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[  Ε Π Ε Τ Ε Ι Α Κ Ο   :

Του Άγγελου Τερζάκη

“Ελληνική Εποποΐα     

                                 1940-1941”

…Θα ήταν η ώρα τέσσερες παρά τέταρτο πριν από τα 
χαράματα όταν το τηλέφωνο άρχισε να κουδουνίζει.

Ο Κατσιμήτρος δεν τ’ άκουσε. Κοιμόταν με σιδερένια 
αταραξία. Το τηλέφωνο επέμενε, σα βιαστικό και σαν αλα-
φιασμένο. Τότε πετάχτηκε από τον ύπνο του το κοριτσάκι 
του Μεράρχου, κατέβηκε από το κρεβάτι του, έτρεξε, πήρε 
το ακουστικό,. Ήταν από την Αθήνα, από το Γενικό Επιτε-
λείο, μια φωνή ανυπόμονη:

- Ξυπνήστε αμέσως το στρατηγό! Ο Μέραρχος ξύπνησε. 
Στο τηλέφωνο του είπαν ότι ο Πρεσβευτής της Ιταλίας είχε 
επιδώσει πριν από λίγο τελεσίγραφο, ο Πρόεδρος της κυβερ-
νήσεως το απέρριψε και στις 6 η ώρα θ’ αρχίσει η επίθεση 
των Ιταλών. Στη βεβαίωση του Μεράρχου πως η Μεραρχία 
θα κάνει το καθήκον της, όπως το επιβάλλει η εθνική τιμή 
και με τον τρόπο που αυτή ξέρει, η φωνή απ’ την Αθήνα 
απάντησε όπως και το περασμένο βράδυ: «Στρατηγέ μου, 
καλή επιτυχία».

Ο Κατσιμήτρος κατέβηκε από το γραφείο του.
Λίγη ώρα αργότερα, το Επιτελείο της Μεραρχίας έφευγε 

βιαστικά, μέσα στη νύχτα και στη βροχή, για να εγκατα-
σταθεί στις σκηνές, στον πρώτο του πολεμικό σταθμό διοι-
κήσεως, δέκα χιλιόμετρα δώθε από το Καλπάκι, στη Βρύση 
του Πασά. Άρχιζε η εκστρατεία.

Η νύχτα ήταν άγρια, φουρτουνιασμένη. Μπουμπουνητά 
ασταμάτητα συντάραζαν το στερέωμα, το νερό έπεφτε 
δαρτό, με λύσσα, να πνίξει την πλάση… Ξαφνικά, μέσα στο 
υγρό κι αναστατωμένο σκοτάδι, εκεί απάνω στα φυλάκια, 
ακούστηκε από τις σκοπιές στριγγιά φωνή, ο συναγερμός: 
«στα όπλα!» Πίσω, σε σταθμούς των τμημάτων που βρίσκο-
νταν κλιμακωμένα σε βάθος από τη μεθόριο, καλπασμοί 
πλατάγισαν, φωνές σπάθισαν τη νύχτα: «Αξιωματικοί! 
Πόλεμος! Στα όπλα!». Μαζί, μεσ’ από το άγριο μπουμπου-
νητό, ξεχώριζαν τώρα κάποιες βροντές πιο τρανταχτές, 
πιο κοντινές, που έκαναν τη γη να τιναχτεί ξαφνιασμένη. 
Έσκασαν στο σκοτάδι εδώ – εκεί λάμψεις. Το πυροβολικό 
του εχθρού, οι πρώτες οβίδες. Η γη της Ηπείρου, χτυπη-
μένη κατάσαρκα…

Το μέτωπο, πέρα ως πέρα, καιγόταν τώρα από τα πυρά 
του εχθρού. Με όλα τους τα πυροβολικά οι Ιταλοί έριχναν 
σε πλάτος και σε βάθος. Κοκκίνιζε ο ορίζοντας με την τρε-
μουλιαστή, πένθιμη αντιφεγγιά του χαλασμού, το έδαφος 

έτρεμε. Κι ο Έλληνας φαντάρος στεκόταν απορημένος, με 
το τουφέκι ακόμα κρύο στη χούφτα του, κοίταζε κι ανα-
ρωτιόταν πιο τάχα πάθος να είχε ξυπνήσει μονομιάς εκεί 
αντίκρυ, και γιατί. Ότι και να του είχανε πει, ότι και να 
περίμενε, ήταν λίγο για να εξηγήσει τούτο το βάναυσο 
ξέσπασμα μέσα στο βαθύ τον όρθρο. 

Η εισβολή άρχισε μόλις κόπασε το κανονίδι, από πολλές 
μεριές μαζί: Από την Μέρτζανη προς το Χάνι Μπουραζάνι, 
από τους Δρυμάδες προς το Δελβινάκι, από την Κακαβιά 
προς το Χάνι Δελβινάκι πάλι, από την Κονίσπολη προς 
του Φιλιάτες. Είχε ξημερώσει τώρα και τα τμήματα του 
εχθρού φαίνονταν ξεκάθαρα, σε πυκνές φάλαγγες παράτα-
ξης πορείας περισσότερο παρά μάχης, να προχωρούν μέσα 
στην Ελλάδα. Οι φρουρές των φυλακίων, κατά τις οδηγίες 
που τους είχαν δοθεί, αποσύρονταν κανονικά στις ορισμέ-
νες του θέσεις, να συναντήσουν τα τμήματα προκαλύψεως 
που άρχιζαν τον επιβραδυντικό τους αγώνα. Ήταν το σχέ-
διο της Μεραρχίας.

Οι Ιταλοί δεν περίμεναν αντίσταση, ή το πολύ – πολύ 
είχαν φανταστεί μια προσχηματική μονάχα αντίσταση. 
Μόλις αντίκρυ τους έσκασαν οι πρώτοι πυροβολισμοί από 
τις ραχούλες, στάθηκαν ξαφνιασμένοι. Ταμπουρωμένοι οι 
λιγοστοί άντρες των ελληνικών φυλακίων στα υψώματα, 
έριχναν απάνω στον εχθρό συνέχεια και με πείσμα. Οι 
ιταλικές φάλαγγες, που είχαν ξεκινήσει με παράταξη θεα-
τρική, μπροστά οι μοτοσικλετιστές, πίσω τα θωρακισμένα 
αυτοκίνητα, πιο πίσω το πεζικό, κλονίστηκαν, φούσκωσαν 
και ξεφούσκωσαν στη στιγμή, σαν το κορμί του φιδιού, 
έσπασαν, σκόρπισαν στις πλαγιές γύρω, μέσα στα σκοίνα 
και στα πουρνάρια.

Οι άντρες του φυλακίου Κακαβιάς, που ορίζει μιαν από 
τις τρεις οδικές αρτηρίες από Αλβανία σ’ Ελλάδα, είχανε 
προλάβει να συμπτυχθούν ένας – ένας στο πρώτο σύνθημα 
του συναγερμού, ώρα πεντέμιση. Ο τελευταίος, ένας λοχίας, 
άφησε μέσα στο φυλάκιο το φανάρι του πετρελαίου αναμ-
μένο. Οι Ιταλοί, βλέποντας το φως, νόμισαν πως το φυλά-
κιο κατέχεται κι άρχισαν να του ρίχνουν με πυροβόλα και 
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με όλμους. Βλέποντας ωστόσο ησυχία, φοβήθηκαν παγίδα, 
έβαλαν φωνή στα ελληνικά, να παραδοθεί η φρουρά. Καμιά 
απάντηση. Τότε ξανάρχισαν να ρίχνουν, καταιγιστικά. 
Τέλος οι αξιωματικοί πρόσταξαν εφ’ όπλου λόγχη και το 
πεζικό όρμησε. Βρήκανε μέσα στο έρημο φυλάκιο το φανάρι 
μοναχικό, να τους περιμένει.

Αν η επίθεση άρχισε γενικά στις πεντέμιση, σε πολλά 
σημεία οι Ιταλοί είχανε ξεκινήσει από πολύ νωρίς, τις μικρές 
ώρες της νύχτας, προτού ακόμα επιδοθεί το τελεσίγραφο 
και η Μεραρχία ειδοποιήσει τα φυλάκια για την επικείμενη 
εισβολή. Στο φυλάκιο ανάμεσα Μέρτζανη και Σκορδίλη, ένα 
ιταλικό τμήμα είχε περάσει το ποτάμι από νωρίς κι έκοψε 
την τηλεφωνική γραμμή. Απονήρευτοι ένας Έλληνας δεκα-
νέας κι ένας στρατιώτης, πήγαιναν να την διορθώσουν, όταν 
οι Ιταλοί, που παραφύλαγαν, χύμηξαν, τους άρπαξαν και 
τους αιχμαλώτισαν. Στο φυλάκιο της Λεοντοξανάκης όμως, 
κοντά στους Φιλιάτες, η αρετή του εχθρού έδωσε ακόμα 
καλλίτερο δείγμα της: Δίχως καμιά προπαρασκευή πυροβο-
λικού εδώ, στο βαθύ σκοτάδι, τα ιταλικά τμήματα προχώρη-
σαν αθόρυβα, αθέατα μέσα στο δάσος, πήδηξαν απάνω στον 
σκοπό, τον σκότωσαν, έπιασαν δύο στρατιώτες. Οι άλλοι του 
φυλακίου πρόλαβαν κι έφυγαν. Την προηγούμενη ημέρα, 
οι ίδιοι εκείνοι Ιταλοί είχαν έρθει από το δικό τους φυλάκιο 
αντίκρυ, να ζητήσουν ψωμί, γιατί τάχα είχαν αργήσει να 
λάβουν τα τρόφιμά τους. Στην πραγματικότητα, είχαν έρθει 
να κατατοπιστούν για το πραξικόπημα που ετοίμαζαν. Οι 
Έλληνες, από τα έξι ψωμιά που βρίσκονταν στο φυλάκιο, 
τους είχανε δώσει τα πέντε….

Αλλά το εχθρικό πυροβολικό ακουγότανε τώρα στα Γιάν-
νινα. Με την ημέρα που έφεγγε μια, είχε βγει και η Ιταλική 
αεροπορία, έριχνε πάνω στα μικρά ελληνικά τμήματα των 
συνόρων που συμπτύσσονταν σε διαδοχικές θέσεις. Τον 
αγώνα των τμημάτων προκαλύψεως είχε αναθέσει ο Κατσι-
μήτρος στον Μαυρογι-
άννη να τον διευθύνει, 
που ήξερε καλά το έδα-
φος και τους ηγήτορες 
των τμημάτων. Τα 
εχθρικά αεροπλάνα ανα-
κάλυψαν γρήγορα το 
Σταθμό Διοικήσεως της 

Μεραρχίας στη Βρύση του Πασά, έριξαν μια κόκκινη φωτο-
βολίδα με αλεξίπτωτο, για να την επισημάνουν στα βομβαρ-
διστικά τους. Στον τομέα Μέρτζανης – Κόνιτσας ωστόσο οι 
Ιταλοί δεν μπορούσαν να προχωρήσουν: ένας λόχος ελληνι-
κός, από τα υψώματα, τους είχε καθηλώσει με τα πυρά του. 
Αριστερά κάτω, στον παραλιακό τομέα, στους Φιλιάτες, το 
βαρύ πυροβολικό των Ιταλών ρίχνει συγκεντρωτικά μέσα 
στην πόλη, πάνω στον άμαχο πληθυσμό, σκοτώνει. Η θέση 
των εισβολέων είναι πλεονεκτική, για την ώρα έχουν την 
πρωτοβουλία, εκδηλώνονται όπως θέλουν. Οι ελληνικές 
δυνάμεις, το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να προβάλ-
λουν αντίσταση μετρημένη, επιβραδυντική. Τα αποσπά-
σματα καταστροφών, κάτω από το άγριο σφυροκόπημα του 
εχθρικού πυροβολικού, κατορθώνουν ν’ ανατινάξουν γέφυ-
ρες, κομμάτι των δρόμων. Ανατινάζεται η γέφυρα μέσα στη 
χαράδρα, στους Αγιούς. Στην Αρινίτσα, ένας έφεδρος ανθυ-
πολοχαγός του Μηχανικού, ο Πελένης, σέρνεται ανάμεσα 
στις οβίδες που σκάζουν γύρω και βάζει φωτιά στο φυτίλι: 
Η μεγάλη, στρατηγικώς σπουδαία γέφυρα, τινάζεται στον 
αέρα.

Ο αγώνας έχει πια γενικευτεί σ’ όλο το μέτωπο, καίγεται 
ο τόπος, τραντάζεται συθέμελα από όλα μαζί τα πυροβολικά, 
τις βόμβες, τις ανατινάξεις. Σύσσωμη η Ήπειρος, πρόμαχος 
της ελληνικής γης, ορθώθηκε, ανεμίζει το σπαθί της, και 
κρατώντας το ξεσκισμένο κι όλας χιτώνα της με τ’ αριστερό, 
πισωπλατίζει αργά, αντιπατάει και χτυπάει. Το Γενικό Επιτε-
λείο, από τα τέλη Αυγούστου, είχε στείλει στην VIII Μεραρ-
χία μήνυμα που έλεγε καταλήγοντας: «…. αναγνωρίζεται η 
δυσχερής θέσις, εις ην ευρίσκεται η μεραρχία. Η κυβέρνησις 
δεν αναμένει βεβαίως εκ της μεραρχίας νίκας, δεδομένης 
της αριθμητικής υπεροχής του αντιπάλου, αναμένει όμως 
εκ ταύτης, να σώση την τιμήν των ελληνικών όπλων…». Η 
VIII Μεραρχία στρατολογημένη ολόκληρη από την Ήπειρο, 

και που αγωνιζό-
ταν τώρα για την 
πατρική της γη, 
δεν θα σώσει μόνο 
την τιμή των ελλη-
νικών όπλων. Θα 
τους χαρίσει και τις 
πρώτες νίκες. ]
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