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Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΓΚΙΩΝΑΣ 

 

Σν 1948 μεθίλεζαλ εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο λα θαζαξίζνπλ ηε Ρνύκειε από 

ηνπο αληάξηεο. Δγώ ήκνπλ ινρίαο ζην 3
ν
 Σάγκα Γθηώλαο. Ήξζε κηα δηαηαγή από ηε 

Μεξαξρία λα πεξάζνπκε γηα ηα Άγξαθα. Σν 1
ν
 Σάγκα πέξαζε. Δκείο θαη ην 2

ν
 Σάγκα 

δελ κπνξέζακε λα πεξάζνκε, γηαηί είραλ θηηάμεη ηξεηο δώλεο από Ατ Γηώξγε κέρξη 

Καξπελήζη θαη δελ κπνξνύζακε λα πεξάζνπκε. Πήγακε κέρξη εθεί θαη κόιηο είδακε ηα 

πξάγκαηα πώο ήηαλ, γπξίζακε πίζσ θαη ήξζακε ζην ρσξηό Γξακκέλε Ομπά. Δθεί 

βξήθακε ηελ Σαμηαξρία κε ηαμίαξρν ηνλ Νηθόιαν Γάια. Καζίζακε δπν κέξεο. Σν 3
ν
 

Σάγκα είρε ηαγκαηάξρε ηνλ Λνθξό. 

Σηο κέξεο απηέο ν ζηξαηόο θηλήζεθε από όιεο ηηο κεξηέο. Δκείο έπξεπε λα θύγνκε 

από εθεί, γηαηί δελ κπνξνύζακε λα δώζνπκε κάρε. Ο ζηξαηόο ήηαλ πνιύο θαη εκείο 

ήκαζηαλ ιίγνη. Έπξεπε λα θύγνπκε λα πάκε ζε άιιν κέξνο. Σόηε πήξαλ κηα απόθαζε 

λα πάκε γηα ηε Γθηώλα, λα θύγνπκε από ηα Βαξδνύζηα, γηαηί γέκηζε ζηξαηό. Σόηε έθπγε 

ν ηαγκαηάξρεο ν Λνθξόο θαη ην ηάγκα ην αλέιαβε ν ινραγόο Γεώξγηνο Φέθαο κε ην 

ςεπδώλπκν Νώληαο. Φύγακε από εθεί κε δηαηαγή ηνπ ηαμίαξρνπ όια ηα ηκήκαηα γηα 

ηελ Γθηώλα. Ο ζηξαηόο όκσο δελ έξρνληαλ κόλν από ην Καξπελήζη. Έξρνληαλ θαη από 

ηε πεξρεηάδα θαη από ηνλ Μπξάιιν, από πνιιέο κεξηέο. Έηζη όιν ην αληάξηηθν ηεο 

Ρνύκειεο καο κάδεςαλ πάλσ ζηε Γθηώλα. Σόηε ήξζε ε θαηαζηξνθή καο. Μαο 

ρηππνύζαλ από όιεο ηηο κεξηέο. Από ην Μαπξνιηζάξη έβαιαλ ππξνβόια, από ηνλ 

Μπξάιιν, από ηελ Ιηέα ηα πινία. Η αεξνπνξία δελ ζηακαηνύζε θαζόινπ. Ο θαηξόο 

θξύνο θαη πόηε έβξερε πόηε ην γύξηδε ζην ρηόλη παξόιν πνπ ήηαλ Απξίιεο κήλαο. Καη 

αλ πεηο θαη γηα πείλα κε ρεηξόηεξα. 

Δίρακε ηέζζεξηο κέξεο κάρεο από όιεο ηηο κεξηέο. Σν θξύν, ε πείλα, ηα αεξνπιάλα 

όια ηα θαθά καο είραλ ζηξηκώμεη εθεί πάλσ. Γέκηζε ν ηόπνο πηώκαηα. Σε ηέηαξηε κέξα 

ην απόγεπκα έθαλε ζπκβνύιην ην επηηειείν ηη ζα θάλνπλ. Δθεί ηζαθώζεθαλ ν ηαμίαξρνο 

Γάιαο κε ηνλ επηηειάξρε ηνλ Σάθε Παπατσάλλνπ, γηαηί είπε ν ηαμίαξρνο όηη εθεί ζα 

δώζνκε ηε κάρε ηνπ ζαλάηνπ, όπσο βέβαηα κάζακε αξγόηεξα. Σνπ είπαλ όινη «γη’ απηό 

καο έθεξεο εδώ πάλσ γηα λα ραζνύκε όινη;»  Καη ηνλ έπηαζαλ θαη ηνλ έδεζαλ θαη 

έςαμαλ θαη βξήθαλ ηε δηαηαγή πνπ ηνπ είρε δώζεη ε Μεξαξρία Γηακαληή. Η δηαηαγή 

έιεγε όηη ζα εγθισβηζηεί ε Ρνύκειε κε 35 ρηιηάδεο ζηξαηό.  

Δζείο ζα θάλεηε παληνίνλ ηξόπν λα πεξάζεηε θαηά ηα Άγξαθα. Αλ δελ κπνξέζεηε, 

λα δηαιπζείηε ζε νκάδεο θαη λα βξεζείηε ζηα κεηόπηζζελ ηνπ ερζξνύ. Καη ην ιαό λα ηνλ 

αθήζεηε ζηα ζπίηηα ηνπ. Αιιά απηόο έθαλε ην αληίζεην. Όιν ην ιαό ηνλ είρε θνληά ηνπ. 

Σν βξάδπ ήξζε ν ηαγκαηάξρεο θαη νη ινραγνί Γαζθαιόπνπινο θαη Μαζηάιαο θαη καο 

κάδεςαλ όινπο θαη απηνί καο είπαλ απηά ηα πξάγκαηα θαη είπαλ θαη ηη έγηλε απηέο ηηο 

κέξεο. Ήξζαλ θαη παηδηά από όιεο ηηο κάρεο θαη έιεγαλ όηη είρακε πνιιά ζύκαηα. Αιιά 

πεξηζζόηεξα ήηαλ από ηνλ άκαρν πιεζπζκό. Γηαηί εθεί πάλσ ζηα βνπλά ηεο Γθηώλαο 

θαη ζηηο ραξάδξεο ήηαλ 2.000 ιαόο, όπσο καο είπαλ. Γηόκηζε ν ηόπνο πηώκαηα από ηα 

ππξνβόια θαη ηα αεξνπιάλα. Σνπο ξσηήζακε ηη ζα θάλνπκε. Σώξα, καο ιέλε, είπακε 

ζην ιαό λα θύγεη όπνπ κπνξεί. Όζν γηα καο ηνλ έλα ιόρν ζα ηνλ πάξεη ν Γαζθαιό-
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πνπινο θαη ζα θύγεη πξνο Σξίθνξθν θαη ηνλ άιιν ζα ηνλ πάξσ εγώ, ιέεη ν ηαγκαηάξρεο 

κε ηνλ Μαζηάια θαη ζα πάκε πξνο Οίηε θαη όπνπ ζκίμνκε. Έηζη θαη έγηλε. 

Δγώ ήκνπλ νκαδάξρεο ζην ιόρν ηνπ Γαζθαιόπνπινπ. Φύγακε πξνο Σξίθνξθν, 

αιιά ε δηκνηξία ε δηθή κνπ έπεζε ζε ελέδξα. Δγώ ηξαπκαηίζηεθα θαη έκεηλα εθεί. Με 

έβαιαλ ζε κηα παηιηά
1
 θαη κε άθεζαλ θαη κνπ είπαλ πσο ζα έξζνπλ λα κε πάξνπλ, αιιά 

δελ ήξζαλ πνηέ. Σόηε άξρηζε ν Γνιγνζάο ν δηθόο κνπ. Κάζηζα εθεί ηξαπκαηηζκέλνο 25 

κέξεο. Δθεί κε έηξσγε ε πείλα θαη ε δίςα. Γε κνπ έθηαλε απηό, άξρηζαλ νη κύγεο θαη 

κνπ έξηρλαλ ζθνπιήθηα, γηόκηζε ην πόδη κνπ ζθνπιήθηα. Πνιεκνύζα κε έλα μπιαξάθη 

λα ηα βγάισ, αιιά από ηε κία κεξηά έβγαδα από ηελ άιιε έξηρλαλ. Μεηά απειπίζηεθα 

θαη ηα παξάηεζα. Απηά έθαγαλ όιν ην ζθνησκέλν θξέαο θαη έπεθηαλ. Μόλν εγώ ην 

θαηνύξαγα γηαηί θάξκαθα δελ είρα. Απηέο ηηο κέξεο έγηλα ξαθέλδπηνο από ηελ πείλα, ηε 

δίςα, ηελ αγσλία, ην θιάκα.  

Αιιά ζηηο 25 κέξεο ήξζε ν ζσηήξαο κνπ. Βιέπσ κηα κέξα πεξλνύζαλ γίδηα από 

κπξνζηά κνπ. Ήξζε έλα γέξνο
2
 θαη θάζηζε δίπια από ηελ παηιηά. Δγώ ηνλ έβιεπα αιιά 

δελ είρα ηε δύλακε λα ηνπ κηιήζσ. Αιιά απηόλ ηνλ πήξε ε βξώκα θαη ζεθώζεθε θαη κε 

είδε θαη ήξζε θνληά κνπ. Μόιηο κε είδε ν γέξνο αλαζηέλαμε. «Ἁρ ληάηα πνπ 

ραξακίδνληαη» είπε θαη πήγε θαη έπηαζε ιίγν γάια. Πξώηα κνπ έδσζε δπν θνπηαιηέο 

λεξό λα δεη αλ θαηαπίλσ. Αθνύ ήπηα ην λεξό κνπ έδσζε ηξεηο θνπηαιηέο γάια. Καη κεηά 

όηαλ έθπγε κνπ είπε όηη ζα έξζεη ην βξάδπ, λα κε ζηελνρσξηέκαη. Δγώ δελ κπόξεζα λα 

ηνπ κηιήζσ, ζε απηό ην ζεκείν είρα θηάζεη. Σν βξάδπ ήξζε ν γέξνο θαη κνπ έθεξε δπν 

ληνικαδάθηα κε ξύδη θαη κε ηάηδε ζα κηθξό παηδί.  

Σελ άιιε βξαδηά ήξζε πάιη θαη κνπ έθεξε ιίγν γάια κε ςσκί θαη λεξό. Δγώ 

άξρηζα λα θηλνύκαη θαη κε έβαιε θαη θάζηζα θαη ηόηε κε ξώηεζε πώο κε ιέλε. Σνπ ιέσ 

Κώζηα. Σόηε κνπ ιέεη: «Ξέξεηο πόζνλ θαηξό έρεηο εδώ Κώζηα; Έρεηο από ηηο 28 

Απξηιίνπ ην βξάδπ ηεο κεγάιεο Παξαζθεπήο, γηαηί ην βξάδπ εθείλν ήξζαλ θαη κνπ 

είπαλ ζην καληξί νη αληάξηεο λα έξζσ λα ζε βξσ. Ήξζα εγώ αιιά δελ ζε βξήθα, ήηαλ 

λύρηα. Σελ άιιε κέξα κνπ είπε ν ζηξαηόο πνπ ήξζε λα θύγσ κε ηα γίδηα λα πάσ ζην 

Ληδσξίθη, θαη έθπγα. Ξέξεηο πόζν θαηξό έρεηο κόλνο ζνπ Κώζηα; ήκεξα είλαη ηνπ 

Αγίνπ Κσλζηαληίλνπ θαη εζύ έρεηο εδώ από ηηο 28 Απξηιίνπ. Αιιά κε θνβάζαη δελ ζε 

αθήλσ εγώ λα πεζάλεηο». 

 Σελ άιιε βξαδηά έζηεηιε ην γην ηνπ ην Θύκην θαη έλα θνξηηζάθη 10 εηώλ θαη κε 

πήξαλ από εθεί θαη κε πήγαλ ζε έλα θιεηζηό κέξνο πνπ δελ κε εύξηζθε ηίπνηα. Δθεί 

θάζηζα άιινπο δύν κήλεο. Μνπ έθεξαλ ην βξάδπ ςσκί θαη λεξό. Με έβαιαλ ζην 

κνπιάξη ζηα ρέξηα θαη ζην δξόκν ν Θύκηνο κε θξαηνύζε λα κελ πέζσ θαη ην θνξηηζάθη 

έζεξλε ην κνπιάξη. Δθεί πέξαζα όιεο απηέο ηηο λύρηεο κε ζηελνρώξηα θαη θιάκαηα, κε 

ζθέςεηο, κε βάζαλα πνιιά. Σν πόδη κνπ είρε πάζεη αγθύισζε. Η ςείξα κε έηξσγε. Η 

κνλαμηά πνπ ήκνπλ ζε μέλν κέξνο ήηαλ κεγάιε. Δθεί πνπ θαζόκνπλ έβιεπα ηα πνπιηά 

πνπ πεξλνύζαλ. Πεξλνύζε θαη έλα θνξάθη θαη έζθνπδε. Σόηε έβγαια έλα πνίεκα. 

Ση έρεηο βξε πνπιί, καύξν πνπιί, ηη ζθνύδεηο, ηη θσλάδεηο; 

Μήπσο δηςάο γηα αίκαηα, κήπσο πεηλάο γηα αλζξώπηλα θνπθάξηα; 

                                                
1  πζηάδα ζάκλσλ  
2  Λεγόηαλ Γεώξγηνο Σαξάηζαο από ην ρσξηό Καξνύηεο 
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ύξε ζην Γεξνληόβξαρν
3
, ζύξε θαη ζηα πηζάξηα

4
. 

Δθεί είλαη πνιιά ηα αίκαηα εθεί θαη ηα θνπθάξηα. 

ύξε θαη θάησ ζηα ρσξηά, ζηε ηξώκλε θαη ζηε Νηξέκηζα 

Δθεί είλαη ν Πνιύθαξπνο πνπξληάο, ν Πέηξνο Κσζηνπέηξνο 

Καη παξαπάλσ ζην Σζηνπγγξί
5
 ν Νάζηνο ν Μπνπκπνύιαο. 

ύξε πνπιί, καύξν πνπιί θάησ ζην Γνκνθό, ζύξε ζην Πεξηβόιη. 

ύξε λα πεηο ζηηο κάλεο ηνπο λα πεηο ζηηο αδεξθέο ηνπο 

Πσο εθεί ζθνηώζεθαλ, εθεί ηνπο εληαθηάζαλ 

Χσξίο καλάδεο θη αδεξθέο, ρσξίο παπά θαη ςάιηε 

Μόλν ν Γηάλλεο ν Μαληδόο ηνπο ζθέπαζε κε ρώκα. 

ύξε πνπιί, καύξν πνπιί θαη πεο θαη κε ηεο κάλαο κνπ 

Καη πεο ζηελ αδεξθή κνπ, ζηε Γθηώλα ηξαπκαηίζηεθα  

Δίκαη ηξαπκαηηζκέλνο, ζην πόδη πιεγσκέλνο. 

Δθεί πέξαζα όιεο ηηο θαθνπρίεο. Όηαλ άξρηζα λα παηάσ ην πόδη κνπ ιίγν ήζεια 

λα θύγσ θαη ιέσ ζηνλ Θύκην λα κνπ θηηάζεη κηα καγθνύξα λα αθνπκπάσ λα κπνξώ λα 

πεξπαηάσ. Ήηαλ πνιύ δύζθνιν γηαηί ζα πεξλνύζα όιε ηε Γθηώλα λα θηάζσ ζην ρσξηό 

Μνπζνπλίηζα. Γε ζπκάκαη πόζεο κέξεο έθαλα. Αιιά ύζηεξα από πνιύ θόπν θαη 

θνύξαζε θαη ζηελνρώξηα έθηαζα ζηε Μνπζνπλίηζα. Δθεί κε βξήθε έλαο θ.π.
6
. Δθεί 

ήηαλ ν Γηώξγνο ν Σζέιινο, ν ρσξηαλόο κνπ. Δθεί ήηαλ θαη ν Θαλάζεο Σζηάγθαο από ηε 

Μαθξπξξάρε. Απηνί κνπ έδσζαλ ζάξξνο, κνπ έδσζαλ θαη έθαγα, ήκνπλ εμαληιεκέλνο. 

Με θνπξέςαλε, κε μπξίζαλε γηαηί ήκνπλα ράιηα.  

Ύζηεξα από ιίγεο κέξεο  αθνύ μεθνπξάζηεθα εγώ, θύγακε θαη πήγακε ζην ρσξηό 

Αξγύξηα. Δθεί βξήθακε θαη άιινπο αληάξηεο. Σόηε κε έζηεηιαλ ζε έλα λνζνθνκείν πνπ 

ήηαλ εθεί πέξα, κέζα ζηα έιαηα. Ήηαλ πνιιά παηδηά πνπ ήηαλ ηξαπκαηίεο ζηηο κάρεο 

ηεο Γθηώλαο θαη κνπ είπαλ θαη απηνί ηα βάζαλά ηνπο. Σόηε ήξζε θαη ε κεξαξρία κε όια 

ηα ηκήκαηα πνπ είραλ απνκείλεη. ην λνζνθνκείν ήηαλ ηξαπκαηίαο θαη ν ινραγόο 

Κώζηαο Γαζθαιόπνπινο από ην ρσξηό κνπ. Μνπ ιέεη: «Πάκε Κώζηα λα δνύκε θάλα 

παηδί, ήξζε ν Νώληαο ζην ρσξηό». Πήγακε θαη βξήθακε ηνλ Νώληα θαη ηα ιέγακε. 

Δκέλα κε είδαλ παηδηά από ηελ νκάδα κνπ, ήξζαλ θαη κε πήξαλ ζηα ρέξηα λα κε πάλε 

ζηελ νκάδα. Πεξλνύζε ν ηαγκαηάξρεο ν Λνθξόο. «Βξε Κώζηα», κνπ ιέεη «πνύ ήζνπλα 

εζύ»; Άζηα ηνπ ιέσ είλαη πνιιά ηα βάζαλά κνπ. Πην πάλσ ήηαλ ν Γηακαληήο κε ην 

επηηειείν ηνπ. Δθεί πήγε ν Λνθξόο θαη ηνλ ξώηεζε ν Γηακαληήο γηαηί καδεύηεθαλ εθεί 

θάησ. Ο Λνθξόο απάληεζε όηη είλαη ν ηξαπκαηίαο ν Κώζηαο ν Κπξηαδήο, πνπ ηνλ 

είρακε αγλννύκελν.  

Έζηεηιαλ έλαλ αληάξηε πνπ κε πήξε θαη κε πήγε εθεί. Με ξώηεζε πώο γιύησζα. 

Δγώ θνίηαμα γύξσ κνπ, δελ ήζεια λα πσ πώο γιύησζα γηα λα κελ πξνδώζσ ην γέξν, 

γηαηί έθεπγαλ θαη πήγαηλαλ ζην ζηξαηό, δελ ήζεια γηα ην γέξν λα κάζεη θαλέλαο. Καη 

ηνπ ιέσ «ζπλαγσληζηή αξρεγέ, ζε θιεηζηό ρώξν κπνξεί λα ζνπ πσ, ζε αλνηρηό όρη». 

                                                
3  Σνπνζεζία  
4  Σνπνζεζία  
5  Σνπνζεζία  
6  Πιεξνθνξηνδόηεο  
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Δθείλνο θαηάιαβε θαη κνπ ιέεη «πάκε κέζα ζην δσκάηην». Πήγακε θαη εθεί ηνπ είπα 

όιε ηελ ηζηνξία. Ήηαλ θαη ν επηηειάξρεο ν Παπατσάλλνπ θαη ν γηαηξόο ν Κνπβαξάο. 

Γπξίδεη θαη κνπ ιέεη ν Γηακαληήο. «Έρσ κηα πξναίζζεζε όηη δελ ζα βξεζεί ρέξη λα 

γξάςεη όιεο απηέο ηηο ηζηνξίεο λα ηηο κάζεη ν θόζκνο». Σόηε κνπ ιέεη ν γηαηξόο: «Πνύ 

είλαη ην ηξαύκα ζνπ;». Σνπ ην έδεημα θαη κόιηο ην είδε θνύλεζε ην θεθάιη ηνπ θαη κνπ 

ιέεη: «Ση δνπιεηά έθαλεο ζηνλ πνιηηηθό ζνπ βίν»; Σνπ απάληεζα θηελνηξόθνο ήκνπλ. 

Μνπ ιέεη: «Ήηαλ ην ζώκα ζνπ ηόζν θαζαξό θαη δελ δέρνληαλ, γη’ απηό έθεπγαλ όια ηα 

θαθά». Έθπγα θαη πήγα θαη βξήθα πάιη ηνλ Γαζθαιόπνπιν.  

Πήγα πάιη ζην λνζνθνκείν. Δθεί έκαζα όηη ζηηο κάρεο ηεο Γθηώλαο ράζεθαλ ιαόο 

θαη αληάξηεο 500 άηνκα. 

Κώστας Κσριαζής, Περιβόλι Δομοκού 


