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Δθεί ςειά εηο ηελ πιαγηάλ ηεο Οίηεο, θαζώο ν ζπλλεθηαζκέλνο 

νπξαλόο πέξα πξνο ηελ Αλαηνιήλ, άξρηδε λα κνπληαίλε θαη ελώ 

καο επεξνύληαδε ην παγσκέλν αγέξη ησλ βνπλώλ, αθνύ εμέζεζα 

ηαο ηειεπηαίαο πιεξνθνξίαο πεξί ηνπ ερζξνύ αλέπηπμα εηο ηνπο 

Άγγινπο θαη εηο απηνύο πνπ ζα νδεγνύζαλ ηα παιιεθάξηα καο 

εηο ηελ κάρελ ην ηειηθόλ ζρέδηόλ κνπ. 

Καηέλεκα ηαο δπλάκεηο καο εηο έμε ζρεκαηηζκνύο θξνύζεσο θαη 

θαηαζηξνθήο: 

 Ο πρώηος ζτημαηιζμός απνηεινύκελνο από κηαλ νκάδα ζπλ 

κηα εκηνκάδα (ζπλνιηθώο 20 άλδξεο ηνπ ζπγθξνηήκαηνο 

Βεινπρηώηε) από ηνπο Αλζππίιαξρνλ Γεκεηξίνπ (Νηθεθόξνλ) 

θαη Γηακαληήλ ζα έζπεπδε λα θαηαιάβε ηελ γέθπξαλ ηεο 

Καξνύηαο, επί ηνπ Σπεξρεηνύ δηα ηεο νπνίαο δηέξρεηαη ε 

ακαμσηή νδόο εθ Λακίαο πξνο Γνξγνπόηακνλ. Ο ζρεκαηηζκόο 

απηόο είρε σο απνζηνιήλ λα πξνβάιε αληίζηαζηλ κέρξηο 

εζράησλ θαη λα εμαζθαιίζε ηελ γέθπξαλ εηο πεξίπησζηλ θαζ’ ήλ 

ν ερζξόο ζα επερείξεη λα θηλήζε εληζρύζεηο εθ ηεο αλσηέξσ 

θαηεπζύλζεσο πξνο ην πεδίνλ ηνπ θπξίνπ αγώλνο. 

Ο δεύηερος ζτημαηιζμός απνηεινύκελνο εθ κηαο νκάδνο ηνπ 

ΔΛΑΣ (14 άλδξεο) ππό ηνλ Δπακεηλώλδα κε βνεζό ηνλ 

Λάκπξνλ (έθεδξνλ αλζππνινραγόλ Μεραληθνύ Σπύξνλ 

Μπέθηνλ) δηαζέησλ έλα νπινπνιπβόινλ θαηειάκβαλε ζέζεηο εηο 

απόζηαζηλ 300 – 500 κέηξσλ βνξείσο ηεο γέθπξαο επί ηνπ 

πξαλνύο ύπεξζελ ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πξνο 

Ληαλνθιάδη. Απνζηνιή ηνπ ζρεκαηηζκνύ απηνύ ήην:  

1) Να ζπλνδεύζε ηνλ ινραγόλ Θέκηλ ηεο αγγιηθήο νκάδνο, ν 

νπνίνο ζα απέθνπηε ηα ηειεγξαθηθά θαη ηειεθσληθά 

ζύξκαηα πξνο Λακίαλ ελ ζπλερεία ζα εηνπνζέηεη 

εθξεθηηθόλ κεράλεκα επί ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο. 

2) Δηο πεξίπησζηλ πξνσζήζεσο ερζξηθώλ ηκεκάησλ από ην 

Ληαλνθιάδη πξνο ηνλ Γνξγνπόηακνλ, δηα ηεο 

ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο, λα πξνζβάιε ηελ 
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ακαμνζηνηρίαλ επζύο κόιηο αύηε ζα αθηλεηνπνηείην εθ ηεο 

αλαηηλάμεσο ηνπ εθξεθηηθνύ κεραλήκαηνο. 

Τν ζεκείνλ δξάζεσο ηεο νκάδνο Δπακεηλώλδα σξίδεην εηο  

κηθξάλ ζρεηηθήλ απόζηαζηλ από ηελ γέθπξαλ, δηόηη 

βνξεηόηεξνλ ήξρηδε ν θάκπνο όπνπ ε εγθαηάζηαζηο ελέδξαο 

δπζρεξήο ζα ήην θαη επηθίλδπλνο. 

Ο ηρίηος ζτημαηιζμός είρε ηελ απηή πεξίπνπ απνζηνιή, 

αιιά λνηίσο ηεο γέθπξαο θαη εηο απόζηαζηλ 1500 – 2000 

κέηξσλ, επί ηεο ζηδεξνδξνκηθήο γξακκήο πξνο ηελ 

Παπαδηάλ. Απεηειείην επίζεο από κηα νκάδα ηνπ ΔΛΑΣ κ’ 

έλα νπινπνιπβόινλ ππό ηνλ Λεπηέξε, ε νπνία ζα ζπλόδεπε 

ηνπο Άγγινπο ζακπνηέξ ηαγκαηάξρελ Τδσλ Κνπθ θαη ηνλ 

Άγγινλ ινραγόλ Ναη Μπάξθεξ. Δηο ηνλ ζρεκαηηζκόλ απηόλ 

εηνπνζέηεζαλ ηνλ ρσξνθύιαθα Γηώξγν Μαηνύθα, δηα λα 

έρνπλ νη Άγγινη καδί ηνπο θαη έλα άλζξσπνλ εηο ηνλ νπνίνλ 

λα εκπνξνύλ λα βαζίδνληαη απνιύησο. 

Οη δύν επόκελνη ζρεκαηηζκνί, ν ηέηαρηος θαη ν πέμπηος, 

απνηεινύλ ηνλ όγθν θξνύζεσο, ηελ δύλακηλ εθόδνπ, ε νπνία 

ζα εθύθισλε ηελ γέθπξαλ θαη ζα θαζίζηα δπλαηήλ ηελ 

αλαηίλαμίλ ηεο. 

Ο ηέηαρηος ζτημαηιζμός δπλάκεσο 20 αλδξώλ 

ζπλεθξνηήζε απνθιεηζηηθώο εμ αληαξηώλ ησλ δηθώλ κνπ 

Οκάδσλ ππό ηνλ αλζππνινραγόλ Σση. Παπαρξήζηνπ κε 

βνεζόλ ηνπ ηνλ Λεσλίδα Πεηξνπνπιάθελ, θαη είρε σο 

απνζηνιήλ ηελ εμνπδεηέξσζηλ ησλ ερζξηθώλ αληηζηάζεσλ 

επί ηνπ βνξείνπ άθξνπο ηεο γέθπξαο. Ζ ελέξγεηά ηνπ ζα 

ππνζηεξίδεην από ηα ππξά ηνπ Ηηαιηθνύ ππξνβόινπ πνπ κνπ 

είραλ δώζεη νη Άγγινη. 

Ο πέμπηος ζτημαηιζμός εηο ηνλ νπνίν αλεηέζε θαη ε 

ζπνπδαηνηέξα απνζηνιή ηνπ ηαθηηθνύ κέξνπο ηεο ελεξγείαο 

καο, ε εμνπδεηέξσζηο ησλ ερζξηθώλ αληηζηάζεσλ εηο ην 

λόηηνλ άθξνλ ηεο γέθπξαο, ήην ν ηζρπξόηεξνο ηόζνλ εηο 
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αξηζκόλ αλδξώλ όζνλ θαη εηο κέζα ππξόο. Απεηειέζζε από 

κίαλ νκάδα ηδηθήλ κνπ εθ 15 αλδξώλ, δύν νκάδαο ζπλ κία 

εκηνκάδα ηνπ ΔΛΑΣ (ζπλνιηθώο 34 άλδξεο) θαη ηνλ 

Καξαιίβαλνλ κε 4 από ηνπο ελόπινπο ηνπ. Ζ όιε δύλακηο 

ηνπ πέκπηνπ ζρεκαηηζκνύ ππήρζε εηο ηαο δηαηαγάο ηνπ 

Μηραήι Μπξηδάθε, επηθεθαιήο δε ησλ αλδξώλ ηνπ ΔΛΑΣ 

εηέζε ν Αγξαθηώηεο (έθεδξνο αλζππνινραγόο Καβξέληδνο ή 

Κσζηνύιαο). Πιελ ησλ απηνκάησλ Σηελ ην ζπγθξόηεκα 

απηό ζα δηέζεηε 4 νπινπνιπβόια.  

Τν ζρέδηνλ ηεο επηρεηξήζεσο θαζώξηδε ηελ εμήο επηζεηηθή 

δηάηαμηλ εηο ηνλ πέκπηνλ ζρεκαηηζκόλ:  

Άθξνλ αξηζηεξόλ επί ηεο δεμηάο όρζεο ηνπ Γνξγνπνηάκνπ, ε 

νκάο ηνπ ΔΛΑΣ ππό ηνλ Καξαθσηηά (ρσξνθύιαθα Φαηδήλ), 

ελ ζπλερεία, εμ αξηζηεξώλ πξνο ηα δεμηά, νκάο ηνπ ΔΛΑΣ 

ππό ηνπο Γθέθαλ (Ν. Κσζηνξίδνλ) θαη Βάξδαλ, νκάο ηνπ 

ΔΛΑΣ ππό ηνλ Νηθεηαξάλ (ρσξνθύιαθα Γηθαίνλ) θαη 

εκηνκάο Καξαιίβαλνπ, ηέινο εηο ην δεμηόλ νκάο ΔΓΔΣ. 

Ζ επηζεηηθή ελέξγεηα ζα αλεπηύζζεην σο εμήο:  

Δλώ αη νκάδεο ηνπ ΔΛΑΣ ζα πξνζέβαιαλ ηελ ζθνπηάλ θαη 

πνιπβνιείνλ επί ηνπ λνηίνπ άθξνπ ηεο γέθπξαο, ε νκάο ηνπ 

ΔΓΔΣ έπξεπε λα επηηεζή θαη λα θαηαιάβε ην δεζπόδνλ 

ύςσκα κεηαμύ ηεο ζήξαγγνο θαη ηνπ εξγνζηαζίνπ 

αζεηπιίλεο. Καηά ηαο πιεξνθνξίαο καο επί ηνπ πςώκαηνο 

ππήξρε αληηαεξνπνξηθόλ ππξνβνιείνλ. Δπζύο κόιηο ζα 

εγίλεην ε θαηάιεςηο ηεο θπξίαο ηεο θνξπθήο ηνπ πςώκαηνο 

επί ηνπ νπνίνπ ζα εγθαζίζηαλην ε νκάο ηνπ ΔΓΔΣ ζα 

επεηίζεην θαη ζα απέθνπηελ ηελ νδόλ δηαθπγήο ησλ Ηηαιώλ 

από ηνλ ζηξαησληζκόλ ηεο δεμηάο όρζεο πξνο ην εξγνζηάζηνλ 

αζεηπιίλεο θαη ηνλ θάκπνλ. Ωο νδεγόλ ηνπ πέκπηνπ 

ζρεκαηηζκνύ ώξηζα ηνλ Γηάλλε Αγνπξίδε. Οη έλνπινη 

ρσξηθνί ηνπο νπνίνπο είρε θέξεη καδί ηνπ ζα ερξεζίκεπαλ σο 

νδεγνί ησλ άιισλ ηεζζάξσλ ζρεκαηηζκώλ. 
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Ο έκηος ζτημαηιζμός ππό ηελ αξρεγία ηνπ Τνκ Μπαξλο, 

πεξηειάκβαλε ηελ «Οκάδα Καηαζηξνθήο» απνηεινπκέλελ εθ 

ησλ Άξζνπξ Έληκνληο, Ίληεξ Γθίιι θαη Νηέληο Φάκζνλ, ηελ 

ειιεληθήλ ζσκαηνθπιαθήλ ησλ Άγγισλ ζακπνηέξ εθ ησλ 

ηξηώλ αληαξηώλ ηδηθώλ κνπ θαη ηξηώλ ηνπ Άξε, ηνλ Μπάθαλ, 

ηνλ κόλνλ από ηνπο ιεζηαληάξηαο ηνπ Καξαιίβαλνπ πνπ είρε 

δείμεη απ’ αξρήο θαιήλ δηαγσγήλ έλαληη ησλ Άγγισλ θαη πνπ 

επέκελε ηώξα λα ηνπο αθνινπζήζε, θαη ηέινο ηνλ Κύπξηνλ 

θαη ηνπο δύν Άξαβαο ζηξαηηώηαο πνπ είρε πεξηκαδέςεη ν 

Έληπ εηο ηελ Γθηώλα. 

Ο ζρεκαηηζκόο απηόο θξπκκέλνο εηο ηελ θνίηελ ηνπ 

Γνξγνπνηάκνπ εγγύο ηεο γέθπξαο ζα αλέκελε λα 

νινθιεξσζή ε εθθαζάξηζηο ησλ Ηηαιηθώλ αληηζηάζεσλ, 

νπόηε ζα έζπεπδε λα θάκε ηελ δνπιεηά ηνπ, λα αλαηηλάμε 

δειαδή ηα δύν κεηαιιηθά ππόβαζξα πνπ εζηήξηδαλ ην δεμηόλ 

ηκήκα ηνπ έξγνπ. Οδεγόο ησλ Άγγισλ ζακπνηέξ ζα ήην ν 

πηζηόο θαη αηξόκεηνο Γηάλλεο Πηζηόιεο. 

Τν Κλιμάκιον ηοσ Αρτηγείοσ ηέινο ζα εγθαζίζηαλην εηο ηελ 

θνξπθήλ ελόο ινθίζθνπ επί ηεο αξηζηεξάο όρζεο ηνπ 

Γνξγνπνηάκνπ απέλαληη αθξηβώο ηεο γέθπξαο, ηελ νπνίαλ ζα 

εβιέπακελ θαζ’ όινλ ην άλνηγκά ηεο θαη εηο απόζηαζηλ 

πεληαθνζίσλ πεξίπνπ κέηξσλ από απηήλ. Μαδί κνπ ζα 

έκελαλ ν Έληπ Μάγηεξο κε ηνλ Κξίο Γνπληράνπδ θαη ν Άξεο 

κε ηνλ Πεξηθιήλ, ηνλ Θάλνλ θαη κεξηθνύο αθόκε ειαζίηαο. 

Δπίζεο εθξάηεζα θνληά κνπ ηνλ αδειθόλ κνπ Αιέθνλ κε 

κηθξάλ εθεδξηθήλ δύλακηλ, ώζηε λα είκαη εηο ζέζηλ λα 

αληηκεησπίζσ θάζε απξόνπηνλ ελδερόκελνλ, ηνλ Κνκλελόλ 

Ππξνκάγινπ, ηνλ Παληειή Κσηζάθελ θαη ηνλ Ησάλλελ 

Παπαδάθελ. Οη δύν ηειεπηαίνη είραλ ηελ εληνιήλ λα 

παξαθνινπζνύλ αγξύπλσο θάζε θίλεζε ηνπ Άξε θαη ησλ 

ζπληξόθσλ ηνπ θαηά ην δηάζηεκα ηεο κάρεο. Γελ κπνξνύζα 

λα μεύξσ πνηέο εμειίμεηο ζα παξνπζίαδε ν αγώλ θαη δελ είρα 

θακκηάλ δηάζεζηλ λα δερζώ «θαηά ιάζνο» θακκηάλ ζθαίξαλ 

από πίζσ κέζα εηο ηελ γεληθήλ θαζαξίαλ. 
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Τελ 22.55’ ώξαλ όια ηα ηκήκαηα έπξεπε λα επξίζθνληαη εηο 

ηαο ζέζεηο εμνξκήζεσο ή εηο ηνπο ηνκείο ηεο δξάζεώο ησλ. 

Αληάξηαη, εθνδηαζκέλνη κε εηδηθά ςαιίδηα, ηα νπνία είραλ 

θέξεη νη Άγγινη ζα πξνσζνύλην θαη ζα ήλνηγνλ δηόδνπο δηα 

κέζνπ ησλ ζπξκαηνπιεγκάησλ. Τελ απηήλ αθξηβώο ώξαλ ν 

Θέκηο βνξείσο θαη ν Τδσλ Κνπθ κε ηνλ Ναη Μπάξθεξ λνηίσο 

ηεο γέθπξαο έπξεπε λα απνθόςνπλ ηα ηειεγξαθηθά θαη 

ηειεθσληθά ζύξκαηα. Μέρξη ηεο ζηηγκήο εθείλεο ε δηέιεπζηο 

παληόο ζπξκνύ ζα ήην ειεπζέξα. 

Τελ 23.00’ ώξαλ νη ζρεκαηηζκνί ππό ηνλ Μπξηδάθελ θαη ηνλ 

Παπαρξήζηνπ ζα εμεδήισλαλ ηελ επηζεηηθήλ ησλ ελέξγεηαλ. 

Μηα εξπζξά θσηνβνιίο, ηελ νπνίαλ ζα έξξηπηελ ν 

Παπαρξήζηνπ ζα εζεκείσλε ηελ θαηάιεςηλ θαη εθθαζάξηζηλ 

ηνπ βνξείνπ άθξνπ ηεο γέθπξαο. Μηα ιεπθή θσηνβνιίο, ηελ 

νπνίαλ ζα έξξηπηελ ν Μπξηδάθεο ζα εζεκείσλε ηελ 

εθθαζάξηζηλ θαη ηνπ λνηίνπ άθξνπ ηεο γέθπξαο θαη ηελ 

νινζρεξή ζπληξηβήλ ηεο Ηηαιηθήο αληηζηάζεσο. 

Δπζύο κόιηο ζα εξξίπηεην ε εξπζξά θσηνβνιίο, ε «Οκάο 

Καηαζηξνθήο» ππό ηνλ Τνκ Μπαξλο κε ηνπο Έιιελαο 

ζπλνδνύο ηεο ζα πξνσζείην εηο ηελ γέθπξαλ θαη ζα επεδίδεην 

εηο ην έξγνλ ηεο. Πξν πάζεο αλαηηλάμεσο ν Τνκ Μπαξλο ζα 

πξνεηδνπνηή ηνπο αληάξηαο δηα ηξηώλ ζπξηγκάησλ πξνο 

πξόιεςηλ αηπρεκάησλ. Παξαηεξεηαί ζα εηνπνζεηνύλην εηο 

δεζπόδνληα πςώκαηα ηόζνλ πξνο βνξξάλ όζν θαη πξνο 

λόηνλ δηα λα αλαθέξνπλ εηο ην θιηκάθηνλ ηνπ Αξρεγείνπ 

πάζαλ ερζξηθήλ θίλεζηλ εθ Λακίαο – Ληαλνθιαδίνπ ή 

Παπαδηάο. 

Τέινο ην ζύλζεκα ηεο απνρσξήζεσο ζα ην έδηδα εγώ ν ίδηνο 

δηα ηξηώλ πξαζίλσλ θσηνβνιίδσλ. Όηαλ εηειείσζα ηελ 

αλάπηπμηλ ηνπ ζρεδίνπ κνπ, ν θάκπνο ηεο Λακίαο είρε θηόιαο 

αξρίζεη λα ράλεηαη κέζα ζην ζνύξνππν. Ζ ώξα ήην έμε παξά 

ηέηαξην. Έλα ιεπηό αξηαό ρηόλη έπεθηε. Τν θξύν είρε γίλεη 

αλππόθνξν. Ωζηόζν όια ηα πξόζσπα γύξσ κνπ έιακπαλ, 
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αθηηλνβνινύζαλ ςπρηθήλ ζέξκελ. Τελ εθηέιεζηλ ησλ 

εληνιώλ κνπ απηώλ, είπα, βαζίδσ εηο ηνλ παηξησηηζκόλ θαη 

ηελ ζπλείδεζηλ ησλ ζπλαγσληζηώλ κνπ, Άγγισλ θαη 

Διιήλσλ. Να ζπγθξνηεζνύλ ακέζσο νκάδεο θαη νη 

ζρεκαηηζκνί, λα γίλε ε θαηαλνκή ησλ νπινπνιπβόισλ θαη 

λα θνξησζνύλ ζηα κνπιάξηα ηα πιηθά ησλ ζακπνηέξ. Σε 

κηζή ώξα ζα δώζσ ηελ ηάμηλ πνξείαο. Δηο ηαο 18.30’ ζα 

μεθηλήζσκε. 

Υπνγξαθή 

Ναπ. Εέξβαο 

 

               


