
ΑΝΤΙ  ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

Τα δύο κείμενα που ακολουθούν αποτελούν τις επίσημες ομιλίες

μου για το έπος του ’40, που εκφωνήθηκαν στις επετείους της 28ης

Οκτωβρίου 1940 κατά τα έτη 2011 και 2013 αντίστοιχα, στον Ιερό Ναό

των Αγίων Κων/νου και Ελένης του χωριού μας. 

Αποτελούν δε φόρο τιμής στους πατεράδες μας, που πολέμησαν

με ηρωισμό και αυτοθυσία στα Αλβανικά βουνά, γράφοντας ένδοξες

σελίδες της σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας. 

Η έκδοση των ομιλιών αυτών, στο παρόν φυλλάδιο έγινε με προ-

τροπή πολλών συγχωριανών και φίλων και αποβλέπει στο να υπάρχει

σε κάθε Κακουραίικο σπίτι η ιστορία του έπους του ’40 και ειδικότερα

η Κακουραίικη συμμετοχή σε αυτό. 

Οι ομιλίες μου αυτές αποτελούν μια παρακαταθήκη στα παιδιά μου,

για να γνωρίζουν ότι ο παππούς τους Δημήτρης έδωσε τη ζωή του για

την πατρίδα. Πιστεύω ότι θα κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη του στο

μέλλον. 

20/1/14                 Γιάννης Δημητρίου Σταματόπουλος 

(Τσιούγκος) 
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Αφιερώνεται στη μνήμη: 

• Του πατέρα μου Δημήτρη Δημ. Σταματόπουλου (Τσιούγκου) 

• Του Θανάση Μπρότση (δάσκαλου) 

• Του Γιάννη Ρόκκα

που έπεσαν υπέρ πατρίδος στον πόλεμο του 1940 και έμειναν 

για πάντα στα Αλβανικά βουνά. 
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28η Οκτωβρίου 1940

Αιδεσιμώτατε, 
Αγαπητοί συγχωριανοί, Αγαπητά παιδιά.

Η 28η Οκτωβρίου 1940 είναι μια ημερομηνία σημαδιακή τόσο για την

πορεία του Ελληνικού έθνους όσο και για μένα προσωπικά, γιατί έχει

σημαδέψει την πορεία της ζωής μου. 

Η σημερινή ομιλία μου αποτελεί εκπλήρωση ενός χρέους ζωής στη

μνήμη του πατέρα μου αλλά είναι ταυτόχρονα και φόρος τιμής στη μνήμη

και των άλλων συγχωριανών μας, που έπεσαν και αυτοί υπέρ πατρίδος

στα Αλβανικά βουνά και αλλού.

Στην ομιλία μου αυτή δεν σκοπεύω να παραθέσω το χρονικό του ΟΧΙ,

που είναι σε όλους μας λίγο ή πολύ γνωστό, αλλά θα προσπαθήσω να φω-

τίσω άλλες πλευρές του και συγκεκριμένα αυτές που αφορούν το χωριό

μας. 

Σήμερα η συγκίνηση για μένα είναι μεγάλη, γιατί από τη θέση αυτή

που βρίσκομαι τώρα, πριν 63 χρόνια σαν μαθητής του Δημοτικού Σχολείου

είχα απαγγέλει ένα ποίημα για την 28η Οκτωβρίου 1940, τότε που τα γε-

γονότα του πολέμου ήταν νωπά, που ακόμη θυμάμαι την πρώτη στροφή. 
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Πάνω στα βουνά τα Αλβανικά

πρώτος ο πατέρας μου έχει πέσει

και είναι στων ηρώων πια τη θέση.

Στην μνήμη μου έχει αποτυπωθεί ανεξίτηλα η εικόνα των μαυροφο-

ρεμένων γυναικών του χωριού, με πρώτες στη σειρά τη μάνα μου και τη

θεία μου την Ευδοξία, αλλά και των άλλων γυναικών, που ήταν συγγενείς

των θυμάτων των πολέμων και ήταν πολλές. Στο άκουσμα αυτής της

στροφής του ποιήματός μου ξέσπασαν όλες σε γοερά κλάματα. Δεν σας

κρύβω ότι κάθε χρόνο, στην επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940, η εικόνα

αυτή έρχεται βασανιστικά στη μνήμη μου και νιώθω ένα κόμπο στο λαιμό

και ένα σφίξιμο στην καρδιά. 

Σήμερα είμαστε εδώ, για να αποτίσουμε τον οφειλόμενο φόρο τιμής

στην ηρωική γενιά του ’40, τη γενιά του ΟΧΙ. 

Εκείνη τη γενιά, που έγραψε μια από τις λαμπρότερες σελίδες της

σύγχρονης ιστορίας του ελληνικού έθνους, αλλά και να τιμήσουμε τους

Κακουραίους ήρωες, που έπεσαν στα Αλβανικά βουνά και αλλού. 

Η 28η Οκτωβρίου ανήκει στην ιστορία. Σ’ εμάς ανήκει η υποχρέωση να

τιμήσουμε «λόγω» και «έργω» την επέτειο της μεγάλης ημέρας. 

Το έπος του ’40 άρχισε το πρωί της 28ης Οκτωβρίου του 1940 και γρά-

φτηκε με το αίμα των μαχητών της νεώτερης Ελλάδος πάνω στα βουνά

της Αλβανίας, ενάντια στις σιδηρόφρακτες φασιστικές στρατιές του Μου-

σολίνι. Πέρασαν εβδομήντα ένα χρόνια από την ημέρα εκείνη που η φωνή

της ιστορίας καλούσε τους Έλληνες να δώσουν το παρόν στον αγώνα του

ελεύθερου κόσμου κατά του φασιστικού ολοκληρωτισμού. Αγώνα, που

από την έκβασή του θα κρινόταν η τύχη του κόσμου. 

Οι ελληνικές νίκες στα βουνά της Βορείου Ηπείρου ήταν οι πρώτες

αχτίδες ελπίδας στο βαθύ σκοτάδι που σκέπαζε τότε την Ευρώπη και η

αρχή του τέλους για τις δυνάμεις του άξονα. 

Οι Έλληνες φαντάροι υπερασπίστηκαν τα πάτρια εδάφη και την ανε-

ξαρτησία του Έθνους με θάρρος και αυταπάρνηση. Αποδύθηκαν δε με

πάθος σε ένα λυσσαλέο αγώνα κατά του Ιταλού κατακτητή και πολέμησαν

σκληρά όχι μόνο τις στρατιές του Μουσολίνι αλλά και έναν ακόμη εχθρό

πιο σκληρό και απρόβλεπτο, το βαρύ χειμώνα, τη βροχή, το αφόρητο

κρύο και το πυκνό χιόνι στα κακοτράχαλα και δύσβατα βουνά της Αλβα-

νίας. 

ODOIPORIKO ALBANIA_Layout 1  2/21/14  9:58 AM  Page 4



5

Η αγωνιστικότητα των Ελλήνων φαντάρων υπήρξε απαράμιλλη και

αναγνωρίστηκε όχι μόνο από τους συμμάχους μας αλλά και από τους εχ-

θρούς μας. 

Οι Έλληνες στρατιώτες υπήρξαν ο ταπεινός «Δαυίδ» που νίκησε τον

παντοδύναμο «Γολιάθ» με θάρρος και ανδρεία, που εντυπωσίασαν την

παγκόσμια κοινή γνώμη, τόσο ώστε ο Βρετανός Πρωθυπουργός Τσώρτσιλ

να αναφέρει για την ανδρεία των Ελλήνων.   

«Στο εξής δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά

ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες».

Το έπος του ’40 αλλά και η Κατοχή που ακολούθησε στοίχισαν ακριβά

στον Ελληνικό λαό, τόσο σε άψυχο όσο και έμψυχο υλικό. 

Ας δούμε με αριθμούς, πόσο χρόνο αντιστάθηκε η Ελλάδα στους κα-

τακτητές αλλά και οι υπόλοιπες Ευρωπαϊκές Χώρες, για να κατανοή-

σουμε το μεγαλείο του έπους του ’40. 

Η Ελλάδα αντιστάθηκε στους Ιταλούς και Γερμανούς κατακτητές 219

ημέρες, όταν η Νορβηγία μόλις 61 ημέρες, η Γαλλία 43 ημέρες, η Πολω-

νία 30 ημέρες, η Τσεχοσλοβακία και Δανία 0 ημέρες, ενώ άλλες χώρες

παραδόθηκαν χωρίς καμία αντίσταση. 

Οι ανθρώπινες απώλειες ενάντια στην εισβολή των ιταλικών και γερ-

μανικών στρατευμάτων ήσαν 13.679 φαντάροι μας. 

Στη διάρκεια της Κατοχής τα κατοχικά στρατεύματα εκτέλεσαν 84.165

άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Οι συνολικές απώλειες, των Ελλήνων, από

τις μάχες, τις εκτελέσεις και τις κακουχίες ανήλθαν στους 750.000, που

σε ποσοστό ήταν το 10% του πληθυσμού, όταν το αντίστοιχο ποσοστό

σε άλλες χώρες ήταν: Σοβιετική Ένωση 2,8%, Ολλανδία 2,2%, Γαλλία

2,0%, Γιουγκοσλαβία 1,7%, και Βέλγιο 1,5%. 

Οι αριθμοί δείχνουν το φόρο αίματος που πλήρωσε η πατρίδα μας στο

Β’ Παγκόσμιο πόλεμο. Από τους 13.679 φαντάρους μας, που έπεσαν κατά

την αντίσταση στην Ιταλο-Γερμανική εισβολή, οι 7.976 έπεσαν ηρωικά στα

πεδία των μαχών στη Βόρειο-Ήπειρο και παραμένουν ακόμα εκεί μέχρι

σήμερα θαμμένοι σε ομαδικούς τάφους, πολλοί σε άγνωστες θέσεις,

χωρίς μνήματα. Αυτή η απαράδεκτη κατάσταση οφείλεται στο γεγονός

ότι όλες οι ελληνικές Κυβερνήσεις μέχρι σήμερα, για λόγους πολιτικών
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σκοπιμοτήτων, δεν έχουν κάνει σχεδόν τίποτα, ώστε οι ήρωες του έπους

του ’40 να ταφούν σε νεκροταφεία. Αντίθετα οι Ιταλοί μετά τη λήξη του

πολέμου πήραν όλους τους νεκρούς τους από την Αλβανία. 

Οι ήρωες του ’40 δεν απαιτούν αλλά περιμένουν τις επίσημες ελλη-

νικές αρχές να πράξουν το καθήκον τους, ώστε οι ψυχές των νεκρών

ηρώων να αναπαυτούν εν ειρήνη. Αυτή είναι και η επιθυμία όλων εμάς

των επιγόνων τους, ας ελπίσουμε ότι αυτό θα γίνει σύντομα και έτσι θα

κλείσει μια μεγάλη εθνική πληγή, που είναι ανοικτή πάνω από εβδομήντα

χρόνια. 

Η Αρκαδία έλαβε μέρος στο έπος του ’40 με το 11ο Σύνταγμα, που από

την πρώτη στιγμή βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του μετώπου και έλαβε

μέρος στις νικηφόρες μάχες στα Αλβανικά βουνά. 

Το 11ο Σύνταγμα έλαβε μέρος στην απελευθέρωση των μεγάλων πό-

λεων της Βορείου Ηπείρου, Κορυτσάς, Χειμάρας, Τεπελένι, σκορπίζοντας

ενθουσιασμό και εθνική υπερηφάνεια σε όλη την Ελλάδα. 

Το τίμημα των Αρκάδων στις νικηφόρες μάχες στα Αλβανικά βουνά

ήταν 1.912 φαντάροι μας, που έπεσαν στα πεδία των μαχών, δηλαδή το

25% των πεσόντων στο Αλβανικό μέτωπο, ποσοστό, που είναι το μεγα-

λύτερο από οποιονδήποτε άλλο νομό της χώρας. 

Στο μνημείο που στήθηκε, πρόσφατα, στο χώρο του 11ου Συντάγματος

στην Τρίπολη προς τιμή των Αρκάδων πεσόντων, με ιδιωτική πρωτοβου-

λία, αναγράφονται τα ονόματα όλων των πεσόντων μαχητών και είναι ο

αδιάψευστος μάρτυρας αυτής της μεγάλης προσφοράς των Αρκάδων

ηρώων στο έπος του ’40. 

Το χωριό μας, στον πόλεμο του 1940 είχε μεγάλη συμμετοχή σε έμ-

ψυχο υλικό. 

Πάνω από 40 νέοι του χωριού μας βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή του

μετώπου και άλλοι τόσοι στα μετόπισθεν. Όσοι επέζησαν από τη φρίκη

του πολέμου είχαν να διηγηθούν φοβερές ιστορίες για τις μάχες που

έδωσε ο Ελληνικός στρατός στα βουνά της Αλβανίας και ο καθένας είχε

την δική του Οδύσσεια κατά την επιστροφή του στο χωριό με τα πόδια

από την Αλβανία, όταν κατέρρευσε το μέτωπο. Δυστυχώς αυτές οι μαρ-

τυρίες δεν έχουν καταγραφεί. 

Η προσφορά του χωριού μας ήταν: 
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Τρεις Κακουραίοι να μείνουν για πάντα στα Αλβανικά βουνά και πα-

ραμένουν ακόμη εκεί, για να φυλάνε Θερμοπύλες, χωρίς μνήματα, σε

άγνωστες θέσεις ταφής, χωρίς κανένας να μπορεί να ανάψει ένα κερί

στο μνήμα τους και ο πόνος είναι βαρύς και βουβός για μας τους επιγό-

νους τους και είναι: 

Ο ΜΠΡΟΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, δάσκαλος, γιος του Κωνσταντή και της

Χριστίτσας Μπρότση (Μποτσιώλα) μόλις 29 ετών με ελπιδοφόρο μέλλον.

Άφησε τις αίθουσες του Σχολείου του στο Πικέρνι, που

ήταν δάσκαλος και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του

μετώπου, από την έναρξη του πολέμου. Τραυματί-

στηκε θανάσιμα στις 9 Μαρτίου του 1941 και υπέ-

κυψε στα τραύματά του στις 15 Μαρτίου στο Β’

πεδινό χειρουργείο, στο χωριό Κοσίνα της Βορείου

Ηπείρου. Ετάφη στο πρόχειρο νεκροταφείο της περιο-

χής.  

Ο ΡΟΚΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αγρότης, 28 ετών, γιος του Κωνσταντή

και της Θεοφάνης Ρόκκα. Δραστήριος και δημιουργικός

σε θέματα γεωργίας. Υπηρέτησε στο 51ο Σύνταγμα Πε-

ζικού και έπεσε μαχόμενος για την υπεράσπιση του

ματωμένου 731 υψώματος στις Καμαράτες της Βο-

ρείου Ηπείρου, στις 11-2-1941. Ετάφη σε άγνωστο

μέρος της περιοχής.

Ο ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, τσοπάνης, 31 ετών, ο πα-

τέρας μου, γιος του Δημήτρη και της Γιωργίτσας Σταματόπουλου (Τσι-

ούγκου). Άφησε το κοπάδι του στο προβατοτσιούλι και

βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του μετώπου, από την

έναρξη του πολέμου. Στις 9 Μαρτίου 1941 τραυματί-

στηκε θανάσιμα και υπέκυψε την επομένη ημέρα

στο Β’ Πεδινό Χειρουργείο στο χωριό Κοσίνα της

Βορείου Ηπείρου, που είχε μεταφερθεί. Ετάφη στο

πρόχειρο Νεκροταφείο της περιοχής. Ο πατέρας μου
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και ο δάσκαλος ο Μπρότσης έχουν ταφεί στο ίδιο νεκροταφείο, στην Κο-

σίνα. 

Πέρα από τους τρεις ήρωες που έμειναν για πάντα στα Αλβανικά

Βουνά είχαμε και δύο άλλους νεκρούς: 

ΤΟ ΓΚΟΝΟ ΔΗΜΗΤΡΗ, γεωργό και οικοδόμο, 30 ετών.

Γιος του Χαράλαμπου και της Κωνσταντίνας Γκόνου,

βρέθηκε με το 51ο Σύνταγμα Πεζικού από την αρχή

του πολέμου στην πρώτη γραμμή. Την παραμονή του

θανάσιμου τραυματισμού του βρέθηκε με τον πατέρα

μου και το Γιάννη το Ρόκκα και μάλιστα κοιμήθηκαν

στο ίδιο αμπρί και οι τρεις. Ήταν και για τους τρεις η τε-

λευταία τους συνάντηση. Την επόμενη ημέρα τραυματίστηκε

και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ιωαννίνων, πρέπει να ήταν στα μέσα

του Γενάρη του ’41. Στις 23 Γενάρη, λόγω της σοβαρής κατάστασής του

μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο των Αθηνών. Υπέκυψε στα τραύματά του,

μετά από πολλαπλές εγχειρήσεις, στις 26 Αυγούστου του 1941. Ο εν-

ταφιασμός του έγινε στο νεκροταφείο της Κηφισιάς. 

ΤΟ ΜΠΡΟΤΣΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ, ανθυπολοχαγό, γιο του Φώτη Μπρότση, συγ-

γενή του Δάσκαλου. Δυστυχώς δεν βρέθηκαν στοιχεία για το πρόσωπό

του, ούτε και στο Αρχείο της Ιστορίας του Στρατού. Η οικογένειά του είχε

φύγει από το χωριό πολλά χρόνια πριν τον πόλεμο και είχε αποκοπεί από

αυτό. 

Η τελευταία μάχη του πολέμου δόθηκε στην Κρήτη από τις 20-30

Μαΐου του 1941. Οι Έλληνες φαντάροι όταν επέστρεψαν από το μέτωπο

μετά την κατάρρευσή του, οργανώθηκαν σε αντιστασιακές οργανώσεις

και μαζί με τον ηρωικό Κρητικό λαό έδωσαν ένα ακόμη μά-

θημα ανδρείας και ηρωισμού στο Γερμανό κατακτητή. 

Στη μάχη της Κρήτης έλαβε μέρος και ο ηρωικός

ταγματάρχης ΨΙΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ετών 39 γιος του

Κωσταντή και της Βασιλικής Ψιμούλη (Βέτα). 

Έπεσε ηρωικά μαχόμενος τους Γερμανούς αλεξι-
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πτωτιστές, στο Γαλατά Κρήτης, στις 20 Μαΐου του 1941. 

Στην Κατοχή το χωριό μας είχε ένα ακόμα θύμα και

αυτός είναι ο ΚΑΡΑΤΖΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ γεωργός ετών 30

γιος του Παναγή Καρατζιά που εκτελέστηκε το 1944,

στο Χιλιομόδι Κορινθίας από τους Γερμανούς κατα-

κτητές σε αντεκδίκηση της επίθεσης αντιστασιακών

οργανώσεων στο τρένο που μετέφερε Γερμανούς. Ο

Χρήστος κρατιόταν όμηρος των Γερμανών. 

Έτσι τα θύματα από το χωριό μας στον Β’ Παγκό-

σμιο Πόλεμο έφτασαν τα επτά (7). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ήρωες πολέμου του χωριού μας ήσαν όλοι

τριαντάρηδες και μάλιστα οι περισσότεροι  νιόπαντροι και άφησαν πίσω

χήρες γυναίκες και μωρά παιδιά, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν στα δύσκολα

χρόνια της μαύρης Κατοχής που ακολούθησαν. 

Τα Αλβανικά βουνά πότισαν με το αίμα τους και ένδοξοι ανάπηροι του

χωριού μας, που δεν πρέπει να τους ξεχνάμε, και ήταν: 

Ο Ρόκκας Δημήτριος (Μπόμης), ο Συμπρούκος Αντώνης και ο Τασιό-

πουλος Θεοφάνης.

Τα τραύματα του πολέμου δεν σημάδεψαν μόνο τα κορμιά τους και

κλόνισαν την υγεία τους αλλά κυρίως τραυμάτισαν βαθιά την ψυχή τους

για όλη τους τη ζωή.

Η συντήρηση της ιστορικής μνήμης και η οφειλόμενη  απόδοση τιμών

9

Ρόκκας Δημήτριος Συμπρούκος Αντώνης Τασιόπουλος Θεοφάνης
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σ’ αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι την τιμή και την ακε-

ραιότητα της πατρίδας είναι βασικό καθήκον όχι μόνο της πολιτείας και

των φορέων της αλλά και κάθε πολίτη χωριστά.

Στο πνεύμα αυτό, ο Σύλλογος Αρτεμισιωτών Αττικής τίμησε τους

ήρωες του χωριού μας όλων των πολέμων, με μνημόσυνο που έγινε στις

31 Οκτωβρίου 1999.

Στη συνέχεια το 2002 κυκλοφόρησε το λεύκωμα των πεσόντων Κα-

κουραίων στους εθνικούς αγώνες της Πατρίδος.

Με το έργο αυτό, όχι μόνο αποτυπώθηκαν τα ονόματα των Κακου-

ραίων πεσόντων στους εθνικούς αγώνες αλλά καταγράφηκε με ό,τι στοι-

χείο έχει η Υπηρεσία Ιστορίας Στρατού και συμπληρώθηκε με μαρτυρίες

των επιγόνων τους. 

Με αυτόν τον τρόπο απετράπη ο πανδαμάτορας χρόνος να σβήσει στο

πέρασμά του τις μνήμες. Και έτσι οι νεκροί ήρωες θα μείνουν αθάνατοι

στο πέρασμα των αιώνων, όπως τους αξίζει.

Το πνεύμα του έπους του 1940 σήμερα είναι επίκαιρο όσο ποτέ άλ-

λοτε, γιατί όπως τότε ο Ελληνικός λαός πρέπει να πει: 

ΟΧΙ στην ιστορική λησμονιά, γιατί οι λαοί που δεν διδάχθηκαν από την

ιστορία τους είναι καταδικασμένοι να την ξαναζήσουν. 

ΟΧΙ στην ηττοπάθεια και τον ενδοτισμό, στα πάσης φύσεως συμφέ-

ροντα, που υποδουλώνουν το φρόνιμα του λαού.

ΟΧΙ στους παραχαράκτες της ιστορίας μας, που μαζί με τους νεό-

πλουτους ψευτοπροοδευτικούς έχουν βαλθεί να υποβιβάσουν την σημα-

σία των μεγάλων εθνικών μας εορτών, στο όνομα τάχα της φιλίας των

λαών, που πίσω κρύβονται ύποπτα συμφέροντα. Είναι αυτοί που πρό-

σφατα αποπειράθηκαν να περάσουν στα σχολικά βιβλία, ότι το έπος του

’40 δεν ήταν τίποτα το σπουδαίο, ήταν απλά η απομάκρυνση των Ιταλών

από τους Έλληνες στα Ελληνοαλβανικά σύνορα.

Είναι οι ίδιοι που έγραφαν ότι οι Έλληνες της Σμύρνης το 1922 συνω-

στίζονταν στην παραλία της για να φύγουν οικειοθελώς από αυτή. Τέτοια

παραχάραξη της ιστορίας μας δεν θα μπορούσε να τη διανοηθεί ούτε ο

πιο δηλωμένος εχθρός της Ελλάδος. Πρέπει όμως να ξέρουν ότι όσο

ζούμε εμείς, τα παιδιά μας και οι επόμενες γενιές των ηρώων, που πότι-

σαν με το αίμα τους την ελευθερία της πατρίδας, δεν θα επιτρέψουμε
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σε κανένα από αυτούς να βεβηλώσουν την μνήμη τους, στο όνομα οποι-

ασδήποτε σκοπιμότητας.

Στους αθάνατους νεκρούς των πολέμων αξίζει αιώνια τιμή και δόξα.

Ας βροντοφωνάξουμε όλοι με μια φωνή

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940

Ζήτω οι αθάνατοι νεκροί του έπους του ’40

Ζήτω το Έθνος

Υ.Γ. Φέτος το χωριό μας για πρώτη φορά βιώνει το γεγονός ότι το

σχολείο του έκλεισε και αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά από συστάσεώς

του.

Έτσι, για πρώτη φορά τα παιδιά του χωριού μας δεν θα απαγγείλουν ποι-

ήματα στις εθνικές εορτές, ούτε θα καταθέσουν στεφάνι στο μνημείο

των ηρώων του χωριού.

Οι Σύλλογοι του χωριού θέλοντας να κρατήσουν ζωντανές τις μνήμες

των ηρώων Κακουραίων, θα προσφέρουν σε κάθε ένα νέο, ένα λεύκωμα

των πεσόντων, για να μην ξεχάσουν τους προγόνους τους, που έπεσαν

για την πατρίδα. 

Γιάννης Δημητρίου Σταματόπουλος

28/10/11
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“Ένα οδοιπορικό στην Αλβανία 

στους τόπους 

που πολέμησαν οι πατεράδες μας”

Αιδεσιμώτατε
Αγαπητά παιδιά, αγαπητοί συγχωριανοί.

Σήμερα είμαστε εδώ για να γιορτάσουμε, για μία ακόμη φορά, την

μεγάλη μας εθνική εορτή την 28η Οκτωβρίου 1940, αλλά και για να τιμή-

σουμε τους πατεράδες μας, που δημιούργησαν το ένδοξο έπος του ’40.

Ο σημερινός μου λόγος δεν θα έχει παράθεση γεγονότων, που λίγο ή

πολύ μας είναι γνωστά, όπως γίνεται συνήθως, αλλά θέλω να σας

μεταφέρω την προσωπική μου εμπειρία, που έζησα κατά την τριήμερη

επίσκεψή μου στην Αλβανία πέρυσι κατά τις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου

στους τόπους, που έλαβαν χώρα τα γεγονότα του Ελληνοϊταλικού

πολέμου το 1940.

Τα τελευταία χρόνια αναζητούσα τρόπο μετάβασής μου στην Αλβανία.
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Ήθελα να πάω εκεί που έπεσε και είναι θαμμένος ο πατέρας μου, ήταν

για μένα μια εσωτερική ανάγκη. 

Η ευκαιρία μου δόθηκε το 2011, όταν παρακολουθώντας κάποια

εκπομπή στην τηλεόραση για το έπος του ’40 μεταξύ των καλεσμένων

ξεχώρισα τον Ιστορικό - Ερευνητή Αγαθοκλή Παναγούλια. Ήλθα σε

επαφή μαζί του τις επόμενες μέρες και αργότερα συναντηθήκαμε. Αμέσως

διαπίστωσα ότι όχι μόνο ήταν ο άνθρωπος που αναζητούσα, αλλά ήταν ο

άνθρωπος που είχε κάνει προσωπική του υπόθεση το θέμα των πεσόντων

Ελλήνων στα Αλβανικά βουνά. Ακόμη είχε πρωτοστατήσει στην ανάδειξη

του μοναδικού στρατιωτικού νεκροταφείου στους Βουλιαράτες της Αλ-

βανίας και επισκεπτόταν ανελλιπώς την Αλβανία την 28η Οκτωβρίου τα

τελευταία 15 χρόνια. Ήταν ο άνθρωπος, που καθιέρωσε με συγγενείς πε-

σόντων τον επίσημο εορτα-

σμό της εθνικής μας εορτής

στην Αλβανία από την ελ-

ληνική μειονότητα στο νε-

κροταφείο του Βουλιαρατί-

ου. 

Πήρα την υπόσχεση ότι

την επόμενη χρονιά 2012

θα με έχει υπόψη του να με

συμπεριλάβει στους επισκέ-

πτες σε μια οργανωμένη με-

τάβαση στην Αλβανία. 

Αρχές Σεπτεμβρίου του

2012, όταν επικοινωνήσαμε μου είπε ότι έχει οργανωθεί προσκυνηματική

εκδρομή στην Αλβανία στις 26, 27 και 28 Οκτωβρίου από το Σύνδεσμο

Ιστορικών Συγγραφέων και την Ένωση Ελλήνων Λογοτεχνών. 

Στις 22 Οκτωβρίου, το τηλέφωνο κτύπησε και ο αγαπητός Αγαθοκλής

με ενημέρωσε να ετοιμάσω τη βαλίτσα μου. Η επιθυμία μου θα γινόταν

επιτέλους πραγματικότητα, δεν σας κρύβω την αγωνία μου. 

Έτσι στις 26 Οκτωβρίου στις 6 η ώρα το πρωί βρέθηκα στο σημείο εκ-

κίνησης, που ήταν η πλατεία Ομονοίας. 

Η πρώτη έκπληξη ήταν, όταν ο Αγαθοκλής μας ανακοίνωσε ότι θα

Στρατιωτικό κοιμητήριο Βουλιαρατίου. 
Εδώ αναπαύονται Έλληνες μαχητές του ’40.
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συνταξιδεύαμε με τον έφεδρο Ανθυπο-

λοχαγό της Αλβανίας Γιώργο Αναστα-

σόπουλο, ετών 94. Τον συνόδευαν η γυ-

ναίκα του, η κόρη του και ο γαμπρός του

και ήταν ακμαιότατος. 

Η διαδρομή ήταν ευχάριστη. Ξεκινή-

σαμε με μια γενική ενημέρωση από τον

αρχηγό της εκδρομής Αγαθοκλή Πανα-

γούλια και η ενημέρωση συνεχίστηκε

από τα προεδρεία των δύο σωματείων,

που ανέλαβαν να μας ενημερώσουν για

την ιστορία των περιοχών που περνού-

σαμε, Ελευσίνα, Κόρινθος, Αίγιο, γέφυρα

Ρίου-Αντιρίου, που γνώριζαν πολύ καλά

και ήταν μια πραγματική απόλαυση. Μετά

το μεσημέρι βρισκόμαστε στα Γιάννενα

και λίγο έξω από αυτά σταματάμε για

φαγητό. Αμέσως μετά ξεκινήσαμε για τα Ελληνοαλβανικά σύνορα. 

Η διαδρομή είναι μέσα από μέρη, που διαδραματίστηκαν τα πρώτα

γεγονότα του πολέμου. Έτσι, αρχίζουμε να μπαίνουμε στο πνεύμα του

’40. Από πολύ κοντά στο δρόμο μας είδαμε τα υψώματα Καλπάκι και

Γκραμπάλα, που αποτέλεσαν

το πρώτο θέατρο αιματηρότα-

των μαχών, όταν τμήματα των

ιταλικών δυνάμεων είχαν ει-

σέλθει στον Ελλαδικό χώρο,

με πρόθεση να καταλάβουν τα

Γιάννενα. Κοντά στο Καλπάκι,

στο δρόμο μας συναντάμε τη

σπηλιά που είχε στήσει το επι-

τελείο του ο υπερασπιστής του

Καλπακίου αντιστράτηγος Χα-

ράλαμπος Κατσιμήτρος, που κα-

τόρθωσε όχι μόνο να ανακόψει

Ο παλαίμαχος έφεδρος 
Ανθυπολοχαγός της Αλβανίας 

Γεώργιος Αναστασόπουλος 

Βουλιαράτι Αργυροκάστρου 
Το κτίριο που χρησιμοποιήθηκε 

στην περίοδο του ’40 ως νοσοκομείο, 
από τον Ελληνικό στρατό. 
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την προέλαση των υπέρτερων σε αριθμό και μηχανοκίνητα Ιταλικό στρατό,

αλλά γρήγορα να τον αναγκάσει να υποχωρήσει άτακτα πίσω στην

Αλβανία. Εδώ ο στρατός μας πέτυχε τις πρώτες νίκες. Σε λίγα λεπτά

φτάσαμε στο μεθοριακό φυλάκιο της Κακαβιάς και, μετά από τις τυπικές

διαδικασίες, μπήκαμε στην Αλβανία. Μπροστά μας ο κάμπος της Δρόπολης.

Σαν είδα μπροστά να απλώνεται ο κάμπος, τότε θυμήθηκα την ιστορία

που μου είχε διηγηθεί ο μακαρίτης, σήμερα Βασίλης Παπαθεοδώρου.

“Υπηρετούσα στα Ελληνοαλβανικά σύνορα και από το φυλάκιό μας

βλέπαμε τον κάμπο της Δρόπολης. Καθημερινά παρατηρούσαμε τον

κάμπο και βλέπαμε τις γεωργικές και άλλες εργασίες των χωρικών των

γύρω χωριών και ερχότανε στο νου μας ο δικός μας κάμπος με τους

δικούς μας ανθρώπους στο χωριό. Ξαφνικά, στις 26 και 27 Οκτωβρίου, ο

κάμπος ερήμωσε ούτε πουλί δεν πετούσε. Τότε καταλάβαμε ότι κάτι

σοβαρό θα συνέβαινε. Έτσι δεν εκπλαγήκαμε όταν το πρωί της 28ης

Οκτωβρίου ήρθε σήμα στη μονάδα μας για την κήρυξη του πολέμου, οι

προβλέψεις μας είχαν επαληθευτεί”. 

Ο αγαπητός Αγαθοκλής Παναγούλιας στο μικρόφωνο και η ενημέρωση

διαρκής και ενδιαφέρουσα. Μπροστά μας, αριστερά και δεξιά, αρκετά

χωριά σκαρφαλωμένα στις πλαγιές των Ακροκεραυνίων ορέων του

Γκόλικου και του Μακρύκαμπου. 

Το πρώτο χωριό αριστερά του δρόμου είναι το χωριό Βοδίνο, όπου

στον αύλειο χώρο της εκκλησίας φιλοξενεί 3 Ευζώνους από την Άρτα,

που σκοτώθηκαν στις 30 Νοεμβρίου 1940. Οι συγγενείς τους πληροφο-

ρήθηκαν για αυτούς μόλις το 2008.

Το πούλμαν κινείται στον κεντρικό δρόμο Κακαβιά - Αργυρόκαστρο -

Τεπελένι. Μετά από 6 χιλιόμετρα από την Κακαβιά, βγαίνουμε από το

δρόμο και επισκεπτόμαστε το χωριό Βουλιαράτες ή Βουλιαράτι.

Στο χωριό αυτό γράφτηκε ένα κομμάτι του έπους του ’40. Στο ύψωμα

του χωριού Άγιος Αθανάσιος, που τώρα δεσπόζει ένας Σταυρός, την 1η

Δεκεμβρίου 1940 το 6ο Σύνταγμα Πεζικού (Κορίνθου), έδωσε την πρώτη

μεγάλη μάχη του εναντίον των οπισθοχωρούντων Ιταλών, που είχαν

οχυρωθεί εκεί και πότισε με άφθονο ελληνικό αίμα το ύψωμα. 

Μετά το ύψωμα του Αγίου Αθανασίου, ο στρατός μας κατέλαβε τα

υψώματα γύρω από τα χωριά Ζερβάτι και Γράψι και έθεσε υπό ελληνικό
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έλεγχο το δρόμο προς Μουζίνα και Αγίους Σαράντα, που ήταν μεγάλης

στρατιωτικής σημασίας για την έκβαση του πολέμου στις επόμενες

μέρες. 

Οι απώλειες στο ύψωμα του Αγίου Αθανασίου ήταν 1 αξιωματικός

και 14 στρατιώτες νεκροί και 130 τραυματίες, αλλά και στα γύρω

υψώματα έπεσαν νεκροί άλλοι 7 φαντάροι μας. Όλοι τους από την

Κορινθία και Αχαΐα. 

Το χωριό Βουλιαράτες είναι αμιγώς ελληνικό. Επισκεφτήκαμε τα

σπίτια που είχαν παραχωρηθεί προθύμως από τους κατοίκους και ήταν

πάνω από 20, για να λειτουργήσουν ως νοσοκομεία σε όλη τη διάρκεια

του πολέμου και περιέθαλψαν μεγάλο αριθμό τραυματιών και παγόπληκτων

στρατιωτών μας. 

Ο βετεράνος του πολέμου Γιώργος Αναστασόπουλος, που μας ακο-

λουθούσε παντού, μπροστά στο νοσοκομείο που είχε νοσηλευθεί στη

διάρκεια του πολέμου, εξιστορεί τις αναμνήσεις του και την παραμονή

του στο χωριό μέχρι να επουλωθούν τα τραύματά του. Αργότερα επισκέ-

φτηκε και το σπίτι που είχε φιλοξενηθεί για λίγο. Η συγκίνηση του παλαί-

μαχου πολεμιστή του ’40, αλλά και όλων μας είναι εμφανής. 

Στη συνέχεια επισκεφθήκαμε το ανακαινισμένο και μοναδικό στρατιωτικό

νεκροταφείο που υπάρχει στη Βόρειο Ήπειρο και έχει ατομικούς τάφους

με τα ονόματα των πεσόντων και βρίσκεται στην είσοδο του χωριού. 

Το Κοιμητήριο αυτό φιλοξενεί 1 αξιωματικό και 58 στρατιώτες,

απώλειες του νοσοκομείου του χωριού και τιμητικά τον συντηρητή του

Κοιμητηρίου, για πολλά χρόνια, Δημήτρη Μπάκο. 

Στα οστεοφυλάκια, που είναι εντοιχισμένα στο μαντρότοιχο του κοι-

μητηρίου, φιλοξενούνται πάνω από 200 πεσόντες αγνώστων στοιχείων,

που μεταφέρθηκαν από τις γύρω περιοχές και οι οκτώ (8) από τους 15

πεσόντες στο ύψωμα του Αγίου Αθανασίου. 

Την ιστορία ίδρυσης του Στρατιωτικού Νοσοκομείου των Βουλιαράτων

αξίζει να την ακούσει κάθε Έλληνας, για να καταλάβει το μεγαλείο της

Ελληνικής ψυχής. 

Οι κάτοικοι των Βουλιαράτων στον πόλεμο του ’40, εκτός της παρα-

χώρησης των σπιτιών τους για να γίνουν νοσοκομεία, παραχώρησαν

στην είσοδο του χωριού ένα χωράφι, ιδιοκτησίας Μπάκου, για να γίνει
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νεκροταφείο των στρατιωτών, που κατέληγαν στο νοσοκομείο του χωριού.

Οι κάτοικοι τιμούσαν κανονικά όσους έχαναν τη μάχη με τη ζωή, σαν να

ήταν στην πατρίδα τους και τοποθετούσαν ξύλινους σταυρούς στα

μνήματα με αριθμούς. Έτσι έφτιαξαν ένα κατάλογο που κάθε αριθμός αν-

τιστοιχούσε σε κάθε στρατιώτη, που ήταν στο νεκροταφείο. 

Τον κατάλογο αυτόν τον κρατούσε ο ιδιοκτήτης του χωραφιού

Δημήτρης Μπάκος με κάθε μυστικότητα και συντηρούσε το νεκροταφείο

μέχρι το θάνατό του το 1972, αντικαθιστώντας τους σταυρούς που κατα-

στρέφονταν και περιμένοντας να παραδώσει τον κατάλογο στην Ελληνική

πολιτεία και τους συγγενείς των νεκρών στρατιωτών. Προτού πεθάνει,

παράδωσε τον κατάλογο στους συγγενείς του, που αυτοί τον έδωσαν

στις Ελληνικές αρχές όταν άνοιξαν τα σύνορα της Αλβανίας μετά το

1990.

Στον κατάλογο αυτόν έλειπαν τα ονόματα 18 πεσόντων.

Τον επίσημο κατάλογο των στρατιωτών που είχαν ταφεί στο νεκροτα-

φείο, τον είχε ο δάσκαλος του χωριού Γεώργιος Καλυβόπουλος. Ο Κα-

λυβόπουλος ζήτησε και εξασφάλισε από την Ελληνικές στρατιωτικές

αρχές τον πλήρη κατάλογο των απωλειών του Νοσοκομείου. Τον ήθελε

να φτιάξει ένα ηρώο πεσόντων όταν θα ελευθερωνόταν η πατρίδα. 

Τον κατάλογο τον φύλαξε με κίνδυνο της ζωής, του τα χρόνια που

ακολούθησαν. Αργότερα τον κατάλογο αυτόν ο Γιώργος Καλυβόπουλος

τον παρέδωσε στην κόρη του, που είχε μεταναστεύσει στην Αμερική και

επισκέφτηκε τις Βουλιαράτες το 1957, με την εντολή να τον δώσει στο

γιο του επίσης δάσκαλο Χρήστο Καλυβόπουλο, που ήταν στην Ελλάδα.

Έτσι, ο επίσημος κατάλογος από τον Χρήστο Καλυβόπουλο πέρασε

τυχαία στα χέρια του ιστορικού - συγγραφέα Αγαθοκλή Παναγούλια. 

Το 1999, οι υπουργοί Άμυνας Ελλάδας - Αλβανίας συμφώνησαν να

γίνει ανακαίνιση του νεκροταφείου στους Βουλιαράτες με έξοδα του Ελ-

ληνικού Κράτους. 

Η ανακαίνιση του νεκροταφείου άρχισε το Μάιο και ολοκληρώθηκε

αρχές Οκτωβρίου του 1999. Μαζί έγινε βελτίωση του μικρού ναού, που

υπήρχε στο Κοιμητήριο. Τον Μάιο του 1999, ο Μακαριώτατος Αρχιεπί-

σκοπος Τιράνων και Αλβανίας Αναστάσιος θεμελίωσε τον νέο ναό, που

τον αφιέρωσε στην Αγία Σκέπη, ώστε να εορτάζει στις 28 Οκτωβρίου. 
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Τα εγκαίνια του ανακαινισμένου νεκροταφείου έγιναν την 28η

Οκτωβρίου του 1999 με κάθε επισημότητα, αλλά από τους τάφους

έλειπαν 18 ονόματα νεκρών, που ήταν τα κενά από τον κατάλογο

Μπάκου. 

Τα πραγματικά ονόματα ανέλαβε να βρεί ο Αγαθοκλής Παναγούλιας,

ο οποίος είχε τον κατάλογο Καλυβόπουλου. Έτσι, από τις ημερομηνίες

θανάτου και άλλα στοιχεία σε συνεννόηση με τις στρατιωτικές αρχές της

χώρας μας στην Αλβανία, κατόρθωσε να βρεί τα ονόματα και εκεί που

έγραφε “άγνωστος” να μπει το όνομα του πεσόντα. 

Ο αγαπητός Αγαθοκλής δεν σταμάτησε εδώ, αλλά επισκέφτηκε με

προσωπικές μεταβάσεις τους περισσότερους συγγενείς των πεσόντων

και πήρε φωτογραφίες αυτών και τις τοποθέτησε στους τάφους. 

Το 2002 στις 28 Οκτωβρίου, οργάνωσε προσκυνηματική εκδρομή με

τους συγγενείς των πεσόντων, για πρώτη φορά. 

Όταν οι συγγενείς βρέθηκαν μπροστά στους τάφους των αγαπημένων

τους προσώπων, η συγκίνηση όλων ήταν μεγάλη, όπως διηγείται ο Αγα-

θοκλής. 

Στην ομάδα της δικής μας επίσκεψης ήταν και ο Βαγγέλης Λουκαντζίκος,

που βρέθηκε και αυτός για πρώτη φορά μπροστά τον τάφο του θείου του

Γιώργου Παπά από τα Γιάννενα, ύστερα από 72 χρόνια από τον θάνατό

του. 

Όλη την ιστορία του Νε-

κροταφείου Βουλιαράτων και

της γύρω περιοχής, με πολύ

φωτογραφικό υλικό έχει απο-

τυπώσει ο Αγαθοκλής Πανα-

γούλιας στο βιβλίο του “Όσοι

δεν γύρισαν από το μέτωπο”,

ένα βιβλίο ύμνος στο έπος

του ’40. 

Ανάβουμε όλοι μας ένα

κερί στο εκκλησάκι του νε-

κροταφείου και με τις ευχές

μας να αναπαύσει τις ψυχές των ηρώων μας που έπεσαν για την πατρίδα,

Ο ανιψιός του πεσόντα Γεωργίου Παππά, 
Λουκαντζίκος Βαγγέλης, αντικρίζει 

για πρώτη φορά τον τάφο του θείου του, 
στον τόπο τιμής.
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γυρίζουμε στο πούλμαν για αναχώρηση, ήδη έχει αρχίσει να μουσγώνει. 

Βγήκαμε και πάλι στον κεντρικό δρόμο, και μετά από λίγο, στρίψαμε

για τους Αγίους Σαράντα, που ήταν η βάση μας.

Περάσαμε μέσα από χωριά, που σε όλα σχεδόν βρίσκονται θαμμένοι

Έλληνες φαντάροι σε χωράφια και λαγγάδια. Όλα τα υψώματα και τα

βουνά έχουν ποτιστεί με ελληνικό αίμα. 

Αργά το βράδυ φτάνουμε στους Αγίους Σαράντα, μια πόλη με πλει-

οψηφία Ελληνικού πληθυσμού. Θυμηθήκαμε ότι στις 6 Δεκεμβρίου 1940

ο Ελληνικός στρατός είχε μπει θριαμβευτής στην πόλη, ύστερα από

σκληρές και αιματηρές μάχες που είχε δώσει στα γύρω υψώματα. Έτσι

τελείωσε η πρώτη ημέρα επίσκεψης στην Αλβανία. 

Δεύτερη μέρα
Το πρόγραμμα της δεύτερης μέρας ήταν βαρύ, προέβλεπε επίσκεψη

στη Χειμάρρα το πρωί και το απόγευμα στον κεντρικό τομέα από Αργυ-

ρόκαστρο - Τεπελένι - Κλεισούρα - Πρεμετή. Για να καλύψουμε το πρό-

γραμμα ξυπνήσαμε νωρίς και στις 7 η ώρα ξεκινήσαμε για τη Χειμάρρα. Ο

καιρός είχε αλλάξει από τη νύχτα, η ημέρα ήταν βροχερή. Ο δρόμος είναι

κατά μήκος της Αδριατικής θάλασσας. Σε όλα τα μέρη έγιναν φονικές

μάχες μέχρι που ο στρατός μας μπήκε θριαμβευτής στις 23 Δεκεμβρίου

του 1940, στη Χειμάρρα. 

Στα χωριά που περάσαμε, Άγιος Βασίλειος, Πικέρασι, Μπόρσι, Άγιος

Δημήτριος, έχουν μείνει για πάντα Έλληνες μαχητές του ’40. Μετά από

2 ½ ώρες διαδρομή φτάνουμε

στη Χειμάρρα, μια ωραία παρα-

λιακή πόλη. Δεν σταματάμε σε

αυτή αλλά προχωράμε για την

παραλία στη θέση Βάνοβα. Ο

Αγαθοκλής Παναγούλιας μας επι-

φύλαξε μία ακόμη έκπληξη. Ψι-

λόβρεχε, αρκετοί συνταξιδιώτες

μας έμειναν στο πούλμαν. Οι πιο

πολλοί, ξεκινήσαμε ακολουθών-

τας τον Αγαθοκλή, που μας οδη-

γεί μέσα από θαμνόδεντρα και
Μνημείο Ελλήνων πεσόντων του ’40 

στη Βάνοβα Χειμάρας
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λασπόδρομο σε ένα κτήμα με ελαιόδενδρα, που είναι σε ένα πλάτωμα.

Στην είσοδο του κτήματος υπάρχει ένα μνημείο, με μια μαρμάρινη πλάκα

με ονόματα και ρητά, έργο της Βορειοηπειρωτικής νεολαίας “ΟΜΟΝΟΙΑ”,

αφιερωμένο στους Έλληνες μαχητές του ’40. Απέναντι ορθώνεται το

βουνό Σκουτάρα, ένα ακόμη θέατρο αιματηρών μαχών, που στοίχισε τη

ζωή εκατοντάδων Ελλήνων φαντάρων. 

Και εδώ αρχίζει η έκπληξη! Από το σπιτάκι, που υπάρχει στο κτήμα,

βγήκε μια μαυροφορεμένη γυναίκα με λευκό κεφάλι και λεπτή σιλουέττα

κρατώντας ένα ματσάκι λουλούδια στο χέρι. Με σταθερό βήμα έρχεται

προς το μέρος μας, αγκαλιάζει τον Αγαθοκλή Παναγούλια και χαιρετά

όλους μας. Με βουρκωμένα μάτια μας λέει “Καλώς τους, δεν σας

περίμενα με τέτοιο καιρό”. Είναι

η Ερμιόνη Πρίγγου. Μας διη-

γείται με δάκρυα το μυστικό που

έκρυβε η οικογένειά της για πε-

ρισσότερο από 50 χρόνια και

δεν είναι άλλο από το ότι στον

κήπο του σπιτιού τους έκρυβαν

δύο τάφους με έξι Έλληνες φαν-

τάρους. Είναι τα “παιδιά της”,

όπως μας λέει. Μας δείχνει τις

θέσεις των δύο τάφων, έχει το-

ποθετήσει από ένα σταυρό στε-

ρεωμένο με ένα σωρό πέτρες ο

καθένας. 

Ξέρει τα ονόματα των τεσ-

σάρων φαντάρων και ο Αγαθο-

κλής, που έχει ερευνήσει την

περίπτωση, της λέει και τα ονό-

ματα των δύο άλλων. Έτσι συμ-

πληρώνεται η εξάδα. 

Η κυρά-Ερμιόνη μας διηγείται

ότι στον πόλεμο του ’40 ήταν

δεκάχρονη παιδούλα. Δίπλα στο

Συνάντηση με την «Κυρά της Σκουτάρας» 
Ερμιόνη Πρίγγου στον κήπο της. 

Το ύψωμα της Σκουτάρας στη Χειμάρα
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σπίτι τους μια ομάδα 15 Ελλήνων φαντάρων με το λοχία Ραυτόπουλο

μαχόταν εναντίον των Ιταλών, που είχαν οχυρωθεί στο απέναντι ύψωμα

“Σκουτάρα”. Οι Ιταλοί έκαναν συνεχώς εφόδους, για να σπάσουν την ελ-

ληνική γραμμή της Χειμάρρας. Η μάνα μου, μας λέει, κουβαλούσε στη

ράχη της τα κιβώτια με τα πυρομαχικά και εγώ πήγαινα τσάι στους φαν-

τάρους, που έφτιαχνε η γιαγιά μου. 

Ο πατέρας της έθαψε τους ηρωικούς φαντάρους, όταν έπεσαν νεκροί

σε κάποια επίθεση των Ιταλών. Αργότερα, για να ξεγελάσει τις αρχές,

που ήθελαν να τους εξαφανί-

σουν, φύτεψε από μια αχλαδιά

στα κεφάλια των παιδιών. 

Σήμερα τα δένδρα αυτά

έχουν ξεραθεί και μόνο τα κο-

τσάνια τους έχουν μείνει. 

“Όλα τα χρόνια έρχομαι και

ανάβω κερί και τους λιβανίζω,

τότε που πρέπει” μας λέει.

Το παράπονό της είναι ότι

δεν έχει έλθει κάποιος από την

Ελληνική Πολιτεία αλλά και ούτε

από τους συγγενείς τους για

να ρωτήσουν για τους φαντά-

ρους, που φυλάει στον κήπο

της. Και θυμάται ότι ο πατέρας

της πήγε φυλακή για τρία χρόνια

και η οικογένειά του εξορίστηκε,

γιατί δεν αποκάλυψαν το μυ-

στικό τους. 
Μας πήγε και μας έδειξε την

πρώτη γραμμή του μετώπου,
σώζονται ακόμη τα προχώματα
και μας μίλησε για τις επιθέσεις
των Ιταλών αλλά και των φαν-
τάρων μας στο ύψωμα της Σκουτάρας, που όλοι έμειναν άταφοι. Τα

Η Ερμιόνη Πρίγγου δείχνει το πρόχωμα 
της πρώτης γραμμής, δίπλα στο σπίτι της

Ομαδικός τάφος τριών πεσόντων 
στον κήπο της Ερμιόνης Πρίγγου 

στη Βάνοβα της Χειμάρας
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χιόνια στο βουνό ήταν πολλά. Η συναισθηματική φόρτιση στο άκουσμα
όλων αυτών από τη σεβάσμια κυρά Ερμιόνη ήταν μεγάλη. “Κυρά της
Σκουτάρας” την αποκάλεσε κάποιος σαν την “Κυρά της Ρω”. Η κυρά-
Ερμιόνη εβδομήντα δύο χρόνια λιβανίζει και αφήνει λουλούδια, σαν
μάνα, σαν αδελφή, στους έξι αζήτητους ήρωες του έπους του ’40. 

Αυτό είναι μάθημα ιστορίας και όχι εκείνα των πανηγυρικών λόγων με
βερμπαλισμούς και κούφια λόγια. 

Ο χρόνος μας πιέζει, η βροχή δυναμώνει, αποχαιρετούμε την κυρα-
Ερμιόνη εγκάρδια, σαν να την γνωρίζαμε χρόνια. Την κλείνουμε στην
καρδιά μας για πάντα, γιατί αυτό της αξίζει.

Επιστρέφουμε στο πούλμαν και αμέσως παίρνουμε το δρόμο της επι-
στροφής προς Αγίους Σαράντα, γιατί έχουμε πολλά μέρη ακόμη να επι-
σκεφτούμε. 

Στο δρόμο της επιστροφής από τα προεδρεία των δύο σωματείων
πέφτει η ιδέα να απονεμηθεί μια πλακέττα για την ελληνικότητα της
“Κυράς της Σκουτάρας”, Ερμιόνης Πρίγγου. Μετά από λίγες βδομάδες
από την επιστροφή μας στην Αθήνα, έγινε μια σεμνή γιορτή στην αίθουσα
της Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, που βραβεύτηκαν ο βετεράνος του
πολέμου του ’40 Γιώργος Αναστασόπουλος, παραβρέθηκε ο ίδιος, η
Ερμιόνη Πρίγγου, ο Γιώργος και ο Χρήστος Καλυβόπουλος και ο Δημήτρης
Μπάκος. Τα βραβεία των τελευταίων παρέλαβαν συγγενείς τους. Ήταν
το ελάχιστο που μπορούσαν να κάνουν οι πνευματικοί ταγοί των δύο σω-
ματείων. Είχε προηγηθεί προβολή βίντεο από την επίσκεψή μας στην
Αλβανία, που είχε επιμεληθεί ο Αγαθοκλής Παναγούλιας. 

Τις απογευματινές ώρες βρισκόμαστε στο ηρωικό Αργυρόκαστρο,
πρωτεύουσα της Βορείου Ηπείρου, που στις 8 Δεκεμβρίου 1940 μπήκε
θριαμβευτής ο Ελληνικός στρατός. Στην παρέα μας προστέθηκε και ο
Βορειοηπειρώτης δημοσιογράφος Θανάσης Ντίνος. Μας ενημερώνει για
την ιστορία του Αργυροκάστρου και των γύρω περιοχών στη διάρκεια
του πολέμου. Για τους Αλβανούς ακόμη και σήμερα μας λέει, είναι ο
“Μεγάλος Πόλεμος” και αναφέρονται με θαυμασμό για τον Ελληνικό
στρατό. 

Στη διαδρομή μας έδειξαν τα χωριά Κολώνια, Γκολέμι, Προγκονάτι

και άλλα. Δεξιά μας έχουμε το τεράστιο βουνό Γκόλικο, με αρκετά χωριά

στις πλαγιές του. Όλα αυτά τα μέρη έχουν ποτιστεί με ελληνικό αίμα. Ο
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Αγαθοκλής Παναγούλιας στις καταστάσεις του, έχει τον αριθμό των

φαντάρων μας που έπεσαν σε κάθε μέρος. 

Συνεχίζουμε την πορεία μας και φτάνουμε στη διασταύρωση, που

οδηγεί στο χωριό Λουζάτι. Αριστερά έχουμε τον ορεινό όγκο του Κουρ-

βελεσίου και δεξιά μας τα βουνά της Τρεμπεσίνας και τα στενά της Κλει-

σούρας, που τα διασχίζει ο ποταμός Αώος, που ενώνεται με το Δρίνο για

να χυθούν μαζί στην Αδριατική. 

Συνεχίζουμε ευθεία και σε λίγο φτάνουμε στο Τεπελένι. Στην κεντρική

πλατεία δεσπόζει το άγαλμα του Αλή Πασά. Δεν σταματάμε καθόλου

γιατί ο καιρός είναι βροχερός, συνεχίζουμε περιφερειακά την πόλη και

βρίσκουμε το κάστρο της. Εδώ ο Αλή Πασάς είχε φιλοξενήσει τον Λόρδο

Βύρωνα. Στο δυτικό τμήμα υπάρχει μια μεγάλη είσοδος στο κάστρο, που

οι κάτοικοι του Τεπελενίου την ονομάζουνε “Η τρούπα του Ντούτσε”.

Στην περίοδο του πολέμου, ο Μουσολίνι είχε εγκαταστήσει το Μάρτιο

του 1941 το επιτελείο του, για να κατευθύνει την “Εαρινή επίθεση”.

Έκανε τότε την τελευταία προσπάθεια να περάσει τα στενά της Κλεισούρας,

για να μπεί στην Ελλάδα. 

Εγκαταλείπουμε το Τεπελένι και κατευθυνόμαστε στα στενά της

Κλεισούρας. Όνομα και πράμα. Τα στενά της Κλεισούρας είναι μια στενή

λωρίδα γης που τη διασχίζει ο ποταμός Αώος και δεξιά και αριστερά ορ-

θώνονται κατακόρυφα δύο οροσειρές με μολυβί βράχια πάνω από 1.500

μέτρα, γεμάτα μαύρα έλατα. Στον επισκέπτη που διέρχεται από τα στενά

αυτά, το περιβάλλον του δημιουργεί δέος. Στον πόλεμο του ’40 είχαν

δύο μέτρα χιόνι. 

Στα στενά της Κλεισούρας παίχτηκε η τύχη του Ελληνοϊταλικού πο-

λέμου. Σε αυτά τα στενά και στη γύρω περιοχή, έλαβε χώρα το θέατρο

των μεγάλων επιχειρήσεων του Ελληνικού στρατού, που έγινε σε δύο

φάσεις. 

Πρώτη φάση
Τα ελληνικά στρατεύματα μετά τις νικηφόρες μάχες στην Πίνδο,

απώθησαν τους Ιταλούς στην Αλβανία και στις 21 Νοεμβρίου, μέσω Κόνι-

τσας, εισέρχονται στο Αλβανικό έδαφος. 

Έτσι στις 21 Νοεμβρίου του 1940 ελευθερώνουν την Κορυτσά. Στις 4

Δεκεμβρίου εισέρχονται στην Πρεμετή και αμέσως αρχίζει η επίθεση για
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τον έλεγχο των στενών της Κλεισούρας. Στα βουνά αλλά και σε ολόκληρη

την περιοχή το χιόνι σκεπάζει τα πάντα και το ψύχος είναι πολικό, -300

Κελσίου τη νύχτα. Οι Ιταλικές δυνάμεις ανθίστανται, γιατί γνωρίζουν τη

στρατηγική σημασία των στενών. Οι μάχες είναι αιματηρές, ειδικά στα

υψώματα 717 και 731, που έχουν μεγάλη σημασία για τον έλεγχο των

στενών. 

Στις 10 Γενάρη του ’41 τα ελληνικά στρατεύματα, μετά από ένα μήνα

αδιάκοπων, μαχών συντρίβουν τις Ιταλικές δυνάμεις και θέτουν υπό τον

έλεγχό τους τα στενά της Κλεισούρας. Οι Ιταλοί απωθούνται στην

περιοχή του Τεπελενίου. 

Οι Ελληνικές δυνάμεις έχουν απώλειες 13.936 νεκρούς και 62.663

τραυματίες από την έναρξη του πολέμου έως τις 18 Απριλίου 1941 από

τους οποίους 25.000 παγόπληκτοι. Οι Ιταλικές δυνάμεις έχουν τριπλάσιες

τουλάχιστον απώλειες. 

Δεύτερη φάση
Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούν στα βουνά της

Αλβανίας, χιόνια και πολικό ψύχος, έχουν σαν συνέπεια να ανασταλλούν

μερικώς οι επιχειρήσεις και από τις δύο πλευρές. Οι ιταλικές δυνάμεις

επιδιώκουν τον έλεγχο των υψωμάτων 717 και 731, αλλά σε όλες τις

προσπάθειες αποκρούστηκαν από τις ελληνικές δυνάμεις. 

Ο Μουσολίνι σχεδιάζει στις αρχές Μαρτίου νέα επίθεση για να ανα-

καταλάβει τα στενά της Κλεισούρας και από εκεί να εισέλθει στην

Ελλάδα. Αυτός είναι ο μοναδικός δρόμος, αφού οι άλλοι δύο δρόμοι, της

Κακαβιάς και του Περάσματος στη Θεσπρωτία από τον ποταμό Καλαμά,

έχουν κλείσει οριστικά γι’ αυτόν. 

Για το σκοπό αυτό έχει μετακινήσει στην Αλβανία τις πιο επίλεκτες

μονάδες του Ιταλικού στρατού και αρχές Μαρτίου βρίσκεται ο ίδιος στο

Τεπελένι για να διευθύνει την μεγάλη “Εαρινή επίθεση”. 

Στις 6:30 το πρωί της 9ης Μαρτίου 1941, αρχίζει η επίθεση με ισχυρό

βομβαρδισμό όλων των Ελληνικών θέσεων στην περιοχή της Κλεισούρας,

με κύριο στόχο τα στρατηγικής σημασίας υψώματα 717 και 731. Οι βομ-

βαρδισμοί διαρκούν μέχρι το βράδυ. Στις μάχες που ακολούθησαν τις

επόμενες μέρες, έπεσαν 100.000 οβίδες από την Αεροπορία και το Πυρο-
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βολικό. Οι επιχειρήσεις άρχισαν στις 9 Μαρτίου και τελείωσαν στις 27

Μαρτίου, χωρίς να μπορέσουν να κάμψουν τις Ελληνικές δυνάμεις, που

ανθίστανται σθεναρά. Τα στενά της Κλεισούρας και τα γύρω υψώματα

έγιναν ο τάφος χιλιάδων Ιταλών. Οι Έλληνες φαντάροι μας έμειναν αμε-

τακίνητοι στις θέσεις τους με αρκετές απώλειες.

Την πρώτη μέρα της επίθεσης, 9 Μαρτίου, τραυματίζονται θανάσιμα

ο πατέρας μου και ο δάσκαλος Θανάσης Μπρότσης και τις επόμενες

μέρες κατέληξαν στο νοσοκομείο της Κοσίνας, που είχαν μεταφερθεί.

Ο Ντούτσε απογοητευμένος και ταπεινωμένος στις 22 Μαρτίου γυρίζει

στη Ρώμη. Έχει τελικά ηττηθεί κατά κράτους από τους Έλληνες. Ο Ελλη-

νοϊταλικός πόλεμος κρίθηκε στα στενά της Κλεισούρας με συντριπτική

ήττα των Ιταλών. 

Το μέτωπο της Αλβανίας κράτησε μέχρι τις 6 Απριλίου 1941. Οι Γερ-

μανικές δυνάμεις από τα Βουλγαρικά σύνορα έχουν εισέλθει στην

Ελλάδα, το μέτωπο καταρρέει και οι Ελληνικές δυνάμεις, που βρίσκονται

στην Αλβανία, παίρνουν το δρόμο της επιστροφής, αφήνουν όμως πίσω

τους περίπου 8.000 νεκρούς στα Αλβανικά βουνά. Έτσι γράφεται το

“ΕΠΟΣ ΤΟΥ ’40”. 

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας μέσα στα στενά της Κλεισούρας και σε

λίγο φτάνουμε στη θέση Σαϊμόλα. Σταθμεύουμε και κατεβαίνουμε όλοι

από το πούλμαν. Στη μέση ενός

χωραφιού είναι ένας μεγάλος

σταυρός. Ο αγαπητός Αγαθο-

κλής μας ενημερώνει ότι εδώ

αναπαύονται 720 πεσόντες,

διακρίνονται οι τάφοι. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι το

χωράφι αυτό έχει χαρακτηρι-

στεί “άκαρπη γη” και δεν καλ-

λιεργείται από το 1941. Εδώ

έχουν ταφεί μερικοί από τους

χιλιάδες φαντάρους μας, που

έπεσαν στη μάχη της Κλεισούρας. Για να αποτίσουμε φόρο τιμής στα πα-

λικάρια που περιμένουν 72 χρόνια για να τα φροντίσει η μητέρα Πατρίδα,

Στα στενά της Κλεισούρας
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να μαζέψει τα κόκκαλά τους και να τα μεταφέρει στο πλησιέστερο νε-

κροταφείο, ψέλνουμε τον Εθνικό μας Ύμνο. Συνεχίζουμε την πορεία μας

και λίγο πιο κάτω φτάνουμε στη Μονή του Αγίου Νικολάου της Κλεισούρας.

Εδώ ο Μακαριώτατος Αλβανίας Αναστάσιος έχει φτιάξει ένα νέο ανα-

γνωρισμένο νεκροταφείο 384 θέσεων. Οι κενές θέσεις περιμένουν τους

νεκρούς της Κλεισούρας και των γύρω περιοχών που είναι πολλοί. 

Αφήνουμε τη Μονή και συνεχίζουμε. Δεξιά μας στο βουνό είναι σκαρ-

φαλωμένο το μικρό χωριό Πέστανι, εδώ έχουν ταφεί 300 φαντάροι μας. 

Ο Πειραιώτης Σάββας Μαύρος, που είναι συνταξιδιώτης μας, ατενίζει

το χωριό και θυμάται τον πατέρα του, που άφησε την τελευταία του πνοή

στις 3/1/41 και είναι μεταξύ των 300.

Σε λίγο φτάνουμε στην κωμόπολη Κλεισούρα και επισκεπτόμαστε το

Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στο κέντρο της. Στο γυναικωνίτη αυτού

του Ναού φυλάσσονται σε κιβώτια τα οστά 294 πεσόντων. Είναι μερικοί

από αυτούς που έπεσαν στα γύρω βουνά. Αναγνωρισμένος είναι ένας, ο

στρατιώτης Ευστάθιος Καλόγηρος. 
Ο Αγαθοκλής μας έδειξε το δρόμο που οδηγεί στο ηρωικό Χάνι Μπα-

λαμπάνι και λίγο πιο πέρα στο περιμάχητο ύψωμα 731, που από τους
βομβαρδισμούς κατέβηκε 5 μέτρα, με μεγάλες απώλειες και από τις δύο
αντιμαχόμενες πλευρές. Στο κοντινό ύψωμα Σπι Καμαράτε έπεσε ο
Γιάννης Ρόκκας και είναι θαμμένος σε άγνωστη θέση στο ύψωμα αυτό. 

Φεύγουμε από την Κλεισούρα και μέσα από τον κάμπο της πηγαίνουμε
για Πρεμετή. 

Στη μέση της διαδρομής ο
Αγαθοκλής από το μικρόφωνο με
καλεί να “ετοιμαστώ” είμαστε
κοντά στο χωριό Κοσίνα, εκεί
που είναι θαμμένος ο πατέρας
μου. 

Τα συναισθήματά μου εκείνη
τη στιγμή, δεν περιγράφονται.
Αισθάνομαι ένα κόμπο στο λαιμό
και μια γροθιά στο στομάχι, η
συγκίνηση είναι ανείπωτη. Το χωριό Κοσίνα της Πρεμετής 
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Κατεβαίνουμε από το πούλμαν
και βρίσκομαι στο χώρο, που είναι
θαμμένοι 223 φαντάροι μας, με-
ταξύ αυτών ο πατέρας μου και ο
δάσκαλος Θανάσης Μπρότσης. 

Ο χώρος είναι ο περίβολος της

εκκλησίας της Παναγίας της Κο-

σίνας, του 14ου αιώνα. Λίγα μέτρα

πιο πάνω είναι το σπίτι, που ήταν

Χειρουργείο - Νοσοκομείο και

άφησαν την τελευταία τους πνοή.

Νοερά χαιρετάω τον πατέρα μου

και το δάσκαλο Θανάση Μπρότση,

αλλά και το Γιάννη Ρόκκα που εί-

ναι μερικά χιλιόμετρα μακριά. 

Μάζεψα λίγο χώμα από ένα

διπλανό χωράφι, αφού ο περίβολος

της εκκλησίας είναι περιφραγμέ-

νος. Ο χρόνος παραμονής περιο-

ρισμένος, η συγκίνηση εμφανής

και τα λόγια περιττά. Γυρίζουμε

στο πούλμαν και παίρνουμε το

δρόμο προς Πρεμετή. Στο κέντρο

της μικρής πόλης είδαμε την εκ-

κλησία, που έγιναν τα τελευταία

επεισόδια. Ο καιρός ήταν βροχε-

ρός. 

Χωρίς καθυστέρηση παίρνουμε

το δρόμο της επιστροφής για τη

βάση μας, έχει αρχίσει να νυχτώ-

νει. Στο γυρισμό κάνουμε μια στά-

ση στο Αργυρόκαστρο και συνε-

χίζουμε για Αγίους Σαράντα. Η

δεύτερη μέρα ήταν πολύ φορτι-

σμένη συγκινησιακά και πολύ κου-

ραστική. 

Η εκκλησία της Κοσίνας του 15ου αιώνα
στο χώρο της οποίας αναπαύονται 

223 μαχητές του ’40.
Μεταξύ των οποίων ο πατέρας μου 

(Δημήτρης Σταματόπουλος) και 
ο Δάσκαλος (Θανάσης Μπρότσης)

Το κτίριο που χρησιμοποιήθηκε στην
περίοδο του ’40 ως Νοσοκομείο 

στο χωριό Κοσίνα. Εδώ άφησαν την
τελευταία τους πνοή ο πατέρας μου

(Δημήτρης Σταματόπουλος και 
ο Δάσκαλος Θανάσης Μπρότσης.

Ο Γιάννης Δημ. Σταματόπουλος στον
τόπο της θυσίας του πατέρα του στην

Κοσίνα της Πρεμετής, παίρνει λίγο χώμα
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Τρίτη μέρα 
Ξημερώνει 28η Οκτωβρίου. Ο επίσημος εορτασμός της εθνικής μας

εορτής από την Ελληνική μειονότητα της Αλβανίας, θα γίνει στο χωριό

Βουλιαράτες, στο οργανωμένο

Στρατιωτικό νεκροταφείο. Η δο-

ξολογία θα γίνει στην εκκλησία

του χωριού, του Αγιου Αθανασίου.

Το πρωί ξεκινάμε για τους Βουλια-

ράτες εγκαταλείποντας τους Αγί-

ους Σαράντα. Στο μικρόφωνο του

πούλμαν ο Πρόεδρος κ. Στάθης

Παρασκευόπουλος μας διαβάζει

κάτι που έγραψε το βράδυ, εμ-

πνευσμένος από όσα είδε. Ήταν

πράγματι ο λόγος του ένας ύμνος

στους πεσόντες του ’40. Φτάνοντας

στους Βουλιαράτες, αφήνουμε από

ένα γαρύφαλλο σε κάθε τάφο του

νεκροταφείου και πηγαίνουμε στην

εκκλησία. Στην δοξολογία χορο-

στατεί ο Μητροπολίτης Αργυρο-

κάστρου κ. Δημήτριος.

Μετά το τέλος της δοξολογίας

η πομπή με την ελληνική σημαία

στην κεφαλή, που την κρατούν 4

μαθητές του σχολείου του χωριού

και ακολουθούν μαθητές με εθνικές ενδυμασίες πηγαίνει προς το νεκρο-

ταφείο. Ακολουθούν οι επίσημες αρχές. Ο πρέσβης της Ελλάδος στα

Τίρανα, ο πρόξενος της Ελλάδας στο Αργυρόκαστρο, συγγενείς πεσόντων,

οι τοπικές αρχές και πλήθος κόσμου. Στο Μνημείο των Ηρώων του Κοι-

μητηρίου, από τους μαθητές έγινε προσκλητήριο πεσόντων, που

προκάλεσε ρίγη συγκίνησης σε όλους. 

Έγινε κατάθεση στεφανιών και μαθητική εκδήλωση με ποιήματα για

Το μνημείο ηρώων 
στο Κοιμητήριο Βουλιαρατίου 

Η πομπή με την ελληνική σημαία 
πηγαίνει στο Κοιμητήριο Βουλιαράτων
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το έπος του ’40. Η πιο συγκινητική

στιγμή ήταν η κατάθεση στεφάνου

από τον παλαίμαχο έφεδρο Ανθυ-

πολοχαγό της Αλβανίας Γιώργο

Αναστασόπουλο. Ακολουθεί δε-

ξίωση στο πολιτιστικό κέντρο του

χωριού. Αργά το απόγευμα παίρ-

νουμε το δρόμο της επιστροφής. 

Στο δρόμο περνούν από το

μυαλό μου όλα όσα είδα και έζησα

τις τρεις αυτές μέρες και αναλο-

γίζομαι, με δέος και θαυμασμό,

το ψυχικό σθένος που είχαν οι

πατεράδες μας, που πολέμησαν

με πάθος και αυτοθυσία για την

πατρίδα, σε αυτά τα κακοτράχαλα

και αφιλόξενα βουνά της Αλβανίας.

Τους οφείλουμε την ύπαρξή μας,

γι’ αυτό δεν πρέπει να τους ξεχά-

σουμε ποτέ. 

Μετά από αυτό το ταξίδι αι-

σθάνομαι να έχει φύγει ένα βάρος

από πάνω μου. Είδα που είναι

θαμμένος ο πατέρας μου, μα πιο

πολύ με γαληνεύει το γεγονός ότι ο χώρος αυτός είναι ο περίβολος της

εκκλησίας της Παναγίας της Κοσίνας και έχει παρέα το δάσκαλο Θανάση

Μπρότση. Ας είναι καλά εκεί που είναι, θα είναι για πάντα στην ψυχή

και την καρδιά μου. Ελπίζω στο μέλλον σε μια νέα επίσκεψη στην

Κοσίνα, με τους συγγενείς και των άλλων πεσόντων. 

Θέλω δημόσια να ευχαριστήσω τον Ιστορικό - Ερευνητή Αγαθοκλή

Παναγούλια, γιατί με τις ενέργειές του έχει κρατήσει και κρατάει ακόμη

ζωντανές τις μνήμες των ηρώων του 1940, και ειδικά αυτών που είναι

θαμμένοι στα χωράφια και στα βουνά της Αλβανίας. Αυτή τη στιγμή βρί-

σκεται στους Βουλιαράτες για μια ακόμη χρονιά, πιστός στο καθήκον

Στο Κοιμητήριο Βουλιαρατίου, 
προσκλητήριο πεσόντων απο μαθήτριες

Ο παλαίμαχος μαχητής του ’40 
Γεώργιος Αναστασόπουλος 

καταθέτει στεφάνι στο μνημείο ηρώων
στο νεκροταφείο Βουλιαρατίου
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που έχει τάξει. 

Θα ήθελα να σας θυμίσω τους Κακουραίους πεσόντες του 1940. 

Πρώτος έπεσε ο Γιάννης Ρόκκας στις 11-2-1941, δεύτερος ο πατέρας

μου στις 10-3-1941, τρίτος ο δάσκαλος Θανάσης Μπρότσης στις 15-3-

1941, τέταρτος ο Γιάννης Ψιμούλης στη μάχη της Κρήτης στις 20-5-

1941, πέμπτος ο Δημήτρης Γκόνος, που κατέληξε μετά από σοβαρό

τραυματισμό στο μέτωπο στις 26-8-1941 και έκτος ο Χρήστος Καρατζάς

τον Αύγουστο του 1944 θύμα της γερμανικής κατοχής. 

Οι ανάπηροι πολέμου είναι: Ρόκκας Δημήτρης, Συμπρούκος Αντώνης

και Τασιόπουλος Θεοφάνης. 

Το έπος του ’40 ας είναι για όλους μας και ειδικότερα για τους νέους

μας φωτεινό παράδειγμα ηρωισμού και αυτοθυσίας, που τόσο έχουμε

ανάγκη στις μέρες μας. 

Ζήτω η 28η Οκτωβρίου 1940.
Ζήτω το Έθνος. 

Γιάννης Δημητρίου Σταματόπουλος 
28/10/13
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