, παραπίσω πήγαν τα μεγαλύτερα παιδιά, βρήκαμε 

σοκολάτες, μπισκότα που είχαν μείν’ γιατί δε μπορούσαν να τα πάρουν, 

γιατί είχαν σκοτωθεί 3 μουλάρια. Αλλά τώρα εκεί στο σωρό που ρίξαν 

είναι δυνατόν να μην πήραν άνθρωπο; Δε βρήκαμε, πτώμα από άνθρωπο 

δεν βρήκαν…» (Βασίλειος Μπαϊρακτάρης, 82 ετών, Φλαμπουράρι. 

Συνέντευξη 29 Μαρτίου 2017). 

2.2. Ο σκοπός της εφαρμογής αντιποίνων 

2.2.1. Ο στόχος των αντιποίνων 

Τα αντίποινα που εφαρμόστηκαν από τους Γερμανούς στο Ζαγόρι είχαν ως σκοπό 

την τρομοκράτηση του πληθυσμού και την καταστολή κάθε αντιστασιακής δράσης 

στην περιοχή. Η τρομοκράτηση του άμαχου πληθυσμού, απέβλεπε στον εξαναγκασμό 

του να αποσύρει την υποστήριξη, που παρείχε στους αντάρτες, και να απέχει από 

ενέργειες, που μπορούσαν να χαρακτηριστούν ότι στρέφονται εναντίον των 

γερμανικών στρατευμάτων. Ο άμαχος πληθυσμός του Ζαγορίου, αν και δεν 

συμμετείχε ενεργά σε συγκεκριμένες ενέργειες,  θεωρήθηκε συνυπεύθυνος για την 

αντιστασιακή δράση των ανταρτών, καθόσον, όπως εξάλλου εκτίμησε και η ηγεσία 

των γερμανικών στρατευμάτων στα Ιωάννινα, τα χωριά του Ζαγορίου θεωρούνταν 

πηγές στρατολόγησης, τροφοδοσίας και συγκέντρωσης πληροφοριών για τους 

αντάρτες. Ας δούμε τις σχετικές μαρτυρίες: 

«…Βρήκαν αντίσταση από τους κατοίκους εκεί, βρήκαν αντίσταση. Οι 

χωριανοί αυτοί, που ήταν κάτι παιδιά που μείνανε και βρήκαν στον μύλο 

τον Παναγιώτη τον Κίτση, ο οποίος φύλαγε το τηλέφωνο, βρήκαν και τον 

παππά εκεί. O παππάς ήταν να επικοινωνήσει να πει στη γυναίκα του, στη 

Χρυσοβίτσα, ότι μπήκαν οι Γερμανοί στο Καβαλλάρι για να δώσει το 
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σύνθημα για να αμυνθεί ο κόσμος, να φυλαχτεί…» (Γεώργιος Τόσκας, 85 

ετών, Καβαλλάρι. Συνέντευξη 28 Φεβρουαρίου 2017). 

«…Τότε οι Γερμανοί ασφαλώς  έκαψαν τα χωριά για να μην έχουν  φόβο 

το δρόμου να περάσουν, να φύγουν, να πανικοβλήσουν τον κόσμο, για να 

σταματήσ’ το αντάρτικου, ήταν σοβαρό το πρόβλημα…Ερώτηση: 

Φοβήθηκε ο κόσμος; Απάντηση: Εεε καλά πόλεμος, Γερμανοί ήταν, δεν 

ήταν εε χαχα, ήταν Γερμανοί…» (Αθανάσιος Ζώμπρας, 91 ετών, Πέτρα. 

Συνέντευξη 2 Μαρτίου 2017).  

«…Αν φοβήθκε, φοβήθκε, βέβαια φοβήθκε,  στεναχωρέθκε, αλλά 

κοιμόταν στ’ καλύβες, άλλ’ τσ’ ηδώ, άλλ’ τσ’φιλοξένσαν…» (Αφροδίτη 

Τσιμή, 89 ετών, Λεπτοκαρυά. Συνέντευξη 3 Μαρτίου 2017).  

«…Ασφαλώς και φοβήθηκε, εγώ προσωπικά, εγώ και η οικογένειά μου 

δεν γυρίσαμε ξανά στο χωριό, φύγαμε από κει, πήγαμε Ανθρακίτη, από 

τον Ανθρακίτη ανεβήκαμε στο βνό και από κει κατεβήκαμε πίσω στο 

μοναστήρι τ’ Άη - Λιά. Εμείς ήρθαμε εδώ την Άνοιξη του 1944…» 

(Δημοσθένης Σιαμέτης, 80 ετών, Καρυές. Συνέντευξη 5 Μαρτίου 2017).  

«…Σαν παιδί φοβήθκα. Αφού μας είχαν καταστρέψ’. Αυτός ήταν ου 

σκοπός τσ’, να φοβίζουν τον κόσμου για να μη βγαίν’ στ’ αντάρτκο. Γι’ 

αυτό κι τάκαιγαν όλα, σπίτια, τροφήματα για να μη μπορούν να βρουν 

τίποτα οι αντάρτες, που πέρναγαν απ’ τα χωριά. Αλλά δεν του πέτχαν. 

Προτού κάψουν το χωριό, ήταν λίγ’ στ’ αντάρτκο, αλλά ύστερα βγήκαν 

περσότερ’…» (Δημήτριος Χατζής, 86 ετών, Ανθρακίτης. Συνέντευξη 8 

Μαρτίου 2017).  

«…Πήγα μη του μικρό αδηρφό ση μια σπηλιά. Εκείν’ η σπηλιά ήτανει 

βράχια κι άπου κάτ’ ήταν η σπηλιά έτσ’…Ηγώ στα 13 κι αυτός στα 11… 

Πήγαμει να ξεχειμωνιάσουμει τα ζώα…Ερχόταν η μάνα μ’ κάθε 

Σάββατου, μας έφερνε ένα ταψί ψωμί. Αυτό θα το φάμει τώρα, αυτό του 

μεσημέρ’, αυτό του βράδ’. Όταν ερχόταν του μεσημέρ’ τα τρώγαμει όλα, 

τι να φάμει του βράδ’; Μετά μας γέννησε μια γιλάδα, κάναμει κουρκούτ’ 

…Κοιμόμασταν τα δυο, βάζαμει κι φωτιά κι μοιραζόμασταν, πέτρα 

μαξιλάρ’ και μια κουρελού που μας έδωσε μια θεία κι σκηπαζόμασταν, 

κατάλαβες, στη σπηλιά του Ράντου, που λέγαμε. Ξεχειμωνιάσαμει εκεί, 

ερχόνταν η μαύρη μάνα κάθε Σάββατο μας έφερνε τίποτα ψωμί…» 
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(Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου, Βρυσοχώρι. Συνέντευξη 11 Μαρτίου 

2017). 

«…Μα έκαψαν όλο το ανατολικό Ζαγόρ’ όπου περνούσαν αντάρτες, 

αυτοί πήγαιναν και έκαιγαν…» (Αλέξανδρος Πούρλης, 94 ετών, Δίκορφο. 

Συνέντευξη 5 Απριλίου 2017).  

2.2.2. Η στάση των ανταρτών έναντι των Γερμανών 

       Οι Γερμανοί, από τις πρώτες επιχειρήσεις τους, αντιλήφθηκαν ότι δεν ήταν 

δυνατόν να αντιμετωπίσουν τους αντάρτες με όρους τακτικού στρατού, πράγμα που 

οφειλόταν στην καλή γνώση της περιοχής, των κρυφών περασμάτων και των 

δύσβατων δρόμων από τους αντάρτες, οι περισσότεροι των οποίων κατάγονταν και 

διέμεναν στα χωριά της περιοχής. Απ’ την άλλη, γνώριζαν, επίσης, πως είχαν σχεδόν 

δεδομένη και την υποστήριξη, με κάθε τρόπο, του άμαχου πληθυσμού στα χωριά από 

όπου περνούσαν. 

       Οι αντάρτες, σχεδόν ποτέ, δεν αντιμετώπιζαν τα γερμανικά στρατεύματα 

ανοιχτά, αλλά ειδοποιούσαν τον πληθυσμό για τον ερχομό των Γερμανών και 

κατέφευγαν στα βουνά, στα ορεινά λημέρια τους. Οι Γερμανοί, που δεν γνώριζαν τα 

αφιλόξενα εκείνα μέρη ήταν δύσκολο να τους ακολουθήσουν. Ας δούμε τις σχετικές 

μαρτυρίες: 

«…Εγώ ήμουν μετά στ’ αντάρτικου  και ήμασταν στον Παπαγιάνν’. 

Ήμασταν στ’ Χρυσουβίτσα, την  άνοιξ’, του καλουκαίρ’, ήμασταν στ’ 

Χρυσουβίτσα και τον Σεπτέμβριο έφκαν οι Γερμανοί. Όταν έφκαν οι 

Γερμανοί,  εμείς 4 άτομα ηδώ απ’ το χουριό μας, μας πήρε ένας λοχαγός 

από πέρα από το Κουκούλι, είχε λόχο θκό του και μας πήρε και μάς 4 

πηδιά απ’ ηδώ, έφκαμαν απ’ τον Παπαγιάνν’ και πήγαμαν στ’ Κόντσα για 

να πιάκουμε απέναντι απ’ τη Κόντσα, έτσι στο διπλανό για να πιάκουμε 

το δρόμου για να βαρέσουμε τσ’ Γερμανούς. Πήγαμαν ηκεί σ’ αυτή την 

πλαγιά, πήγαμαν ποδαράτοι από πάν’ από τ’ Λάϊστα, από το  Ηλιοχώρ’. 

Πήγαμαν μόλις  βασίλεψε ο ήλιος, μόλις νύχτωσε  πιάκαμαν μια πλαγιά 

ηκεί  και ήταν ένας αξιωματικός Ρώσους. Έρχεται εκεί πέρα λέει, μας είδε 

εμάς, είχαμαν πιάκει από πούθε να τσ’ σταματήσουμε, εκεί για να 

κρατάμε το δρόμου για να βάλουμε. Μας βλέπ’ αυτός ο αξιουματικός  

λέει όχι καλό, όχι καλό εδώ λέει. Μας πήρε απ’ εκεί,  μας πήρε και μας 

έβαλε σε διπλανό μέρος για να μη μας βαράν ημάς. Και βλέπαμαν ταυτά, 

δεν τους βαρέσαμαν, έδωκαν διαταγή λέει επειδή ήταν ακατάλληλου του 
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μέρους  να μας βαρέσουν και θυμάμαι πέρασε όλ’ η φαλάγγα η 

γερμανικιά. Έφκαμαν ύστερα, κάτσαμαν του βράδ’ ηκεί στου, πως το 

διάουλο το λέν’ μωρέ, στ’ Κόντσα και την άλλ’ μέρα ύστερα φύγαμαν και 

ήρθαμαν ποδαράτοι ηδώ στην Πέτρα, την άλλ’ την μέρα…» (Αθανάσιος 

Ζώμπρας, 91 ετών, Πέτρα. Συνέντευξη 2 Μαρτίου 2017). 

«…Όχι δεν τσ’ πείραξαν ηδώ, δεν έπιακαν ηδώ πόλεμου…» (Αφροδίτη 

Τσιμή, 89 ετών, Λεπτοκαρυά. Συνέντευξη 3 Μαρτίου 2017).  

«…Όπως μου έλεγε ο πατέρας μου και άλλοι χωριανοί, είχαμε 

ειδοποιηθεί απ΄τους αντάρτες του ΕΔΕΣ, λόχος ο οποίος έδρευε στην 

Κρυόβρυση με λοχαγό τον Βράγκαλη από τον Καστανώνα…» 

(Δημοσθένης Σιαμέτης, 80 ετών, Καρυές. Συνέντευξη 5 Μαρτίου 2017). 

 «…Όχι. Καθόλου, όχι με τους Γερμανούς δεν έγινε τίποτι. Πέρασαν 

Ηλιοχώρι, Λάϊστα, βγήκαν στη Βοβούσα κι από κει πήγαν προς τα κει 

…» (Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου, 87 ετών, Βρυσοχώρι. Συνέντευξη 11 

Μαρτίου 2017).  

 «…Εδώ ήταν αντάρτες, στον ΕΑΜ, δεν είχε εδώ το ΕΔΕΣ…Εδώ στου 

σχολείο είχαν φωτιά, ήταν οι αντάρτες, είχαν έρθ’ εδώ οι αντάρτες και 

του λέει μόλις ήρθαν εκεί πέρα: Παρτιζάν – παρτιζάν…Σπάσαν τα τζάμια, 

ήταν κι χιόν’, πολύ χιόν’, 70-80 πόντους χιόν’ είχε εδώ. Φεύγουν, τα 

πετάν τα πολυβόλα αυτού στον κήπο τουν δικό μ’, έπιασε το χιόν’ κι δεν 

τα βρήκαν οι Γερμανοί…» (Διαμάντης Νασίκας, 87 ετών, Ελατοχώρι. 

Συνέντευξη 18 Μαρτίου 2017).  

«…Εβδομήντα αντάρτες, ογδόντα από το χωριό. Το χωριό ήταν 80% του 

ΕΑΜ και 20 του Ζέρβα. Ογδόντα ήταν του ΕΑΜ. Όλοι, επικράτησε το 

ΕΑΜ, ήταν αντάρτες. Οι Γερμανοί ήρθαν εδώ και ήταν αντάρτες εδώ. 

Κυκλοφορούσαν οι αντάρτες, αλλά λέει αυτός ο υπεύθυνος τους έμασε. 

Έβγαλε εδώ ένα μεγάφωνο και φώναξε να μαζευτούν όλ’ οι αντάρτες 

στην Παναγία και τους είπε. Αν πειράξετε τους Γερμανούς αυτούς, όποιος 

τους πειράξει να’ ρθει θα τον  εκτελέσω εγώ… Όχι, ήταν οι αντάρτες εδώ,  

δεν τους πείραξαν, είπαν να τους χτυπήσουν, δεν τους χτύπησαν, 

αποτραβήχτηκαν προς το Πάπιγκο εν τέλει. Και εδώ ήταν αντάρτες, 

έφυγαν δεν τους χτύπησαν γιατί θα’φτιαναν μεγάλ’ ζημιά…» (Ανδρέας 

Γρίβας, 88 ετών, Λάϊστα. Συνέντευξη 13 Μαρτίου 2017). 
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«…Αυτοί δεν ήταν δυνατόν με τόσα λίγα άτομα τότε, με τόσα λίγα άτομα 

να αντιμετωπίσουν τους πάνοπλους Γερμανούς. Πιάναν μια ράχη ρίχναν 

5-6 τουφεκιές και το σκάγαν…» (Ηλίας Καραγιάννης, 81 ετών, 

Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017). 

«…Οι αντάρτες αντιλήφθηκαν  ότι οι προθέσεις των Γερμανών είναι 

πάρα πολύ κακές κ.λπ. Ειδοποίησαν όλους τους χωριανούς, έφυγαν από 

το χωριό και πήγαν στα γύρω χωριά, στην Ελάτη, στο Δίλοφο, Σκαμνέλι, 

Τσεπέλοβο…» (Γαβριήλ Παπαναστασίου, 61 ετών, Ασπράγγελοι. 

Συνέντευξη 20 Μαρτίου 2017). 

«…Η ειδοποίηση ήρθε μέσω των ανταρτών, οι αντάρτες ειδοποίησαν και 

άρχισαν και μαζεύονταν ο κόσμος και έφευγαν και μετά τους είδαν ήρθαν 

από τα Ριζιανά κάτω πιο πάνω από το Μοναστήρι, ήταν ανοιχτός ο τόπος 

τότε τους είδαν που ερχόταν…» (Κωνσταντίνος Νάσιος, 75 ετών, 

Καλουτά. Συνέντευξη 27 Μαρτίου 2017).  

 «…Όχι με τους Γερμανούς δεν έγινε καμία μάχη, γι αυτό δεν είχαμε και 

τέτοια πράγματα να μας σκοτώσουν, εκεί που μας βρήκαν εμάς, πήραν τα 

μουλάρια…» (Ζήσης Δήμος, 83 ετών, Βοβούσα. Συνέντευξη 30 Μαρτίου 

2017). 

       Για να αντιμετωπίσουν τις ανταρτικές επιθέσεις οι Γερμανοί πήραν κατά 

καιρούς, διάφορα μέτρα. Για παράδειγμα είχαν οργανωμένο πληροφοριακό δίκτυο. 

Είχαν εγκαταστήσει «συνδέσμους» πιθανόν Γερμανούς στρατιώτες, που είχαν 

εισχωρήσει στις τάξεις των ανταρτών, ως κατάσκοποι. Ας παρακολουθήσουμε τους 

πληροφορητές:  

«…Γερμανό δεν είχα δει ποτέ. Όταν όμως ήμασταν στο μοναστήρι τ’ Αη 

- Λιά πάνω στην Κρύα, ένας Γερμανός  αξιωματικός αυτομόλησε και 

πήγαινε για τους αντάρτες του ΕΑΜ στ’ Καλουτά και πέρασε απ’ το 

μοναστήρι, μίλησε με τον παππού μου, που ήξερε ρουμάνικα και ήξερε 

και αυτός ρουμάνικα, του βάλαμε και έφαγε, τον πήγε ο παππούς μου 

μέχρι πιο ψηλά, του’ δειξε το δρόμο και μέσα στα χιόνια κατέβηκε και 

παραδόθηκε στους αντάρτες του ΕΑΜ στην Καλουτά…».125 

(Δημοσθένης Σιαμέτης, 80 ετών, Καρυές. Συνέντευξη 5 Μαρτίου 2017).  

                                                 
125 Ο συνομιλητής μας από την Καλουτά (Κωνσταντίνος Νάσιος), ο οποίος ρωτήθηκε σχετικά, εκτός 
του πλαισίου της συνέντευξης, που μας παραχώρησε στις 27 Μαρτίου 2017, δεν επιβεβαίωσε την 
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«…Αλλά εδώ υπήρχε κάποιος Ιταλός, τώρα αυτός κατάσκοπος πρέπει να 

ήταν, τότε δεν κατάλαβαν τι σκοπό είχε αυτός ο άνθρωπος και τον πέρναν 

εδώ και κάναν διάφορες  εργασίες. Ήταν φθινόπωρο, γιατί μετά, όπως 

σας είπα, που ακολούθησε το κάψιμο  το Γενάρη. Και μια μέρα των 

ημερών αυτός έφυγε και φαίνεται ότι αυτός πρόδωσε, γιατί εδώ ήταν 

μικροομάδες ανταρτών απ’ τους μεν και απ’ τους δε και  κάναν τη ζμιά 

…» (Ηλίας Καραγιάννης, 81 ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 

2017).   

«…Είχε έρθει ένας Ιταλός, μου ‘ρχονταν κρίμα, του’ δινα φαί, μου’ 

δειχνε τη φωτογραφία με τα παιδάκια, είχε πιάσ’ ψείρα στα γένια. Κρίμα, 

έκατσε πολύ καιρό. Τι έγινε ύστερα, έφυγε από δω, γλίτωσε, δεν γλίτωσε 

…» (Διαμάντης Νασίκας, 87 ετών, Ελατοχώρι. Συνέντευξη 18 Μαρτίου 

2017).  

       Άλλη τακτική που χρησιμοποιούσαν ήταν η πρόκληση διαμάχης μεταξύ των 

ανταρτικών ομάδων ή η εκμετάλλευση της ήδη υπάρχουσας,  χρησιμοποιώντας την 

μία ομάδα εναντίον της άλλης.  Όπως αναφέρει πληροφορητής μας από τις 

Φραγκάδες, μετά την απόπειρα εμπρησμού της εκκλησίας του χωριού από τα 

γερμανικά στρατεύματα στις 23 Οκτωβρίου 1943, οι εικόνες της εκκλησίας βρέθηκαν 

με βγαλμένα τα μάτια των αγίων που απεικόνιζαν. Σημειώνεται ότι ανάλογο 

περιστατικό είχε καταγγείλει ο λοχαγός Λυγεράκης του ΕΔΕΣ, ο οποίος τον 

Νοέμβριο του 1943 βρήκε στο Τσεπέλοβο μια εικόνα με βγαλμένα τα μάτια της 

Παναγίας, κατηγορώντας γι’ αυτό τον ΕΛΑΣ, λόγος για τον οποίο είχε δοθεί εντολή 

στα γερμανικά στρατεύματα, μέσω της γερμανικής προπαγάνδας, για την επινόηση, 

για ευνόητους λόγους και άλλων παρόμοιων περιστατικών (Φλάϊσερ, πρακτικά ΔΙΣ, 

σελ. 367-368).   Ας δούμε τη σχετική μαρτυρία: 

«…Kάψαν τν εκκλησία, το σχολείο καμμένο, τν εκκλησία καμμέν’ και 

τσ’ εικόνες αυτές  τσ’ είχαν  βγάλ’ τα μάτια, η εκκλησία επειδής είχε 

μεγάλου θόλου  και δεν έπιακε φουτιά…» (Ναπολέων Καλογήρου, 85 

ετών, Φραγκάδες. Συνέντευξη 7 Μαρτίου 2017).  

       Η δράση των ανταρτικών ομάδων στο Ζαγόρι ξεκίνησε, όπως έχει ήδη 

αναφερθεί, το Μάρτιο του 1943. Η πρώτη αντιστασιακή πράξη σημειώθηκε στην 

ιταλοκρατούμενη Βοβούσα, όπου μια ομάδα του ΕΛΑΣ, αποτελούμενη από 35 

                                                                                                                                            
πληροφορία και ήταν κατηγορηματικός ότι ουδέποτε παραδόθηκε Γερμανός αξιωματικός ή στρατιώτης 
στην ομάδα του ΕΑΜ του χωριού του. 
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αντάρτες, επιτέθηκε στο σταθμό της καραμπινιερίας, εκτέλεσε τους Ιταλούς 

αστυνομικούς και πυρπόλησε το κτίριο. Στόχος της πρώτης αυτής επιχείρησης ήταν η 

εξασφάλιση οπλισμού, που επιτεύχθηκε με τον αφοπλισμό των Ιταλών 

καραμπινιέρων, σε συνδυασμό με την κατάργηση της ιταλικής καραμπινιερίας στο 

χωριό, επειδή αποτελούσε εμπόδιο στη διατήρηση και ενδυνάμωση του ΕΛΑΣ στην 

περιοχή. Η μάχη αυτή θεωρείται η πρώτη οργανωμένη μάχη στο Ζαγόρι και είχε 

θετικό αντίκτυπο στο φρόνημα των ανταρτών, ενώ αργότερα, στο πλαίσιο της 

επιχείρησης «Πάνθηρας» προκάλεσε ανησυχίες στους Γερμανούς και στους 

Ιταλούς,126 που τους συνόδευαν, οι οποίοι για αντίποινα πυρπόλησαν ολοκληρωτικά 

τη Βοβούσα, εκτέλεσαν ένα άτομο και πήραν τρεις ομήρους. Από τα προσωπικά του 

βιώματα, ο πληροφορητής μας από τη Βοβούσα  θυμάται αυτή την ένοπλη δράση του 

ΕΛΑΣ: 

«…Τώρα θέλετε να πούμε για την καραμπινιερία; Εκεί ήταν του 

Βασιλάκη το σπίτι, ένα σπίτι που είχε και πολυβολεία μέσα να 

πολεμήσουν σε περίπτωση που  ρχόνταν κάποιος. Και ήταν όλοι οι 

καραμπινέροι. Και εκείνο το πρωί ήμουν πέρα στου παππού μου 

κοιμόμουνα. Ακούω τα πολεμοφόρα που χτυπούσανε, χτυπούσανε  κι 

σιγά-σιγά τους κύκλωσαν όλο το σπίτι. Και πήγαν μερικοί δικοί μας να 

παραδοθούν. Γιατί δε γλυτώναν με κάποιο τρόπο. Αλλά για κακή τους 

τύχη κάποιος Αποστόλης Ζήσης απ το χάνι Καμπέραγα πήγε και αυτός 

μέσα εκεί και δεν τους άφηνε να παραδοθούν αυτός και μάλιστα αυτός με 

το πολυβόλο σκότωσε και έναν αντάρτ’ που ήταν εκεί γύρω- γύρω. Από 

όλα αυτά είδαν ότι δεν ήθελαν να παραδοθούν, ανεβήκαν στη στέγη 

απάνω και ρίξαν πετρέλαιου και βάλαν φωτιά από πάν απ’ τη στέγη. 

Αφού βάλαν πετρέλαιο απ’ τη στέγη, ύστερα βγαίναν έξω, άλλους τους 

σκότωσαν και τους υπόλοιπους τους πιάσανε. Τους πιάσανε και έπεσε ο 

Αποστόλης ο Ζήσης που λεγόταν το επίθετο, αυτός αυτοκτόνησε, μόλις 

βγήκε στην πόρτα έξω αυτοκτόνησε. Αυτά για την ώρα και οι υπόλοιποι 

όσοι δεν σκοτωθήκαν αιχμαλώτους ύστερα…» (Ζήσης Δήμος, 83 ετών, 

Βοβούσα. Συνέντευξη 30 Μαρτίου 2017).   

      Στις 15 Ιουλίου 1943, σημειώθηκαν κοντά στους Ασπραγγέλους συμπλοκές 

μεταξύ των τριών γερμανικών λόχων και ενός τμήματος οπισθοφυλακής των 

                                                 
126 Επρόκειτο για Ιταλούς που δεν είχαν δεχθεί την συνθηκολόγηση της Ιταλίας με τους συμμάχους και 
είχαν ταχθεί στο πλευρό των Γερμανών. 
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ανταρτών του ΕΛΑΣ, που υποχωρούσαν, χωρίς απώλειες για τα γερμανικά 

στρατεύματα. Από γερμανικές πηγές γίνεται αναφορά για 18 αντάρτες νεκρούς127 και 

δυο χωριά κατεστραμμένα (Ασπράγγελοι και Ελάτη). Ας δούμε τη σχετική μαρτυρία: 

 «...Ναι,  η συμπλοκή έγινε στη θέση Αγία Παρασκευή. Τραυματίστηκαν 

δύο παιδιά, ήρθαν από δύο κατευθύνσεις από το Καρακαηδόνι, αυτά 

αναφέρονται επιγραμματικά στο Χρονικό της Δοβράς και μία άλλη 

διμοιρία ήρθε από τις παρυφές της Αγίας Παρασκευής. Έγινε η μάχη 

αυτή, τραυματίστηκαν αυτά τα δύο παιδιά, το βράδυ τα πήραν σε 

κρεβάτια από ξύλο, ξυλοκρέβατα δηλαδή και μάλιστα ο αρχηγός του 

ΕΑΜ, που ήταν τότε εδώ πέρα έλεγε στους 4 νέους, οι οποίοι κρατούσαν 

για να μεταφέρουν τους δύο νέους, ο ένας ξεψύχησε στον Άγιο Αθανάσιο, 

700 μέτρα από εδώ πέρα και τον έθαψαν στην Ελάτη, τον άλλον δε, τον 

πήγαν στο Τσεπέλοβο, όπου υπήρχε ιατρική περίθαλψη,  αλλά και αυτός 

μετά από δύο μέρες ξεψύχησε. Και μάλιστα, κατά τη διαδρομή έλεγε ο 

αρχηγός ότι  κοιτάξτε να δείτε ο πρώτος αριστερά και ο δεύτερος δεξιά 

πρέπει να έχει το ίδο βήμα όπως και ο πρώτος από τη δεξιά και ο 

δεύτερος από την άλλη πλευρά, ώστε να μην υπάρχει αιμοραγία και 

έχουμε απώλεια άιματος…» (Γαβριήλ Παπαναστασίου, 61 ετών, 

Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 20 Μαρτίου 2017).  

       Στο πλαίσιο της επιχείρησης «Πάνθηρας», που εκδηλώθηκε μεταξύ 18 και 26 

Οκτωβρίου 1943, τα γερμανικά στρατεύματα δεν συνάντησαν αντίσταση στο Ζαγόρι 

και οι μάχες με τους αντάρτες περιορίστηκαν στην ανταλλαγή σποραδικών και μόνο 

πυρών. Κατά την επιχείρηση εκτελέστηκαν 25 αθώοι κάτοικοι και πυρπολήθηκαν 

δεκαπέντε (15) συνολικά χωριά, που θεωρήθηκαν ότι υποστήριζαν τους αντάρτες, 

εξαιτίας της γεωγραφικής τους θέσης στην περιοχή του Ζαγορίου.128 

       Άλλη σημαντική μάχη στην περιοχή ήταν αυτή του Αγίου Νικολάου στο 

Τρίστενο, στη διάρκεια της επιχείρησης «Σαΐνι» στις 3 Φεβρουαρίου 1944. Οι 

αντάρτες του ΕΛΑΣ επιτέθηκαν στους Γερμανούς, που είχαν στρατοπεδεύσει στην 

                                                 
127 Τα στοιχεία δεν επιβεβαιώνονται από ελληνικές, γραπτές ή προφορικές πηγές, στις οποίες γίνεται 
λόγος για δύο τραυματίες αντάρτες, οι οποίοι τελικά υπέκυψαν (Τζιόβας, ό.π., σ. 89-90). 
128 Τα χωριά αυτά γειτνίαζαν με τους βασικούς οδικούς άξονες Ιωαννίνων – Μετσόβου - Καλαμπάκας 
(Βοβούσα, Ελατοχώρι, Φλαμπουράρι, Γρεβενίτι, Τρίστενο, Δεμάτι, Δόλιανη, Καστανώνας, Μακρίνο, 
Λεπτοκαρυά, Φραγκάδες) και Ιωαννίνων –Κόνιτσας - Καστοριάς-Φλώρινας (Βρυσοχώρι, Ηλιοχώρι, 
Λάϊστα και τα χωριά στους πρόποδες του Μιτσικελιού: Καρυές, Καβαλλάρι, Ανθρακίτης, Καλουτά, 
Μανασσή, Δίκορφο, Ελάτη και Ασπράγγελοι (τα δύο τελευταία είχαν ήδη πυρποληθεί στις 15 Ιουλίου 
1943).   
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εκκλησία του Αγίου Νικολάου με αποτέλεσμα, σύμφωνα με ελληνικές πηγές, 

δεκαεννέα (19) συνολικά Γερμανούς νεκρούς,  έξι (6) τραυματίες και τριάντα εννέα 

(39) αιχμαλώτους. Αρχηγός της μονάδας του ΕΛΑΣ ήταν ο Στάθης Παπαβρανούσης 

από το Γρεβενίτι.  Ήταν σημαντική μάχη, όχι μόνο λόγω της νίκης και των εφοδίων, 

που απεκόμισαν οι αντάρτες, αλλά θεωρείται ότι σηματοδότησε το τέλος μιας εποχής 

και την αρχή μιας άλλης, αφού ο γερμανικός στρατός αντιμετωπίστηκε για πρώτη 

φορά κατά μέτωπο και όχι με κλεφτοπόλεμο, όπως γινόταν μέχρι τότε. Ταυτόχρονα, 

ήταν σοβαρός ο θετικός αντίκτυπος στον καταπιεσμένο πληθυσμό των χωριών, που 

είχαν υποστεί τα σκληρά αντίποινα λίγους μήνες πριν στο πλαίσιο της επιχείρησης 

«Πάνθηρας»:  

«…Συνάμα που έγινε και μάχη πέρα στον Άγιο Νικόλαο, καθήσαν το 

βράδυ εκεί, κατασκηνώσαν στον Άγιο Νικόλαο, στο εκκλησάκι που είναι 

πέρα στο χωριό. Εν τω μεταξύ ερχόταν, κάπου πήγαινε μια ομάδα 

αντάρτες, πήγαιναν πέρα προς τοοο, αυτά τα χωριά εδώ πέρα προς το 

Περιστέρι, προς την Κράψη αυτού πέρα. Και μαθαίνουνε ότι είναι οι 

Γερμανοί εδώ, γύρσαν απ’ την Τσίπιαν’ και ήρθαν και κύκλωσαν το 

χωριό, τόκαναν φεγγάρ’ το χωριό όλο και άρχισαν ύστερα και ξεκίνησε 

μια ομάδα Γερμανών πήγαν κάτου εκεί που είναι το Γκαμπράνι, τα 

κανάλια που λέμε, που είναι οι κάνουλες’ που περνάν το νερό απέναντι, 

ξεκίνσαν να πάνε αυτού στα μαντριά  για πλιάτσικο. Συνάμα, απέναντι 

στη Ραχούλα, εκεί πέρα, απ’ εκεί βάρεσε το πρώτο πολυβόλο, θμάμαι  κει 

από κάτ’,  βλέπουμε παπ-παπ-παπ-παπ,  τους ξάπλωσαν κάμποσους  ηκεί 

και τους έθαψαν στο εκκλησάκ’ κάτω στην Παναγία δίπλα απ’ τον 

πλάτανο εκεί σε ένα αυτό, τέσσερους – πέντε εκεί πέρα...» (Αγησίλαος 

Γατσόμαλος, 88 ετών, Τρίστενο. Συνέντευξη 9 Μαρτίου 2017).  

«…Άλλ’ μια παρτίδα πάλι, άλλ’ καμιά σαρανταριά άτουμα, τότε είχαν 

έρθ’ και σταματήσαν στο Τρίστενου, στην εκκλησία και ηκεί τότες 

τσβαρέσαν οι αντάρτες  και φύγαν, ένας έφκε τότες;  θυμάμαι πλέγαν ότι 

πέρασε τον κατήφουρο και σώθκε, δε θμάμαι  ακριβώς, ηκεί έγινε του 

μακελειό…» (Αθανάσιος Ζώμπρας, 91 ετών, Πέτρα. Συνέντευξη 2 

Μαρτίου 2017).  

«…Μετά το Φεβρουάριο, Φεβρουάριος μήνας, χτυπάν πάλι οι καμπάνες, 

ερχότανε οι Γερμανοί  γιατί είχανε φυλάκια αυτοί του ΕΛΑΣ, οι αντάρτες 

του ΕΛΑΣ είχανε φυλάκια και παρακολουθούσαν τους δρόμους. Ερχόταν 
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από εδώ απ’ την Πέτρα, μετά από την Πέτρα απ’ τα Σίτσαινα εδώ που 

είναι το Βοτονόσι ερχόταν εδώ. Τους είδαν χτυπάν’ οι καμπάνες να 

φύγουμε. Να φύγουμε, να φύγουμε, ήταν Φεβρουάριος μήνας. Φεύγουμε 

εμείς και στο προστατευτικό πάν’, εμείς το σπίτ’ το δικό μας μαζί με 

άλλους κατοίκους και μας πιάν’ ένα χιόν’, ένα χιόν’ παπλαμούδα που την 

λέμε εμείς. Μας πιάν’ το χιόνι. Λοιπόν τους χτυπήσανε, ναι είχε περάσει 

το βράδυ που είχε το σπίτι, ένα παιδί αυτού που έχ’ πεθάν’ σήμερα, θα 

δείτε τι θα πάθουν οι Γερμανοί αύριο. Είχανε φυλάκιο εδώ  στο Τρίστενο, 

μπαίνοντας στο Τρίστενο είχαν φυλάκιο οι Γερμανοί στην εκκλησία που 

την έχουν ξαναχτίσει τώρα την εκκλησία, θα δείς τι θα πάθουνε οι 

Γερμανοί αύριο λέει, εκεί πέρα λέει θα τσους διαλύσουμε τους Γερμανούς 

αύριο. Πράγματι την άλλ’ μέρα μπαμ μπουμ, μπαμ μπουμ, είχανε πέσει 

πολλοί αντάρτες από ό,τι λέγανε από όλα τα σημεία, τους χτυπήσαν τους 

Γερμανούς, σκοτώσαν τι σκοτώσαν επιτόπου  και τους υπόλοιπους τους 

περάσανε  δηλαδή για το Τσεπέλοβο, να τσ’πάνε στο Τσεπέλοβο τους 

Γερμανούς. Αλλά οι Γερμανοί μετά, συνάμα ήταν και ένας τραυματίας 

που είχαν, τον άφσαν σε ένα μύλο εδώ κάτ’. Πήγαμε να δούμε και εμείς, 

τι να δούμε, τον είχαν χτυπήσει εδώ πίσω μετά συγχωρήσεως τα πυρά των 

ανταρτών. Ξαπλωμένος σε ένα μύλο που άλεθε καλαμπόκια τότε. Από 

εκεί τον πήραν μετά είπανε τον φέραν εδώ στο σχολείο ότι τον σκοτώσαν 

και τ’ πήραν τα ρούχα. Τέλος πάντων εμείς μικρά παιδάκια πηγαίναμαν 

για να δούμε τον Γερμανό. Είδαμε και τους όμηρους που τους περνάγαν 

για το Τσεπέλοβο. Αλλά με το χτύπημα που τους κάνανε ήρθαν πολλοί 

Γερμανοί μετά από δώ από την Μπαλντούμα και από το 38.129 Ήρθαν 

πολλοί Γερμανοί, αλλά έπεσε μια ομίχλη και φοβηθήκαν να έρθουν εδώ 

απάν’ μετά, από τους αντάρτες μήπως,  μην τσ’ περιμένουν μες το δάσος  

μέχρι εδώ την πλατεία που είμαστε εμείς τώρα…» (Αναστάσιος 

Βουγάνης, 87 ετών, Γρεβενίτι. Συνέντευξη 12 Μαρτίου 2017). 

2.2.3. Η στάση του πληθυσμού έναντι των Γερμανών 

       Όπως αναφέρθηκε, συχνά οι κάτοικοι δεν περίμεναν την άφιξη των Γερμανών 

στα χωριά τους, αλλά όταν πλησίαζαν έφευγαν στα δάση και στα βουνά για να 

γλιτώσουν. Γι’ αυτό, τις περισσότερες φορές οι Γερμανοί τα έβρισκαν εντελώς 

                                                 
129 Ό.π., σελ. 117. 
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ακατοίκητα. Η διαφυγή των κατοίκων μπροστά στην προέλαση των Γερμανών και το 

φόβο των αντιποίνων ερμηνεύτηκε απ’ αυτούς ως απόδειξη ενοχής και συμμετοχής 

σε ανταρτικές ομάδες. Έτσι, διατάχθηκε η λήψη σκληρών μέτρων, που προέβλεπαν 

την καταστροφή όλων των εγκαταλειμμένων χωριών και την εκτέλεση των κατοίκων 

που αποδεδειγμένα υποστήριζαν τους αντάρτες ή κατείχαν όπλα.  

«…Όχι, βλέπαμε τι κάνουν οι Γερμανοί  και φεύγαμε όλοι μας απ’ το 

χωριό, μέναμε έξω από το χωριό, άλλοι κάτω στο ποτάμι, που είπαμε και 

άλλοι πάνω στις Γκούβες…Οι κάτοικοι όμως είμασταν έξω από το χωριό, 

άλλοι ήταν στις Γκούβες απάνω από το χωριό εκεί που ήταν και ο 

Κωνσταντινίδης και κάναμε παρέα,  πότε εκεί και πότε εμείς κάτω από το 

χωριό στη θέση Λάγκες,  γενικά ο όρος, αλλά είχαμε κάτι καλύβες, που 

κρυβόμαστε εκεί στις Λάγκες…» (Γεώργιος Τόσκας, 85 ετών, 

Καβαλλάρι. Συνέντευξη 28 Φεβρουαρίου 2017).  

«…Ήρθαμαν ηδώ, είχε βγεί ο πατέρας μ’ με τα πρόβατα και όλοι οι άλλ’ 

τον ανήφουρο και πήγα κι εγώ και βγήκαμαν στις Ουξιές απάν’. Όλους ου 

κόσμους απάν’, ετούτα παρατμένα όλα ηδώ  και θυμάμαι βγήκαμαν ψλά 

στ’ ράχ’ ηκεί, είχε κι μια διόπτρα ο αδερφός μ’ ο Βασίλς κι αγναντεύαμαν 

κι είδαμαν τσ Γερμανούς βγήκαν στ’ράχ’ πέρα, Γαδάρμα το λέμε ημείς, 

έρχουνταν μες του δρόμου αυτοί,  δεν ήταν αμάξ’ τότε και τέτοια, 

πέρασαν και βγήκαν και ήρθαν μέχρι  το Ντερβένι σε ένα μέρους και 

γυρίζ’ ου δρόμους και πάν’ για τα Σίτσαινα…» (Αθανάσιος Ζώμπρας, 91 

ετών, Πέτρα. Συνέντευξη 2 Μαρτίου 2017).  

«…Δε θυμούμαι τίποτα για τα γειτονικά χωριά, όμως για το δικό μου 

χωριό θυμούμαι πολύ καλά, ότι την παραμονή της πυρπόλησης του 

χωριού μας απ’ τους Γερμανούς όλοι οι κάτοικοι πήραμε ό,τι μπορούσαμε 

μαζί μας, τα μικρά και τα μεγάλα ζώα, λίγα πράγματα από τις οικοσκευές  

και κρυφτήκαμε μακρυά απ’ το χωριό μέσα στο δάσος…Τη νύχτα αυτή, 

την παραμονή της πυρπόλησης, η οικογένειά μου και 5-6 άλλες 

οικογένειες  κοιμηθήκαμε στην τοποθεσία Γκορτσιές της Σούρως…» 

(Δημοσθένης Σιαμέτης, 80 ετών, Καρυές. Συνέντευξη 5 Μαρτίου 2017).  

«…Ήταν Οκτώβριος μήνας, αλλά δεν θυμάμαι την ημερομηνία, θυμάμαι, 

όμως, είχαμαν δει καπνούς στ’ Λεπτοκαρυά και στ’  Φραγκάδες, που 

είναι απέναντι απ’ το χωριό μας και καταλάβαμαν ότι καίονταν απ’ τσ’ 

Γερμανούς. Τότες, όλο το χωριό αναστατώθκε και κοίταγαν τι να κάνουν. 
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Ημείς, ο πατέρας μ’  κι η μάνα μ’, θυμάμαι π’ φόρτωσαν τα ζώα, τα 

μουλάρια, με κάποια πράματα κι σκεπάσματα, πήραν και τα γιδοπρόβατα 

και φύγαμαν από του χωριό για να πάμε να κρυφτούμε μη μας 

σκουτώσουν. Πήγαμαν προς το ποτάμι στη θέση «Λυκόσιαδο», όπου εκεί 

ήρθαν κι άλλες οικογένειες απ’ το χωριό μαζί με τα ζώα τους, τα 

γιδοπρόβατα. Ήταν οι Τζιμαίοι, οι Μαντζαίοι, οι Πρεντζέοι. Άλλ’ 

χωριανοί πήγαν προς το βουνό. Αφού είχαμαν φύγ’ ήρθαν στο χωριό οι 

Γερμανοί. Είχαν κάψ’ πρώτα τ’ Καλουτά και μετά ήρθαν στο χωριό. Στο 

χωριό, όμως, δεν ηύραν κανέναν. Το χωριό είχε αδειάσ’, είχαν φύγ’ όλ’ , 

άλλ’ κατ’ του πουτάμ’ κι άλλ’ κατ’ του βνο…» (Δημήτριος Χατζής, 86 

ετών, Ανθρακίτης. Συνέντευξη 8 Μαρτίου 2017).  

«…Το χωριό όμως, εμείς τους είδαμε που ερχόντανε, μας είπαν απ’ το 

Βρυσοχώρι έρχονται οι Γερμανοί, χωρίς να ξέραμε ότι θα ερχόνταν οι 

Γερμανοί, και το χωριό όλο έφυγε και βγήκε εδώ πάν’ στο βουνό, όξω απ’ 

το χωριό…» (Δημήτριος Πολύζος, 93 ετών, Ηλιοχώρι. Συνέντευξη 10 

Μαρτίου 2017). 

«…Οι Γερμανοί ήρθανε, την πρώτη επιδρομή που κάνανε, ήρθανε το  

1943. Ήρθανε απ’ την περιοχή του Μετσόβου, εδώ απ’ τα Πενταλώνια 

που λέγαμε μεις παλιά, είναι η λίμνη τώρα, οι πηγές του Αώου, θα ήταν 

22-23 Οκτωβρίου. Ήρθανε εδώ πέρα, ήτανε απόγευμα, χτυπήσαν οι 

καμπάνες του χωριού τότε, ήταν αυτοι οι αντάρτες του ΕΛΑΣ που τους 

παρακολουθούσαν, χτυπήσαν οι καμπάνες  και φύγαμε εμείς το βραδάκι 

έξω. Φύγαμε έξω όλοι κάτοικοι…Μετά το Φεβρουάριο, Φεβρουάριος 

μήνας, χτυπάν πάλι οι καμπάνες, ερχότανε οι Γερμανοί  γιατί είχανε 

φυλάκια αυτοί του ΕΛΑΣ, οι αντάρτες του ΕΛΑΣ είχανε φυλάκια και 

παρακολουθούσαν τους δρόμους. Ερχόταν από εδώ απ’ την Πέτρα, μετά 

από την Πέτρα απ’ τα Σίτσαινα εδώ που είναι το Βοτονόσι ερχόταν εδώ. 

Τους είδαν χτυπάν’ οι καμπάνες να φύγουμε. Να φύγουμε, να φύγουμε, 

ήταν Φεβρουάριος μήνας. Φεύγουμε εμείς και στο προστατευτικό πάν’, 

εμείς το σπίτ’ το δικό μας μαζί με άλλους κατοίκους και μας πιάν’ ένα 

χιόν’, ένα χιόν’, παπλαμούδα που την λέμε εμείς. Μας πιάν’ το χιόνι 

…Τον Ιούλιο μήνα μετά από τότε από τον Φεβρουάριο, τον Ιούλιο μήνα 

χτυπάν’ οι καμπάνες, χτυπάγαν οι καμπάνες, δεν είχαμε ούτε μεγάφωνο, 

ούτε ρεύμα ούτε τίποτα. Χτυπάν’ οι καμπάνες έρχονται οι Γερμανοί,  
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φύγετε γρήγορα…» (Αναστάσιος Βουγάνης, 87 ετών, Γρεβενίτι. 

Συνέντευξη 12 Μαρτίου 2017).    

«…Φύγαμε παρότι είχε πολύ χιόνι και πήγαμε σε μια θέση η οποία 

λέγεται  Βαλιαμίχα, στο Βαλιαμίχα. Καθήσαμε εκεί και όπως είχαμε 

αναμμένη τη φωτιά έρχεται μία βόμβα και σκάει στο μέσον. Ό του 

θαύματος όμως κανένας από όσους ήμασταν εκεί γύρω δεν έπαθε το 

παραμικρό. Φεύγουμε από εκεί κατατρεγμένοι πάλι και πηγαίνουμε σε 

μια τοποθεσία, τη λεγόμενη Παλιοκαρυά. Περιοχή Καστανώνα ήτανε και 

αυτή η περιοχή, και μείναμε εκεί. Ύστερα περί τα χαράματα πρώτ’ του 

μηνός βγήκαν μερικοί που είχαν πιο θάρρος σε κάποιο ξέφωτο και είδαν 

το τι γινόταν εδώ…» (Ηλίας Καραγιάννης, 81 ετών, Καστανώνας. 

Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017). 

«…Λοιπόν, ημείς είχαμαν πάει σι κατ’ σπίτια απάν’. Είχαμαν κι τα γίδια, 

είχαμαν όλα τα πράγματα. Είχαμαν φύγ’ όλα τα γυναικόπαιδα από δω 

προς τα παν’ σι καλύβες στο χωράφ’ απάν’. Είχαμαν ένα χωράφ’ που το 

λέμε Περ, είχαμε μία καλύβα όσο ήταν 3 επί 3, είμασταν 42 άτομα εκεί 

μέσα, είχαμαν γεμίσει ψείρα, δεν κοιμόμασταν, τα ζώα τα’ χαμαν αφήσει 

εκεί νηστικά, χλιμιντράγαν τα ζώα, δεν θέλσαν να μας πιάσουν, ήταν τα 

χιόνια και θα μας πιάναν οπωσδήποτε…Τον Ιούλιο, εν τω μεταξύ, τον 

Ιούλιο είχαμε φύγει όλοι, όλα τα γυναικόπαιδα εδώ στα βνα πάνω, εδώ 

πάνω, βάλαν αυτοί έναν όλμο πυροβολικού, εδώ πάνω και βάζουν. Εμείς 

φοβισμέν’, χτύπαγαν, κάναν εκρήξεις. Προηγουμένως, είμασταν εδώ, 

είχαμαν άλλες καλύβες κι είμασταν κρυμμέν’ κι είχαμαν καν’ καλύβες με 

τα ζώα, με τ’ αυτά όλα στο δάσος απάν’…» (Διαμάντης Νασίκας, 87 

ετών, Ελατοχώρι. Συνέντευξη 18 Μαρτίου 2017).  

 «…Έφκαν όλα τα γυναικόπαιδα και μεις φύγαμαν, είχαμαν κι πρόβατα 

και τα πήραμαν, ο πατέρας μ’, ήμασταν πέντε αδέρφια, απ’ εδώ και 

βγήκαμαν στο ύψουμα αυτού  απάν’ σ’ αυτό το βνό από πίσου, που να 

πάμε, έρχναν οι Γερμανοί τσ οβίδες με τα αυτά, που να πάμε, που να 

πάμε. Να πάμε πέρα στις Νιγάδες. Ήταν όλου το χουριο, το μσό χουριό 

πες απ’ εδώ που είχαν ζώα. Πήγαμαν στις Νιγάδες καθόμασταν μες τα 

χωράφια, γιατί είχαμαν τα ζώα, γιατί δε μπορούσαν να τα βάλουν μες το 

χουριό τα ζώα κι εκεί κάτσαμαν …» (Βασιλική Ζαμπακόλα, 87 ετών, 

Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 22 Μαρτίου 2017).   
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«…Έφυγε ο κόσμος πήγε και κρύφτηκε, είχε μαζέψει ό,τι  πράματα 

μπορούσε να πάρει μαζί του, τ’άλλα τα είχε βάλει στις μπίμτσες οι οποίες 

καήκαν, μόνο μία μπίμτσα που έχουμε εμείς εδώ σώθηκε, αλλά σ’ αυτή 

δεν είχαμε τα πράγματά μας μέσα, είχαμε ελάχιστα, τά’ χαμε πάει σε 

άλλ’, που κάηκε και δεν μας έμεινε τίποτε…» (Κωνσταντίνος Νάσιος, 75 

ετών, Καλουτά. Συνέντευξη 27 Μαρτίου 2017).  

«…Η πρώτ’ διαδρομή,  που έκαναν οι Γερμανοί εδώ τότες που ήρθανε 

ήτανε την πρωτοχρονιά, πρώτ’ Γενάρη ήταν ακριβώς πρωτοχρονιά και 

εδώ ήταν μια ομάδα η οποία ήταν αντάρτες αυτοί που ήταν τότε και 

φυλούσαν πέρα για τη Δόλιαν’, εμείς ερχόταν από τη Μπαλντούμα από το 

Γρεβενίτ’. Και φυλούσαν αυτού, μόλις ερχόταν από κεί  λέγαν έρχονται οι 

Γερμανοί απ’ το Γρεβενίτ’, βέβαια από κεί αργούσαν, θέλαν δυό ώρες με 

τα πόδια να φτάκει η φάλαγγα εδώ, φεύγαμαν εμείς όλ’ και 

κρυβόμασταν…» (Βασίλειος Μπαϊρακτάρης, 82 ετών, Φλαμπουράρι. 

Συνέντευξη 29 Μαρτίου 2017). 

«…Οι Γερμανοί ήρθαν το 43, τον Οκτώβριο μήνα. Μόλις ακούσαμε εμείς 

ήρθαν στο Δίστρατο πέρα τα παρατήσαμε όλα αυτά και φύγαμε, πήγαμε 

στο βουνό απάν’…» (Ζήσης Δήμος, 83 ετών, Βοβούσα. Συνέντευξη 30 

Μαρτίου 2017).  

       Άλλο μέσο που μεταχειριζόταν ο πληθυσμός, όταν επέκειντο αντίποινα, ήταν να 

υπακούει στις γερμανικές διαταγές. Συνήθης διαταγή σε τέτοιες περιπτώσεις ήταν να 

παραμείνουν οι κάτοικοι στα σπίτια τους με το σκεπτικό ότι, όσοι έφευγαν, 

θεωρούνταν εξ ορισμού ένοχοι. Βέβαια η διαταγή αυτή ήταν συχνά ένας τρόπος για 

να κρατήσουν τον πληθυσμό στα χωριά και να πετύχουν το στόχο τους όσον αφορά 

τον αριθμό των θυμάτων των αντιποίνων. Αυτό συνέβη στην περίπτωση του 

Δικόρφου, όπως φαίνεται από την περιγραφή που ακολουθεί: 

«…Για το Δίκορφο συνέβη το εξής: Όταν καίονταν οι Φραγκάδες και τ’ 

άλλα τα χωριά μία άλλη δύναμις ήρθε μέσω Καμνιά, Καλουτά, Μανασσή 

και ήρθαν στο Δίκορφο. Οι θκοί μας υπολόγζαν ότι όσο να κάνουν από 

Φραγκάδες, τουλάχιστον ήθελαν 3 ώρες, οπότε, έχουμε καιρό να 

φύγουμε. Αλλά αυτοί ήρθαν από τ’ Μανασσή  άλλ’ δύναμις, αμέσως 

έκλεισε το χωριό με τους σκοπούς, ολόκληρο το χωριό και ο κόσμος όλος 

μέσα.  Έμασαν όλους τους άντρες, τους έκλεισαν μες την εκκλησιά, τους 

15-16 χρονών και άνω, φώναξαν τον πρόεδρο εκεί. Ο πρόεδρος ήταν στ’ 
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Ρουμανία, ήξερε τα ρουμανικά. Και ο μεταφραστής του διοικητού του 

τάγματος καταστροφής ήταν Ρουμάνος και τα μετάφραζε. Ότι έλεγε ο 

πρόεδρος τα μετέφραζε με αυτόν τον μεταφραστή που ήξερε τα 

ρουμανικά, στο διοικητή. Και του λέει το εξής. Εγώ του λέει ως αρχηγός 

πρόεδρος του χωριού, βάση της συμφωνίας, βάση της διαταγής του 

Φύρερ ότι όποιοι κάτοικοι μείνουν στα χωριά τους μέσα δεν έχουν να 

πάθουν τίποτα, υπευθύνως κράτησα όλον αυτόν τον κόσμο που τον 

βλέπετε τώρα εσείς. Και παίρνει διαταγή εδώ στο κομαντατόρ, το και το 

μας είπε ο πρόεδρος. Περάσαμε από τα άλλα τα χωριά δεν βρήκαμε ψυχή. 

Στο Δίκορφο βρήκαμε όλον τον κόσμο, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι 

μηδενός εξαιρουμένου. Και πέρν’ διαταγή από εδώ, Δίκορφο νιξ 

φούγκερ. Κατέβκε ο Διοικητής στην πόρτα από κάτ, ήταν η μάνα μου, ο 

πατέρας μου εκεί και τους λέει: Δίκορφο νιξ φόγκερ. Άνξαν την εκκλησιά 

τους απέλσαν όλους, το τι έγινε μετά μέθσαν όλοι εκεί. Γερμανοί, 

χωριανοί, είχαν τα κρασιά τα βαρέλια όλα. Πήραν βέβαια κάτι γελάδια, 

κάτι αυτά την άλλ’ την ημέρα που έφυγαν και έτσι σχόλασε…Τίποτα, 

όπως στα λέω έγιναν έτσι ακριβώς. Βάση της διαταγής του Φύρερ όποιος 

μένει μέσα στο χωριό δεν πρόκειται να πάθει τίποτα. Αυτοί πέρασαν όλα 

Καμνιά, Καλουτά, δεν βρήκαν ούτε γάτα. Και δώ βρήκαν όλνούς, τσ’ 

τάπε κι ο πρόεδρος όπως ήταν και σώθκε το χωριό…» (Αλέξανδρος 

Πούρλης, 94 ετών, Δίκορφο. Συνέντευξη 5 Απριλίου 2017).  

Επίσης, χαρακτηριστικά είναι τα μέσα που μεταχειρίζονταν ο πληθυσμός για να 

αποτρέψει τα αντίποινα. Όταν οι κάτοικοι έμεναν στο χωριό προσπαθούσαν να 

εξευμενίσουν τους επικεφαλείς των γερμανικών στρατευμάτων με φιλόξενη διάθεση, 

προσφέροντας τρόφιμα, ποτά και φρούτα.  Αυτό έγινε σε διάφορα χωριά του 

Ζαγορίου, όπου πριν την άφιξη των Γερμανών συγκροτήθηκαν επιτροπές στα χωριά 

από τοπικούς παράγοντες (πρόεδρος, ιερέας) με στόχο να κατευνάσουν τον 

κατακτητή, ώστε να μετριάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ποινή. Ας δούμε τις 

σχετικές μαρτυρίες:  

«…Ήταν ο μακαρίτης ο πατέρας μου, ο παππάς και άλλοι κανά δυό 

γηρόντια. Τους περίμεναν για να τους καλοδεχτούνε, αλλά δυστυχώς. 

Αυτοί ήρθαν εδώ, δεν τους πείραξαν όμως. Δεν τους πείραξαν καθόλου 

αυτούς, τους άφησαν, έφυγαν. Και ο παππάς έφυγε, τ’ κάψανε και το 

σπίτ’ του παππά, του τα κάψανε όλα, όλα, όλα… Ναι ο Ιωάννης ο 
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Μπουσδρούκης, ο Κων/νος Πολύζος, ο Φίλης ο Βασίλης, ο Μέλης ο 

Θεόδωρος, ήταν πέντε άτομα δηλαδή, ο Κοντογιάννης ο Θανάσης, 

γερόντια, αυτά ήτανε γερόντια όλα…Τα κάψανε, τους τα κάψανε όλα τα 

σπίτια…» (Δημήτριος Πολύζος, 93 ετών, Ηλιοχώρι. Συνέντευξη 10 

Μαρτίου 2017). 

«…Μόλις ήρθαν στο χωριό, στον Πρόεδρο είχαν ακουμπήσει ένα όπλο 

…Αυτό το όπλο δεν το πήραν μέχρι το βράδ’…Τ’ Προέδρου ακούμπησαν 

το όπλου κι εκεί ήταν μέχρι του βράδ’ του όπλου…Ναι, μόλις ήρθαν. 

Βάλαν το όπλο στον Πρόεδρο, αυτός ήταν ο παλιός Πρόεδρος. Μιχαήλ 

Μπίρη. Μόλις ήρθνει ακουμπήσανει του όπλου και δεν το’ καψαν εκείνου 

το σπίτ’. Όλα τα κάψανει, αυτό δεν του κάψανει…Βγήκανει οι άντρες, 

δασκάλ’, τέτοιο, βγήκανε. Τους καλοδεχτήκανε, κατάλαβες, αλλά αυτοί 

πάλι…» (Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου, 87 ετών, Βρυσοχώρι. 

Συνέντευξη 11 Μαρτίου 2017).  

 «…Πέρασαν από δω οι Γερμανοί, ήταν αντάρτες, χτύπησαν οι καμπάνες, 

μαζευτήκαν εδώ το χωριό, είχαμε δυο παππάδες, δυο δασκάλους, ο 

γιατρός και πήραμε απόφαση να τους περιμένουμε τους 

Γερμανούς…Ιωαννίδης Νικόλαος (ο γιατρός), οι παππάδες ήταν ο 

Παπαντώνης  κι ο Παπαχρόνης. Οι δυο παππάδες και οι δυο δασκάλοι 

Κάσιος και Δεβελέγκας. Και πήραν απόφαση αυτοί να τους περιμένουμε 

τους Γερμανούς. Το 43 το Νοέμβριο, δεν ξέρω πότε ακριβώς, 20 

Νοεμβρίου τότε περάσαν εδώ. Πήραν απόφαση και βγήκαμε έξω απ’ το 

χωριό εκεί να τους περιμένουμε. Μαζευτήκαμε όλο το χωριό είχε 1200 

άτομα το χωριό, 150 παιδιά στο δημοτικό, ήμαν και εγώ Τετάρτη τάξη 

τότε. Τους περιμέναμε εκεί, έρχονται οι Γερμανοί 2.500 χιλιάδες 

Γερμανούς κομπλέ. Με τα οπλοπολυβόλα ντυμένοι εδώ και στο στήθος 

και με γυλιό, με τους γυλιούς δεν γνώριζες ποιος ήταν αξιωματικός,  

ποιος ήταν στρατιώτης…» (Ανδρέας Γρίβας, 88 ετών, Λάϊστα. 

Συνέντευξη 13 Μαρτίου 2017). 

«…Κοιτάχτε εδώ υπήρχε μια καθηγήτρια ονόματι Μαρία Εξαρχοπούλου 

η οποία ήξερε Γαλλικά και λόγω αυτού δεν ξέρω πως έτσι και θαρραλέα 

θα μπορούσα να πω, έμεινε εδώ. Και όταν ήρθαν οι Γερμανοί  για να το 

κάψουνε, τους παρακάλεσε, στα γαλλικά τους μιλούσε, τώρα ήξερε ο 

αξιωματικός δεν ξέρω, αυτή είναι λεπτομέρεια που δε μας ενδιαφέρει, και 
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αφήσανε δύο σπίτια, καλά σπίτια. Εν τω μεταξύ, αυτή επέμενε να 

αφήσουν κι άλλα και λέει ο Γερμανός σας φτάνουν λέει. Μα είναι και 

άλλοι λέει. Που πήγαν; Φοβήθηκαν και φύγανε…» (Ηλίας Καραγιάννης, 

81 ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017). 

 «…Σπυρίδων Τσούπης λεγόταν, ήταν μεγάλος, αυτός κάθονταν  και τους 

περίμενε ολοένα τους Γερμανούς,  τους χαιρέταγε, τους περίμενε και με 

τσίπουρο εδώ κάτ’ στο δρόμου αυτού…» (Αγησίλαος Γατσόμαλος, 88 

ετών, Τρίστενο. Συνέντευξη 9 Μαρτίου 2017).  

       Υπήρξαν όμως, και διαφοροποιήσεις στην αυστηρότητα των αντιποίνων ανάλογα 

με τις αντιλήψεις, τη νοοτροπία και την καταγωγή των υπευθύνων αξιωματικών του 

γερμανικού κατοχικού στρατού, πράγμα που επιβεβαιώνουν και οι πληροφορητές 

μας:   

«…Ο πρόεδρος ήταν στ’ Ρουμανία, ήξερε τα ρουμανικά. Και ο 

μεταφραστής του διοικητού του τάγματος καταστροφής ήταν Ρουμάνος 

και τα μετάφραζε. Ότι έλεγε ο πρόεδρος τα μετέφραζε με αυτόν τον 

μεταφραστή, που ήξερε τα ρουμανικά, στο διοικητή…Και του λέει το 

εξής. Εγώ του λέει ως αρχηγός πρόεδρος του χωριού, βάση της 

συμφωνίας, βάση της διαταγής του Φύρερ ότι όποιοι κάτοικοι μείνουν 

στα χωριά τους μέσα δεν έχουν να πάθουν τίποτα, υπευθύνως κράτησα 

όλον αυτόν τον κόσμο που τον βλέπετε τώρα εσείς. Και παίρνει διαταγή 

εδώ στο κομαντατόρ, το και το μας είπε ο πρόεδρος. Περάσαμε από τα 

άλλα τα χωριά δεν βρήκαμε ψυχή. Στο Δίκορφο βρήκαμε όλον τον 

κόσμο, άνδρες, γυναίκες, παιδιά, όλοι μηδενός εξαιρουμένου. Και πέρν’ 

διαταγή από εδώ, Δίκορφο νιξ φούγκερ. Κατέβκε ο Διοικητής στην πόρτα 

από κάτ, ήταν η μάνα μου, ο πατέρας μου εκεί και τους λέει Δίκορφο νιξ 

φόγκερ. Άνξαν την εκκλησιά τους απέλσαν όλους, το τι έγινε μετά 

μέθσαν όλοι εκεί. Γερμανοί, χωριανοί, είχαν τα κρασιά τα βαρέλια όλα...» 

(Αλέξανδρος Πούρλης, 94 ετών, Δίκορφο. Συνέντευξη 5 Απριλίου 2017). 

«…Μετά από δυό μέρες ήρθαμαν ηδώ κτάμε λίγα σπίτια είχαν αφήκει κι 

αυτά  τα σπίτια είχαν σημείουμα από τσ’ ίδιους τσ’ Γερμανούς κολλμένα 

στ’ αυλές και όσων είχαν σημειώματα απ’ τσ’ Γερμανούς, από τον 

Γερμανό αυτόν τον αξιωματικό είπαν μάθαμε τότε ότι ήταν  Ρουμάνος ο  

αξιωματικός και δεν πείραξαν κανένα σπίτ’ απ’ αυτά…Γιατί αυτός που 

ήταν εδώ, ένας χωριανός μας ήξηρε τα ρουμανικά και ο αξιωματικός που 
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ήταν με τσ’ Γερμανούς μαζί  ήταν Ρουμάνος, και ο Ρουμάνος διέταξε 

έναν Γερμανό και πήρε τα σημειώματα και  τα κόλσε στ’ πόρτες, 

ηξόπορτες. Οπ’ είδαν σημείωμα δεν έβαλλαν φουτιά…» (Ναπολέων 

Καλογήρου, 85 ετών, Φραγκάδες. Συνέντευξη 7 Μαρτίου 2017). 

«…Γυρίσαμαν στο χωριό ύστερα από δυο μέρες., που είχαν φύγ’ οι 

Γερμανοί. Εκεί όλα ήταν στάχτη. Όλα τα σπίτια καμένα εκτός από ένα 

στην άκρη του χωριού, το σπίτ’  της Αφροδίτης Ιωάννου, Γιοβάνη την 

λέγαμε, μόνο αυτό γλίτωσε και είπαν ότι ηύραν λεφτά, χρήματα 

ρουμανικά πάνω στο τραπέζι, πήραν τα χρήματα, αλλά δεν έβαλαν φωτιά 

στο σπίτι…» (Δημήτριος Χατζής, 86 ετών, Ανθρακίτης. Συνέντευξη 8 

Μαρτίου 2017).  

«…Ο δικός μ’ ο μαχαλάς ήταν 30 σπίτια. Τα 30 δεν άφησαν κανένα. Τα’ 

κάψαν όλα. Κάηκαν τα σπίτια, έκαψαν όσα έκαψαν, διάλεγαν κιόλας. 

Μάλλον θα’ ταν κι κανένας γερμανόφιλος για να μην τα κάψουν όλα με 

τη σειρά, αλλά μετά τα μπέρδευαν…» (Μαριάνθη Καραγιαννοπούλου, 87 

ετών, Βρυσοχώρι. Συνέντευξη 11 Μαρτίου 2017). 

       Ενδιαφέρον παρουσιάζει να αποκτήσουμε μια εικόνα της άποψης, που είχαν για 

τους κατακτητές Γερμανούς οι κάτοικοι των χωριών. Ας δούμε μερικές 

χαρακτηριστικές φράσεις που δημιουργούν έντονη ψυχική φόρτιση στους 

πληροφορητές μας: 

«…Κοίτα να δεις αυτά τα πράγματα τότε  δεν τα χαμπερίζαμαν, δεν 

δίναμαν σημασία γιατί είχαμαν Κατοχή. Ήταν βαρβαρότητα, δεν ήξερες 

τι να φυλαχτείς και τι να κάνεις…» (Αθανάσιος Ζώμπρας, 91 ετών, 

Πέτρα. Συνέντευξη 2 Μαρτίου 2017).  

«…Ήταν ένας Δακόπουλους, που ήξηρε  λίγου γλώσσες, ήξηρε αυτός 

γλώσσες να κάτσ’ να τσ’ καταπραύν’ τσ’ Γερμανούς, αλλά αυτοί ήταν 

πολύ βάρβαρ’…» (Αφροδίτη Τσιμή, 89 ετών Λεπτοκαρυά. Συνέντευξη 3 

Μαρτίου 2017).  

«…Τι να σας πω, ήμουν παιδί, αλλά όσα χρόνια κι αν πέρασαν δεν 

ξεχνάω τη μέρα αυτή, που είδα το σπίτι μας καμμένο και τα ξύλα να 

καπνίζουν ακόμα. Να μη ξαναζήσουμε, τα παιδιά μας και οι επόμενες 

γενιές κι ο κόσμος όλος τον πόλεμο και τις βαρβαρότητες που ζήσαμε 

εμείς από τους Γερμανούς. Δεν είχαν κανένα έλεος, σε σκότωναν με το 

παραμικρό. Εδώ δεν ηύραν κανένα, αλλά ποιος ξέρει μπορεί και να τον 
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σκότωναν…» (Δημήτριος Χατζής, 86 ετών, Ανθρακίτης. Συνέντευξη 8 

Μαρτίου 2017).  

«…Τι καλό να θυμηθώ, βάρβαρος λαός, μοιάζει ακριβώς ο υπουργός 

οικονομικών της Γερμανίας, που αν ήμουν να τον έβλεπα θα τόλεγα εσύ 

μοιάζεις χαρακτηριστικά σαν  να ήταν ο παππούς σου, ο πατέρας σου, μια 

παρόμοια εικόνα δείχνει, πως τον λένε γιατί τον ξέχασα, κατάλαβες αυτός 

μοιάζει με αυτή τη βαρβαρότητα…οι Γερμανοί ήταν με επιθετικότητα, 

βαρβαρότητα ήρθαν εδώ πέρα…» (Αναστάσιος Βουγάνης, 87 ετών, 

Γρεβενίτι. Συνέντευξη 12 Μαρτίου 2017).  

«…Η γνώμη μου για τους Γερμανούς η χειρότερη, ήταν βάρβαροι οι 

Γερμανοί...» (Ανδρέας Γρίβας, 88 ετών, Λάϊστα. Συνέντευξη 13 Μαρτίου 

2017). 

«…Αυτοί, κοιτάχτε, διμοιρία πρέπει νάτανε γύρου στα 30 άτουμα. Στα 30 

άτουμα, φοβερός λόχος, τους έβλεπες και έτρεμες, έτρεμες ολόσωμος. 

Από τη μορφή τους, έτσι πως ήταν πάνοπλοι, ήταν τι να σας πω δηλαδή, 

άγριος λαός φαινόταν  στα μάτια τα παιδικά τα δικά μου, δε ξέρω για τους 

άλλους τι ήτανε…Οι Γερμανοί, ασφαλώς,  αυτοί οι βάρβαροι, για μένα 

είναι βάρβαροι,  πολύ βάρβαροι, τότε με τα όπλα, τώρα μας κυνηγάν με 

τα χρήματα. Μπορεί να’ ναι βαρύ αυτό που λέω, παρότι έμεινε στη 

Γερμανία ο αδερφός μου 17 χρόνια και εξακολουθούν να μένουν και τα 

ανήψια μου εκεί και εγώ πήγα 3 φορές και έμεινα ένα μήνα, αλλά να μην 

τους βλέπω γιατί μας κατέστρεψαν…» (Ηλίας Καραγιάννης, 81 ετών, 

Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017).  

«…Ε, τι αισθάνομαι, νάβλεπα έναν να τούπνα το αίμα. Αυτό αισθάνομαι 

και πάλι σε αυτούς πέσαμαν…» (Γεώργιος Αυγέρης, 81 ετών, Λιγκιάδες. 

Συνέντευξη 2 Απριλίου 2017). 

2.3. Η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής αντιποίνων 

2.3.1. Τα αποτελέσματα στη μείωση της αντιστασιακής δράσης 

       Στην πραγματικότητα ο κύριος στόχος της επιχείρησης, που ήταν η, με κάθε 

μέσο, εξόντωση των ανταρτών δεν επιτεύχθηκε.   

       Κάθε ενέργεια των γερμανικών στρατευμάτων εναντίον των αμάχων κατοίκων 

των χωριών του Ζαγορίου, λειτουργούσε ως τυφλή εκδίκηση και θεωρούνταν ότι 

ωφελεί αντί να βλάπτει την Αντίσταση, αφού δημιουργούσε θύματα, που ήθελαν να 
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εκδικηθούν τους Γερμανούς για να βρουν το δίκιο τους. Επομένως, η εφαρμογή των 

μέτρων αυτών κάθε άλλο παρά θετικές επιπτώσεις είχε στη μείωση της 

αντιστασιακής δράσης. 

       Στην ουσία, η πρώτη μεγάλη εκκαθαριστική επιχείρηση «Πάνθηρας» είχε 

αποτύχει από στρατιωτικής απόψεως, καθώς δεν διεξήχθησαν μάχες ή συγκρούσεις 

με τους αντάρτες, επειδή οι τελευταίοι είχαν φύγει και οι Γερμανοί δεν ανέβηκαν στα 

βουνά, όπου θα μπορούσαν να τους αντιμετωπίσουν. Όπως φαίνεται από τις 

περιγραφές που ακολουθούν, θεωρήθηκε ότι τα αντίποινα αποτελούσαν ένα ακόμα 

λόγο για την ενίσχυση των ανταρτικών ομάδων: 

 «…Συνέχιζαν οι αντάρτες…, έγιναν περισσότεροι…Ο πατέρας μου, που 

ήταν πρόεδρος και τομεάρχης  του  ΕΔΕΣ, πήγαινε με το πρόσχημα ότι 

πουλούσε σπίρτα  και αυτά στον κόσμο.  δήθεν να πουλήσει σπίρτα και  

τους έδινε τα μηνύματα εκεί που ήταν σε όλα τα χωριά, στο Καβαλλάρι 

και στον Ανθρακίτη, Καρυές και  απάνω στο Διπόταμο, Φραγκάδες, όλα 

τα χωριά, Νεγάδες…» (Γεώργιος Τόσκας, 85 ετών, Καβαλλάρι. 

Συνέντευξη 28 Φεβρουαρίου 2017). 

«…Μητά, όχι το αντάρτικου όχι δε σταμάτσε, δε στμάτσε το αντάρτικο, 

συνεχούσε συνέχεια…Είχε, είχε τα αντάρτικα ήταν γιομάτα…Πήγε, πήγε, 

πήγε δυνάμωσαν τ’ αντάρτικα μητά και το ένα και το άλλο και το ΕΑΜ 

και το ΕΛΑΣ και το ΕΔΕΣ δυναμώσαν…» (Αθανάσιος Ζώμπρας 

(αντάρτης του ΕΛΑΣ),  91 ετών, Πέτρα. Συνέντευξη 2 Μαρτίου 2017). 

«…Δυστυχώς γι αυτούς δεν τον πέτυχαν, περισσότερο θέρρεψε ο κόσμος  

και βγήκε περισσότερο στα βουνά…» (Δημοσθένης Σιαμέτης, 80 ετών, 

Καρυές. Συνέντευξη 5 Μαρτίου 2017).  

«…Οι Γερμανοί τελικά δε μπόρεσαν να χτυπήσουν τσ’ αντάρτες. Εκείν’ 

συνέχαγαν  τη δ’λειά τσ’. Έφυβγαν στα βνα. Και τα πλήρωσε όλα ο 

κοσμάκης. Αλλά, ήταν ο πόλεμος, έτσ’ είν’ οι πολέμ’, τα πληρών’ ο 

κόσμος…» (Δημήτριος Χατζής, 86 ετών, Ανθρακίτης. Συνέντευξη 8 

Μαρτίου 2017).   

«…Όχι μετά, πήγαν μετά, στην αρχή δεν είχε κανέναν…Ήταν από εδώ 

Καπούτσος, Ζαμπάκος, Φίλης, ποιος άλλος μωρέ; Τσολάκης, Μέλης, 

Σούλης, αυτοί. Ήταν στην εθνική αντίσταση δω, είχαν δημιουργήσει  

αυτό. Ερώτηση: Οι αντάρτες ερχόταν μετά το κάψιμο στο χωριό; 

Απάντηση: Ερχόντανε, ερχόντανε τακτικά, περνούσαν, δηλαδή δεν 
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καθόνταν, που καθόνταν να είμαι ειλικρινής δεν ξέρω, μάλλον στο 

Σκαμνέλι αυτοί είχαν έδρα. Έδρα ταξιαρχία που λέγαν αυτοί  οι αντάρτες 

και περνούσαν απ’ εδώ…» (Δημήτριος Πολύζος, 93 ετών, Ηλιοχώρι. 

Συνέντευξη 10 Μαρτίου 2017). 

«…Ο αντάρτες (ερχόταν) από πολλά σημεία…Τους βοηθούσε το χωριό 

δε μπορώ να πώ, ήταν, είχαμε πολλούς χωριανούς πρώτα πρώτα, είχαμε 

πολλούς χωριανούς από εδώ απ’ το Γρεβενίτ’ στον ΕΛΑΣ…» 

(Αναστάσιος Βουγάνης, 87 ετών, Γρεβενίτι. Συνέντευξη 12 Μαρτίου 

2017).  

«…Εδώ ήταν, ήταν ανταρτοκρατούμενα όλα εδώ. Όλοι οι αντάρτες εδώ 

…» (Ανδρέας Γρίβας, 88 ετών, Λάϊστα. Συνέντευξη 13 Μαρτίου 2017). 

«…Όχι, όχι οι αντάρτες εδώ ήταν στα χωριά, αφού ήταν από το χωριό το 

θκό μας. Ήταν από το Ελατοχώρι, από το Γρεβενίτ’, εδώ καθόνταν 

πηγαίναν στα σπίτια, ξανασμίγαν την ημέρα και κάναν αυτή την 

παρακολούθηση…» (Βασίλειος Μπαϊρακτάρης, 82 ετών, Φλαμπουράρι. 

Συνέντευξη 29 μαρτίου 2017). 

2.3.2. Ο εκφοβισμός του πληθυσμού 

       Η τακτική του εκφοβισμού των κατοίκων του Ζαγορίου είχε ήδη ξεκινήσει από 

την περίοδο της ιταλικής Κατοχής (Μάϊος 1941 – Σεπτέμβριος 1943). Η διέλευση 

Ιταλών στρατιωτών από τα χωριά για τον αφοπλισμό των κατοίκων ήταν συχνό 

φαινόμενο στα Ζαγοροχώρια, όπου σε περίπτωση άρνησης παράδοσης του οπλισμού 

επιδίδονταν σε βασανιστήρια και ξυλοδαρμούς. Ας δούμε ορισμένες 

χαρακτηριστικές αναφορές: 

«…Tι άλλο να σας πω για τσ’ Γερμανούς, τι άλλο; Πάντως δεν ήταν όπως 

ήταν οι Ιταλοί, οι Ιταλοί ήρθαν στο σπίτ’ μας  και κοιμήθκαν, 150 Ιταλοί, 

κοιμήθκαν μες το σπίτ’ μας. Ήταν μεγάλου το σπίτ’. Και κοιμήθκαν, δε 

μας πείραξαν καθόλ’ και του προυί σκώθκε ο αξιωματικός και μας λέει 

μήπως έκανε καμιά ζημία εδώ ο στρατός;  Και λέει η μάνα μ’ όχι δεν 

έκαναν…Περαστικοί ήρθαν, όμως δεν μας πείραξαν και μετά ανέβκε πάν’ 

ο αξιωματικός και βρίσκει σε μια, ένα κιβώτιου με σφαίρες και τσ’ 

μάλουσε, τσ’ μάλουσε…» (Αφροδίτη Τσιμή, 89 ετών, Λεπτοκαρυά. 

Συνέντευξη 3 Μαρτίου 2017). 

«…Οι Ιταλοί έκαψαν όλες τσ’ καλύβες, όχι τα σπίτια τσ’ καλύβες , τσ’ 

έκαψαν όλες και κρέμασαν κι έναν απ’ ηδώ, τον κρέμασαν, αλλά όχι, τον 
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απόλκαν πάλι,  αλλά ξύλου, ξύλου δυνατό…Του’ λεγαν το όπλου, τα 

όπλα. Ορισμέν’ έδωκαν όπλα, ορισμέν’ παρέδωσαν, αυτός τσ’ είπε δεν 

έχω, τ’ τράβσαν ξύλου δυνατό και τον κρέμασαν…» (Ναπολέων 

Καλογήρου, 85 ετών, Φραγκάδες. Συνέντευξη 7 Μαρτίου 2017).  

«…Α συνέλαβαν, είχαν συλλάβει 6-7 άτομα αριστερούς, που τους ήξεραν 

για φανατικούς αριστερούς, είχαν καταδοθεί από το Γρεβενίτ’…» 

(Αγησίλαος Γατσόμαλος, 88 ετών, Τρίστενο. Συνέντευξη 9 Μαρτίου 

2017).  

«…Περάσαν και Ιταλοί, πρωτού έρθουν οι Γερμανοί, πέρα στο Δίστρατο 

είχαν σταθμό αυτοί οι Ιταλοί και ερχόνταν, από κει ερχόνταν εδώ, 

έκαναν, μας μάσαν τα όπλα, τα κυνηγετικά όπλα οι Ιταλοί, πρωτού 

έρθουν οι Γερμανοί  αυτό το πράγμα, όλα, μας  φώναξαν όλους, 

μαζευτήκαμε στην πλατεία, όλο το χωριό στην πλατεία, λέει  θα φέρετε 

τα όπλα. Όσα όπλα δίκαννα, αυτά, μονόκαννα, αυτό, τα παραδώσαμε και 

μάλιστα έναν τον πιάσαν και τον χτυπήσαν  γιατί τους έλεγε δεν έχω 

όπλο. Φέρε το όπλο τούλεγαν αυτοί…» (Δημήτριος Πολύζος, 93 ετών, 

Ηλιοχώρι. Συνέντευξη 10 Μαρτίου 2017).  

«…Ιταλοί περάσαν εδώ, ήταν καραμπινιέρηδες εδώ…Είχε στο Μακρίνο, 

είχε στο Γρεβενίτι. Εδώ ερχόταν αποσπάσματα…Ιταλοί ήρθαν εδώ, 

έμασαν όπλα, γιατί είχαν όπλα, είχαμε οπλιστεί. Όποιος είχε όπλο, σύρε 

παρέδωστο και τούτα και κείνα…Ήταν οι κατραμπινιέρηδες. Αν ήταν 

ρουφιάνος κανένας, ρουφιάνευε. Έχει όπλο του λέει. Τον πιάνουν…» 

(Διαμάντης Νασίκας, 87 ετών, Ελατοχώρι. Συνέντευξη 18 Μαρτίου 

2017).  

«…Βεβαίως μονάχα τα όπλα; Τι ξύλο έτρωγες, και ο πατέρας μου ακόμα 

είχε φάει ξύλο. Είχε έναν μαουνίκι ο πατέρας μου, που πήγαινε κυνήγι και 

δεν το έδωσε, το έκρυψε. Όλα τα δίκαννα, όλα τα αυτά είναι πάνω στο 

σπίτ’ στη καραμπιναρία, στην αποθήκ’ μέσα, όπως καήκαν εκεί έμειναν 

όλα αυτά και ακόμα εκεί είναι καμένα…» (Ζήσης Δήμος, 83 ετών, 

Βοβούσα. Συνέντευξη 30 Μαρτίου 2017). 

       Όλοι οι συνομιλητές μας, στηριζόμενοι ο καθένας στις εμπειρίες του, συχνά 

συνυφασμένες με τη γενικότερη στάση τους έναντι του κινήματος της Αντίστασης 

και ειδικότερα του ΕΛΑΣ, παραδέχονται ότι τα αντίποινα προκαλούσαν αίσθημα 

φόβου, πλην όμως συσπείρωναν τον πληθυσμό κατά των κατακτητών Γερμανών. 
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Όλοι τους δέχονται το φόβο του πληθυσμού, όχι όμως ότι αυτός τον οδηγούσε στην 

αποκήρυξη της Αντίστασης.  Αντίθετα, ο φόβος, που προκαλούσαν τα αντίποινα, 

οδηγούσε σε οργή, που στρεφόταν κατά των ίδιων των Γερμανών. Τα αποσπάσματα 

που ακολουθούν είναι ενδεικτικά ότι οι κάτοικοι των χωριών του Ζαγορίου δεν 

έγιναν περισσότερο διστακτικοί στο να βοηθήσουν τους αντάρτες: 

 «…Ασφαλώς και φοβήθηκε, εγώ προσωπικά, εγώ και η οικογένειά μου 

δεν γυρίσαμε ξανά στο χωριό, φύγαμε από κει πήγαμε Ανθρακίτη, από 

τον Ανθρακίτη ανεβήκαμε στο βνό και από κει κατεβήκαμε πίσω στο 

μοναστήρι τ’ Άη-Λιά…Όχι δε χρειάστηκε να τους βοηθήσει (τους 

αντάρτες), αν πέρναγαν απ’ εδώ και ζητούσαν κάτι, ασφαλώς και  θα τους 

έδιναν, αλλά δεν είχαν, δεν είχαν τι να τους δώσουν, γιατί όταν πέρασαν 

οι Γερμανοί τα έκαψαν όλα εδώ, δεν άφησαν ούτε καλαμπόκι, ούτε 

σιτάρι, τίποτε…Δυστυχώς γι αυτούς δεν τον πέτυχαν, περισσότερο 

θάρρεψε ο κόσμος  και βγήκε περισσότερο στα βουνά…» (Δημοσθένης 

Σιαμέτης, 80 ετών, Καρυές. Συνέντευξη 5 Μαρτίου 2017). 

«…Αυτός ήταν ου σκοπός τσ’, να φοβίζουν τον κόσμου για να μη βγαίν’ 

στ’ αντάρτκο. Γι’ αυτό κι τάκαιγαν όλα, σπίτια, τροφήματα για να μη 

μπορούν να βρουν τίποτα οι αντάρτες που πέρναγαν απ’ τα χωριά. Αλλά 

δεν του πέτχαν. Πρωτού κάψουν το χωριό ήταν λίγ’ στ’ αντάρτκο, αλλά 

ύστερα βήκαν περσότερ’…Όλος ο κόσμος αγανακτούσε απ’ αυτά που 

έκαναν οι Γερμανοί στα χωριά. Σκότωναν κόσμο, μόνο στις Λιγκιάδες 

είχαν σκοτώσει ογδόντα τόσα άτομα και γυναίκες και παιδάκια. Κι 

έκαιγαν τα σπίτια, κατέστρεφαν του κόσμου και άρπαζαν ότι ήθελαν. Ο 

κόσμους φοβόνταν και προπαντός οι νέοι μην τους πιάσουν και τους 

σκοτώσουν, επειδή πέρναγαν οι αντάρτες…» (Δημήτριος Χατζής, 86 

ετών, Ανθρακίτης. Συνέντευξη 8 Μαρτίου 2017).  

«…Όχι, τι να πετύχουν αυτοί φύγανε, οι αντάρτες ήταν κρυμμένοι στα 

βουνά και ξαναβγήκαν πάλι…Εδώ ήταν ο κόσμος, τα χωριά διαλυθήκαν 

με το δεύτερο αντάρτικο που έγινε εδώ τότες.Ναι έμεινε εδώ το χωριό 

όλο, όλο ήταν κατά των Γερμανών βέβαια, περισσότερο ναι…» 

(Δημήτριος Πολύζος, 93 ετών, Ηλιοχώρι. Συνέντευξη 10 Μαρτίου 2017).  

«…Αυτοί κοιτάχτε διμοιρία πρέπει νάτανε γύρου στα 30 άτουμα. Στα 30 

άτουμα, φοβερός λόχος, τους έβλεπες και έτρεμες, έτρεμες ολόσωμος. 

Από τη μορφή τους, έτσι πως ήταν πάνοπλοι, ήταν τι να σας πω δηλαδή, 
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άγριος λαός φαινόταν  στα μάτια τα παιδικά τα δικά μου, δε ξέρω για τους 

άλλους τι ήτανε…Μόνο φοβήθηκε. Και φοβήθηκε και πείσμωσε, 

βεβαίως. Εμείς δεν πήγαμε στη Γερμανία, οι Γερμανοί ήρθαν εδώ να μας 

κάψουν και να μας σκοτώσουν…» (Ηλίας Καραγιάννης, 81 ετών, 

Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017).  

«…Βέβαια, δεν πείσμωσε; Aφού μείναμε με το δάχτυλο στο στόμα …» 

(Διαμάντης Νασίκας, 87 ετών, Ελατοχώρι. Συνέντευξη 18 Μαρτίου 

2017).  

«…Πείσμωσαν γιατί δεν είχαν τίπουτες, ούτε κουτάλ’ να φάν’, ούτε 

πιάτο, ούτε τίποτα, ούτε ρούχα να αλλάξουν, ούτε ρούχα να σκεπαστούν 

για να κοιμηθούν. Αν πείσμωσαν λέει…» (Βασιλική Ζαμπακόλα, 87 

ετών, Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 22 Μαρτίου 2017).  

«…Επόμενο ήταν ο κόσμος να πεισμώσει, αφού τα έκαψαν όλα δεν 

αφήσαν τίποτα. Πήγαμαν στο Μπαιτάνι εκεί η τοποθεσία που είχε κάτ’ 

νεροπρίονα και φτιάσαμε τα καλύβια, φτιάσαμε τα αυτά, είχε μια πλαγιά 

προσήλιο και εκεί βγάζαμε τα γίδια και τα βοσκάγαμε εμείς παιδάκια 

μικρά και ξυπόλητοι…» (Ζήσης Δήμος, 83 ετών, Βοβούσα. Συνέντευξη 

30 Μαρτίου 2017).  

«…Ε, πείσμωσε, ήταν να μην πεισμώσουν; Αφού σκότωσαν τον κόσμο. Ε 

τι αισθάνομαι νάβλεπα έναν να τούπνα το αίμα. Αυτό αισθάνομαι …» 

(Γεώργιος Αυγέρης, 81 ετών, Λιγκιάδες. Συνέντευξη 2 Απριλίου 2017). 

2.3.3. Οι αντιδράσεις του πληθυσμού 

       Όλοι οι συνομιλητές μας προβάλλουν τη βάρβαρη εικόνα των Γερμανών 

στρατιωτών. Οι περισσότεροι επισημαίνουν την αγριότητα των Γερμανών 

κατακτητών και το πάθος της επιβολής τους στον άμαχο πληθυσμό, ο οποίος  δεν είχε 

τρόπο ούτε να αμυνθεί, ούτε να αυτοπροστατευθεί και παρέμενε εκτεθειμένος στην 

καταστρεπτική μανία των γερμανικών στρατευμάτων. Όλοι οι πληροφορητές 

διάκεινται αρνητικά απέναντι στους Γερμανούς κατακτητές παρουσιάζοντας ως 

ιδιαίτερα βάρβαρη και ληστρική τη στάση τους ως προς τα νοικοκυριά των 

Ζαγορορισίων, σε μια περίοδο μεγάλων στερήσεων: 

 «…Πήραν, πήραν, πήραν  ό,τι βρήκαν, τα πήραν, πίνακες, ό,τι βρήκαν. 

Απ’ το δικό μας το σπίτι πήραν όλους τους πίνακες, πήραν διάφορα 

βιβλία, οι άνθρωποι ήταν στη Ρουμανία απ’ το Καβαλλάρι και είχαν 
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εμπλουτίσει όλοι τα σπίτια τους με αξίας πράγματα…» (Γεώργιος 

Τόσκας, 85 ετών, Καβαλλάρι. Συνέντευξη 28 Φεβρουαρίου 2017).  

«…Ήθελαν να πάρουν τα μουλάρια, το 43,  στις 10 Οκτωβρίου, να 

φορτώσουν και να περπατήσουν γιατί δεν είχαν αυτοκίνητα, δεν υπήρχε 

δρόμος τότε, ότι δρόμος υπήρχε ήταν για τα μουλάρια μόνο. Και μας τα 

πήραν, ό,τι ζώο τα πήραν όλα και πήγαν για το Μέτσοβο…» (Ζήσης 

Δήμος, 83 ετών Βοβούσα. Συνέντευξη 30 Μαρτίου 2017).   

«…Πήραν βέβαια κάτι γελάδια, κάτι αυτά την άλλ’ την ημέρα που 

έφυγαν και έτσι σχόλασε...» (Αλέξανδρος Πούρλης, 94 ετών, Δίκορφο. 

Συνέντευξη 5 Απριλίου 2017).  

       Τα τρομερά αντίποινα, όμως, των γερμανικών στρατευμάτων δεν χάθηκαν ποτέ 

από τη μνήμη των κατοίκων των Ζαγοροχωρίων και κυρίως αυτών, οι οποίοι 

διέμεναν στο ανατολικό Ζαγόρι, το οποίο δέχτηκε αρκετές φορές τις γερμανικές 

επιδρομές, λόγω της επαφής, που είχαν οι κάτοικοι με το αντάρτικο. Έτσι, με τις 

εκτελέσεις αθώων πολιτών και τις πυρπολήσεις των σπιτιών προκάλεσαν το μίσος 

του άμαχου πληθυσμού εναντίον τους, πράγμα που ενίσχυσε τη διάθεση των 

Ζαγορίσιων για αντίσταση. Εξάλλου, οι Γερμανοί δεν μπορούσαν να ποντάρουν στη 

συνεργασία του πληθυσμού των χωριών, καθόσον στην πλειοψηφία τους οι κάτοικοι 

έφευγαν πριν την άφιξή τους στο βουνό. Επίσης, το γεγονός ότι δεν σεβάστηκαν ούτε 

τα ιερά (εκκλησίες, μονές) και τα σχολεία, αποδεικνύει ότι οι Γερμανοί εμφορούνταν 

από την ιδέα της συλλογικής ενοχής. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε όλα, ανεξαιρέτως,  τα 

χωριά έκαψαν τα σχολεία. Εκκλησίες έκαψαν μόνο σ’ εκείνα τα χωριά, που είχαν 

βάσιμες ενδείξεις ότι πιθανόν χρησιμοποιούνται από τους αντάρτες της περιοχής ως 

καταλύματα ή αποθήκες πυρομαχικών ή ζωοτροφών: Ας δούμε ορισμένες μαρτυρίες:    

«…Kάψαν τν εκκλησία, το σχολείο καμένο, τν εκκλησία καμέν’ και 

τσ΄εικόνες αυτές  τσ΄είχαν  βγάλ’ τα μάτια, η εκκλησία επειδής είχε 

μεγάλου θόλου  και δεν έπιακε φουτιά…» (Ναπολέων Καλογήρου, 85 

ετών, Φραγκάδες. Συνέντευξη 7 Μαρτίου 2017).  

«…Έκαψαν το σχολείο κι ένα κοινοτικό ξενώνα που ήταν δίπλα-δίπλα. 

Δεν σεβάστηκαν τίποτα και την  εκκλησία την έκαψαν. Παλιά εκκλησία. 

Είπαν ότι ηύραν όπλα και καλαμπόκι μέσα, που τάχε βάλει κάποιος 

Μάντζιος, Μάντζιος Γεώργιος, που ήταν επίτροπος τότε και τάχε βάλει 

για να σώσ’ και να τα βρει όταν θα γύρζε στο χωριό, μετά τσ’ Γερμανούς. 

Αλλά, οι Γερμανοί τα πέρασαν για …ότι τα είχαν αντάρτες κι γι’ αυτό τν 
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έκαψαν και τν εκκλησιά…» (Δημήτριος Χατζής, 86 ετών, Ανθρακίτης. 

Συνέντευξη 8 Μαρτίου 2017).  

«…Και το σχολείο κάηκε. Το σχολείο κάηκε την πρώτ’ επιδρομή το 

σχολείο. Η εκκλησία κάηκε εδώ το πίσω, βάλανε φωτιά εδώ στην πύλ’, 

στην πύλη, αλλά την σβήσαν οι κάτοικοι στην πύλη είχε δύο πορτάκια 

που ανοιγόκλειναν από τότε καμένα, που δε τάφτιακε κανείς δηλαδή 

ήτανε ξυλόγλυπτα, ποιος θα τ’ άφτιαχνε; είχε δύο πορτάκια, το σβήσαν οι 

χωριανοί το προάυλιο, εδώ το πίσω το κάψαν το γυναικονίτ’, γιατί τότε 

ήταν άλλος χώρος για άνδρες και πίσω χώρος για γυναίκες…» 

(Αναστάσιος Βουγάνης, 87 ετών, Γρεβενίτι. Συνέντευξη 12 Μαρτίου 

2017). 

«…Οι φλόγες πήγαιναν ως τον ουρανό, κάψανε όλα τα σπίτια, τα 

αρχοντικά, κάψανε δύο εκκλησίες, την κεντρική εκκλησία των Αγίων 

Αναργύρων  και την εκκλησία του Αγίου Αθανασίου και φυσικά και το 

σχολείο. Εδώ  θυμάμαι ότι λέγαν οι μεγάλοι  πως στην εκκλησία μας, 

στην κεντρική εκκλησία των Αγίων Αναργύρων, βρήκανε στο νάρθηκα  

πολλά φλούδια από κάστανα βρασμένα. Αυτά ήταν απ’ τους αντάρτες και 

ενοχοποίησαν και είπαν εν τω μεταξύ, ότι βρήκαν και μια σφαίρα στον 

γυναικονίτη. Αλλά για τον Άγιο Αθανάσιο δεν ήταν όμως τίπουτε …» 

(Ηλίας Καραγιάννης, 81 ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 

2017).  

«…Τον Ιούλιο ξανάρθαν, ξανάρθαν τότες, κάψαν και τα υπόλοιπα τα 

σπίτια. Ύστερα κάψαν και την εκκλησία τότις. Είχε, ένας Πριμηκύρς, 

βάλει τριφύλλια μέσα, ήταν μεγάλη η εκκλησία, καλή εκκλησία, είχε 

βάλει τριφύλλ’ και φεύγαν οι Γερμανοί, τον Ιούλιο φεύγαν εδώ πάν, ήταν 

εδώ πάν’ κι είχε κάτσ’ ένας πίσω κι τ’ φώναξε: Να βάλουμε φωτιά στην 

εκκλησία, τα ‘χαν κάψει τ’ άλλα  και τ’ λέει αυτός: Κάψτε την, γιατί 

βρήκαν τα τριφύλλια  μέσα, σου λέει ήταν οι αντάρτες. Ένα πιστόλ’, πάει 

η εκκλησία…» (Διαμάντης Νασίκας, 87 ετών, Ελατοχώρι. Συνέντευξη 18 

Μαρτίου 2017).  

«…Αλλά η παλιά εκκλησία του 1778 κάηκε και η οποία, από ό,τι λένε, ο 

τέμπλος ήταν φιλοτεχνημένος από τους τεχνίτες, που φιλοτέχνησαν το 

τέμπλο του Αγίου Γεωργίου στους Νεγάδες και του Αγίου Αθανασίου στα 

Γιάννενα στην Μητρόπολη…Και το μοναστήρι. Σε όλο το Ζαγόρι ένα 
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μοναστήρι κάψανε οι Γερμανοί…» (Γαβριήλ Παπαναστασίου, 61 ετών, 

Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 20 Μαρτίου 2017).  

«…Eδώ έκαψαν τσ εκκλησίες, δε σεβάστηκαν ούτε τν εκκλησία την 

έκαψαν ηδώ. Μια καμέν’ εκκλησία, ήταν πουλή ουραία εκκλησία…» 

(Βασιλική Ζαμπακόλα, 87 ετών, Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 22 Μαρτίου 

2017).  

«…Την εκκλησία του Άγιου Αθανάσιου που κάψανε, βρήκαν μέσα 

πολεμοφόδια, βρήκαν τέτοια πράγματα, ποιος ξέρ’ πως τα βρήκαν, μήπως 

ήταν και τίποτα αντάρτες κρυμμένοι, δε ξέρω τι να πώ. Βρήκαν αυτά τα 

πολεμοφόδια μέσα γι αυτό τον κάψαν τον Άγιο Αθανάσιο. Ήταν μια 

εκκλησία το κάτι άλλο. Αλλά Αγίου Γεωργίου δεν έχουν κάψ 

πουθενά…Τα είχαν αφήσει τότε με τον πόλεμο, με τον αλβανικό πόλεμο 

τα είχαν αφήσει και τάβαλαν στην εκκλησία, δικοί μας ύστερα, ο 

πρόεδρος κ.λπ…» (Ζήσης Δήμος, 83 ετών, Βοβούσα. Συνέντευξη 30 

Μαρτίου 2017).  

       Τέλος, είναι γεγονός, ότι όταν γίνεται λόγος για αντίποινα, η σκέψη των 

κατοίκων οδηγείται συνειρμικά στους Γερμανούς, καθόσον στο Ζαγόρι η ιταλική 

στρατιωτική ηγεσία ποτέ δεν εφάρμοσε τακτικές μαζικών αντιποίνων κατά των 

αμάχων, πλην ορισμένων εξαιρέσεων που αφορούαν ξυλοδαρμούς και βασανιστήρια 

σε όσους αρνούνταν να παραδώσουν τα όπλα, στο πλαίσιο των επιχειρήσεων 

αφοπλισμού των κατοίκων. Γενικότερα οι Ιταλοί έδειχναν πιο ανθρώπινο πρόσωπο 

στο Ζαγόρι, που ήταν υπό την κατοχή τους για περισσότερο από δύο χρόνια, όπως 

φαίνεται και από τις περιγραφές που ακολουθούν: 

«…Ιταλοί  περνούσαν, αυτοί δεν, πηγαίναμαν εκεί και μας έδωναν και 

μας, περνούσαν…Περνούσαν, αλλά ήταν τελείως διαφορετικοί  η μια 

ράτσα με την άλλη. Οι Ιταλοί  μας αγαπούσαν, μας στέλνανε και πιάναμε 

χελώνες, γάτες και μας έδωναν, εγώ δεν  έφαγα βέβαια γιατί ήξερα τι 

είναι, οι άλλοι όμως έφαγαν…» (Γεώργιος Τόσκας, 85 ετών, Καβαλλάρι. 

Συνέντευξη 28 Φεβρουαρίου 2017).  

«…Εγώ έφαγα ξύλο απ’ τους Ιταλούς… Όχι άλλη φυλή οι Ιταλοί. Ναι 

εγώ έφαγα 3-4 σκοπιές…» (Αθανάσιος Ζώμπρας, 91 ετών, Πέτρα. 

Συνέντευξη 2 Μαρτίου 2017).  

«…Ήταν ένας Δακόπουλους, που ήξηρε  λίγου γλώσσες, ήξηρε αυτός 

γλώσσες να κάτσ’ να τσκαταπραύν’ τσ’ Γερμανούς, αλλά αυτοί ήταν 
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πολύ βάρβαρ’, δεν ήταν σαν τσ’ Ιταλούς, οι Ιταλοί, ήταν πιο καλοί, οι 

Ιταλοί δεν πείραξαν τίποτε…Tι άλλο να σας πώ για τσ Γερμανούς, τι 

άλλο; Πάντως δεν ήταν όπως ήταν οι Ιταλοί, οι Ιταλοί ήρθαν στο σπίτ μας  

και κοιμήθκαν, 150 Ιταλοί, κοιμήθκαν μες το σπίτ μας. Ήταν μεγάλου το 

σπίτ. Και κοιμήθκαν, δε μας πείραξαν καθόλ’ και του προυί σκώθκε ο 

αξιωματικός και μας λέει μήπως έκανε καμιά ζημία εδώ ο στρατός;  Και 

λέει η μάνα μ’ όχι δεν έκαναν…» (Αφροδίτη Τσιμή, 89 ετών, 

Λεπτοκαρυά. Συνέντευξη 3 Μαρτίου 2017).  

«…Οι Ιταλοί ήταν πιο μαλακοί, μας έδναν και φαγητό να φάμε οι Ιταλοί. 

Τώρα οι Γερμανοί; Δεν  τσ πλησιάσαμαν, μόνον είδαμαν από μακρυά …» 

(Ναπολέων Καλογήρου, 85 ετών, Φραγκάδες. Συνέντευξη 7 Μαρτίου 

2017). 

«…Ιταλοί περάσανε, ήτανε πολύ καλός κόσμος. Είχαμε καραμπινιέρα, 

αστυνομία, αστυνομία καραμπινιέρηδων και πήγαινε η αδερφή μου, έχει 

πεθάνει τώρα, πήγαινε μικρούλα της δίνανε μπισκότα μικρό κοριτσάκι, 

πίκολι, πίκολι της λέγανε της αδερφής μου πίκολι, τα αγαπούσαν. Δεν 

ήταν βάρβαρος λαός οι Ιταλοί, οι Γερμανοί ήταν με επιθετικότητα, 

βαρβαρότητα ήρθαν εδώ πέρα…» (Αναστάσιος Βουγάνης, 87 ετών, 

Γρεβενίτι. Συνέντευξη 12 Μαρτίου 2017). 

«…Ιταλοί πέρασαν…Καμία (σύγκριση με τους Γερμανούς), πα-πα-πα-πα, 

ούτε κατά διάνοια…Οι Ιταλοί ήταν γλεντζέδες και πότοι έτσι (γέλιο). Οι 

Ιταλοί δε, δεν αισθανθήκαμε εμείς τουλάχιστον, παιδάκια, να φοβηθούμε 

από τους Ιταλούς, ούτε μας κάψαν, ούτε τίποτε…» (Ηλίας Καραγιάννης, 

81 ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017). 

«…Ιταλοί είχαν περάσει πολύ πιο γρήγορα αλλά δεν είχαν κάν ζημιές, δεν 

είχαν κάν τίποτα και θμάμαι μού λεγε η μακαρίτισσα η μάνα μου τους 

είχε δεί ήταν ένας λόχος δεν περάσανε καθόλου μέσα στο χωριό, απ’ 

αλλού ερχόταν περάσαν στο μύλο κάτ που είναι στγέφυρα, εκεί που είναι 

η γέφυρα είναι ένας μύλος και από’ κει πήγαν Ανθρακίτ, Καβαλλάρ και 

προς τα πάνω, δεν είχαν κάνει όμως τίποτε…» (Κωνσταντίνος Νάσιος, 75 

ετών, Καλουτά. Συνέντευξη 27 Μαρτίου 2017). 

«…Πιο ευνοϊκοί οι Ιταλοί, πιο καλοί, πως να το πω και μάλιστα εκεί που 

ήμασταν στα νεροπρίονα ένας Ιταλός, Αντώνιος τον λέγανε,  ήρθε μας 

βρήκε εκεί, έφυγε για Κόνιτσα να πάει στην Ιταλία. Και ο ανιψιός του 
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έστειλε στο facebook, πως τα λένε αυτά, για να το βρει,  ποιος τον 

φιλοξένησε στο Μπαϊτάνι εκεί, θέλει να μάθει…» (Ζήσης Δήμος, 83 

ετών, Βοβούσα. Συνέντευξη 30 Μαρτίου 2017).  

«…Καμπανιόλα μπέλλα, ριτζινέλα, τραγούδια και χαμπέρια…Ε, ήταν πιο 

μαλακοί, είναι με εμάς ούνα φάτσα ούνα ράτσα που λέμε, καμιά σχέση με 

τους Γερμανούς…» (Αλέξανδρος Πούρλης, 94 ετών, Δίκορφο. 

Συνέντευξη 5 Απριλίου 2017).   

2.4. Οι επιπτώσεις της εφαρμογής των γερμανικών αντιποίνων 

2.4.1. Η κατάσταση του άμαχου πληθυσμού 

       Οι ολοσχερείς καταστροφές των χωριών και οι ομαδικές εκτελέσεις, που 

εξαπέλυσε η Βέρμαχτ στα χωριά του Ζαγορίου, άσκησαν βαθιά και καταλυτική 

επίδραση στους κατοίκους τους. Η αβεβαιότητα και η ανασφάλεια ενισχύθηκαν το 

διάστημα αυτό με την άσκηση μιας ισχυρής ψυχολογικής πίεσης πάνω στους 

ανθρώπους ως αποτέλεσμα του καθεστώτος μαζικής τρομοκρατίας, που 

προσπάθησαν να επιβάλουν οι γερμανικές δυνάμεις Κατοχής με την προσφυγή στα 

αντίποινα.    

       Αυτό που καθιστά μέχρι σήμερα ζωντανές και ενδιαφέρουσες τις συζητήσεις για 

τα γεγονότα  είναι οι επιπτώσεις, που είχαν για τους κατοίκους των χωριών, οι οποίοι 

έχοντας ζήσει τη φρίκη των εκτελέσεων συγγενών και συγχωριανών τους και την  

πυρπόληση των σπιτιών τους, έπρεπε να αντεπεξέλθουν στη συνέχεια σε δύσκολους 

όρους επιβίωσης. 

       Η κατάσταση, που παρουσίαζαν, τα κατεστραμμένα, από τις γερμανικές 

στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωριά πλησίαζε τα όρια της απόλυτης καταστροφής. 

       Ως αποτέλεσμα, η θέση των κατοίκων των χωριών του Ζαγορίου μετά τα 

αντίποινα, ήταν, σε κάθε περίπτωση, τραγική. Οι εναπομείναντες έπρεπε να ζήσουν 

κάτω από συνθήκες, που είχαν κατά πολύ χειροτερέψει από τις ήδη δύσκολες 

συνθήκες της κατοχικής περιόδου, αφού τα σπίτια τους είχαν καεί και τα ζώα, τα 

τρόφιμα και οι σοδειές τους είχαν λεηλατηθεί. Η διαβίωσή τους στα χωριά τους είχε 

γίνει αφόρητη, αφού έμειναν άστεγοι, χωρίς τρόφιμα, ρούχα και κουβέρτες μέσα στο 

χειμώνα. 

       Οι διηγήσεις των συνομιλητών μας, μας βοηθούν να κατανοήσουμε το βαθύ 

πλήγμα που δέχτηκαν, ενώ βρίσκονταν οι περισσότεροι στην παιδική ηλικία ακόμα. 
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Όλοι τους θυμούνται, ύστερα από 74 χρόνια, λεπτομέρειες που έζησαν ως παιδιά, 

εικόνες φρίκης που αντίκρισαν, καθώς και τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης μετά:  

«…Εγώ μετά δε γύρισα στο χωριό. Γράφτηκα και πήγα στην παιδόπολη. 

Η παιδόπολη ήταν στον Άγιο Κωνσταντίνο εδώ στα Γιάννενα…Ο 

πατέρας μου γύρισε πάει για Κέρκυρα…Όχι που να καθίσει στο χωριό; 

Δεν κάθισε, τίποτα, πήγε και το βρήκε καμμένο δύο φορές και ήταν και 

δίπλα να πούμε και αυτού, αυτού…Tον χειμώνα πως τον πηράσαμε; 

Εμείς φύγαμε και πήγαμε στην παιδούπολη εκεί, οι άλλοι καταλαβαίνεις 

τώρα άναβαν φωτιά στις Γκούβες απάν’ και ακόμα είναι καπνισμένες, η 

τρύπα που κρυβόμαστανε, είναι καπνισμένη από τις φωτιές αυτές, που 

βάλαμε. Και κάτω ανάβανε φωτιές μες την καλύβα εκεί που μένανε…» 

(Γεώργιος Τόσκας, 85 ετών, Καβαλλάρι. Συνέντευξη 28 Φεβρουαρίου 

2017). 

«…Ηηηηη μεγάλες δυσκολίες, άμα δεν έχεις σπίτ’, δεν έχεις να φάς,  δεν 

έχεις τίπουτε. Μετά με τ’ αντάρτκο κατέβηναν και στα Γιάννινα, 

κατέφκαν στα Γιάννινα, πολλοί κατέβκαν στα Γιάννινα…» (Αφροδίτη 

Τσιμή, 89 ετών, Λεπτοκαρυά. Συνέντευξη 3 Μαρτίου 2017).  

«…Tι να κάνω; έκλαιγα και στηνοχωριόμαν, δεν είχαμαν να φάμε 

τίπουτε, ούτε εμείς, ούτε τα ζώα γιατί ήταν χινόπωρος, τα χορτάρια κι 

αυτά ήταν όλα καμμένα, τα τρόφιμα όλα καμμένα…Σε ορισμένα σπίτια 

και σε καλύβες…E, όλ’ ηδώ ήταν τότε, όλ’ ηδώ, αλλά δεν είχαμαν να 

φάμε…» (Ναπολέων Καλογήρου, 85 ετών, Φραγκάδες. Συνέντευξη 7 

Μαρτίου 2017). 

«…Ήταν δύσκολα τον πρώτο καιρό. Αφού δεν είχαμαν τίποτε. Ευτυχώς, 

που είχαμαν  σώσ’ τα ζώα, που τα ‘χαμαν πάρ’ μαζί μας κι είχαμαν λίγο 

γάλα και μέναμαν σε μια καλύβα, που ήταν πετρόχτιστ’ και δεν είχε 

καεί…» (Δημήτριος Χατζής, 86 ετών, Ανθρακίτης. Συνέντευξη 8 

Μαρτίου 2017).  

«…Τι να κάνω τίποτες, τίποτες, καθήσανε, στήσαν αχυρώνες μετά που 

είχανε μείν’ ορισμένες αχυρώνες  εκεί, τις διορθώσαμε και καθήσαμε 

μέσα…Δυσκουλίες μεγάλες ήτανε, διότι δεν μπορούσαμε να 

επικοινωνήσουμε με κανέναν. Δεν υπήρχαν ούτε δρόμ’, όυτε  τίποτες 

τότες…» (Δημήτριος Πολύζος, 93 ετών, Ηλιοχώρι. Συνέντευξη 10 

Μαρτίου 2017).  
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«…Οι δυσκολίες μεγάλες. Ανέχεια, πείνα και το μέγα έλεος…» (Ανδρέας 

Γρίβας, 88 ετών, Λάϊστα. Συνέντευξη 13 Μαρτίου 2017). 

«…Πολλές, πάρα πολλές (δυσκολίες). Το πρώτο είναι η στέγαση του 

κόσμου, στριμώχτηκαν οι άνθρωποι, ενώ είχανε σπίτια αρχοντικά να 

μείνουν φαρδιά πλατιά που λέμε και μαζευτήκανε στα μαγεριά που λέμε 

και ό,τι μπορούσαν. Εν τω μεταξύ, μαζί με τα αρχοντικά κάψανε και 

συγκεκριμένα (17) αχυροκαλύβες,  οι οποίες ήταν και αυτές λιθόκτιστες 

και με πλάκα και δεν ξέρω τις φτιάχναν τότε αυτοί σε περίπτωση που το 

χρειαζόταν  και για σπίτι, μπορούσαν και με τζάκια ακόμη…» (Ηλίας 

Καραγιάννης, 81 ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017).  

«…Το χειμώνα γυρίσαμαν γρήγορα. Μάσαμαν τσίγκια130 εδώ, μη 

συζητάς τι τραβήξαμε. Κοιμόμασταν καταής στη λάσπη, αφού τάκαψαν 

όλα…Τι δυσκολίες, στερήσεις, χαμπέρια, πείνα, τι είχε ο κόσμος…» 

(Διαμάντης Νασίκας, 87 ετών, Ελατοχώρι. Συνέντευξη 18 Μαρτίου 

2017).  

«…Δεν ήρθε κανένας την ημέρα που καιγόταν το χωριό, έβλεπαν τους 

καπνούς από τα γύρω χωριά, που έβγαιναν επάνω, ο προβληματισμός 

τους ήταν πολύ μεγάλος, τι θα γίνουν χωρίς σπίτια κ.λπ. Και δειλά, δειλά 

την επόμενη μέρα οι πιο θαρραλέοι ήρθαν στο χωριό, βρήκαν βέβαια τα 

σπίτια τους καμμένα κ.λπ και από κεί και ύστερα αρχίζει το δράμα των 

χωριανών μου, των πατεράδων μας, παπούδων μας εδώ στους 

Ασπραγγέλους…Ευτυχώς δε μας έκαψαν το κάμπο και έτσι είχαμε τα 

γεννήματα, τα σιτάρια, κριθάρια κ.λπ και μπορέσαμε και είχαμε κάποιο 

ψωμί το χειμώνα και τα ζώα καρπούς και βγάλαν το χειμώνα. Και αν 

θυμάμαι καλά, το 1944, ο χειμώνας ήτανε ήπιος και ευτυχώς δεν είχαμε 

χιόνια κλπ, ώστε να έχουμε πολύ μεγαλύτερα προβλήματα είτε τροφής, 

είτε στέγασης κ.λπ. Οι κάτοικοι των Ασπραγγέλων, που είχαν συγγενείς 

στα Γιάννενα, στην Αθήνα, έφυγαν μερικοί, αλλά η πλειοψηφία έμεινε 

εδώ στο χωριό και μάλιστα δε σας κρύβω ότι ο πατέρας μου με τη μητέρα 

του φιλοξενήθηκε κάποια χρόνια στο σπίτι του Φρίξου του Τζόβα, αλλά 

προσωρινά είχε στεγαστεί στην εξώπορτα και έβγαλε εκεί το χειμώνα με 

                                                 
130 Ό.π ., σελ. 135. 
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τη μάνα και την αδερφή του…». (Γαβριήλ Παπαναστασίου, 61 ετών, 

Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 20 Μαρτίου 2017).  

«…Τώρα που να πάμε, με τι ρούχα να αλλάξουμε, που να μπούμε; 

Ευτυχώς ήρθαμαν ηδώ στης γιαγιάς μ’ το σπίτ’ και κάτσαμαν δυο - τρείς 

οικουγένειες μέσα, ρούχα δεν είχαμαν να αλλάξουμε τίπουτες … Ηδώ 

ήταν της γιαγιάς ηδώ το σπίτ. Έμεναν 3 οικογένειες μείναμαν άλλοι δε 

χωρούσαμαν. Η μάνα μου, ο θειός μου, τα ξαδέρφια μου, 

αυτά…Αναγκαστικά έμεναν από δυό τρείς σ’ αυτά τα σπίτια που έμναν, 

έμναν στην εκκλησία εκεί στην Παναγία…» (Βασιλική Ζαμπακόλα, 87 

ετών, Ασπράγγελοι. Συνέντευξη 22 Μαρτίου 2017).  

«…Άλλοι μαζευτήκανε στα λίγα σπίτια αυτά που είχαν μείνει, οι πιο 

πολλοί πήγαν στο Μοναστήρι  για να βγάλουν το χειμώνα, εμείς είχαμε 

πρόβατα είχαμε κάτω στο ποτάμ’, είχαμε καλύβια και μέναμε στα 

καλύβια, εγώ μεγάλωσα στην καλύβα μέχρι το 46 που άρχισε ο άλλος ο 

πόλεμος ο Εμφύλιος…Στα σπίτια που δεν κάηκαν, σας είπα, μαζευτήκαν 

ορισμένες οικογένειες, όσες μπορούσαν να χωρέσουν μαζευτήκαν σ’ αυτά 

τα σπίτια, που δεν καήκαν, οι υπόλοιποι πήγαν στο μοναστήρι…Οι 

πρώτες δυσκολίες  ήταν, ευτυχώς τότες σπέραμε καλαμπόκια ξερικά και 

τα καλαμπόκια έτχε και δεν τα είχαν μαζέψει όλα ο κόσμος  και είχαν 

μείν’ καλαμπόκια στα χωράφια και μαζέψαν και περάσαν το χειμώνα. 

Τους μείναν και τα γιδοπρόβατα, τα λίγα που είχαν και με αυτά 

προσπάθησαν…» (Κωνσταντίνος Νάσιος, 75 ετών, Καλουτά. Συνέντευξη 

27 Μαρτίου 2017).  

«…Δυσκολίες τον πρώτο καιρό μην τα ρωτάς,  άλλ’ μέναν στα χαγιάτια 

στις εκκλησίες, άλλ’ ορισμένα τσίγκια που είχαν μείν απ’ τα σπίτια κάναν 

παράγκες, άλλ’ σε κάτ’ αχυροκάλυβες, μην τα ρωτάς πως βήκε ο 

χειμώνας αυτός. Ως που τον επόμενο χρόνο μετά ήρθε η στέγαση και 

φτιάσαμαν αυτά τα σπιτάκια…Από τροφή ό,τ’ είχαμαν εδώ, ήταν η πείνα 

η μεγάλ’ τότε, είχαν αλλά τα είχαν κρυμένα έξω, γιατί άμα τα άφναν εδώ 

θα καίονταν δε θα έμνεσκε τίποτα. Είχαν πατάτες, καλαμπόκια, όσπρια 

και είχαν και κάτ’ ζώα για λίγο γαλατάκι για τα μικρά περισσότερο και 

λίγα σώθκαν και από αυτά…» (Βασίλειος Μπαϊρακτάρης, 82 ετών, 

Φλαμπουράρι. Συνέντευξη 29 Μαρτίου 2017). 
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«…Εμείς ούτε ρούχο, ούτε τίποτα. Το ευχάριστο, ήταν που είχαμε πολλά 

πρόβατα, γελάδια, γίδια, και σπαρμένα πατάτες κ.λπ στα χωράφια και με 

αυτά ζήσαμε. Και μας έλγαν οι γονείς μας ψάχτε να βρείτε πρόκες 

καμένες για να πάμε στο δάσος απάν’ που ήταν τα νεροπρίονα και κει 

φτιάσαμε καλύβια για μάς, καλύβια για τα ζώα, για τα πάντα και εκεί τον 

περάσαμε όλο το χειμώνα, αλλά στα ποδάρια ξυπόλητοι, στα χιόνια 

περπατάγαμε ξυπόλητοι. Και αυτά ύστερα, αν θέλαμε κάτι να αυτό, 

αρμέγαμε γάλα, είχαμε απ’ τα γίδια, κάνα κατσικάκι σφάζαμε και αυτά τα 

νέα, τι άλλο να σας πω…» (Ζήσης Δήμος, 83 ετών, Βοβούσα. Συνέντευξη 

30 Μαρτίου 2017). 

       Μεγαλύτερη έμφαση στις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης, μετά τις καταστροφές 

που προκάλεσαν τα γερμανικά στρατεύματα στα Ζαγοροχώρια, δίνουν ορισμένοι 

συνομιλητές μας, οι οποίοι τονίζουν ότι υπέφεραν πολύ αφού εξαναγκάστηκαν να 

εγκαταλείψουν την περιοχή και να καταφύγουν σε άλλα χωριά πλησίον της πόλης 

των Ιωαννίνων, όπου ζητιάνευαν για να ζήσουν τον πρώτο καιρό. Ας δούμε τις 

σχετικές μαρτυρίες:  

«…Το χειμώνα εκείνο, τη χρονιά δηλαδή του 1943, η οικογένειά μου μαζί 

με την οικογένεια του παππού μου και του θείου μου Μήτσου 

Καραγιάννη μείναμε στο μοναστήρι του Άη Λια πάνω από την Κρύα, το 

χωριό Κρύα των Ιωαννίνων. Και επειδή δεν είχαμε τίποτε η μάνα μου, η 

γιαγιά μου και η θεία μου η Αλέξω  ζητιάνευαν στα χωριά του κάμπου  

για να μπορέσουμε να συντηρηθούμε. Την άνοιξη ήρθαμε στο χωριό μας 

ξανά και κοιμόμασταν μέσα στην εκκλησία μέχρι που θέρισαν τις βρίζες 

και έφτιαξαν αχυροκαλύβες έξω απ’ το χωριό και εκεί εγκατασταθήκαμε 

και μείναμε μέχρι το 1947…» (Δημοσθένης Σιαμέτης, 80 ετών, Καρυές. 

Συνέντευξη 5 Μαρτίου 2017).  

«…Εμείς φύγαμαν, πήγαμαν πίσω στα Ζαγόρια, στις Καρυές πίσω, 

Μουγγλιούς λέγονταν οι Καρυές τότε. Εκεί ήρθαν Γερμανοί, πάλι εκεί. 

Φύγαμε απ’ εκεί και πήγαμαν στη Τσίπιανη απάν’, μέσα απ’ τα λόγγα, 

νηστκοί και περάσαμαν απ’ αυτού και στ Καμνιά. Και από τ’ Καμνιά 

περάσαμαν στο Τρύπιο ύστερα και ήρθαμαν κάτ’, εδώ στις Μητσιάδες 

στο στρατόπεδο από πάν’. Ήταν ένα μοναστήρ’ εκεί και εκεί 

μαζεύτκαμαν και μετά μερικοί ύστερα ήρθαν στο χωριό εδώ…» 

(Γεώργιος Αυγέρης, 81 ετών, Λιγκιάδες. Συνέντευξη 2 Απριλίου 2017). 
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       Οι μαρτυρίες των συνομιλητών μας, οι οποίοι μας κατέθεσαν τις βιωματικές τους 

εμπειρίες, μας έδειξαν πόσο βαθιά έχουν αποτυπωθεί στην ψυχή τους τα γεγονότα. 

Το φρικτό θέαμα των μαζικών εκτελέσεων συγγενών, φίλων ή συγχωριανών τους, 

των αιμόφυρτων θυμάτων, των κατεστραμμένων σπιτιών τους και των λεηλασιών, 

που αντίκρισαν, όσοι επέζησαν, άφησαν ανεξίτηλα σημάδια στη μνήμη και στην 

ψυχή τους, καθώς με βάση τις αντιλήψεις τους και την μέχρι τότε ιστορική εμπειρία, 

θεωρούνταν αδιανότα τα όσα συνέβησαν. Όπως προκύπτει από τις μαρτυρίες τους, η 

ψυχολογική τους κατάσταση ήταν κακή, καθόσον όταν επέστρεφαν στα χωριά τους 

ξέσπαγαν σε κλάματα και καταριόταν τους Γερμανούς. Οι αφηγήσεις τους, μας 

βοήθησαν να κατανοήσουμε το πλήγμα, που είχαν δεχθεί, ενώ βρίσκονταν στην 

παιδική ηλικία ακόμα, καθώς εκτεθειμένοι στην καταστροφική μανία των 

γερμανικών στρατευμάτων έμεναν χωρίς σπίτι, χωρίς πατέρα, χωρίς μάνα ή αδέλφια, 

χωρίς σχολείο.  Όλοι οι συνομιλητές μας βρέθηκαν στην «πρώτη γραμμή του 

τραύματος», το οποίο, στην παρούσα έρευνα προσεγγίστηκε μέσα από τις 

συνεντεύξεις.131 Σύμφωνα με τον Κόκκινο «το τραύμα είναι, όπως λένε οι 

ψυχαναλυτές, αυτό που δεν μπορεί να αφηγηματοποιηθεί, γιατί είναι μια ρωγμή στην 

τάξη του χρόνου και του κόσμου, αλλά ταυτόχρονα είναι κάτι, που δεν μπορούμε να 

αποσιωπήσουμε, δηλαδή είναι κάτι, που ούτε μπορεί να μετατραπεί εύκολα σε λόγο, 

σε εικόνα, σε ήχο, αλλά και ταυτόχρονα μας δεσμεύει τόσο ισχυρά, που δεν 

μπορούμε, με κανένα τρόπο, να απαλλαγούμε από αυτό». Οι συνομιλητές μας στις 

μαρτυρίες τους εκφράζουν τον πόνο και την οδύνη, που ένιωσαν από τις βιαιότητες, 

που υπέστησαν, όχι, όμως, άλλα συναισθήματα (ντροπή ή ενοχές), καθόσον, λόγω 

της ηλικίας τους προφανώς, δεν μπορούσαν να αντισταθούν οι ίδιοι και να 

αντιμετωπίσουν τα γερμανικά στρατεύματα, παρά μόνον οι γονείς τους ή οι 

μεγαλύτεροι συγχωριανοί τους, πράγμα που θεωρούν ότι συνέβη. Οι συνομιλητές 

μας, όπως είδαμε στις παραπάνω μαρτυρίες τους,  αφηγούνται διεξοδικά και με κάθε 

λεπτομέρεια τα όσα τους συνέβησαν, χωρίς να χρησιμοποιούν ουδέτερες ή 

αφηρημένες έννοιες (ανωνυμοποίηση), ούτε αποδίδουν τα δεινά, που υπέστησαν στην 

ανθρώπινη μοίρα ή στην τύχη τους (κανονικοποίηση). Παρά το ότι έχουν περάσει 

από τότε 74 χρόνια μέχρι σήμερα, δεν τα λησμόνησαν,132 (ηθικοποίηση). Ίσως να 

                                                 
131 Ο Γ. Κόκκινος προτείνει τρόπους και εργαλεία για την προσέγγιση και διαχείριση της τραυματικής 
εμπειρίας (Κόκκινος, 2016). Ιστοσελίδα: http://giorgoskokkinos.blogspot.gr/2016/04/blog‐
post_21.html. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2017.  
132 Ο Γ. Κόκκινος αναφέρει ότι τα τραυματικά και επίμαχα ιστορικά γεγονότα είναι εξαιρετικά 
δύσκολο να τα λησμονήσεις (Κόκκινος, Γ., «Ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και η τραυματική και επίμαχη 
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βρήκαν τη δύναμη να τα διαχειριστούν σε ορισμένο βαθμό, προσεγγίζοντάς τα με 

συστηματικό και μεθοδικό τρόπο, παρά το γεγονός ότι τα συμπτώματα ποτέ δεν 

εξαφανίζονται πλήρως και ποτέ δεν επουλώνονται τα τραύματα.133 Τέλος, το γεγονός 

ότι το ανατολικό Ζαγόρι, που καταστράφηκε εκ θεμελίων, ανοικοδομήθηκε, χωρίς, 

ωστόσο, να έχει διατηρήσει την αρχιτεκτονική του τόπου, στην πραγματικότητα 

οφείλεται στην καταστροφή, που είχε συντελεστεί από τους Γερμανούς 

(τελολογικοποίηση).        

       Ωσαύτως, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων με τους συνομιλητές μας 

διαπιστώνεται ότι ανακαλούν στη μνήμη τους περιστατικά, τα οποία ανήκουν στην 

περίοδο του Εμφυλίου πολέμου, τα οποία δεν παύουν να προκαλούν τον πόνο με την 

ενθύμηση του κλίματος, που επικρατούσε, κυρίως, σε βάρος αυτών που είχαν στο 

παρελθόν συγγενείς που συμμετείχαν στο αντάρτικο. Ας δούμε μερικές τέτοιες 

προσεγγίσεις των πληροφορητών: 

 «…Αλλά μητά έφκαν αυτοί (οι Γερμανοί), ύστερα πιαστήκαμαν μοναχοί 

μας…Έφκαν οι Γερμανοί μετά ήρθαν τααα, άστα τα άλλα δεν είναι γιααα. 

Μετά πιαστήκαμαν ο ΕΑΜ και ο ΕΔΕΣ και μεις είχαμαν πάει μέχρι 

Πάργα, ο λόχος ο δικός μας και τότε είχαν ρθει οι δεξιοί και είχαν πάει 

στην Κέρκυρα. Γυρίσαμαν και κάτσαμαν μέχρι το Φλεβάρ’. Στις 26 

Φλεβάρη  παρέδωσε το ΕΛΑΣ, παρέδωσε τα όπλα, ναι στις 26 

Φλεβάρη…» (Αθανάσιος Ζώμπρας, 91 ετών, Πέτρα. Συνέντευξη 2 

Μαρτίου 2017).  

«…Δεν πήγαν απ’ ηδώ να πολημήσουν, να πολημήσουν δεν πήγαν απ’ 

ηδώ…Aού, μετά πέρναγαν τι έκαναν, τ’ μάνα μ’ την σκότουσαν οι 

αντάρτες, τη σκότωσαν τ’ μάνα μ’ ηδώ…A πριν όχι, ήταν αντάρτκο, 

αφού σκώθκαν αντάρτκο, μετά το 45  βγήκε αντάρτκο κι αν δεν έβγαινε 

…Εγώ 40 γίδια δεν ήβρα ούτε ένα ηδώ, αφού σκότωσαν τ’ μάνα μ’ δε 

βρήκα γίδια κανένα. Τ’ μάνα μ’ τ’ σκότωσαν οι αντάρτες. Τσ’ πρόδωκαν, 

                                                                                                                                            
μνήμη του», Ιστοσελίδα: http://giorgoskokkinos.blogspot.gr/2012/08/o-b.html. Ανακτήθηκε στις 7 
Ιουνίου 2017.  
133 Μετά το τέλος του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου οι δυτικές κοινωνίες δεν θέλησαν να «ακούσουν» τους 
επιζώντες (Κόκκινος, ό.π., σ. 33). Τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε η συλλογή προφορικών μαρτυριών 
αναφορικά με τα αντίποινα των γερμανικών στρατευμάτων Κατοχής στη χώρα μας (Φλάϊσερ, 
2008:26).  Η θέση, που κατέχει σήμερα ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος είναι κεντρική, όχι μόνο εξαιτίας 
των όσων συνέβησαν κατά τη διάρκειά του, αλλά και όσων ακολούθησαν μετά τη λήξη του. Σύμφωνα 
με τον Κόκκινο, τα αντίποινα των γερμανικών στρατευμάτων Κατοχής, που επέβαλαν στον άμαχο 
πληθυσμό της υπαίθρου, μας αφορούν όλους, όχι μόνον αυτούς που τα βίωσαν, αλλά και τις επόμενες 
γενιές, διότι οι συνέπειές τους συνεχίζουν να μας ακολουθούν (Κόκκινος, 2016).         
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τάχα είχε ασύρματο, χωρίς να χει ασύρματο…» (Αφροδίτη Τσιμή, 89 

ετών, Λεπτοκαρυά. Συνέντευξη 3 Μαρτίου 2017).  

«…Εγώ έχω πάει μετά, που έγινε το δεύτερο αντάρτικο, που έγινε ΕΑΜ 

με ΕΔΕΣ με τον Ζέρβα, τον εμφύλιο ήταν άλλο, έγινε μετά. Έγινε 

δεύτερο αντάρτικο δύο ομάδες, ο Ζέρβας με το ΕΑΜ. ΕΑΜ - ΕΛΑΣ που 

είχαν τότες. Εγώ είχα κατατακτεί στον Ζέρβα…Εδώ ήταν ο κόσμος, τα 

χωριά διαλυθήκαν με το δεύτερο αντάρτικο που έγινε εδώ τότες…» 

(Δημήτριος Πολύζος, 93 ετών, Ηλιοχώρι. Συνέντευξη 10 Μαρτίου 2017).  

«…Γιατί έριξαν τρία όπλα κάτω στον Άγιο Μηνά. Οι αντάρτες έριξαν 

τρία όπλα, τα’ καψαν μετά όλα. Το Ελεύθερο του’ χαν κάψει μια χρονιά 

γρηγορότερα, μας έκαψαν οι Γερμανοί, μετά τον Εμφύλιο οι αντάρτες. 

Μας σακάτεψαν, πιο περισσότερο απ’ τσ’ Γερμανούς…» (Μαριάνθη 

Καραγιαννοπούλου, 87 ετών, Βρυσοχώρι. Συνέντευξη 11 Μαρτίου 2017).   

«…Είχαμε πολλούς χωριανούς πρώτα πρώτα, είχαμε πολλούς χωριανούς 

από εδώ απ’ το Γρεβενίτ’ στον ΕΛΑΣ. Και με τον Εμφύλιο δε θέλω να πώ 

χαθήκαν πολλοί από αυτούς πάλι…» (Αναστάσιος Βουγάνης, 87 ετών, 

Γρεβενίτι. Συνέντευξη 12 Μαρτίου 2017). 

«…Περισσότερο τους αντάρτες, γιατί ο εθνικός στρατός, όταν πέρναγε ο 

ΕΔΕΣ δεν κάναν αυτά που κάναν οι αντάρτες, δεν ξέρω τι πιστεύετε 

κιόλας μπορεί να με θεωρήσετε και ξέρω’ γω, αλλά ερχόταν εδώ διά της 

βίας. Πιάνανε εδώ κάποια που τη λέγανε Λευκοθέα, δεν την λέγαν ποτέ 

συναγωνίστρια, κυρά Λευκοθέα  και της λέγανε σε δυο ώρες θέλουμε δυο 

φούρνους ψωμί, θέλουμε φασόλια, θέλουμε πατάτες, θέλουμε 2-3 

κατσίκια, σφάγια. Ε, αυτά ο στρατός τα έπαιρνε, αλλά τα 

πλήρουνε…Αυτό μετά το 45-46, ήταν μετά αυτά…» (Ηλίας 

Καραγιάννης, 81 ετών, Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017). 

       Επιπλέον, στην πλειονότητά τους, οι συνομιλητές μας εκφράζουν παράπονα για 

την ανεπαρκή κρατική βοήθεια μεταπολεμικά:  

«…Αφού δε μπόρεσαν να κάνουν τίποτα μ’ αυτά βάλαν γενική αυτή στο 

χωριό δεν έμεινε κανένα σπίτι όλα είχαν καεί και όταν έγινε μετά η 

απελευθέρωση, το κράτος, η Ούντρα134 έδωσε τους τσίγκους και όλα τα 

                                                 

134 Ούνρα και εκ παραφθοράς Ούντρα: Η βοήθεια, η αρωγή, η συμπαράσταση, η διάσωση, η βοήθεια 
που έρχεται στη δύσκολη στιγμή. Από το UNRRA: United Nations Relief and Rehabilitation 



 184

σπίτια έγιναν με τσίγκους…» (Γεώργιος Τόσκας, 85 ετών, Καβαλλάρι. 

Συνέντευξη 28 Φεβρουαρίου 2017). 

«…Μεταπολεμικά, ήρθε η Στέγαση, έδωσε κάποια υλικά, τι βοήθεια, 

δηλαδή κάτι ξύλα και λίγα τσίγκια κι φτιάκαμαν ένα μικρό σπιτάκι, σαν 

κι αυτά που βλέπεις ακόμη και σήμερα στο ανατολικό Ζαγόρι, με τα 

τσίγκια σκεπασμένα από τότες…» (Δημήτριος Χατζής, 86 ετών, 

Ανθρακίτης. Συνέντευξη 8 Μαρτίου 2017).  

«…Τι να κάνω τίποτες, τίποτες, καθήσανε, στήσαν αχυρώνες μετά που 

είχανε μείν’ ορισμένες αχυρώνες  εκεί, τις διορθώσαμε και καθήσαμε 

μέσα και μετά ξαναέγινε το χωριό με την, μια βοήθεια, μετά άρχισε το 

κράτος  που έγινε αυτό και έδωσε βοήθεια, έδωσε χρήματα, έδωσε  αυτό 

και έγιναν τα σπίτια και αυτά…» (Δημήτριος Πολύζος, 93 ετών, 

Ηλιοχώρι. Συνέντευξη 10 Μαρτίου 2017).  

«…Μετά ύστερα το 1945 άρχισε η περιβόητη στέγαση με κάτι σπιτάκια, 

τι σπιτάκια δηλαδή τι να σας πω…» (Ηλίας Καραγιάννης, 81 ετών, 

Καστανώνας. Συνέντευξη 15 Μαρτίου 2017).  

       Τέλος, διατυπώνονται και κάποιες κρίσεις για μίση μεταξύ των χωριών, όπως 

στην περίπτωση των γειτονικών χωριών Καλουτάς και Δικόρφου, όπου η μεν 

Καλουτά καταστράφηκε ολοσχερώς, το δε Δίκορφο δεν πυρπολήθηκε, αν και τα 

γερμανικά στρατεύματα το συμπεριελάμβαναν στο σχεδιασμό τους: 

«…Ένα τμήμα πήγαν προς την Καμνιά, Καβαλλάρι, έκαψε και τα άλλα 

χωριά, άλλο ένα τμήμα πήγε στ’ Μανασσή, Δίκορφο, αλλά το Δίκορφο δε 

το’ καψε, γιατί το Δίκορφο είχαμε ένα δικηγόρο Καλουτάτη, Γιώργος 

Κωνσταντινίδης ο οποίος μιλούσε και αρκετές γλώσσες και είχε σχέση με 

                                                                                                                                            
Administration, πιό γνωστή ως συμμαχική ή αμερικάνικη βοήθεια. Διεθνής οργανισμός που ιδρύθηκε 
το 1943, με αντικειμενικό σκοπό, να βοηθήσει τις πληγείσες χώρες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, με 
αμφιλεγόμενη όμως αποτελεσματικότητα. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2017 από: 
https://www.slang.gr/lemma/16965-ounra 
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τους Γερμανούς και όταν κατάλαβε, έμαθε ότι θα καούν τα χωριά, πήγε 

στη διοίκηση της Γερμανίας  και πήρε έγγραφο, επιστολή να μην καεί η 

Καλουτά και το έστειλαν στον πρόεδρο. Να μην καεί η Καλουτά όχι το 

Δίκορφο. Αλλά δεν βρήκε Καλουτάτη κανέναν να το στείλ’ και το 

έστειλε με έναν Δικορφιώτη. Τόφερε ο Δικορφιώτης εδώ στο Δίκορφο, τι 

είναι αυτό που λένε οι Καλουτάτες για κάτσε να δούμε εδώ τι είναι, είδαν 

ότι έγραφε να μην καεί το χωριό. Η Καλουτά έγραφε αλλά το κρατήσαν 

αυτοί όμως και δεν κάηκε το χωριό τους και κάηκε το δικό μας. Και από 

τότε υπάρχ’ και μια ψιλο-έχθρα που δεν μας έχει φύγει ακόμη…» 

(Κωνσταντίνος Νάσιος, 75 ετών, Καλουτά. Συνέντευξη 27 Μαρτίου 

2017).  

«…Αυτά είναι προπαγάνδες. Τίποτα, όπως στα λέω έγιναν, έτσι ακριβώς. 

Βάση της διαταγής του Φύρερ, όποιος μένει μέσα στο χωριό δεν 

πρόκειται να πάθει τίποτα. Αυτοί πέρασαν όλα Καμνιά, Καλουτά, δεν 

βρήκαν ούτε γάτα. Και δώ βρήκαν ολνούς, τσ’ τάπε κι ο πρόεδρος όπως 

ήταν και σώθκε το χωριό…» (Αλέξανδρος Πούρλης, 94 ετών, Δίκορφο. 

Συνέντευξη 5 Απριλίου 2017).  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ 
 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

1.Συμπεράσματα 
 
       Οι συνθήκες, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί στη χώρα μετά την εισβολή της 

Γερμανίας τον Απρίλιο του 1941 και την υποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από 

το αλβανικό μέτωπο, συνετέλεσαν στην ανάπτυξη αντιστασιακών οργανώσεων και 

στην έναρξη ένοπλου αγώνα εναντίον των δυνάμεων Κατοχής. Όσο δε οι συνθήκες 

της Κατοχής γίνονταν πιο σκληρές, τόσο και η αντίσταση του ελληνικού λαού 

δυνάμωνε και γιγάντωνε. Μέσα στο κλίμα, που είχε δημιουργηθεί, ανάλογες 

διεργασίες έλαβαν χώρα και στα χωριά του Ζαγορίου, με αποτέλεσμα τη συγκρότηση 

ανταρτικών ένοπλων ομάδων του ΕΛΑΣ, την άνοιξη του 1943.  

       Ως γνωστόν, το 1943 ήταν μια κρίσιμη χρονιά για την εξέλιξη του πολέμου, μετά 

τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας, την πανωλεθρία των γερμανικών στρατευμάτων στο 

Στάλινγκραντ  και τη βόρεια Αφρική, καθώς και την έξαρση των αντιστασιακών 

επιχειρήσεων σε όλη την ανατολική Ευρώπη με αποκορύφωμα τα Βαλκάνια (Ελλάδα, 

Γιουγκοσλαβία, Αλβανία). Τα προαναφερθέντα γεγονότα σε συνδυασμό με την 

πιθανολογούμενη συμμαχική απόβαση, που απέβλεπε στη δημιουργία ενός δεύτερου 

μετώπου στη βαλκανική, καθιστούσε την κατάσταση, που είχαν να αντιμετωπίσουν οι 

Γερμανοί, πολύ δύσκολη. Σε αντιστάθμισμα, με διαταγή της ανώτατης ηγεσίας της 

Βέρμαχτ, αποφασίστηκε η ενίσχυση των γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα με 

επίλεκτες στρατιωτικές δυνάμεις, προερχόμενες από το ανατολικό μέτωπο.  

       Στη διάρκεια του καλοκαιριού του 1943 και ενόψει της ιταλικής 

συνθηκολόγησης οι Γερμανοί άρχισαν να προετοιμάζονται για να αναλάβουν, εξ 

ολοκλήρου, τον έλεγχο της Ηπείρου, που, από το 1941, βρισκόταν υπό ιταλική 

Κατοχή και να εφαρμόσουν τη δική τους σκληρή πολιτική αντιποίνων, προκειμένου 

να αντιμετωπίσουν τους αντάρτες και τους υποστηρικτές τους. Οι πρώτες συζητήσεις, 

με την ηγεσία των ιταλικών δυνάμεων, κατέληξαν σε αδιέξοδο, καθόσον υπήρξε 

διαφοροποίηση των Ιταλών ως προς το ζήτημα των αντιποίνων, υποστηρίζοντας ότι 

αυτά έπρεπε να στρέφονται εναντίον των ανταρτών και όσων αποδεδειγμένα τους 

υποστήριζαν και όχι αδιακρίτως, εναντίον του άμαχου πληθυσμού, θέση με την οποία 

τασσόταν η γερμανική πλευρά.  
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       Το Σεπτέμβριο του 1943, με τη συνθηκολόγηση και την αποχώρηση των 

ιταλικών δυνάμεων από τη χώρα, τον έλεγχο της Ηπείρου, συμπεριλαμβανομένου του 

Ζαγορίου, ανέλαβαν οι γερμανικές στρατιωτικές δυνάμεις, οι οποίες είχαν, πλέον, 

ελεύθερο το πεδίο για να εφαρμόσουν τη δική τους πολιτική στο ζήτημα των 

αντιποίνων, που βασιζόταν στην καταστολή της αντιστασιακής δράσης και στην  

τρομοκράτηση του άμαχου πληθυσμού για να σταματήσει να υποστηρίζει τους 

αντάρτες ή και να στραφεί εναντίον τους. Τα χωριά, που υποστήριζαν τους αντάρτες 

τέθηκαν στο στόχαστρο των Γερμανών και απειλούνταν με ολοκληρωτική 

καταστροφή, καθόσον ο άμαχος πληθυσμός θεωρούνταν συνυπεύθυνος για τη δράση 

τους, λόγος και για τον οποίο πλήρωνε, με πολλαπλάσια θύματα, κάθε απώλεια των 

γερμανικών στρατευμάτων. Επιπλέον, καταστρέφοντας  τις βάσεις ανεφοδιασμού, 

στερούσαν από τους αντάρτες τα μέσα επιβίωσης και άρα συνέχισης της δράσης τους.  

       Μέσα σε αυτό το κλίμα, η ανώτατη ηγεσία της Βέρμαχτ καθώς και η ηγεσία των 

στρατιωτικών δυνάμεων στην Ελλάδα, με μια σειρά από διαταγές αποσαφήνισαν όλα, 

τα μέχρι τότε, επίμαχα σημεία αναφορικά με την αντιμετώπιση των ανταρτών και του 

άμαχου πληθυσμού. Οι διαταγές τους προέβλεπαν την εφαρμογή σκληρών μέτρων, 

με την επιτόπου εκτέλεση κατοίκων, την πυρπόληση χωριών και τη διαρπαγή ζώων 

και τροφίμων, ύστερα από επίθεση ανταρτών εναντίον του γερμανικού στρατού 

Κατοχής. Μάλιστα, από το Σεπτέμβριο του 1943 και συγκεκριμένα μετά την έλευση 

στα Ιωάννινα της επίλεκτης 1ης Μεραρχίας Ορεινών Καταδρομών, στα αντίποινα 

προστέθηκε και η εκτέλεση γυναικόπαιδων.  

       Στην πραγματικότητα τα γερμανικά στρατεύματα στράφηκαν εναντίον όλων των 

χωριών του Ζαγορίου όχι μόνον εναντίον εκείνων πλησίον των οποίων είχαν 

εκδηλωθεί επιθέσεις ή δολιοφθορές σε βάρος τους, αλλά και εκείνων που 

αποδεδειγμένα, σύμφωνα με πληροφορίες τους, αποτελούσαν πηγές στρατολόγησης 

και τροφοδοσίας των ανταρτών. Η συγκέντρωση ενός μεγάλου αριθμού ενόπλων  

ανταρτών στην ευρύτερη περιοχή του Ζαγορίου δεν ήταν τυχαία. Σημαντικό ρόλο 

έπαιξε η γεωγραφική θέση του Ζαγορίου και ιδιαίτερα η γειτνίασή του με τις βασικές 

οδικές αρτηρίες από και προς τα Ιωάννινα,135 δεδομένου ότι οι Γερμανοί επιθυμούσαν 

να εξασφαλίσουν τον απρόσκοπτο ανεφοδιασμό των στρατευμάτων τους στην 

Ήπειρο, καθώς και την απρόσκοπτη και ασφαλή επικοινωνία με την υπόλοιπη 

                                                 
135  Πρόκειται για τις βασικές συγκοινωνιακές αρτηρίες:  Ιωαννίνων – Κόνιτσας -  Καστοριάς – 
Φλώρινας και  Ιωαννίνων – Μετσόβου – Καλαμπάκας, που συνέδεαν τα Ιωάννινα με τη βόρεια 
Ελλάδα καθώς και Ιωαννίνων – Άρτας, που συνέδεε τα Ιωάννινα με τη νότια Ελλάδα.   
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Ελλάδα. Για το λόγο αυτό επεδίωκαν να έχουν υπό τον έλεγχό τους τις περιοχές πάνω 

στους προαναφερόμενους οδικούς άξονες, προστατεύοντάς τες από δολιοφθορές και 

επιθέσεις ανταρτών. Υπ’ αυτή την έννοια, δεν ήταν τυχαίες και οι εκκαθαριστικές 

επιχειρήσεις των Γερμανών στην περιοχή.    

       Οι πρώτες γερμανικές εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο Ζαγόρι έλαβαν χώρα στις 

15 Ιουλίου 1943 και είχαν ως αποτέλεσμα την πυρπόληση των Ασπραγγέλων και της 

Ελάτης. Ακολούθησε δε, στις 4 Οκτωβρίου 1943, η πυρπόληση των Λιγκιάδων με 

την εκτέλεση ογδόντα δύο αθώων κατοίκων του χωριού, οι περισσότεροι εκ των 

οποίων ήταν γυναίκες και παιδιά.   

       Με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίστηκαν και τα χωριά του ανατολικού, κυρίως, 

Ζαγορίου, καθώς και τα χωριά στους πρόποδες του Μιτσικελιού, στο πλαίσιο της 

εκκαθαριστικής επιχείρησης «Πάνθηρας» (18-26 Οκτωβρίου 1943). Για τους 

Γερμανούς τα χωριά αυτά αποτελούσαν τους κύριους τροφοδότες και υποστηρικτές 

των ανταρτών και έπρεπε να καταστραφούν για να αποστερηθούν οι αντάρτες τα 

στηρίγματά τους.  

       Οι απαντήσεις των συνομιλητών μας έδειξαν ότι η πλειοψηφία των ανταρτών της 

περιοχής προερχόταν από τα πληγέντα χωριά του Ζαγορίου, τα οποία είχαν 

πραγματικά στενές επαφές με τους αντάρτες, πράγμα που οι γερμανικές αρχές, οι 

οποίες διέθεταν ένα πυκνό πληροφοριακό δίκτυο, γνώριζαν. Βέβαια, ο αριθμός των 

ανταρτών της περιοχής, όχι μόνο δεν πλησίαζε τον αριθμό, που εκτιμούσαν οι 

Γερμανοί, δηλαδή περί τους τρεις χιλιάδες άνδρες, αλλά ενδεχομένως να ήταν 

υποδεκαπλάσιος, σύμφωνα με εκτίμησή μας, εάν ληφθεί υπόψη το σύνολο των 

απαντήσεων των συνομιλητών μας. Απλώς, με τον τρόπο της οργάνωσής τους και την 

συνεχή κινητικότητά τους κατάφερναν να φαίνονται περισσότεροι από όσους 

πραγματικά ήταν.    

       Αν και κατά τον απολογισμό των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του 1943 

αμφισβητήθηκε, σε πολιτικό και στρατιωτικό επίπεδο, η αποτελεσματικότητα της 

ακολουθούμενης πολιτικής αντιποίνων, εν τούτοις, όπως αποδείχθηκε, τα γερμανικά 

στρατεύματα συνέχισαν την επιβολή αντιποίνων εναντίον των ήδη πληγέντων χωριών 

του Ζαγορίου με την ίδια σκληρότητα, όπως και προηγουμένως και κατά τη διάρκεια 

του 1944.  

       Αναπόσπαστο, μέρος, όλων των γερμανικών επιχειρήσεων εναντίον των χωριών 

του Ζαγορίου, αποτέλεσε ο άμαχος πληθυσμός, ο οποίος υπέστη τελικά και τις 

συνέπειες.    Αν και, όπως ανιχνεύεται βιβλιογραφικά (Mazower, 1994:181), στόχος 
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των επιχειρήσεων αυτών ήταν ο περιορισμός της δράσης των ανταρτών ή ακόμα και 

η εξόντωσή τους, στην πραγματικότητα έπληξαν τον άμαχο πληθυσμό, καθόσον στη 

συντριπτική τους πλειονότητα τα θύματα προέρχονταν από τον άμαχο πληθυσμό και 

όχι από τους αντάρτες.  

       Τα ευρήματα της έρευνάς μας έδειξαν ότι συχνά οι κάτοικοι των χωριών του 

Ζαγορίου δεν περίμεναν την άφιξη των Γερμανών κατακτητών στα χωριά τους, αλλά, 

από φόβο, έφευγαν στα βουνά για να γλιτώσουν, λόγος για τον οποίο, τις 

περισσότερες φορές οι Γερμανοί τα έβρισκαν εντελώς ακατοίκητα και έρημα.136 

Βέβαια, όταν η φυγή δεν ήταν δυνατή ή για κάποιους λόγους δεν επιλεγόταν ως λύση, 

οι πολίτες φρόντιζαν να κατευνάσουν τον αντίπαλο, υπακούοντας στις διαταγές του ή 

επιδεικνύοντας φιλική και φιλόξενη διάθεση και συμπεριφορά. 

       Υπήρχε αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ των κατοίκων των χωριών και των 

ανταρτών, οι οποίοι δρούσαν στην περιοχή του Ζαγορίου. Όταν πλησίαζαν τα 

γερμανικά στρατεύματα, οι κάτοικοι εγκατέλειπαν τα χωριά τους, είτε ειδοποιούμενοι 

από τους αντάρτες, είτε βλέποντας τους καπνούς στα διπλανά και αντικρινά χωριά. Οι 

ίδιοι, με τη σειρά τους, ενημέρωναν σχετικά και τις πλησιέστερες, προς το χωριό, 

ανταρτικές ομάδες. 

       Η αδιάκριτη επιβολή αντιποίνων, που περιελάμβανε μαζικές εκτελέσεις αθώων 

πολιτών, λεηλασίες ή πυρπολήσεις χωριών, όχι μόνο δεν υπηρέτησε τον 

επιδιωκόμενο σκοπό των Γερμανών, δηλαδή την καταστολή της αντιστασιακής 

δράσης, αλλά είχε ως αποτέλεσμα την οργή των κατοίκων σε βάρος τους και την 

ένταξή τους με το μέρος των ανταρτών.    

       Στη μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι απαντήσεις των συνομιλητών μας 

έδειξαν πως τα γερμανικά αντίποινα είχαν εκπληρώσει τον έναν από τους βασικούς 

τους στόχους, που ήταν ο εκφοβισμός των κατοίκων του Ζαγορίου, πλην όμως, στην 

πράξη, αποδείχθηκε ότι επρόκειτο για ένα παροδικό συναίσθημα, καθόσον 

υπερίσχυσε η μόνιμη και σταθερή οργή των κατοίκων εναντίον των κατακτητών. 

Αυτό που ήλπιζαν οι Γερμανοί οργανωτές αυτών των επιχειρήσεων, να απομονώσουν 

δηλαδή τους αντάρτες από το ντόπιο πληθυσμό, δεν το κατάφεραν, όπως, επίσης, δεν 

κατάφεραν να καταστείλουν τη δράση των ανταρτών, στόχος, πολύ πιο σημαντικός, 

καθώς συνδεόταν άμεσα με την ασφάλεια των στρατευμάτων τους. 

                                                 
136 .Μάγερ, (2003), σελ. 167. 
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       Η γερμανική επιτυχία με τις εκκαθαριστικές επιχειρήσεις εναντίον των ορεινών 

χωριών του Ζαγορίου, στο πλαίσιο της επιχείρησης «Πάνθηρας», αποδείχθηκε στην 

πράξη παροδική. Το γεγονός ότι συνεχίστηκαν οι εκκαθαριστικές επιχειρήσεις στο 

Ζαγόρι και κατά τη διάρκεια του 1944, αποτελεί απόδειξη ότι οι αντάρτες, με την 

υποστήριξη των κατοίκων των χωριών, συνέχιζαν τη δράση τους και μετά το πρώτο 

κύμα των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων του 1943.  

       Μπορεί, σύμφωνα με τα ευρήματά μας, οι αντάρτες να έχασαν προσωρινά τα 

ερείσματα, που διέθεταν στα πυρπολημένα χωριά, δεδομένου ότι, λόγω της 

κατάστασης, οι κάτοικοι δεν μπορούσαν να τους παρέχουν τρόφιμα, ζώα ή 

καταλύματα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν έχασαν τη συμπάθεια των κατοίκων των 

χωριών αυτών. Δεν ήταν, άλλωστε, δυνατό να συμβεί αυτό αφού η μεγάλη 

πλειοψηφία, αν όχι το σύνολο αυτών των ανταρτών, ήταν νέοι που κατάγονταν από 

τα ίδια αυτά χωριά.    

       Έτσι, στην περιοχή του Ζαγορίου δεν επιβεβαιώνεται η βιβλιογραφική 

διαπίστωση του Mazower ότι οι χωρικοί έγιναν περισσότερο διστακτικοί να 

βοηθήσουν τους αντάρτες και ήταν πιο πρόθυμοι να παρέχουν πληροφορίες στους 

Γερμανούς. Ομοίως, δεν επετεύχθη ο στόχος της τρομοκράτησης του πληθυσμού 

μέσω των αντιποίνων, ώστε να εξαναγκαστεί να αποσύρει την υποστήριξή του προς 

τους αντάρτες ή και να στραφεί εναντίον τους. Βέβαια, η λογική του εκφοβισμού 

βρήκε κάποια απήχηση, αλλά όχι σε βαθμό ώστε να διστάζουν οι κάτοικοι να 

βοηθούν τους αντάρτες, όπως αναφέρει ο Μάγερ.    

       Τα ευρήματα της έρευνάς μας δείχνουν ότι οι αντάρτες, όπως σε όλη την Ελλάδα, 

εφάρμοζαν την τακτική του ανταρτοπόλεμου, αποφεύγοντας τις συγκρούσεις με τα 

πολυαριθμότερα και καλύτερα εξοπλισμένα γερμανικά στρατεύματα σε ανοιχτό 

μέρος και επιλέγοντας τις ενέδρες και τη διεξαγωγή μικρής έκτασης επιχειρήσεων, 

όταν το επέτρεπαν οι συνθήκες. Βέβαια, τα περιστατικά ήταν μεμονωμένα και οι  

απώλειες των Γερμανών  ελάχιστες. Αντίθετα, μετά από κάθε τέτοια απώλεια,  το 

τίμημα, που πλήρωνε ο άμαχος πληθυσμός ήταν βαρύ, όπως συνέβη στις Λιγκιάδες, 

όπου για το θάνατο ενός μόνο Γερμανού αξιωματικού, ύστερα από δολιοφθορά, οι 

γερμανικές αρχές διέταξαν την εκτέλεση ογδόντα δύο ατόμων, με πολλές γυναίκες 

και παιδιά ανάμεσά τους, καθώς και την πυρπόληση του χωριού. 

       Στην περίπτωση, όμως, που έκριναν ότι δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν τον 

εχθρό, διέφευγαν στο βουνό, αφού, όπως προαναφέρθηκε, προειδοποιούσαν 

προηγουμένως τους κατοίκους των χωριών για την έλευση των Γερμανών. Βέβαια, η 
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φυγή ήταν εύκολη για τους ίδιους τους αντάρτες,  που, ούτως ή άλλως, δεν είχαν 

συγκεκριμένο τόπο διαβίωσης, αλλά δύσκολη και επικίνδυνη για τους άμαχους, που 

αναγκάζονταν να αφήσουν πίσω τα σπίτια, τις περιουσίες τους, ανήμπορους γέρους ή 

και γυναικόπαιδα.  

       Για τους αντάρτες τα γερμανικά αντίποινα δεν αποτέλεσαν λόγο για τον οποίο 

έπρεπε να διακόψουν ή να μεταβάλουν τη δράση και την τακτική τους. Λίγους μόνο 

μήνες μετά την αποχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων από την περιοχή, 

ανασυντάχθηκαν και  επέστρεψαν στις αρχικές τους θέσεις συνεχίζοντας τις ενέδρες 

και τις επιθέσεις εναντίον των γερμανικών κατοχικών στρατευμάτων.  

       Σε κάθε περίπτωση, όμως, η κατάσταση του άμαχου πληθυσμού, μετά τα 

αντίποινα, ήταν δύσκολη. Οι κάτοικοι των πυρπολημένων χωριών, έπρεπε να ζήσουν 

κάτω από άθλιες συνθήκες, που είχαν κατά πολύ χειροτερέψει από τις ήδη δύσκολες 

συνθήκες της κατοχικής περιόδου, εφόσον έπρεπε να ανταποκριθούν σε πιο αντίξοες 

συνθήκες από πριν, αφού τα σπίτια τους είχαν καεί, όπως, επίσης, στις περισσότερες 

των περιπτώσεων τα ζώα και οι σοδειές τους. Εξάλλου, η επιτόπου κατανάλωση 

ειδών διατροφής ή η διαρπαγή τους μαζί με ζώα και είδη ρουχισμού είχε ως στόχο να 

στερήσει τις επισιτιστικές πηγές, απ’ όπου οι αντάρτες προμηθεύονταν τα βασικά 

είδη διαβίωσής τους.  Παρά την παραδοχή από τους πληροφορητές του φόβου και 

των μεγάλων προβλημάτων διαβίωσης, που τους προκάλεσαν τα αντίποινα, οι 

κάτοικοι του Ζαγορίου δεν απέσυραν την υποστήριξή τους από τους αντάρτες της 

περιοχής.  

       Όπως έδειξαν οι μαρτυρίες των συνομιλητών μας, στη διάρκεια των γερμανικών 

εκκαθαριστικών επιχειρήσεων στα Ζαγοροχώρια κατά τα έτη 1943-1944 

σημειώθηκαν δύο μάχες μεταξύ των ανταρτών και των γερμανικών στρατευμάτων, 

στις οποίες έχασαν τη ζωή τους επτά συνολικά αντάρτες, ήτοι, δύο αντάρτες στη 

μάχη της Αγίας Παρασκευής Ασπραγγέλων (15 Ιουλίου 1943)  και πέντε αντάρτες 

στη μάχη του Αγίου Νικολάου Τριστένου (4 Φεβρουαρίου 1944) (πίνακας 5). Ο 

συνολικός απολογισμός των γερμανικών στρατιωτικών επιχειρήσεων και τα 

αντίποινα που εφάρμοσαν έδειξαν ότι τα μισά από τα χωριά του Ζαγορίου υπέστησαν 

σοβαρές υλικές καταστροφές, αφού πυρπολήθηκαν 1678 σπίτια, 7 εκκλησίες, 16 

σχολεία και χιλιάδες αχυροκαλύβες. Επίσης, στη διάρκεια των επιχειρήσεων στα 
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πληγέντα χωριά εκτελέστηκαν 146 συνολικά κάτοικοι,137 με τον άμαχο πληθυσμό του 

χωριού Λιγκιάδες να πληρώνει τον υψηλότερο φόρο αίματος, καθόσον οι νεκροί από 

τις εκτελέσεις των Γερμανών ανήλθαν σε ογδόντα δύο άτομα (Ηπειρωτική Εταιρεία 

Αθηνών, ό.π., σ. 61-66, 68).  

       Τα στοιχεία, όμως, που παρέχονται από γερμανικής πλευράς διαφέρουν 

σημαντικά, αφού κάνουν λόγο για 280 συνολικά εχθρικές απώλειες, χωρίς, όμως, 

διάκριση μεταξύ ενόπλων ανταρτών και αμάχων κατοίκων (Μαγερ, 2009β: 42, 102-

103). Όπως προαναφέρθηκε, από την πλευρά της, η στρατιωτική ηγεσία των 

επιχειρησιακών γερμανικών στρατιωτικών μονάδων δεν έκανε διάκριση μεταξύ 

ενόπλων ανταρτών και αθώων πολιτών. Στις εκθέσεις απολογισμού των 

επιχειρήσεων, οι δολοφονικές τους πράξεις παρουσιάζονται πάντοτε ως μάχες και  οι 

νεκροί εμφανίζονται ως «απώλειες του εχθρού». Όπως ήταν επόμενο, οι εκθέσεις 

αυτές δεν αντικατόπτριζαν την πραγματικότητα και οδηγούσαν στην εξαγωγή 

εσφαλμένων συμπερασμάτων από την προϊστάμενη στρατιωτική αρχή.138     

       Τέλος, η ανάλυση των ευρημάτων έδειξε ότι οι γερμανικές επιχειρήσεις της 

περιόδου αυτής δεν μπορούν να θεωρηθούν επιτυχείς, παρά την προετοιμασία και τον 

σχεδιασμό τους, διότι όχι μόνο απέτυχαν να αντιμετωπίσουν ουσιαστικά τις δυνάμεις 

του ΕΛΑΣ (και του ΕΔΕΣ) στην περιοχή του Ζαγορίου, αλλά απέτυχαν να 

αποτρέψουν και τους κατοίκους των πληγέντων χωριών να συνεχίσουν να τους 

υποστηρίζουν.  Επομένως, όπως ανιχνεύεται και βιβλιογραφικά (Mazower, ό.π., σ. 

205, Δορδανάς, ό.π., σ. 138), τα αντίποινα, ως μέσο καταστολής της ανταρτικής 

δράσης και τρομοκράτησης του άμαχου πληθυσμού δεν έφεραν τα επιθυμητά 

αποτελέσματα για τις γερμανικές στρατιωτικές αρχές.139  

                                                 
137 Σύμφωνα με την έκθεση Μπαλάνου, ο συνολικός αριθμός των θυμάτων ανέρχεται σε 146 άτομα, 
αφού συμπεριλαμβάνονται και όσοι είχαν φονευθεί: α) στον ελληνοϊταλικό πόλεμο, β) συνεπεία 
βομβαρδισμού πριν από τη διεξαγωγή των γερμανικών επιχειρήσεων και γ) αγνοούμενοι (Ηπειρωτική 
Εταιρεία Αθηνών, ό.π., σ. 68). 
138 Σύμφωνα με τον Φλάϊσερ, «… οι Γερμανοί επιτελικοί αξιωματικοί ισχυρίστηκαν μεταπολεμικά ότι 
οι αριθμοί των εκτελεσθέντων Ελλήνων στα έγγραφα ήταν μερικές φορές εξογκωμένοι — με σκοπό να 
“κανοποιηθούν” οι ανώτερες βαθμίδες της Ιεραρχίας — στη Θεσσαλονίκη, στο Βελιγράδι και 
Βερολίνο — οι οποίες μάλιστα απαιτούσαν συνήθως “αυστηρότερα” μέτρα, απ’ όσα εισηγούνταν οι 
τοπικές διοικήσεις πού συχνά εκτιμούσαν πιο ρεαλιστικά την κατάσταση καθώς και την επίδραση των 
αντιποίνων ((Hagen Fleischer, (1979). Αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων κατοχής στην Ελλάδα 
1941-1944, Μμήμων, τόμ. 7, Αθήνα, σελ. 194). 
139 Κάτω α’ αυτές τις συνθήκες δεν δικαιολογείται η αισιοδοξία της ηγεσίας του γερμανικού στρατού 
στα Ιωάννινα ότι η επιβολή αντιποίνων είχε θετικές επιπτώσεις στη μείωση της αντιστασιακής δράσης. 
Απόδειξη αποτελεί το γεγονός ότι οι επιχειρήσεις τους συνεχίστηκαν στην περιοχή του Ζαγορίου και 
μετά τον Οκτώβριο του 1943, που είχαν εξαπολύσει το πρώτο κύμα των επιθέσεων. Εξάλλου, η 
αναποτελεσματικότητα των αντιποίνων αποτέλεσε θέμα συζήτησης σε πολιτικό και στρατιωτικό 
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Schminck – Gustavus, Chr., (2011). Μνήμες Κατοχής ΙΙΙ: Οι Λυγκιάδες στις φλόγες., 
(μτφρ) Α. Νέττας, Ιωάννινα: Ισνάφι.   
 
Σπύρου, Β., (2005). Ομιλία Δημάρχου για την Ημέρα Μνήμης του Ανατολικού 
Ζαγορίου, 3 Ιουλίου 2005, Γρεβενίτι.  
 
Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 περί προστασίας του άμαχου 
πληθυσμού σε καιρό πολέμου  όπως κυρώθηκε με τον Ν. 3481 της 30-12-1955/5-1-
1956 : Περί κυρώσεως των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 (ΦΕΚ 
Α' 3), UNHCR, άρθρο 3. 
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Συμπληρωματικό Πρωτόκολλο των Συμβάσεων της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 
1949 που αναφέρεται στην προστασία των θυμάτων των διεθνών ενόπλων 
συρράξεων, όπως κυρώθηκε με τον Ν. 1786 της 8/8 Ιουνίου 1988: Κύρωση προσθέτου 
Πρωτοκόλλου Ι στις Συμβάσεις της Γενεύης της 12ης Αυγούστου 1949 που 
αναφέρονται στην προστασία των θυμάτων ένοπλων συγκρούσεων (ΦΕΚ Α' 125), 
UNHCR, άρθρα 75, 76,77 και 85. 
 
Σύνδεσμος Αποφοίτων Ζωσιμαίας Σχολής Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», (2008). 
Λέανδρος Βρανούσης, Ο αγωνιστής της εθνικής αντίστασης, Ο ερευνητής επιστήμονας, 
Ο ηπειρολάτρης, Ιωάννινα: Ριζάρειο Ίδρυμα.   
 
Thompson, Π., (2002). Φωνές από το Παρελθόν: Προφορική ιστορία, (μτφρ.) Ρ.Π. 
Μπούσχοτεν & Ν. Ποταμιάνος, Αθήνα: Πλέθρον, 
 
Τζιόβας, Φ., (1981). Χρονικό της Δοβράς, Γιάννινα: Αυτοέκδοση.   
 
Τόσκας, Ο., (2010). Καβαλλάρι Ζαγορίου: Οι ρίζες μας, Θεσσαλονίκη: Αυτοέκδοση.  
 
Τρίτος Μ., (1993). Το κουτσοβλάχικο ζήτημα, Αθήνα: Αυτοέκδοση.  
 
Φλάϊσερ, Χ. (1989). Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή. Στα Πρακτικά του 
Διεθνούς Ιστορικού Συνεδρίου: Η Ελλάδα 1936-44 – Δικτατορία-Κατοχή-Αντίσταση, 
Αθήνα: Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ.   
 
Φλάϊσερ, Χ., (1994). Στέμμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 
1941-1944, τ. α΄., Αθήνα: Παπαζήση.  
 
Φλάϊσερ, Χ., (2008). Οι Πόλεμοι της Μνήμης. Ο Β΄Παγκόσμιος Πόλεμος στη Δημόσια 
Ιστορία, Αθήνα: Νεφέλη.   
 
Χατζής, Θ., (1996). Οι ρίζες της Εθνικής Αντίστασης, Αθήνα: Φιλίστωρ.  
 
Χρήστου, Κ., (1996). Αρωμούνοι: Μελέτες για την καταγωγή και την ιστορία τους, 
Θεσσαλονίκη: Κυρομάνος.  
 

2.2.Διαδικτυακές πηγές     

http://bit.ly/1ORF8Hy. Ανακτήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 2017. 
 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF
%81%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%A3._%CE%9C%CF%80%CE%B1%CE%
BB%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%82.  Ανακτήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2017. 
 
http://web.archive.org/web/20111002214613/http://www.greekholocausts.gr/gr/index.
php. Ανακτήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2017. 
 

http://stone-trad.eu/index.php/el/petrines-kataskeues-el/2014-11-11-09-12-14. 
Ανακτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2016.  
 
http://www.arxontiko-krana.gr/el/guidepage. Ανακτήθηκε στις 28 Νοεμβρίου 2016. 
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http://www.vlahoi.net/istories-gegonota/koutsovlahiko-zitima-1859-1944.html. 
Ανακτήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 2016.  
 
http://www.imma.edu.gr/imma/history/14.html. Ανακτήθηκε στις 8 Δεκεμβρίου 2016.  
 
http://www.rizospastis.gr/story.do?id=740000. Ανακτήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 
2017. 
 
http://www.haniotika-nea.gr/kostas-balafas-to-antartiko-stin-hpiro-1941-1944/. 
Ανακτήθηκε στις 12 Ιανουαρίου 2017.  
 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CE%B1%CE%BD%CE%B4%C
F%81%CE%BF%CF%82_%CE%92%CF%81%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CF%
8D%CF%83%CE%B7%CF%82. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2017. 
 
http://www.eens.org/?page_id=1711. Ανακτήθηκε στις 30 Μαρτίου 2017.  
 
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%AF%CE%BB%CF%87%CE%B5%CE
%BB%CE%BC_%CE%9A%CE%B1%CE%BD%CE%AC%CF%81%CE%B9%CF
%82. Ανακτήθηκε 1τις 10 Δεκεμβρίου 2016.   
 
https://iliochori.wordpress.com/2011/10/18/%CE%B7- 
%CE%BD%CE%B1%CE%B6%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%C
E%AE-
%CE%B5%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%AF%CF%81%CE%B7%CF
%83%CE%B7-
%CF%80%CE%AC%CE%BD%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1%CF%82-
%CE%BA%CE%B1/. Ανακτήθηκε στις 12 ιανουαρίου 2017. 
 
http://www.epi.uth.gr/index.php?page=practice1. Ανακτήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 
2017.   
 
https://www.google.gr/#q=(https:%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DjT
CzxWt1RQk. Ανακτήθηκε στις 12 Φεβρουαρίου 2017.   
 
https://sekethea.files.wordpress.com/.../ceb9cf83cf84cebfcf81ceb9cebacebf-
cebbceb5... Ανακτήθηκε στις 6 Ιουνίου 2017. 
  
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%
AF%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7_%CE%9A%CE%B9%CE%BC%CE%A
C%CF%82. Ανακτήθηκε στις 8 Ιουνίου 2017. 

https://www.slang.gr/lemma/16965-ounra. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2017.  

http://giorgoskokkinos.blogspot.gr/2016/04/blog-post_21.html. Ανακτήθηκε στις 7 
Ιουνίου 2017.  
 
www.army.gr/files/File/.../2010.5.SEP-OKT/2010-5-7%205758.pdf. Ανακτήθηκε στις 
7 Ιουνίου 2017. 



 200

 
http://www.giannena-e.gr/Grammata%20kai%20tehnes/poiitikos%20logos/30-
O_Vasilis_O_Fanitsios_Tou_Tasou_Porfyri.aspx. Ανακτήθηκε στις 7 Ιουνίου 2017. 
 
http://www.enet.gr/?i=issue.el.home&date=19/10/2014&id=452871. Ανακτήθηκε 
στις  9 Ιουνίου 2017.   
 

2.3. Προφορικές πηγές 

Συνεντεύξεις: 
 

1. Τόσκας Γεώργιος, 85 ετών, Καβαλλάρι, 28-2-2017. 

2. Ζώμπρας Αθανάσιος, 91 ετών, Πέτρα, 2-3-2017. 

3. Τσιμή Αφροδίτη, 89 ετών, Λεπτοκαρυά, 4-3-2017. 

4. Σιαμέτης Δημοσθένης, 80 ετών, Καρυές, 5-3-2017. 

5. Καλογήρου Ναπολέων, 85 ετών, Φραγκάδες, 7-3-2017. 

6. Χατζής Δημήτριος, 86 ετών, Ανθρακίτης, 8-3-2017. 

7. Γατσόμαλος Αγησίλαος, 88 ετών, Τρίστενο, 9-3-2017. 

8. Πολύζος Δημήτριος, Ηλιοχώρι, 93 ετών, 10-3-2017. 

9. Καραγιαννοπούλου Μαριάνθη, 87 ετών, Βρυσοχώρι, 11-3-2017. 

10. Βουγάνης Αναστάσιος, 87 ετών, Γρεβενίτι, 12-3-2017. 

11. Γρίβας Ανδρέας, 88 ετών, Λάϊστα, 13-3-2017. 

12. Καραγιάννης Ηλίας, 81 ετών, Καστανώνας, 15-3-2017. 

13. Νασίκας Διαμάντης, 87 ετών Ελατοχώρι, 18-3-2017. 

14. Παπαναστασίου Γαβριήλ, 61 ετών, Ασπράγγελοι, 20-3-2017. 

15. Ζαμπακόλα Βασιλική, 87 ετών, Ασπράγγελοι, 22-3-2017. 

16.  Νάσιος Κωνσταντίνος, 75 ετών, Καλουτά, 27-3-2017. 

17. Μπαϊρακτάρης Βασίλειος, 82 ετών, Φλαμπουράρι, 29-3-2017. 

18. Δήμος Ζήσης, 83 ετών, Βοβούσα, 30-3-2017. 

19. Αυγέρης Γεώργιος, 81 ετών, Λιγκιάδες, 2-4-2017. 

20. Πούρλης Αλέξανδρος, 94 ετών, Δίκορφο, 5-4-2017. 
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1.Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο 
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 
Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Συμπληρώνονται μετά τη συνέντευξη. 
Αριθμός συνέντευξης: ----------------                   Ημερομηνία:------------------------------ 
Ονοματεπώνυμο:---------------------------------------------------- Φύλο:----------------------                               
Ημερομηνία και τόπος γέννησης: --------------------------------------------------------------- 
Τομέας απασχόλησης/επάγγελμα:-------------------------------------------------------------- 
Β. ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ, ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ 
1. Πως βιώσατε την πυρπόληση του χωριού σας από τους Γερμανούς;                             
(πότε, από ποια κατεύθυνση ήρθαν και προς τα πού έφυγαν οι Γερμανοί, τι κάνατε 
εσείς και η οικογένειά σας, περιμένατε την άφιξη των Γερμανών στο χωριό ή φύγατε 
και γιατί, τι έκαναν οι συγχωριανοί σας, πως γνωρίζατε ότι έρχονται οι Γερμανοί, 
ποιος σας ειδοποίησε, με ποιο τρόπο αφού δεν υπήρχαν τηλέφωνα, που πήγατε για να 
κρυφτείτε, πόσο καιρό μείνατε εκεί, ποια ήταν η τύχη όσων έμειναν στο χωριό). 
2. Μπορείτε να μου περιγράψετε την έκταση της καταστροφής;                              
(είδατε ή ακούσατε ότι υπήρχαν θύματα, πήραν ομήρους και ποια η τύχη τους, ποια 
ήταν τα ονόματά τους, ήταν ολοσχερής η καταστροφή του χωριού και των σπιτιών, 
πριν την πυρπόληση των οικιών  σας λεηλάτησαν τις σοδειές και πήραν τα ζώα, για 
ποιο λόγο πιστεύετε ότι το έκαναν αυτό). 
3. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι πυρπόλησαν το χωριό σας;                              
(πρόφαση δολιοφθοράς/σαμποτάζ, τιμωρία των υπευθύνων ή των συνεργατών τους ή 
του άμαχου πληθυσμού όταν δεν μπορούσαν να τους εντοπίσουν, πρόκληση φόβου 
για να σταματήσουν να υποστηρίζουν τους αντάρτες, εσείς και η οικογένειά σας 
φοβηθήκατε, για να πλήξουν τα χωριά που ενεργούσαν ως πηγές στρατολόγησης, 
τροφοδοσίας και πληροφοριών για τους αντάρτες, για να προκαλέσουν την 
αντιπάθεια ή την οργή προς τους αντάρτες, για να εκφοβίσουν τους πολίτες να μην 
συμμετέχουν στην αντίσταση, εσείς αν είχατε την κατάλληλη ηλικία θα συμμετείχατε 
ή θα φοβόσασταν, από ενδιαφέρον για την περιοχή λόγω της παρουσίας ανταρτών)    
4. Οι γερμανικές αρχές Κατοχής εξέδιδαν διαταγές με απαγορεύσεις, που 
αφορούσαν την  υποστήριξη των ανταρτών από τους κατοίκους των χωριών. 
Υπέπεσαν στην αντίληψή σας τέτοιες ενέργειες; Με ποιον τρόπο;                   
(Είδατε εσείς τέτοιες διαταγές ή προκηρύξεις, ακούσατε κάτι σχετικό) 
5. Μιλήστε μου για τη στάση του χωριού σας απέναντι στους αντάρτες;                             
(διέμεναν ή είδατε να διέρχονται αντάρτες από το χωριό σας, τι είδους σχέσεις ή 
επαφές είχατε αναπτύξει με τους αντάρτες, τους παρείχατε συνδρομή και με ποιο 
τρόπο, γιατί πιστεύετε ότι τους βοηθούσε ο κόσμος, η συμπαράσταση ήταν καθολική 
ή τους αντιμετωπίζατε με επιφυλακτικότητα, αν αντιλαμβανόσασταν κινήσεις 
Γερμανών στρατιωτών στην περιοχή ειδοποιούσατε και με ποιο τρόπο τους 
αντάρτες).     
6. Μιλήστε μου για τη στάση των ανταρτών απέναντι στο χωριό σας;                              
(έχετε ιδίαν αντίληψη ότι σας συμπαραστέκονταν στα προβλήματα της καθημερινής 
διαβίωσης, σας προστάτευαν από τη δράση των κλεφτών, σας ειδοποιούσαν και με 
ποιο τρόπο να εγκαταλείψετε το χωριό, όταν έρχονταν οι Γερμανοί). 
7. Υπήρχαν αντάρτες από το οικογενειακό σας περιβάλλον ή το χωριό σας; 
(γνωρίζετε τα ονόματά τους, που έμεναν, τι φόραγαν, τι έτρωγαν, πως εξοπλίζονταν 
κλπ.).                                                                      
8. Αν είσαστε στη θέση τους θα συμμετείχατε στην Αντίσταση; Για ποιο λόγο; 
(από πατριωτισμό, από αγάπη για την ελευθερία, για να εξασφαλίσετε τα προς το ζην, 
ποια είναι η άποψή σας για τους αντάρτες).  
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9. Ακούσατε για πράξεις σαμποτάζ, ενέδρες ή μάχες μεταξύ ανταρτών και 
Γερμανών στο χωριό σας ή σε κοντινά χωριά;  
(πως το γνωρίζετε, ποιοι συμμετείχαν και ποια ήταν τα αποτελέσματα). 
Γ.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ 
10. Πιστεύετε ότι τα αντίποινα είχαν θετικές επιπτώσεις στη μείωση της 
αντιστασιακής δράσης;                                                                                                        
(εξέλιπαν ή μειώθηκαν οι ενέδρες, τα σαμποτάζ και οι επιθέσεις των ανταρτών).  
11. Μπορείτε να μου περιγράψετε τις αντιδράσεις σας καθώς και των 
συγχωριανών σας μετά τα αντίποινα;                                                                                                         
(πως επιδρούσαν τα αντίποινα, σας προκαλούσαν φόβο, που σας έκανε να υπακούετε 
στις γερμανικές εντολές, σας προκαλούσαν οργή σε βάρος των ανταρτών, σας 
συσπείρωναν περισσότερο και σας έφερναν πιο κοντά στους αντάρτες και στο βουνό, 
η λογική αυτή βρήκε απήχηση στο χωριό, η οικογένειά σας και οι συγχωριανοί σας 
έγιναν περισσότερο διστακτικοί στο να βοηθήσουν τους αντάρτες). 
Δ.ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΟΙΝΩΝ 
12. Μετά την αποχώρηση των Γερμανών στρατιωτών, εσείς επιστρέφατε ξανά  
στο χωριό σας; Μπορείτε να μας περιγράψετε τις πρώτες εντυπώσεις και τα 
συναισθήματά σας;                                                                                                        
(οι άνδρες της οικογένειάς σας επέστρεψαν στο χωριό και στις δουλειές τους, 
συνέχιζαν να κρύβονται από το φόβο της σύλληψης από τους Γερμανούς, 
προσχωρούσαν στους αντάρτες, οι άλλοι συγχωριανοί σας τι έκαναν).    
13. Σκεφτείτε τα προβλήματα και τις πρώτες δυσκολίες που αντιμετωπίσατε 
εσείς και η οικογένειά σας κατά την επιστροφή στο χωριό σας.                                                              
(ειδικότερα στην περίπτωση, που οι εναπομείναντες ήταν γυναικόπαιδα και γέροντες, 
σε πιο δύσκολες συνθήκες από πριν αφού τα σπίτια είχαν καεί, τα ζώα και οι σοδειές 
είχαν λεηλατηθεί). 
                    
14. Καταστράφηκε ολοσχερώς το σπίτι σας, τα ζώα και οι σοδειές σας;                              
(που μένατε όταν επιστρέψατε στο χωριό, κατασκευάσατε πρόχειρα καταλύματα, 
καλύβες κλπ., πως περάσατε τις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα που ακολούθησε, 
αντιμετωπίσατε πρόβλημα πείνας και πως το ξεπεράσατε, σας δόθηκε καμιά βοήθεια 
και από ποιον).    
15. Υπήρχε σχολείο στο χωριό; Εσείς πήγατε στο σχολείο; Λειτουργούσε το 
σχολείο στη διάρκεια της Κατοχής; Πως αισθάνθηκες όταν το αντίκρισες 
καταστραμμένο από τους Γερμανούς;                                                                                                        
 
Τι άλλο θα θέλατε να προσθέσετε για την περίοδο εκείνη;                              
(επίσης, για την ιταλική κατοχή, σύγκριση με τη γερμανική κατοχή, θετικές εικόνες  
από τους Γερμανούς στρατιώτες).   
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2. Πίνακες 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ – 1 
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ  

ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗ ΛΑΜΠΡΙΔΗ (1839-1891) 

α/α Παλιά ονομασία Νέα ονομασία 
1 Άγιος Μηνάς Άγιος Μηνάς 
2 Αλιζότ Τσιφλίκι Γεροπλάτανος 
3 Άνω Βίτσα Βίτσα 
4 Άνω Ραβένια Ραβένια 
5 Άνω Σουδενά Άνω Πεδινά 
6 Αρτσίστα Αρίστη 
7 Βιτσικό Βίκος 
8 Βραδέτο Βραδέτο 
9 Βωβούσα Βωβούσα 
10 Γρεβενίτι  Γρεβενίτι 
11 Δόλιανη Δόλιανη 
12 Δοβρά Ασπράγγελοι 
13 Δραγάϊ Καστανώνας 
14 Καβαλλάρι Καβαλλάρι 
15 Καμνιά  Ανθρακίτης  
16 Καλωτά  Καλωτά 
17 Καπέσοβο Καπέσοβο 
18 Κάτω Βίτσα Βίτσα 
19 Κάτω Ραβένια Ραβένια 
20 Κάτω Σουδενά Κάτω Πεδινά 
21 Κουκούλιον  Κουκούλι 
22 Λάϊστα Λάϊστα 
23 Λεσνίτσα Βρυσοχώρι 
24 Λιασκοβέτσι Λεπτοκαρυά 
25 Λυγκιάδες Λιγκιάδες 
26 Μακρίνο Μακρίνο 
27 Μανασσή Μανασσή 
28 Μαυροβούνι Μαυροβούνι 
29 Μεσοβούνι Μεσοβούνι 
30 Μονοδένδρι Μονοδένδρι 
31 Μπάγια Κήποι 
32 Μπούλτσι Ελάτη 
33 Νεγάδες Νεγάδες 
34 Ντομπρίνοβο  Ηλιοχώρι 
35 Ντρεστενίκο  Τρίστενο 
36 Παλαιοχώρι Λάϊστας  Παλαιοχώρι Λάϊστας 
37 Πάπιγκο Πάπιγκο 
38 Σιουποτσέλι  Δίλοφο 
39 Σκαμνέλιο Σκαμνέλι 
40 Στολοβό Διπόταμο 
41 Τσερβάρι  Ελαφότοπος 
42 Τσερνέσι Ελατοχώρι 
43 Τσεπέλοβο Τσεπέλοβο 
44 Τσονδήλα Δίκορφο 
45 Φλαμουράριον Φλαμπουράρι 
46 Φραγκάδες  Φραγκάδες  
ΠΗΓΗ: Καραβίδας, Ν., (2008). Το Μαναστήρι της Παναγίας της Μακρινιώτισσας, Γραφικές 
Τέχνες Θεοδωρίδη, Ιωάννινα, σ. 150-151. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ – 2 
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΖΑΓΟΡΙΟΥ (Με αλφαβητική σειρά) 

α/α Σημερινή ονομασία 
1 Άγιος Μηνάς 
2 Ανθρακίτης 
3 Άνω Πεδινά 
4 Αρίστη 
5 Ασπράγγελοι 
6 Βίτσα 
7 Βραδέτο 
8 Βρυσοχώρι 
9 Γρεβενίτι 
10 Δεμάτι 
11 Δίκορφο 
12 Δίλοφο 
13 Διπόταμο 
14 Δόλιανη 
15 Ελάτη 
16 Ελατοχώρι 
17 Ελαφότοπος 
18 Ηλιοχώρι 
19 Ιτέα 
20 Καβαλλάρι 
21 Καλουτά 
22 Καπέσοβο 
23 Κάτω Πεδινά 
24 Καρυές 
25 Καστανώνας 
26 Κήποι 
27 Κουκούλι 
28 Λάϊστα 
29 Λεπτοκαρυά 
30 Μακρίνο 
31 Μανασσή 
32 Μεσοβούνι 
33 Μονοδένδρι 
34 Νεγάδες 
35 Δόλιανη 
36 Πέτρα 
37 Σκαμνέλι 
38 Τρίστενο 
39 Τσεπέλοβο 
40 Φλαμπουράρι 
41 Φραγκάδες 
 
ΠΗΓΗ: Καραβίδας, Ν., (2008). Το Μαναστήρι της Παναγίας της Μακρινιώτισσας, 
Γραφικές Τέχνες Θεοδωρίδη, Ιωάννινα, σ. 149. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ – 3 
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΕΛΕΣΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ 
ΛΙΓΚΙΑΔΕΣ (4 Οκτωβρίου 1943) 

α/α Ονοματεπώνυμο Ηλικία 
1 Νικήτας Σιαφάκας 3 
2 Αικατερίνη Λιούρη 10 
3 Ελένη Μπαμπούσκα 30 
4 Ιωάννης Μπαμπούσκας 8 
5 Ελευθέριος Γεράκος 33 
6 Αριστούλα Γεράκου 30 
7 Γεώργιος Γεράκος 7 
8 Μαρία Γεράκου 4 
9 Αβάπτιστο Γεράκου 1 
10 Πανάγιω Γεράκου 21 
11 Χρήστος Πέτρου 48 
12 Ζωίτσα Πέτρου 35 
13 Γεώργιος Πέτρου 10 
14 Μαρία Φούκα 60 
15 Μερόπη Φούκα 4 
16 Αγγελική Σιαφάκα 80 
17 Βασίλειος Φούκας 8 
18 Παρασκευή Φούκα 3 
19 Χρήστος Γεράκος 80 
20 Ευάγγελος Γεράκος 70 
21 Ελένη Γεράκου 30 
22 Χρήστος Γεράκος 10 
23 Όλγα Γεράκου 7 
24 Νικόλαος Πέτρου 60 
25 Άννα Πέτρου 55 
26 Αφροδίτη Τσιούκα 8 
27 Βασιλική Κατσαρού 40 
28 Αικατερίνη Κατσαρού 18 
29 Βασίλειος Λώλης 35 
30 Ταρσίτσα Λώλη 30 
31 Παρασκευή Λώλη 11 
32 Γεώργιος Λώλης 6 
33 Αικατερίνη Λώλη 70 
34 Νικόλαος Χολέβας 8 
35 Αλέξιος Χολέβας 3 
36 Μαρίνα Αυγέρη 40 
37 Δημητρούλα Αυγέρη 8 
38 Χρήστος  Φούκας 60 

39 Ελένη Αυγέρη 45 
40 Μαρίνα Μαράφα 60 
41 Ελένη Μάνθου 40 
42 Θεοφάνης Μάνθου 3 
43 Αβάπτιστο Μάνθου 1 
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44 Παρασκευή Γούσια 35 
45 Σταύρος Ζώτος 60 
46 Μαρία Ζώτου 55 
47 Φωτεινή Ζώτου 8 
48 Ξανθή Ζώτου 5 
49 Πανάγιω Τόλη 60 
50 Ελένη Λάππα 65 
51 Μαρίνα Λάππα 35 
52 Ευστάθιος Λάππας 11 
53 Αθηνά Λάππα 4 
54 Παρασκευή Λάππα 2 
55 Δημήτριος Νικολάου 60 
56 Όλγα Νικολάου 6 
57 Θεόδωρος Λώλης 100 
58 Λεωνίδας Λώλης 6 
59 Αβάπτιστο Λώλη 3 μηνών 
60 Γιαννούλα Μαράφα 45 
61 Λαμπρινή Χολέβα 40 
62 Γεωργία Χολέβα 8 
63 Ιωάννης Τσερίμης 37 
64 Αγγελική Τσερίμη 35 
65 Φωτεινή Τσερίμη 8 
66 Χρήστος Τσερίμης 6 
67 Μαρία Τσερίμη 4 
68 Ευαγγελή Τσερίμη 2 
69 Αγγελική Τσερίμη 65 
70 Βασιλική Τσερίμη 19 
71 Κωνσταντίνος Παππάς 70 
72 Παρασκευή Παππά 10 
73 Ξανθή Παππά 8 
74 Σεβαστή Παππά 5 
75 Νικόλαος Παππάς 3 
76 Λαμπρινή Λιούρη 70 
77 Ελευθερία Λιούρη 35 
78 Αχιλλεύς Λιούρης 2 
79 Δημήτριος Χολέβας 70 
80 Βασίλειος Παγίδας 75 
81 Γεωργία Παγίδα 70 
82 Κωνσταντίνος Παγίδας 20 

 
ΠΗΓΗ: Ηπειρωτική Εταιρεία Αθηνών, (επιμ.), Έκθεσις των γενομένων ζημιών εν 
γένει Ηπείρου από της κηρύξεως του ελληνο-ιταλικού πολέμου (28-10-40)μέχρι της 
τελικής απελευθερώσεώς της, Οκτώβριος 1944, Αθήνα 1987, σελ. 65-66. 
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Π Ι Ν Α Κ Α Σ – 4 
 

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΤΩΝ 
 

α/α Ονοματεπώνυμο Πατρώνυμο Έτος 
γέννησ
ης  

Τόπος 
καταγωγής 

Επαγγελματική 
δραστηριότητα 

Ημερομηνία
συνέντευξης

1 Τόσκας  
Γεώργιος  

Ιωάννης 1932 Καβαλλάρι Δημοσιογράφος 28-2-2017 

2 Ζώμπρας 
Αθανάσιος 

Δημήτριος 1926 Πέτρα Οικοδόμος 2-3-2017 

3 Τσιμή  
Αφροδίτη  

Σύζ.Βασίλειος 1928 Λεπτοκααρυά Οικιακά 4-3-2017 

4 Σιαμέτης 
Δημοσθένης 

Κων/νος 1937 Καρυές Δάσκαλος 5-3-2017 

5 Καλογήρου 
Ναπολέων 

Ηλίας 1932 Φραγκάδες Έμπορος 
ξυλείας 

7-3-2017 

6 Χατζής  
Δημήτριος 

Χριστόδουλος 1931 Ανθρακίτης Εργάτης 8-3-2017 

7 Γατσόμαλος 
Αγησίλαος  

Βασίλειος 1929 Τρίστενο Αγροφύλακας 9-3-2017 

8 Πολύζος 
Δημήτριος 

Κων/νος 1924 Ηλιοχώρι Αγρότης 10-3-2017 

9 Καραγιαννοπούλου 
Μαριάνθη 

Σύζ.Γεώργιος 1930 Βρυσοχώρι Οικιακά 11-3-2017 

10 Βουγάνης 
Αναστάσιος 

Ιωάννης 1930 Γρεβενίτι Αγρότης 12-3-2017 

11 Γρίβας  
Ανδρέας 

Λεωνίδας 1929 Λάϊστα Έμπορος 
ξυλείας 

13-3-2017 

12 Καραγιάννης 
Ηλίας 

Αλέξανδρος 1936 Καστανώνας Κοινοτικός 
Γραμματέας 

15-3-2017 

13 Νασίκας 
Διαμάντης 

Αθανάσιος 1930 Ελατοχώρι Παντοπώλης 18-3-2017 

14 Παπαναστασίου 
Γαβριήλ 

Σπυρίδων 1956 Ασπράγγελοι Υπάλληλος 
ΔΕΗ – πρώην 
Δήμαρχος 
Ζαγορίου  

20-3-2017 

15 Ζαμπακόλα 
Βασιλική 

Χα Χρήστου 1930 Ασπράγγελοι Οικιακά 22-3-2017 

16 Νάσιος Κων/νος Αλέξιος 1942 Καλουτά Επιχειρηματίας 
τομέας 
μεταφορών 

27-3-2017 

17 Μπαϊρακτάρης 
Βασίλειος 

Ιωάννης 1935 Φλαμπουράρι Δασεργάτης 29-3-2017 

18 Δήμος Ζήσης Νικόλαος 1934 Βοβούσα Έμπορος 
ξυλείας 

30-3-2017 

19 Αυγέρης Γεώργιος Ιωάννης 1936 Λιγκιάδες Κτηνοτρόφος 2-4-2017 
20 Πούρλης 

Αλέξανδρος 
Νικόλαος 1923 Δίκορφο Καφεπώλης 5-4-2017 
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ΠΙΝΑΚΑΣ – 5 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΖΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ 

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΖΑΓΟΡΙ (1943-1944) 

α/α Χωριά Μάχες Νεκροί 

αντάρτες

Νεκροί 

άμαχοι

Υπάρχ. 

σπίτια 

Πυρπ. 

σπίτια 

Παρατηρήσεις 

 

1 

 

Καβαλλάρι 

 

- 

 

- 

 

6 

 

43 

 

43 

Θύματα από 

βομβαρδισμό 

2 Πέτρα 

Σίτσαινα 

 

- 

 

1 

 

 - 

 

118 

 

54 

Εκτελέστηκε 

καθ’ οδόν προς 

το χωριό του 

3 Λεπτοκαρυά - - 1 70 54 - 

4 Καρυές - - - 33 33 - 

5 Φραγκάδες - - - 120 80 - 

6 Ανθρακίτης - - - 33 33 - 

 

7 

 

Τρίστενο 

Μάχη του 

Αγίου 

Νικολάου 

στις 4/2/44 

 

5 

 

5 

 

154 

 

142 

Οι αντάρτες δεν 

καταγόταν από 

την περιοχή 

Ζαγορίου  

8 Ηλιοχώρι - - - 45 30 - 

9 Βρυσοχώρι - - 1 90 40 - 

10 Γρεβενίτι Ενέδρες - 16 295 295 - 

11 Λάϊστα - - 3 90 60 - 

12 Καστανώνας - - - 31 25 - 

13 Ελατοχώρι Ενέδρα - 3 65 65 - 

 

14 

 

Ασπράγγελοι 

Μάχη της 

Αγίας 

Παρασκευής 

 

2 

 

2 

 

140 

 

122 

 

- 

15 Καλουτά - - 2 87 65 Θύματα από 

βομβαρδισμό 

16 Φλαμπουράρι Ενέδρα - 4 92 87 - 

17 Βοβούσα - - 2 84 83 - 

18 Λιγκιάδες - - 82 69 69 - 

19 Δόλιανη Ενέδρα - 5 135 135 - 
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20 Μακρίνο - - 1 41 41 - 

21 Μανασσή - - 1 38 37 - 

22 Δεμάτι - - 1 110 46 - 

23 Μεσοβούνι - - 7 - 2 - 

24 Ελάτη - - - 70 57 - 

25 Άνω Σουδενά - - - 93 8 - 
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3. Χάρτες 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 214

1.ΧΑΡΤΗΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 
 

 
 

 
 

ΠΗΓΗ: http://www.tsepelovo.com/el/gallery/104-map-zagoriou.html 
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 2. ΧΑΡΤΗΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
 
 
 

 

 
 

 
 

ΠΗΓΗ: http://www.hotelsline.gr/root/newhotel/mx/m_Zagorochoria_diam.asp 
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3. ΧΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ΠΗΓΗ: 
https://agreenobserver.wordpress.com/2014/02/28/%CF%87%CE%B1%CF%81%CF
%84%CE%B7%CF%83-%CE%BC%CE%B5-%CF%84%CE%B7%CE%BD-
%CF%84%CF%81%CE%B9%CF%80%CE%BB%CE%B7-
%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%B7-
%CF%84%CE%B7%CF%83-
%CE%B5%CE%BB%CE%BB%CE%B1%CE%B4%CE%B1/ 
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4. Φωτογραφικό υλικό 
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Φωτ – 1: Διώροφο ζαγορίσιο σπίτι 
ΠΗΓΗ: Κουτσός, Ν., (1997). Το παραδοσιακό ζαγορίσιο σπίτι. Ιωάννινα: Διεύθυνση 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σελ. 8  

 
 
Φωτ – 2: Ζωγραφιστά ταβάνια παλαιού ζαγορίσιου σπιτιού. 
ΠΗΓΗ: Κουτσός, Ν., (1997). Το παραδοσιακό ζαγορίσιο σπίτι. Ιωάννινα: Διεύθυνση 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σελ. 19.  
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Φωτ – 3: Διακοσμητικές παραστάσεις στους εσωτερικούς τοίχους του παλαιού 
ζαγορίσιου σπιτιού. 
ΠΗΓΗ: Κουτσός, Ν., (1997). Το παραδοσιακό ζαγορίσιο σπίτι. Ιωάννινα: Διεύθυνση 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σελ. 18.  

 
 
Φωτ – 4: Η κασέλα, στενόμακρο ξύλινο σεντούκι, όπου φύλαγαν πολύτιμα πράγματα 
ΠΗΓΗ: Κουτσός, Ν., (1997). Το παραδοσιακό ζαγορίσιο σπίτι. Ιωάννινα: Διεύθυνση 
Α/θμιας Εκπαίδευσης Ιωαννίνων, σελ. 20.  



 220

 
 
 
 
 
 
 
Φωτ: -5: Η Ομάδα του ΕΛΑΣ Πέτρας Ζαγορίου - 1944 (από αριστερά): Σιαμέτης 
Δημήτριος, Κοντοστέργιος Αθανάσιος, Τσιόντζιος Ιωάννης, Παπαναστασίου Ιωάννης 
(ανθυπολοχαγός), Παπαγιάννης Γεώργιος (λοχαγός), Στάθης Ζαχαρίας και Ζώμπρας 
Αθανάσιος.  
Σημείωση: Τη φωτογραφία μας προμήθευσε ο Ζώμπρας Αθανάσιος, την ημέρα που μας παραχώρησε 
συνέντευξη (2 Μαρτίου 2017), σχετικά με τα αντίποινα των Γερμανικών αρχών Κατοχής στο Ζαγόρι. 
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Φωτ - 6: Αντάρτικο Νοσοκομείο του ΕΛΑΣ στο χωριό Γρεβενίτι Ζαγορίου  
 
ΠΗΓΗ: Ρογκότης, Χ., (1998). Το Γρεβενίτι στην Αντίστας. Γιάννενα: Ν. 
Αλμπανόπουλος, σελ. 120. 
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Φωτ – 7: Θέα από το όρος Μιτσικέλι σε τμήματα του πυρπολημένου χωριού 
Λιγκιάδες. Στο βάθος το νησί της λίμνης των Ιωαννίνων και η πόλη των Ιωαννίνων- 
1948 (Μουσείο Λιγκιάδων). 
ΠΗΓΗ: Μάγερ, Χ.Φ., (2009). Αιματοβαμμένο Εντελβάϊς: Η 1η Ορεινή Μεραρχία, Το 
22ο Ορεινό Σώμα Στρατού και η εγκληματική δράση τους στην Ελλάδα 1943-1944, τ. 
Β΄. Αθήνα: Εστία, σελ. 43. 

 
 Το μνημείο στους Λιγκιάδες Ιωαννίνων 
ΠΗΓΗ:  
http://www.mixanitouxronou.gr/ta-atimorita-egklimata-tis-germanikis-merarchias-
entelvais-stin-ellada-ta-olokaftomata-se-mousiotitsa-kommeno-artas-ligkiades-
ioanninon-paramithia-ke-kefalonia/ 
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Φωτ – 8: Επιτελική σύσκεψη στο Αρχηγείο των Ιωαννίνων για την προετοιμασία της 
επιχείρησης «Πάνθηρας», Οκτώβριος 1943, (από αριστερά προς τα δεξιά): 
Συνταγματάρχης Σταϋρερ, στρατηγός Στέττνερ (διοικητής 1ης Ορεινής Μεραρχίας 
καταδρομών), ταγματάρχης Κλίγκσπορν (αξιωματικός επιμελητείας), στρατάρχης 
Βάϊχς (ανώτατος στρατιωτικός διοικητής ΝΑ Ευρώπης), στρατηγός Λάντς (διοικητής 
22ου Σώματος Στρατού), συνταγματάρχης Μπύρκερ (επιτελάρχης).  
ΠΗΓΗ: Ρογκότης, Χ., (1998). Το Γρεβενίτι στην Αντίσταση. Γιάννενα: Ν. 
Αλμπανόπουλος, σελ. 147. 
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Φωτ- 9: Ο Δημήτριος Βραχίδης με τη συζυγό του και την κόρη του. Εκτελέστηκε από 
τους Γερμανούς στις 18 Οκτωβρίου 1943 στο Βρυσοχώρι Ζαγορίου. 
 
ΠΗΓΗ: Προσωπικό αρχείο Μαριάνθης Καραγιαννοπούλου κατοίκου Βρυσοχωρίου 
Ζαγορίου.  
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Φωτ – 10: Το χωριό Βρυσοχώρι πριν την πυρπόλησή του από τους Γερμανούς στις 18 
Οκτωβρίου του 1943. 
 
ΠΗΓΗ: Προσωπικό αρχείο Μαριάνθης Καραγιαννοπούλου κατοίκου Βρυσοχωρίου 
Ζαγορίου. 
 

 
 
Φωτ -11: Ο Ανθρακίτης την ημέρα της πυρπόλησής του από τους Γερμανούς. 
(Διακρίνονται οι καπνοί από τα πρώτα σπίτια που πυρπολήθηκαν). 
 
ΠΗΓΗ: Αρχείο Πολιτιστικού Συλλόγου Ανθρακίτη.  
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Φωτ – 12: Μνημείο στο Χωριό Γρεβενίτι στη μνήμη των εκτελεσθέντων από τους 
Γερμανούς την περίοδο της γερμανικής Κατοχής 1943-1944. 
 
ΠΗΓΗ: Προσωπικό αρχείο Δημητρίου Χατζή (ερευνητή).  
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Φωτ – 13: Ο Άγιος Αθανάσιος Γρεβενιτίου (σήμερα), όπου οι Γερμανοί συνέλαβαν 
60 γυναικόπαιδα και τους ενέκλεισαν για τρεις ημέρες στην εκκλησία χωρίς τροφή 
και νερό 
 
ΠΗΓΗ: Προσωπικό αρχείο Δημητρίου Χατζή (ερευνητή).  
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Φωτ – 14: Ο Άγιος Νικόλαος Τριστένου, μετά τη μάχη στο πλαίσιο της επιχείρησης 
Σαίνι (Sperber) στις 4 Φεβρουαρίου 1944. 
ΠΗΓΗ: Ρογκότης, Χ., (1998). Το Γρεβενίτι στην Αντίσταση. Γιάννενα: Ν. 
Αλμπανόπουλος, σελ. 184. 
 
 

 
 
Φωτ-15: Πλακέτα στον Άγιο Νικόλαο Τριστένου. 
ΠΗΓΗ: Προσωπικό αρχείο Δημητρίου Χατζή (ερευνητή). 
 



 229

 
 
Φωτ.- 16: Ο Άγιος Νικόλαος Τριστένου, σήμερα. 
 
ΠΗΓΗ: Προσωπικό αρχείο Δημητρίου Χατζή (ερευνητή). 
 

 
 
Φωτ -17: Οι τάφοι των πέντε ανταρτών των μακεδονικών τμημάτων που έπεσαν στο 
Τρίστενο στις 5 Φεβρουαρίου 1944, στο πλαίσιο της επιχείρησης Σαίνι (Sperber). 
ΠΗΓΗ: Ρογκότης, Χ., (1998). Το Γρεβενίτι στην Αντίσταση. Γιάννενα: Ν. 
Αλμπανόπουλος, σελ. 184. 
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Φωτ -18: Ο στρατηγός Λαντς, διοικητής του 22ου Σώματος Στρατού με έδρα τα 
Ιωάννινα, σε μια συμβολική κίνηση πριν την πραγματοποίηση της επιχείρησης 
Στάϊναντλερ (Stainadler). 
ΠΗΓΗ: Ρογκότης, Χ., (1998). Το Γρεβενίτι στην Αντίσταση. Γιάννενα: Ν. 
Αλμπανόπουλος, σελ. 210. 
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Φωτ -19: Επιτελική σύσκεψη της 1ης Ορεινής Μεραρχίας Καταδρομών στη θέση 
«Καπέλα Τσίπιανης» πλησίον του Τριστένου Ζαγορίου, στο πλαίσιο της επιχείρησης 
Στάϊναντλερ.  
ΠΗΓΗ: Ρογκότης, Χ., (1998). Το Γρεβενίτι στην Αντίσταση. Γιάννενα: Ν. 
Αλμπανόπουλος, σελ. 211. 
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Φωτ - 20: Αναμνηστικό Μετάλλιο, που απονεμήθηκε στον  Ζώμπρα Αθανάσιο του 
Δημητρίου, κάτοικο Πέτρας Ζαγορίου για τη συμμετοχή του στην Εθνική Αντίσταση 
1941-1945. 
 
Σημείωση: Η φωτογραφία ελήφθη από τον ερευνητή με την άδεια του πληροφορητή την 
ημέρα της συνέντευξης (2 Μαρτίου 2017). 
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Εικόνα – 21: Αντίγραφο Δήλωσης ζημιών πολέμου, γενομένη στις 27 Απριλίου 1945 
από τον Χριστόδουλο Χατζή, κάτοικο Ανθρακίτη. 
 
Σημείωση: Το έγγραφο μας επεδόθη από τον γιο του ανωτέρω Δημήτριο Χατζή, 
κάτοικο Ανθρακίτη κατά τη διάρκεια της συνέντευξης που μας παραχώρησε στις 8 
Μαρτίου 2017.   
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