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Ευχαριστούμε όλους εσάς που μας εμπιστεύεστε τα αρχεία
σας, που εμπλουτίζετε τις γνώσεις όλων μας και των επόμενων
γενιών με στοιχεία για το χωριό μας, τις Σχωριάδες.
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Ο Θωμάς Νάκας γεννήθηκε το 1954
στο χωριό Σχωριάδες Πωγωνίου.
Τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο στο χωριό
του, το οκτατάξιο στην Πολύτσανη και τη
Μεσαία Γεωπονική Σχολή στο Λιμπόχοβο.
Μέχρι το 1990 ήταν Ταξίαρχος* στον
Ενωμένο Συνεταιρισμό Πωγωνίου.
Μετά το ’90, ασχολήθηκε με πωλήσεις βιβλίων ενώ το 2000 ίδρυσε τις εκδόσεις
ΟΡΑΜΑ που δραστηριοποιούνται στον ταξιδιωτικό τομέα με την έκδοση χαρτών και
ταξιδιωτικών οδηγών για την Ελλάδα, την Κύπρο, την Αλβανία και όλο τον κόσμο.
Μετά από μια δυναμική πορεία ανάπτυξης, μαζί με τα παιδιά του Γιώργο και Αποστόλη,
οι εκδόσεις ΟΡΑΜΑ ανήκουν πλέον στον όμιλο εταιρειών Nakas Group, όπου ανήκουν επίσης
οι Εκδόσεις NAKAS ROAD CARTOGRAPHY, ΣΤΕΛΙΟΣ ΚΑΠΡΑΝΙΔΗΣ, ΦΩΤΗΣ
Ι., VEKTOR, ΧΑΡΤΙΝΗ ΠΟΛΗ, τα ταξιδιωτικά βιβλιοπωλεία TRAVEL BOOKSTORE,
τα βιβλιοπωλεία ΝAKAS BOOK HOUSE, η έντυπη free-press και ηλεκτρονική εφημερίδα
{σελίδες} για βιβλιόφιλους, η εταιρεία παραγωγής τουριστικών αναμνηστικών ειδών HEART
Bit, η εταιρεία αυτοκόλλητων σήμανσης και πληροφόρησης i-SIMA και το εστιατόριο – ψητοπωλείο City Grill.
Το 2013 ίδρυσε τις εκδόσεις «Σχωριάδες» που ήταν ο μεγάλος, προσωπικός του στόχος
που αμέσως ξεκινά με το περιοδικό «Σχωριάδες Πωγωνίου» το οποίο εκδιδόταν υπό την επιμέλειά του για 8 τεύχη (2004 - 2005). Το περιοδικό επανεκδίδεται το 2013 με εκδότη
και υπεύθυνο έκδοσης τον Θωμά Νάκα και έκτοτε η πορεία του συνεχίζεται έως σήμερα.
Οι εκδόσεις συνεχίζουν με μία σειρά εγκυκλοπαιδικών τόμων με τίτλο «Συλλεκτικά αρχεία»,
που καταγράφουν την ιστορία, τις παραδόσεις και την πορεία των ανθρώπων των Σχωριάδων,
του ξεκομμένου Πωγωνίου, της Ηπείρου. Η δεύτερη σειρά βιβλίων των εκδόσεων Σχωριάδες
είναι η «Ηπειρωτική Παράδοση» που καταγράφει τα δημοτικά τραγούδια, τα ήθη και τα έθιμα
της Ηπείρου. Παράλληλα, έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα www.schoriades.gr, η οποία
εμπλουτίζεται διαρκώς.
Τον τελευταίο καιρό έχει αφιερώσει πολύ χρόνο κι έχει προβεί σε μελέτες και δράσεις για
την ανάδειξη των Σχωριάδων, σε όλα τα επίπεδα.
* Υπεύθυνος Γεωργικής Ομάδας στον τότε Συνεταιρισμό Πωγωνίου.
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Σημείωμα Εκδότη

Εισαγωγή

Το χωριό Σχωριάδες στον χώρο και τον χρόνο από
επίσημα έγγραφα, κρατικά και προσωπικά αρχεία, χειρόγραφα,
καταγραφές, μαρτυρίες, βιβλία, φωτογραφίες
`Οι Σχωριάδες είναι ένα από τα επτά ελληνικά χωριά του ξεκομμένου Πωγωνίου, νοτιοανατολικά
της Αλβανίας, ανάμεσα στα βουνά Νεμέρτσικα, Μπουρέτο και Μακρύκαμπος. Βρίσκεται σε υψόμετρο 700 μέτρων, έχοντας γύρω του τα υπόλοιπα χωριά του Πωγωνίου: Πολύτσανη, Σωπική, Τσιάτιστα, Μαυρόγερο, Σέλτση και Χλωμό. Βόρεια, συνορεύει με την επαρχία Ζαγοριάς.
Η ζωή και η ιστορία των Σχωριάδων συνδέονται με την ιστορία και τη ζωή του τόπου στις
διάφορες ιστορικές περιόδους ανάλογα τις κοινωνικές, πολιτικές και οικονομικές καταστάσεις.
Οι κάτοικοι του τόπου, έχοντας κρατήσει τη γλώσσα, τις παραδόσεις και τη θρησκευτική
λατρεία ως θεμελιώδη σημεία αναφοράς της ύπαρξής τους σε δύσκολους καιρούς, ζουν με την
ελπίδα ότι οι αγώνες τους, οι κόποι τους για επιβίωση και πρόοδο σε όλα τα επίπεδα, οι ιστορίες, τα έθιμά τους, θα μείνουν ζωντανά και θα παραδοθούν στους επόμενους από εμάς αλλά
και στους επιστήμονες, ιστορικούς και μελετητές.
Η συλλογή, ταξινόμηση και έκδοση όλων των στοιχείων που αφορούν τις Σχωριάδες και την
ευρύτερη περιοχή του Πωγωνίου είναι ο στόχος και σκοπός μας για την έκδοση μίας, όσο το δυνατόν
πληρέστερης, σειράς βιβλίων που θα λειτουργούν ως αρχειοθήκη της ιστορίας, του πολιτισμού και
της πορείας της ιδιαίτερα ευαίσθητης αυτής περιοχής των Σχωριάδων και του Πωγωνίου.
Η διάταξη της ύλης γίνεται χρονολογικά αλλά και θεματικά, όταν το επιτρέπουν τα στοιχεία,
τα οποία ποικίλουν σε όγκο και θέμα ανάλογα τη διαθεσιμότητα, τον πλούτο των πηγών, την περίοδο, τις δυνατότητες της κάθε εποχής για καταγραφή και διατήρηση αρχείου. Το υλικό μπορεί
να είναι ιστορικό, πολιτικό, κοινωνικό, δημογραφικό, οικονομικό, λαογραφικό κ.α.
Ο κάθε τόμος έχει προδιαγραφές μεγέθους Α4 με όγκο σελίδων περί τις 250, ώστε τα παλαιά
αρχεία να παρουσιάζονται όσο το δυνατόν ευκρινέστερα (χειρόγραφα, φωτογραφίες κ.α.) χωρίς
να αλλοιώνεται η εικόνα τους κι έτσι να είναι εύχρηστα αλλά και χρήσιμα στον αναγνώστη και
τον μελετητή. Παράλληλα, μέρος του τόμου θα λειτουργεί ως φωτογραφικό λεύκωμα με λεζάντες
και πληροφορίες εφόσον αυτές υπάρχουν.
Όσοι διαθέτετε αρχειακό υλικό το οποίο αφορά το χωριό Σχωριάδες, την ευρύτερη περιοχή
του Πωγωνίου, την Ήπειρο και επιθυμείτε να το δημοσιεύσετε και να το κατοχυρώσετε μέσα
από αυτή τη σειρά βιβλίων των εκδόσεών μας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τις εκδόσεις
“Σχωριάδες”, στα παρακάτω στοιχεία:
Εκδόσεις Σχωριάδες
Θωμάς Νάκας
23ο χλμ. Λεωφόρου Μαραθώνος
19009 - Ραφήνα Αττικής
Τηλ. 22940-79816, info@schoriades.gr
Εμείς, σας εξασφαλίζουμε την άριστη διαχείριση των αρχείων σας και την έκδοσή τους με
αναφορά της πηγής αυτών κι εσείς εξασφαλίζετε τη διατήρησή τους στον χρόνο και την παράδοσή
τους στις επόμενες γενιές.
Με Τιμή,
Θωμάς Νάκας
Ο Εκδότης
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Οι Σχωριάδες 1939 – 1944: Ιταλική και Γερμανική Κατοχή
Ο τέταρτος τόμος της σειράς βιβλίων «Συλλεκτικά Αρχεία» Σχωριάδες – Πωγώνι – Ήπειρος
αφορά την ιστορική περίοδο του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 1939 – 1945. Η περίοδος αυτή,
όπως σε όλο τον κόσμο, υπήρξε πολύ έντονη σε γεγονότα για τον χωριό και την περιοχή μας.
Ήταν μια περίοδος που το χωριό μας κάηκε δυο φορές (Ιανουάριος 1944, Ιούνιος 1944) και
που χαρακτηρίστηκε από έντονες μάχες, πολλές απώλειες, πείνα, κακουχίες κτλ. Όλο το χωριό
Σχωριάδες συμμετείχε στην αντίσταση κατά των κατακτητών. Λόγω της γεωγραφικής του θέσης
βίωσε την επίθεση των ιταλικών στρατιωτικών δυνάμεων κατά την διάρκεια του Ελληνοϊταλικού
πολέμου, τις έντονες μάχες της αντίστασης, την ηρωική αντεπίθεση του ελληνικού στρατού,
τον ενθουσιασμό και την πρόσκαιρη χαρά που ακολούθησε με την ήττα και την απόσυρση των
Ιταλών μετά την συνθηκολόγηση, την γερμανική κατοχή, διάφορες στρατιωτικές επιχειρήσεις
μέχρι την απελευθέρωση.
Το υλικό που παραθέτουμε αποτελείται από διάφορες συνεντεύξεις βετεράνων και σημειώσεις, μαρτυρίες στον τύπο, στις εφημερίδες, περιοδικά και βιβλία κυρίως κατά την δεκαετία
του 1970 – 1980. Ο λόγος που χρησιμοποιείται πολλές φορές στα κείμενα αυτά απεικονίζει
την Αλβανία στα χρόνια του καθεστώτος του Ενβέρ Χότζα και είναι στην αλβανική γλώσσα.
Εμείς τα παραθέτουμε ως έχουν, με κυριότερο σκοπό την παρουσίαση των γεγονότων από τους
ανθρώπους που υπήρξαν πρωταγωνιστές στις μάχες και τον αγώνα της αντίστασης κατά των
φασιστικών δυνάμεων.
Θερμές ευχαριστίες οφείλουμε στους συλλέκτες του υλικού αυτού, τους δασκάλους και τους
διανοούμενους του χωριού μας, όπως στον ιστορικό και λόγιο Δημήτριο Μπεντούλη καθώς
και στον Χριστόφορο Μπεντούλη που μας έδωσε το υλικό, στον Θεοφάνη Καραγιάννη –
υπεύθυνου της πολιτιστικής εστίας του χωριού, στον δάσκαλο Χριστόφορο Μπέλλο και τον
Θωμά Νάκα για το υλικό από το προσωπικό του αρχείο.
Η διάταξη της Εισαγωγής στον 4ο τόμο των Συλλεκτικών Αρχείων
1. 1939. Εισβολή της Ιταλίας στην Αλβανία
2. Ελληνοϊταλικός πόλεμος
3. Η οργάνωση της Αντίστασης ενάντια των κατακτητών στην Αλβανία
4. Η οργάνωση της Αντίστασης στην ελληνική μειονότητα
5. Η οργάνωση της Αντίστασης στο Πωγώνι
6. Η συμμετοχή και ο αντίκτυπος στις Σχωριάδες

7 Απριλίου 1939. Η εισβολή της Ιταλίας στην Αλβανία
Ο βασιλιάς Ζόγκου δραπετεύει στην Ελλάδα, παίρνοντας μαζί του τον χρυσό της Αλβανίας.
Η αντίσταση του αλβανικού στρατού ήταν μηδαμινή, ρίχνοντας πέντε ντουφέκια στο Δυρράχιο, με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Mujo Ulqinaku.
Η Αλβανία μετατράπηκε σε προτεκτοράτο της Ιταλίας με αντιβασιλέα τον Βίκτωρ Εμμάνουελ Γ΄.
Η Ιταλία επένδυσε άμεσα στην Αλβανία κατασκευάζοντας δρόμους, γεφύρια, καζέρμες,
ώστε να προετοιμάσει το έδαφος για να διευκολύνει τις κινήσεις των στρατευμάτων της προς
την Ελλάδα.
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Στο Πωγώνι από τις πρώτες μέρες, την εμφάνισή τους έκαναν στην Πολύτσιανη οι πρώτοι
τέσσερις πέντε ιταλοί στρατιωτικοί.
Στα τελωνεία Σωπικής και Τσιάτιστας μαζί με τους αλβανούς στρατιώτες εγκαταστάθηκαν
και ιταλοί στρατιώτες.
Μία εβδομάδα αργότερα ήρθαν στην Πολύτσιανη και κατασκήνωσαν περίπου 200 στρατιώτες. Μαζί με αυτούς και αλβανοί στρατιώτες υπό τη διοίκηση του Μεχμέτ Ντέλιου.
Λίγες μέρες νωρίτερα, είχε φύγει η αλβανική αστυνομία, η τζανταρμερία του Ζόγκου, με
την πρόφαση ότι θα πάνε να πολεμήσουν τους Ιταλούς.
Στην Πολύτσιανη ήρθε η αστυνομία (καραμπινιέρηδες), πλαισιωμένη και από Αλβανούς
που φορούσαν την ίδια ιταλική στολή.
Οι Ιταλοί, από την πρώτη μέρα της εμφάνισής τους στην περιοχή μας, έδειχναν πολύ φιλικοί
με τον λαό, κι έλεγαν πως ήρθαν να ελευθερώσουν την Αλβανία από το καθεστώς του Αχμέτ
Ζόγκου.
Μοίραζαν τρόφιμα και κουτιά με κρέας σε όλες τις οικογένειες.
Έστειλαν μαθητές σε κατασκηνώσεις στο Μπάρι της Ιταλίας.
Ξεκίνησαν μεγάλη προπαγάνδα προκειμένου να εντάξουν συγχωριανούς στο φασιστικό
κόμμα.
Εκείνη την χρονική περίοδο, η Ιταλία γέμισε την αγορά με πολλά προϊόντα και άνοιξε θέσεις
εργασίας στο Δυρράχιο, τα Τίρανα, την Αυλώνα και γενικά σε όλη την Αλβανία.
Πολλά παιδιά από το Πωγώνι πήγαν να δουλέψουν σε άλλες περιοχές, όπως και από τις
Σχωριάδες.
Από τον Σεπτέμβριο του 1940 και μετά, το Πωγώνι γέμισε με ιταλούς στρατιώτες.
Οι ιταλοί επισκεύασαν τον δρόμο Λιμπόχοβο-Πολύτσιανη και προς Πρεμετή μέσω του βουνού Δεμπέλι, για να περνούν εύκολα τα μεταγωγικά.
Στις Σχωριάδες, ο ιταλικός στρατός κατασκήνωσε στην Αγιά Σωτήρα και πάνω από τον Τζιάφο.
Τα παιδιά του χωριού πήγαιναν κάθε μέρα και έπαιρναν φαγητό στην γκαβέτα.
Επίσης, πολλά στρατεύματα συγκεντρώθηκαν στην Σωπική και την Τσιάτιστα.
Πλησιάζοντας ο Οκτώβρης του 1940, εντατικοποιήθηκαν οι κινήσεις των ιταλικών στρατευμάτων με κατεύθυνση προς τα σύνορα και τα χωριά Σωπική και Τσιάτιστα. Πλησίαζαν από
όλες τις πλευρές, και από την Γκρίκα και από το Δεμπέλι.
Στις 28 Οκτωβρίου 1940 πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίθεση στο φυλάκιο των Δρυμάδων
και αντιμετωπίστηκε ηρωικά από τους ελάχιστους έλληνες συνοριοφύλακες. Όταν τους τελείωσαν
τα πυρομαχικά, πιάστηκαν αιχμάλωτοι από τους Ιταλούς και μεταφέρθηκαν στην Πρεμετή, απ’
όπου αργότερα δραπέτευσαν.
Οι Ιταλοί ήταν πολύ αισιόδοξοι για την έκβαση της στρατιωτικής τους επιχείρησης. Έλεγαν
συγκεκριμένα ότι «αύριο θα πίνουμε καφέ στα Γιάννενα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα
φτάσουμε Αθήνα».
Ο λαός του Πωγωνίου, βλέποντας τον ιταλικό στρατό τόσο βαριά εξοπλισμένο, στεναχωριόταν
πολύ για το τι θα αντιμετώπιζε ο ελληνικός λαός.
Υπήρχαν, όμως, και οι αισιόδοξοι που έλεγαν «θα δουν τι θα αντιμετωπίσουν, όταν μπροστά
τους βγουν οι τσολιάδες οι Έλληνες».
Ο ιταλικός στρατός τις πρώτες μέρες κατέλαβε το Πωγώνι κι έφτασε ως το Καλπάκι χωρίς
αντίσταση.
Δεκαπέντε μέρες αργότερα, όμως, ξεκίνησε η άτακτη οπισθοχώρηση των ιταλικών στρατευμάτων.
Πολλοί Ιταλοί επέστρεφαν κουρελιασμένοι, πεινασμένοι, ενώ πολλοί είχαν λιποτακτήσει.
Μαζί με τους ιταλούς λιποτάχτησαν και αλβανοί στρατιώτες.
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Οι Ιταλοί είχαν οργανώσει μια ισχυρή οχύρωση στην Πολύτσιανη και κυρίως στους πρόποδες
της Νεμέρτσκας και στα γύρω υψώματα.
Σε όλο το Πωγώνι εκτελέστηκαν σφοδρές μάχες. Παντού υπήρχαν σκοτωμένοι ιταλοί στρατιώτες και ο τόπος ήταν διάσπαρτος με γκαβέτες, κράνοι, όπλα κ.α.
Ο λαός του Πωγωνίου υποδέχτηκε με μεγάλη χαρά τον ελληνικό στρατό και βοήθησε με το
παραπάνω παρέχοντας φαγητό, ρουχισμό κα. Επιστρατεύτηκαν μαζί με τα ζώα τους και κουβάλησαν τρόφιμα και πυρομαχικά από τη Βοστίνα.
Στις Σχωριάδες τον ελληνικό στρατό υποδέχτηκε ο Κώστας Πάντος και ο Γιάννης Τσαμπέρης.
(βιβλίο Τσελίκη, σελ. 256-257, 2 φωτογραφίες Αριστείδη Κυρούση)
Ο πωγωνίσιος λαός και οι σχωριαδίτες φιλοξένησαν στα σπίτια τον ελληνικό στρατό και του
πρόσφερε φαγητό, μάλλινες κάλτσες, φανέλες κ.α.
(Το «θαύμα του Σαράντα», σελ. 49-61, φωτογραφίες, περιοδ. αρ. 1 σελ. 25)
Οργάνωση της αντίστασης στην Αλβανία:
Σημαντικές ημερομηνίες
8/11/1941. Ίδρυση Κ.Κ.Α.
2/9/1942. Η συνδιάσκεψη της Πέζας
Το Κ.Κ.Α. που βρισκόταν τότε στην παρανομία, μέσω του Δημοκρατικού Αντιφασιστικού
Μετώπου οργάνωσε την ένοπλη αντίσταση εναντίον των Ιταλών και μετά των Γερμανών και
των Μπαλιστών.
Τον Ιανουάριο του 1942 ήρθαν οι πρώτοι αντιπρόσωποι του F.N.CL. στο Πωγώνι, ο Vasil
Kati από το Λιμπόχοβο και ο Παναγιώτης Πάνος από την Τσιάτιστα.
Με την οπισθοχώρηση του ελληνικού στρατού, εμφανίστηκε στο Πωγώνι μια ένοπλη τσέτα
του Kristaq Pestani. Στην αρχή παρουσιάστηκε σαν προστάτης των χωριών του Πωγωνίου,
αλλά πολύ γρήγορα εξουδετερώθηκε γιατί ήρθε να ρίξει το F.D.SH. (Fronti Demokratik
Shqiptar).
Στις 15 Σεπτεμβρίου του 1942 οργανώθηκε στην Αγία Παρασκευή η πρώτη τσέτα Πωγωνίου με τον Παναγιώτη Πάνο κομισάριο.
Παρόντες:
1. Παναγιώτης Πάνος
2. Νίκος Κατσάνος
3. Θεόδωρος Ζώης
4. Γιάννης Παπάς
5. Θοδωρής Μάστορας
6. Θοδωρής Πέτσιος από Σωπική
7. Κίτσιος Γκαρέλας
8. Θοδωρής Σιάμος από Δερβιτσάνη
9. Γιώργος Πάλλης
10. Στόλης Μήλιας
Το Πωγώνι και η Ζαγοριά λόγω της γεωγραφικής τους θέσης και της δύσκολης πρόσβασης
– έλλειψη δρόμων και πολύ ορεινό τοπίο - χρησιμοποιήθηκαν ως στρατιωτική βάση του ένοπλου
αγώνα του F. D. SH.
Η Πολύτσιανη ήταν το καταλληλότερο σημείο, γιατί είχε πρόσβαση και με τη Ζαγοριά και
με το Πωγώνι.
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Στην Πολύτσιανη βρισκόταν όλη η μετόπισθεν υποδομή:
• Νοσοκομείο για τους Παρτιζάνους
• Φούρνος
• Εργαστήριο για επισκευή όπλων
• Ράφτες και τσαγκάρηδες
• Τυπογραφείο με πολύγραφο
• Αποθήκες
• Μαγειρεία
• Φυλακή
• Τηλεφωνικό κέντρο που συνδέονταν και απευθείας με το Γενικό Επιτελείο Στρατού στην
Πολύτσιανη
• Φυλακή
5/6/1943. Συνδιάσκεψη του Κ.Κ.Α. Αργυροκάστρου για 4 μέρες.
4/8/1943. Ιδρύθηκε η Α΄ Ζώνη Επιχείρησης Αυλώνα – Αργυρόκαστρο. Αρχικά εγκαταστάθηκε στην Πολύτσιανη και μετά στη Ζαγοριά: Η περιφερειακή επιτροπή Κ.Κ.Α. Αργυροκάστρου και η τοπική αστυνομική διοίκηση (Komanda Vendore).
3/9/1943. Στην Πολύτσιανη πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνδιάσκεψη των δασκάλων της
περιφέρειας Αργυροκάστρου.
7-8/12/1943. Οργανώνεται η πρώτη συνδιάσκεψη της Αντιστασιακής Νεολαίας περιφέρειας
Αργυροκάστρου.
10-13/12/1943 συνήλθε η πρώτη συνδιάσκεψη του Εθνικού Απελευθερωτικού Συμβουλίου
(K. N. ÇL.) περιφέρειας Αργυροκάστρου
Στη Συνδιάσκεψη του K. N. ÇL της περιφέρειας συμμετείχαν πάνω από 110 άτομα, αντιπρόσωποι και καλεσμένοι από όλες τις περιοχές της περιφέρειας.
Από ηγεσία: Bedri Spahiu, Haki Toska, Shemsi Totozani, Qemal Karagjozi, Kadri
Baboçi.
Από την ελληνική μειονότητα: Σπύρος Τζιάς, Μιχάλης Γιώργης, Θύμιος Γκίκας.
Απεσταλμένοι από το F.N.ÇL.: ο Κώτσιος Τόσκας
Απεσταλμένοι από το Ε.Α.Μ. Ελλάδας: Σωκράτης Πύρσος, Μ. Κυριάκης.
Η συνδιάσκεψη εξέλεξε το Εθνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας που αποτελούταν από 26
μέλη, με πρόεδρο τον Haki Toska και γραμματέα τον Farudin Muço.
Μέλη του συμβουλίου από την ελληνική μειονότητα: Σπύριος Τζιάς και Μιχάλης Γιώργης.
Για το πρόβλημα της μειονότητας αποφασίστηκε ότι θα επιλυθεί μετά τη νίκη, με δημοψήφισμα για αυτοδιάθεση.
Το Μπάλι προσπάθησε να διεισδύσει στο Πωγώνι, αλλά δεν βρήκε καμία ανταπόκριση, γι’
αυτό και αργότερα συνεργαζόμενο με τους Γερμανούς, έκανε πολλά εγκλήματα.
Νεολαία
• 22 Μαρτίου 1942 ιδρύεται η Επιτροπή της Κομμουνιστικής Νεολαίας Αργυροκάστρου.
Απεσταλμένος ήταν ο Κεμάλ Στάφα.
• Τον Δεκέμβριο του 1943 στην Πολύτσιανη γίνεται η πρώτη συνδιάσκεψη της Νεολαίας.
• 19 – 20 Απριλίου 1944 στην Σέπερη γίνεται η δεύτερη συνδιάσκεψη της Νεολαίας και
στις 8 Ιουλίου 1944 γίνεται στο Χλωμό η τρίτη συνδιάσκεψη. Εκλέχτηκαν οι αντιπρόσωποι
για το πρώτο συνέδριο της Νεολαίας.
• 3 Αυγούστου 1942 η συμμορία των κλεφτών του Μαρκέζ Αλή.
• Στην Πολύτσιανη η θεατρική μονάδα.
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• Τον Απρίλιο του 1943 στο νοσοκομείο της Πολύτσιανης λειτούργησε φροντιστήριο για
νοσοκόμες που συμμετείχαν περίπου τριάντα κορίτσια.
Η τσέτα Πωγωνίου
9/12/1942. Διαλύθηκε του φυλάκιο της Σωπικής.
12/12/1942. Διαλύθηκε του φυλάκιο της Τσιάτιστας.
Δεκέμβριος 1942. Το Πωγώνι ελεύθερη περιοχή.
Η τσέτα συμμετείχε σε πολλές επιχειρήσεις στις περιοχές: Δερόπολη, Βούρκος, Λιμπόχοβο,
στον ελληνικό χώρο και στην Πρεμετή.
Τον Νοέμβριο του 1943 η τσέτα εντάχθηκε στο τάγμα «Θανάσης Ζήκος».
Στις Σχωριάδες
Δεκέμβριος 1942. Οργανώνεται το πρώτο συμβούλιο του χωριού.
Μουχτάρης ήταν ο Μήτσης Κοντολώλης
Μέλη:
1. Δημοσθένης Χατζόλος
2. Γιάννης Ρέτζιος
3. Λεωνίδας Καλέμης
4. Τέλης Μάνος
5. Μήτρος Λέκκας
6. Βασίλης Πασπάλης
7. Γρηγόρης Λώλης
8. Κώτσιος Πάλης
Στο συμβούλιο συμμετείχε και απεσταλμένος από το Αργυρόκαστρο.
25/11/1943. Οργανώνεται το δεύτερο συμβούλιο των Σχωριάδων
Εκλέχτηκαν
1. Δημοσθένης Χατζόλος
2. Λεωνίδας Καλέμης
3. Νικόλας Μπέλλος
4. Γρηγόρης Λώλης
5. Μήτρος Λέκκας
6. Τέλης Μάνος
7. Βασίλης Σιούτης
Ιούλιος 1943. Συγκροτήθηκε το πρώτο δικαστικό σώμα του χωριού, αποτελούμενο
από πέντε άτομα. Πρόεδρος ο Γρηγόρης Μούτσιος.
Ιούλιος 1943 – Ιανουάριος 1944
1. Θωμάς Λώλης
2. Λεωνίδας Καλέμης
3. Μήτρος Ζώης
4. Βασίλης Κύρκος
5. Αλέκος Κάνας
6. Πολυξένη Παππά
7. Κωνστάντω Μπάντου
8. Βασιλική Ντάλλα
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Ρόλοι εξουσίας
• Άμυνα του χωριού
• Κανόνες λειτουργίας
• Εφοδιασμός Παρτιζάνων
• Σχολείο κ.α.

Εκφασισμός του σχολείου.
Οι μαθητές και οι δάσκαλοι ήταν υποχρεωμένοι να χαιρετούν με τον φασιστικό τρόπο χαιρετισμού.
Οι μαθητές φορούσαν φασιστική μαθητική στολή.
Ασκούνταν πιέσεις για την εγγραφή στο φασιστικό κόμμα.

Στην εκκλησία σχηματίστηκε Επιτροπή Αγώνων, οι Διόσχοροι
1. Θωμάς Λώλης, Πρόεδρος και δάσκαλος
2. Δημήτρης Ζώης, στρατιωτικός υπεύθυνος
3. Δημήτρης Τσιαούσης
4. Αλέκος Κάνας
5. Λεωνίδας Καλέμης

Αγγλική αποστολή
Αρχές 1944. Ο συνταγματάρχης Ντέιβιντ Σμάιλι στο βιβλίο «Με καθήκον στην Αλβανία»
αναφέρει πως προσχώρησαν από την Ελλάδα μέσω Δρυμάδων, Σωπικής και Σχωριάδων.
Στις Σχωριάδες, ο συνταγματάρχης διέμεινε στο σπίτι του Σιούτη, ενώ τον συνόδευε πάντα
ο Γιώργος Πάλλης.

Νεολαία
22/12/1943. Ίδρυση της Αντιφασιστικής Νεολαίας Σχωριάδων. Απεσταλμένος ο Πάνος
Τσιούκας, Γραμματέας της Νεολαίας για το Πωγώνι.
Η αντιφασιστική νεολαία.
Συμμετείχαν:
1. Πολυξένη Παππά, γραμματέας
2. Αγλαΐα Καλύβα
3. Όλγα Μπάντου
4. Ευδοξία Παντάζου
5. Χρυσάνθη Ντάλλα
6. Αναστασία Ντάλλα
Η Νεολαία πραγματοποίησε συνέλευση στο σπίτι του Νίκου Νγκέλη, του Κυρίτση Γκέγκα
και στο σχολείο. Εκεί συγκεντρώνονταν και έπλεκαν κάλτσες και φανέλες για τους Παρτιζάνους
μαζί με πολλές γυναίκες.
Γυναίκα
Η πρώτη συνεδρίαση των γυναικών για την Περιφέρεια πραγματοποιήθηκε στην Νίβανη,
τον Απρίλιο του 1944.
Λίγο αργότερα, το ίδιο έτος οργανώθηκε και στις Σχωριάδες.
Η Οργάνωση της Γυναίκας Σχωριάδων
1. Κωστάντω Μπάντου
2. Σουλτάνα Μπέλλου
3. Βασιλική Ντάλλα
4. Πολυξένη Παππά

Σχολείο
Κατά τη διάρκεια του πολέμου, δάσκαλος στο σχολείο ήταν ο Θωμάς Λώλης.
Στις αρχές του 1944 το σχολείο μεταφέρθηκε στο σπίτι του Αλέκου Κάνα με δασκάλους τον
Θωμά Λώλη, Νάτση Μπόλλο, Ηλία Καλύβα και Τέλη Γκάτζια.
1943-1946 δάσκαλος ήταν ο σχωριαδίτης Κώτσιος Κονόμος.
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«Φτάσαμε στο πρώτο χωριό, τη Σωπική. Μας καλοδέχτηκαν με φασολάδα με κρέας από
κριάρι και μπόλικο γιαούρτι. Το σπίτι που μέναμε ήταν πολύ καλό. Εδώ συναντήσαμε έναν
άντρα που είχε πάει στην Αμερική, είχε εργαστεί, είχε κάνει λεφτά και είχε επιστρέψει στο
χωριό. Με αυτόν κάναμε καλή κουβέντα, μόνο που δεν καταλάβαινε καλά την αγγλική προφορά.
Την επόμενη μέρα περάσαμε στο μικρό χωριό των Σχωριάδων*.
Στην Πολύτσιανη φτάσαμε το μεσημέρι την ώρα του φαγητού και ήπιαμε πολύ κρασί.»
*Υπάρχει ανακρίβεια στην αφήγηση: Η αγγλική αποστολή έμεινε πολλές μέρες στις Σχωριάδες, στο σπίτι του Σιούτη, έχοντας συνοδό τον Γιώργο Πάλλη.
Αφού κάθισαν για αρκετές ημέρες στις Σχωριάδες, ειδοποιήθηκαν οι αλβανοί προϊστάμενοι
και ο Γιώργος Πάλλης τους συνόδεψε μέχρι τη Ζαγοριά.
Η αγγλική αποστολή μετά από παρακάλια, έδωσε 160 λίρες για τις γυναίκες που είχαν
τους άντρες στην Αμερική και εξαιτίας του πολέμου δεν μπορούσαν να βοηθήσουν τις οικογένειές τους.
Τα χρήματα αυτά τα παρέλαβαν ο Βασίλης Σιούτης και ο Θωμάς Λώλης, κι έπειτα τα μοίρασαν στις γυναίκες.
Κομμουνιστικό Κόμμα
Στις 5 – 6 Ιουλίου του 1943 στην Πολύτσιανη έγινε η Κομματική συνδιάσκεψη. Απεσταλμένος ήταν ο Haki Toska.
Το 1942 έγινε η πρώτη Κομμουνιστική Οργάνωση Πωγωνίου
Διάφορα
1. Ο Νίκος Κατσάνος διετέλεσε παρτιζάνος την περίοδο 3/3/1942 – 9/5/1945
2. Συμμορίες κλεφτών δημιουργούσαν κλίμα φόβου στην περιοχή. Δεν έκλεβαν μόνο, αλλά
έπαιρναν όμηρους και ζητούσαν λίτρα.
3. Φεβρουάριος 1944. Ανακοινώσεις για τον αντιφασιστικό αγώνα στα ελληνικά, από το
Δημοκρατικό Μέτωπο.
4. Το χωριό κάηκε δυο φορές: 27/1/1944 και τον Ιούνιο του 1944.
5. Συνέδριο Πρεμετής στις 24/5/1944. Οι αντιπρόσωποι νομού Αργυροκάστρου και Αγίων
Σαράντα για το συνέδριο, διέσχισαν τη διαδρομή Γκρίκα – Πολύτσιανη – Ζαγοριά – Δεμπέλι
– Πρεμετή. Παρτιζάνοι είχαν περιφρουρήσει όλα τα σημεία εισόδου του εχθρού στην Γκρίκα,
Χλωμό, Τσιάτιστα, Σωπική.
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6. Στο τάγμα «Θανάσης Ζήκος» συμμετείχαν ο Σπύρος Κυριάκος και ο Νίκος Κατσάνος.
7. Στην 8η ταξιαρχία συμμετείχε ο Παντελής Ντάλλας.
8. Από το Πωγώνι πέρασε ο Λευτέρης Τάλιος στις Σχωριάδες, συνάντησε τον Θωμά Λώλη,
τον Γρηγόρη Μούτσιο και τον Λεωνίδα Καλέμη έχοντας συνοδεία τον Παναγιώτη Πάνο.
9. Ιούνιος 1944. Η μάχη της Γαλατσίδας με 11 πεσόντες.
10. Σαράντης Νταλές. Έδρασε με την ομάδα δολιοφθοράς (guerrile) στα Τίρανα. Από τον
Σεπτέμβριου του 1942 έως τον Δεκέμβριο του 1943 πολέμησε στις Σχωριάδες με την τσέτα
Πωγωνίου.
11. Ο Γρηγόρης Νταλές ήταν παρτιζάνος από τον Ιούνιο του 1944 και ανήκε στην 14η ταξιαρχία της Σέπερης.
12. Ο Γιάννης Παππάς πήγε φαντάρος στις 5/2/1942 στο αλβανικό τάγμα «Τομόρι». Τον
Δεκέμβριο του 1942 λιποτάκτησε κι έφυγε στο χωριό. Εκεί ήρθε σε επαφή με τον Γιώργο
Πάλλη. Ασχολήθηκε και με τη συγκρότηση Λαϊκών Συμβουλίων, τους βοήθησε ο Zihni Sako.
13. Στη συνδιάσκεψη εκπαιδευτικός στην Πολύτσιανη ήταν ο Θωμάς Λώλης.
Παρτιζάνοι
1. Γιάννης Παππάς
2. Θανάσης Ζώης
3. Γιώργος Πάλλης
4. Στόλης Λώλης
5. Ηλίας Ρέτζιος
6. Μανώλης Λίτσης
7. Στόλης Πασπάλης
8. Γόλης Νταλές
9. Νίκος Κατσάνος
10. Σπύρος Κυριάκος
11. Σαράντης Νταλές
12. Νίκος Ρέτζιος
13. Παντελής Ντάλλας
14. Νίκος Νάκας
15. Γάκης Βαγγέλης
16. Μάρκος Κονόμος
17. Σοφοκλής Νταλές
18. Δημήτρης Ζώης

3. Σωτήρης Βαγγέλης
4. Αριστείδης Γκίκας
5. Ντεντέκος Ζενούνης
6. Καράσης
7. Καράσω
8. Η μάνα του Μπέϊκο
9. Μήτρος Λώλης
10. Αθηνά Ντούρου
11. Λάμπρος Μπέλλος
12. Θεμιστοκλής Λώλης στο Λιμπόχοβο καμένος από τους μπαλίστες
Απολογισμός πολέμου
Κάηκαν: 83 σπίτια, 185καλύβες, το σχολείο και η Αγία Σωτήρα
Κλάπηκαν: 120 βόδια, 80 μουλάρια και γομάρια, 500 αιγοπρόβατα.
11 πεσόντες Γεν. αρχεία 3,σελ 417

Εξόριστοι
1. Πάντος Νότης
2. Φιλίππης Ντούρος
3. Τέλης Μάνος
4. Γιάννης Μάνος
5. Μήτσος Λώλης
6. Μήτσος Πασπάλης

Θύματα πολέμου
1. Αποστόλης Ντάλλας
2. Γρηγόρης Γελαδάρης
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Αναμνήσεις παρτιζάνων και κατοίκων
την περίοδο της Αντίστασης
Στην ενότητα θα βρείτε:
• Μάρκος

Κονόμης. Αναμνήσεις για την γενέτειρά μου τις Σχωριάδες

• Αναμνήσεις

πολέμου από τον Νίκο Κατσάνο βετεράνο του Ε.Α.Α., γεννηθείς
στις 15/4/1920

• Συζήτηση

με τον εξόριστο Παντελή Νότη σχετικά με τις αναμνήσεις του
κατά την διάρκεια της εξορίας του στην Θεσσαλονίκη

• Αναμνήσεις

πολέμου από την Πολυξένη Παππά για το Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα και την απελευθέρωση της χώρας

• Αναμνήσεις

πολέμου από την ηλικιωμένη Σελήνη Λώλη: για την αιχμαλωσία των γυναικών του χωριού από τους Γερμανούς

• Αναμνήσεις

για τον παρτιζάνο Σπύρο Κυριάκο από τον Κώστα Καζαντζιά,
πρώην κομισάριος του τάγματος «Θανάσης Ζήκος, από Δερβιτσιάνη

• Από

τις αναμνήσεις του Γιάννη Παππά

• Αναμνήσεις

πολέμου - Σημειώσεις από τη συζήτηση με τον βετεράνο Γιάννη
Παππά, τον συνταξιούχο δάσκαλο Θωμά Λώλη και τον Γιώργο Μπάντο

• Αναμνήσεις
• Συζήτηση

πολέμου του παρτιζάνου Γρηγόρη Νταλέ: 1944-1970

με τον βετεράνο του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα Σαράντη

Νταλέ
• Συζήτηση

με τον βετεράνο Γρηγόρη Νταλέ

• Συζήτηση

με τον ηλικιωμένο Λεωνίδα Βασίλη Καλέμη από τις Σχωριάδες

•Η

ένδοξη πολεμική πορεία της τσέτας των παρτιζάνων του Πωγωνίου

•Η

μάχη του Γαλατσίδα, μάχη σύγκρουσης της 8ης Ταξιαρχίας Κρούσης

• Δήλωση
•Ο
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του Θοδωρή Σιόλου

Ελληνο-ιταλικός πόλεμος του 40’ στο Πωγώνι.

• Από

το αρχείο του Δημήτρη Ζώη

• Από

το αρχείο του Φάνη Μήλια
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Μάρκος Κονόμης. Αναμνήσεις
για την γενέτειρά μου τις Σχωριάδες

Ο Μάρκος Κονόμης
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Θυμάμαι τα παιδικά μου χρόνια που
έχω ζήσει στο όμορφο και με ωραίο κλίμα
ορεινό χωριό μου, με καθαρό αέρα και
κρυστάλλινα νερά. Μόνο αυτά τα δυο
εγώ και όλοι οι συγχωριανοί μου τα είχαμε άφθονα, διότι πολλά άλλα πράγματα μας έλειπαν.
Στο χωριό μας οι περισσότερες οικογένειες ζούσαν σε φτώχια, δεν παρήγαγαν
το ψωμί και δεν ήταν σε θέση να ανταπεξέλθουν στις βιοτικές τους ανάγκες. Με
μεγάλη οικονομία έκαναν χρήση των
άλλων προϊόντων που δεν ήταν παραγωγή
του χωριού, μέχρι και το αλάτι και το πετρέλαιο που χρειαζόταν για το καντήλι
για να κάνει φως για να τρώγαμε πλησίον
του τζακιού σε ένα ισόγειο σπίτι, βαμμένο
με λάσπη και χωρίς ταβάνι.
Πολλές οικογένειες δεν είχαν την δυνατότητα να αγοράσουν αυτά τα είδη
πρώτης ανάγκης, τα πάντα έλειπαν, εκτός
από τα λίγα γεωργικά και ζωικά προϊόντα. Εκείνη την εποχή ήταν και δυσβάσταχτοι οι φόροι που είχε επιβάλει το
αντιλαϊκό καθεστώς του Ζογκ. Αυτοί οι
φόροι χειροτέρεψαν με την έλευση του
Ιταλού κατακτητή το 1939 — 1940.
Έτσι η ζωή κατά την διάρκεια του Ελληνο — Ιταλικού πολέμου το 1940 —
1941 έγινε πολύ δύσκολη, διότι και εκείνη την ελάχιστη οικονομία
που είχε το χωριό την λεηλάτησαν οι ξένοι στρατοί. Πολλοί από τους
συγχωριανούς μας επέλεγαν το δρόμο της μετανάστευσης για να
βρουν δουλειά και να εξασφαλίσουν τα προς το ζην για τον εαυτό
τους και τις οικογένειές τους. Όλοι οι φτωχοί χωρικοί μισούσαν το
αντιλαϊκό καθεστώς του Ζογκ και μετέπειτα τον Ιταλό κατακτητή
και τους συνεργάτες τους. Το μίσος μέρα με την μέρα αυξανόταν,
εξαιτίας της καταπίεσης και τις εκμετάλλευσης που υπέστη εκείνο
τον καιρό η αγροτική τάξη. Με την ίδρυση του Αλβανικού Κομμουνιστικού Κόμματος, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμά του ώστε να αρπάξουμε τα όπλα και όλοι ενωμένοι να πολεμήσουμε ενάντια του
κατακτητή και τις οπισθοδρομικές δυνάμεις του εσωτερικού. Οπότε
από το χωριό μας πολλοί συγχωριανοί συμμετείχαν στον Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα μέχρι την τελική και εξ ολοκλήρου απελευθέρωση της χώρας. Το 1943 όταν η χώρα μας κατακτήθηκε από

τον πιο άγριο εχθρό, τους ναζιστές
Γερμανούς, η κατάσταση στο χωριό
μας, όπως και σε όλη την χώρα, δυσχέρανε πάρα πολύ. Το 1944 οι
γερμανομπαλίστες έκαψαν και το
φτωχό χωριό μας, που εκτός της πείνας έκανε πολλές οικογένειες να φύγουν για να βρουν κάπου αλλού
στέγη και τροφή. Το χωριό μετατράπηκε σε ερείπια και εκείνοι οι
λίγοι χωρικοί που παρέμειναν ζούσαν πεινασμένοι, ξυπόλυτοι και
χωρίς πολλά ρούχα σε σπηλιές όπου
ζεσταινόντουσαν μόνο με φωτιά.
Αλλά εκείνη η χρονιά ήταν η τελευταία χρονιά των κακουχιών, όχι
μόνο για το χωριό μας, αλλά και
για όλη την χώρα. Ήταν η χρονιά
της δια παντός απελευθέρωσης από
την βαριά καταπίεση και την εκμετάλλευση.
Ο ηρωικός αγώνας του λαού
μας, υπό την καθοδήγηση του Αλβανικού Κομμουνιστικού Κόμματος
(Σήμερα το Κόμμα Εργασίας της
Αλβανίας) με επικεφαλή τον σύντροφο Ενβέρ Χότζα μας έφερε την
ελευθερία μία για πάντα. Μετά την
απελευθέρωση, όπως όλη η Αλβανία, έτσι και το χωριό μας ανθεί
χάρη στη μεγάλη και χωρίς περιορισμούς βοήθεια που του παρείχε η
λαϊκή μας εξουσία, το Κόμμα μας της Εργασίας. Πάνω στα ερείπια του πολέμου χτίστηκαν καινούργια
σπίτια, οκτάχρονο σχολείο, παιδικός σταθμός, νηπιαγωγείο, έγινε ο ηλεκτρισμός, έχει ραδιόφωνα και
τηλεοράσεις, αυτοκινητόδρομο, όλοι οι χωρικοί τώρα εργάζονται ενωμένοι , εργάζονται και τραγουδούν
με γεμάτη την κοιλιά και κάθε μέρα η ζωή γίνεται πιο όμορφη και ευτυχισμένη.
Στα χρόνια της πείνας και της φτώχιας το 1941 έφυγα κι εγώ για να κερδίσω τα προς το ζην , εργαζόμενος σαν υπηρέτης στους αγάδες των Τιράνων. Εκεί το 1942 αγκάλιασα τον λόγο του Κόμματος
και ενώθηκα με τους συντρόφους της ομάδας «Εκδίκηση» συμμετέχοντας έτσι σε πολλές δράσεις που
μας ανέθετε το Κόμμα. Το 1943 εισχώρησα στην τσέτα του Μουσλίμ Πέζα με δράση στην Μεγάλη
Πέζα Τιράνων, στο καθήκον του αγγελιοφόρου της τσέτας, έχοντας μεγάλο μίσος για τον κατακτητή.
Κάθε καθήκον που μου ανέθετε το Κόμμα το εκτελούσα με αποφασιστικότητα. Μετά την εισχώρησα
στις ομάδες καταδρομών και για την αδιάκοπη δράση μου μαζί με τους άλλους συντρόφους στην εκτέλεση των καθηκόντων που μας ανέθετε το Κόμμα, κατ' εντολή της Λαϊκής Συνέλευσης μου απένειμαν
το Μετάλλιο της Γενναιότητας, και γίνομαι δεκτός ως υποψήφιος μέλος του Κόμματος. Αργότερα πέρασα στα στρατόπεδα του Λαϊκού Στρατού στην Κορυτσά, όπου έλαβα μέρος και στις μάχες που έγιναν
κατά την διάρκεια των προκλήσεων της 2 Αυγούστου. Μου ξαναδίνουν το Μετάλλιο της Γενναιότητας
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για τον ηρωισμό και την γενναιότητα που έδειξα. Από κει μεταφέρθηκα στους συνοριοφύλακες.
Αργότερα πήγα για σπουδές
πλησίον της Ενωμένης Σχολής
«Ενβέρ Χότζα» για αξιωματικός.
Εκεί με δέχθηκαν και ως μέλος
του Κόμματος. Έχω υπηρετήσει
ως αξιωματικός σε διάφορα
στρατόπεδα και από κει συνταξιοδοτήθηκα.
Κατά την διάρκεια της υπηρεσία μου στον Λαϊκό Στρατό,
για την καλή μου εργασία μου
απονεμήθηκαν μερικές φορές
αυτά τα παράσημα: 2 μετάλλια
γενναιότητας, ο ερυθρός αστέρας, η 10ετία του Λαϊκού Στρατού, η 15ετία του Λαϊκού
Στρατού, καθώς και το παράσημο της 40ετίας του Αλβανικού
Κόμματος Εργασίας.
Ακόμα και σήμερα που έχω
απομακρυνθεί από το χωριό νοσταλγώ και η καρδιά μου γεμίζει
με χαρά όταν βλέπω την πρόοδό
του μέρα με τη μέρα. Δεν ξεχνώ
ποτέ την γενέτειρά του, εκεί μεγάλωσα, εκεί πέρασα τα καλύτερα χρόνια της νιότης μου, και
εκ των πραγμάτων η γενέτειρα
είναι το πιο αγαπητό πράγμα για
τους ανθρώπους. Όπως αγαπώ το χωριό μου έτσι αγαπώ όλη την επικράτεια της Λαϊκής μας Δημοκρατίας.
Να μας ζήσει το Κόμμα, ο σύντροφος Ενβέρ και η Κεντρική της Επιτροπή, που μας ένωσε όπως χθες
στον πόλεμο έτσι και σήμερα στην ανοικοδόμηση της καινούργιας σοσιαλιστικής μας ζωής.
Με σεβασμό αφήνω αυτές τις αναμνήσεις για το αγαπημένο μου χωριό.
Μάρκος Κονόμης
Αργυρόκαστρο, 27/2/1985
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Αναμνήσεις πολέμου από
τον Νίκο Κατσάνο βετεράνο
του Ε.Α.Α., γεννηθείς στις
15/4/1920
Στις 15 Σεπτεμβρίου του
1942 στις 10.30 το βράδυ
ήρθαν από το ΕΑΜ της Ελλάδος με τον Παναγιώτη Πάνο.
Μαζευτήκαμε στην Αγία Παρασκευή οι κάτωθι:
1. Παναγιώτης Πάνος
2. Νίκος Κατσάνος
3. Θανάσης Ζώης
4. Γιάννης Παππάς
5. Θοδωρής Μάστορας
6. Θοδωρής Πέτσης ήρθε
από τα Τίρανα ήταν από τη Σωπική
7. Κίτσος Γκαρέλλας
8. Θοδωρής Σιάμος από την
Δερβιτσιάνη 9.
Εκεί μαζευτήκαμε για λίγες
ώρες και παραμείναμε μέχρι τις
4.30 το πρωί.
Ήμασταν σύνολο 12-13
άτομα. Ο Κίτσος Γκαρέλλας
είπε πως εγώ δεν μπορώ να σας
παρακολουθήσω από φυσικής
πλευράς. Όταν μαζευτήκαμε
για την ίδρυση της ομάδος ήταν
ένας Έλληνας Παπαγιάννης.

Εμείς τότε είχαμε σαν καθήκον να καθοδηγούσαμε και να βγάζαμε
εθελοντές για να συμμετάσχουν στον Ε.Α.Α.
Στην συνέλευση πήραμε την πρωτοβουλία να πηγαίναμε στην
Άνω Δερόπολη μαζί με τους στρατιωτικούς διοικητές με σκοπό να
κάνουμε ένα κοινό τάγμα. Εκεί στη Βρυσερά βγάλαμε και άλλα
26 άτομα το 1942. Γιατί διήρκησε πολύ η συνέλευση; Ο λόγος
ήταν διότι έπρεπε να συνεχίσουμε περαιτέρω την οργάνωση του
λαού. Πήγαμε και στην κάτω Δερόπολη. Εκεί είχε μπαλίστες από
τα άλλα χωριά. Όλοι μαζί από το Πωγώνι, την Άνω και Κάτω Δρόπολη γινόμασταν περίπου 120 άτομα και στο Δερβιτσιάνη σχημα-

Ο Νίκος Κατσάνος
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τίσαμε το τάγμα «Θανάσης
Ζήκος» το 1943.
«Εμείς πρέπει να κάνουμε μια
κοινή μονάδα σαν μειονοτικοί και
Έλληνες ενάντια του κοινού εχθρού.» - είπε ο Έλληνας.
Την περίοδο της ίδρυσης της
μονάδας πήραμε πρωτοβουλία να
ιδρύσουμε την μονάδα στο
Βούρκο των Αγίων Σαράντα το
1943 και κάναμε τη μονάδα στο
Θεολόγο και μαζεύαμε σε κάθε
χωριό από ένα στέλεχος. Εκεί συναντηθήκαμε με τον Λευτέρη Ο
Λευτέρης με τους φίλους του και
με εμάς έκανε μια σύσκεψη και
ιδρύσαμε μία μονάδα, η οποία
ήταν εκείνη του Βούρκου, αλλά
είχαμε και Έλληνες αξιωματικούς.
Μετά τον σχηματισμό τους οι
μονάδες συμμετείχανε σε μάχες
με τον εχθρό. Πήγαμε στην
Μουζίνα και εκεί έγινε μάχη. Η
μάχη ήταν σκληρή σε σημείο που
πιαστήκαμε και στα χέρια με τους
Γερμανούς στο σχολείο της Μουζίνας, εμείς πήγαμε εκεί ξαφνικά.
Το 1944 το τάγμα «Θανάσης
Ζήκος» πήρε την πρωτοβουλία να
κάψει την γέφυρα στην Πέτσα.
Εκεί έγινε μια πολύ σκληρή μάχη. Στο πλευρό μου, στην μάχη σκοτώθηκε ο Γρηγόρης Μπάρκας από
το Μπουλιαράτι, τον οποίον τον θάψαμε στην Λεσινίτσα.
Μετά σχηματίστηκε η πρώτη ομάδα του Θεολόγο. Τις οδηγίες τις παίρναμε από την Αυλώνα και το
Αργυρόκαστρο.
Η μάχη του Δέλβινου. Το τάγμα «Κότο Χότζη» το 1944 έδωσε μια σκληρή μάχη έναντι των Γερμανών
και εκεί σκοτώθηκε ο σύντροφος Λάμπης Νίκας.
Μεταξύ της Κονίσπολης και του Δέλβινου, στο χωριό Καλύβια του Πασά ο λαός μας δέχθηκε καλά
και μας είπε να είμαστε προσεκτικοί διότι εκεί είχε Γερμανούς. Εκεί εμείς αναλάβαμε να πολεμήσουμε
τους Γερμανούς. Εκεί εγώ έπιασα αιχμάλωτο έναν Γερμανό. Συνολικά αιχμαλωτίσαμε 13 Γερμανούς.
Είχαμε μια δυνατή ενότητα. Θυμάμαι το τσιγάρο το μοιραζόμασταν 5-6 άτομα. Εγώ ήμουν υποδιοικητής
και πολεμούσα με γενναιότητα. Από τους Γερμανούς που αιχμαλωτίζαμε παίρναμε τα παπούτσια, τα
όπλα τους και τις κάπες τους. Διοικητή είχαμε τον Βαγγέλη Μάνο από την Δερβιτσιάνη στο τέταρτο
τάγμα. Οι Γερμανοί ήθελαν να πάρουν τις πλευρές και ήρθαν από τα Ιωάννινα. Εκτός των μπαλιστών
και ο Έλληνας έκανε εχθρική εργασία, παρόλο που δεν επέτυχε τον σκοπό του. Από την Ελλάδα οι Γερμανοί ερχόντουσαν μαζί με τους μπαλίστες. Ένας έλληνας αγγελιαφόρος μας είπε να προσέχουμε διότι
οι Γερμανοί έρχονται. Εμείς ξαφνικά πήγαμε κοντά τους. Εκείνοι άρχισαν να πυροβολούν με τα πολυβόλα
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και εμείς πήραμε θέσεις. Τη νύχτα φύγαμε και πήγαμε στη Στουγκάρα. Για 3 μέρες και 3 νύχτες
ήμασταν χωρίς ψωμί και χωρίς νερό. Οι χωρικοί είχαν εγκαταλείψει τα χωριά και είχαν πάει στις σπηλιές. Οι επαφές με τους άλλους είχαν κοπεί. Οι δρόμοι ήταν κλειστοί. Δρόμο είχε μόνο έναν στη Στουγκάρα και αν αυτός δεν ήταν κλειστός εμείς θα σωνόμασταν διότι ήμασταν περικυκλωμένοι από τους
Γερμανούς. Τη νύχτα περπατώντας σιγά σιγά φτάσαμε στο Κλεισάρι. Οι Γερμανοί μας χτύπησαν από
την Κακαβιά και τραυματίστηκε ένας σύντροφος από το Γράψη, ο αδερφός του Κώτσο Πόλου. Εκείνος
έμεινε πίσω από την κολόνα και τον βρήκαν οι Γερμανοί και του παρείχαν ιατρική φροντίδα, αλλά
αφού εκείνος δεν μαρτυρούσε και δεν τους είπε τίποτα, εκείνοι τον σκότωσαν. Μετά πήγαμε στην Άνω
Δερόπολη, στην Κοσοβίτσα. Εκεί μας ήρθε σε βοήθεια το 15 0 Ελληνικό Σύνταγμα στρατού. Στη Σωτήρα είχε έρθει ένας γερμανός αξιωματικός με κάτι άλλους για να κάνει σχέδιο πώς να μας χτυπήσει.
Ο Θοδωρής Μάστορας είπε οι πέντε να βγουν στην κορυφή του λόφου. Ο Γερμανός έβλεπε με τα
κιάλια, ενώ ο Έλληνας τον στόχευσε και τον πέτυχε στη μέση του μετώπου. Μετά εμείς πήγαμε στην
Κακαβιά και κυνηγήσαμε τους Γερμανούς. Μετά μας ήρθε ένας αγγελιοφόρος. Σχηματίστηκε η U
Ταξιαρχία στη Σέπερη. Έλαβα μέρος στις μάχες στο Λιμπόχοβο του Λαζαράτι. Ο Φεμή Κούλα, αρχηγός του Μετώπου (Μπάλι) σκότωσε 23 άτομα στη Γλύνα. Ένας εξ αυτών των 23 σώθηκε διότι έπεσε
χωρίς να τον πετύχει σφαίρα. Η διοίκηση του Μπάλι είχε φύγει από το Αργυρόκαστρο και πήγε στο
Λαζαράτι, διότι είχε περισσότερους μπαλίστες. Πήραμε εντολή να κάψουμε το Λαζαράτι. Στις μάχες
στο Λιμπόχοβο από τις Σχωριάδες έλαβαν μέρος ο Γιάννης Ρέτζιος, ο Λεωνίδας Ρίζος και άλλοι. Από
την Σωπική 20 άτομα, από την Τσιάτιστα 30, το Χλωμό 20 και η Πολύτσιανη είχε λιγότερα. Στο
Λιμπόχοβο ήταν οι μπαλίστες και οι Ιταλοί. Εκεί κάηκε μια γειτονιά, η Μαρίνα, διότι ήταν όλοι τους
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Συζήτηση με τον εξόριστο
Παντελή Νότη σχετικά με τις
αναμνήσεις του κατά την διάρκεια της εξορίας του στην Θεσσαλονίκη
(Παντελής Νότης, ετών 76 γεννηθείς το 1908)
Οι Γερμανοί όταν μας έκαψαν
ήρθαν από την Σωπική και έκαναν
πόλεμο. Οι
Γερμανοί μας συγκέντρωσαν στον
Αϊ Νικόλα, από το χωριό μας τις
Σχωριάδες ήταν 20 άτομα. Έπειτα
μας πήγαν στη γειτονιά Γιωργάνο
στις Σχωριάδες και μας φόρτωσαν
μαζί με τα ρούχα και τα πράγματά
τους και μας πήγαν μέχι την Πολύτσανη στον Άγιο Αθανάσιο έξω στο
χωράφι. Εγώ θυμάμαι: τον Πάντο
Νότη, τον Βασίλη Σιούτη, τον Δημήτριο Πασπάλη, τον Γόλη Γελαδάρη, τον Στόλη Τουλούμπα, τον
Μήτρο Πάντο, τον Ηλία Ρέτζιο, τον
Κίτσο Κονόμη. Αυτούς τους τρεις τελευταίους τους πήγαν μέχρι την Σέπερη φορτωμένους. Τον Τέλη Μάνο
και τον Φιλίππη Ντούρο τους είχαν

μπαλίστες. Στο Αργυρόκαστρο συμμετείχαμε στην απελευθέρωση της πόλης στις 18/9/1944. Στους Ιταλούς
ζητήσαμε να μας παραδώσουν το υλικό τους και να επιστρέψουν στη χώρα τους. οι μπαλίστες έκαναν λεηλασίες.
Το 1944 διορίστηκα ως αγγελιοφόρος του αρχηγείου της πρώτης περιοχής δράσης Αυλώνα — Αργυρόκαστρο
με το γενικό αρχηγείο στην Οδριτσάνη στης Πρεμετής. Με τον Μπαϊράμ Σινωιμέρη γνωριζόμαστε — είναι
στο Αργυρόκαστρο.
Βεβαίωση
Ο Νίκος Κατσάνος έλαβε μέρος στο κίνημα των παρτιζάνων από τις 3/3/1942 μέχρι 9/5/1945.
Από το Στρατιωτικό Τμήμα Σκόδρας
26/8/1981
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πάρει μια μέρα πριν και τους είχαν στην καλύβα της Ολυμπίας
Μήτσης, πίσω από την καλύβα. Όταν φτάσαμε στην Πολύτσανη μας άφησαν ελεύθερους όλους γιατί μέχρι εκεί πήγαμε
τον ρουχισμό τους.
Μετά από μια εβδομάδα μας ξαναπήραν βγάζοντάς μας από
τα σπίτια και απ' όσο θυμάμαι ήμασταν: Ο Πάντος Νότης, ο
Μήτσος Πασπάλης. Μας πήραν δύο Γερμανοί στρατιώτες και
μας πήγαν στην Πολύτσανη όπου καθίσαμε δυο μέρες και μας
παρέδωσαν εκεί όπου είχαν συγκεντρώσει και πολλούς Πολυτσανιώτες, σύνολο ήμασταν περίπου 60 άτομα. Μετά από την
Πολύτσανη στην Δούβιανη, όπου παραμείναμε από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ. Εκεί ήρθε ένας Γερμανός με ένα σκυλί
και μας είπε πως θα περπατούσαμε για να φτάσουμε στα Δολιανά.

Ο Πάντος Νότης
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Από την Δούβιανη πήγαμε στις Γεωργουτσάτες όπου μείναμε την νύχτα.
Από κει μας πήγαν στα Δολιανά, όπου
μείναμε για 8 μέρες. Μετά από 8
μέρες βγήκαμε στον κεντρικό δρόμο
κάτω από τα Δολιανά, όπου είναι ο αυτοκινητόδρομος
Αργυρόκαστρο — Ιωάννινα — Κορυτσά. Μετά μας έβαλαν σε αυτοκίνητο
και πήγαμε στα Ιωάννινα όπου μείναμε
για 8 μέρες και 8 νύχτες, μαζί με τους
Πολυτσανιώτες. Εκεί μας είπαν ότι μας
παίρνουν για να εργαστούμε σε έργα
που τους χρειάζονταν να κάνουν και ότι
εμείς δεν μπορούσαμε να εμποδίσουμε
τον στρατό.
Μετά από 8 μέρες ήρθαν τα αυτοκίνητα και μας πήγαν μέχρι την Λάρισα, όπου αμέσως ανεβήκαμε σε τρένο
και πήγαμε Θεσσαλονίκη. Εκεί μέιναμε για 10 μήνες στο στρατόπεδο συγκέντρωσης. Τους Πολυτσανιώτες του
πήραν από εκεί και τους πήγαν στην
Γερμανία, ενώ εμείς οι Σχωριαδίτες παραμείναμε εκεί και συναντήσαμε τον
Φάνη Ζώτο από την Πολύτσανη και τον
Μήτσο Λώλη, τον Τέλη Μάνο και τον
Φίλιππο Ντούρο από τις Σχωριάδες.
Εκεί για 10 μήνες εργαστήκαμε
στην υπηρεσία τους ως φορτοεκφορτωτές και κάναμε και περιφράξεις με συρματοπλέγματα. Για να φάμε μας έδιναν
σούπα με πατάτες, η οποία δεν τρωγόταν. Μας έδιναν 1 kg ψωμί σίκαλης για
ένα 24-ωρο. Μια μέρα το μοιράζονταν
5 άτομα και άλλη 6 άτομα, δηλαδή λιγότερο από 200 gr ψωμί το 24ωρο.
Αυτό το πρόγραμμα διατροφής διήρκησε για 10 μήνες.
Εκεί ερχόντουσαν συγχωριανοί από
την Πολύτσανη και τις Σχωριάδες και
μας έδιναν ψωμί και άλλα τρόφιμα. Για
πληρωμή μας έδιναν κάτι γερμανικά μάρκα, τα οποία δεν είχαν καμία αξία οπότε ήταν σαν να μην μας
πλήρωναν καθόλου. Έπρεπε να είχες ένα εκατομμύριο μάρκα για να πάρεις ένα ξυραφάκι. Μετά από
10 μήνες μας άφησαν ελεύθερους με ένα βιβλιάριο απελευθέρωσης σαν έγγραφο και μαζί με τον Φίλιππο
Ντούρο, τον Κώτση Κιρούση και τον Λάμπη Κίτσαρη από την Πολύτσανη ταξιδέψαμε για 2() μέρες και
20 νύχτες πεζοί από την Θεσσαλονίκη μέχρι τις
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Σχωριάδες. Το χωριό το βρήκαμε καμένο και πολύ άσχημη οικονομική κατάσταση.
Την πρώτη φορά που μας πήραν για να πάμε το ρουχισμό στην Πολύτσανη, οι Γερμανοί καθ' οδόν
σκότωσαν τον Γρηγόρη Γελαδάρη, ο οποίος δεν μπορούσε να αντέξει το τόσο βαρύ φορτίο. Εγώ τον
βρήκα νεκρό όταν πήγαινα στην Πολύτσανη. Οι Γερμανοί σκότωσαν και τον γάιδαρο της Χρυσάνθης
Χατζόλου, που δεν μπορούσε να συνεχίσει λόγω του βαρύ φορτίου και εκείνοι το σκότωσαν στο Πρόκο.
Τον Γρηγόρη τον εκτέλεσαν κάτω από την Ούλτσα στον Μεγαλάκκο, όπου έχει κομμάτι γης ο Πάντος
Νότης. Τον είχε παρασύρει ένας μικρός χείμαρρος. Μετά από 2-3 μέρες πήγαμε να τον θάψουμε εγώ,
ο Τέλης Ρέτζιος, η Βασίλω Κατσάνο, ο Μήτσιος Ζώης. Σκάψαμε έναν τάφο στην άκρη του χωραφιού.
Οι Γερμανοί τον είχαν πετάξει στο χείμαρρο.
Ο γιός του Γρηγόρη Γελαδάρη είδε τον πατέρα του σκοτωμένο όταν γύρισε από την Πολύτσανη και
άρχισε να ουρλιάζει. Μετά τον θάνατο του πατέρα του έφυγε για την Ελλάδα στο χωριό Δρυμάδες.
Οι αναμνήσεις καταγράφηκαν από τον Φάνη Καραγιάννη
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Αναμνήσεις πολέμου από
την Πολυξένη Παππά για το
Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα και την απελευθέρωση
της χώρας
Ήμουν ένα κορίτσι που προερχόταν από μια φτωχή και ταλαιπωρημένη οικογένεια. Είχα
τελειώσει τις 2 τάξεις της μέσης
εκπαίδευσης και αγκάλιασα
άμεσα τα καλέσματα που μου
έκανε κάθε σύντροφος που είχε
διοριστεί από την Εγκύκλιο.
Συμμετείχα στις ομάδες της
Κομμουνιστικής Νεολαίας από
τον Ιούλιο του 1943. Αυτές οι
ομάδες διοργανώνονταν από τους
απεσταλμένους συντρόφους από
την περιφέρεια Αργυροκάστρου.
Τα ονόματα των απεσταλμένων
αυτών δεν τα θυμάμαι εκτός από
εκείνο του Πάνου Τσούκα. Οι συνελεύσεις των ομάδων γινόντουσαν κρυφά σε ένα μικρό μαγαζί
στη μέση του χωριού ή σε διάφορα σπίτια όπως π.χ. στο σπίτι
μου και αλλού. Οι συντρόφισσες
που συμμετείχαν στην ομάδα της
κομμουνιστικής νεολαίας του χωριού μας ήταν εκπαιδευμένες να

φυλάνε το μυστικό και αποφασισμένες στο καθήκον που τους ανέθεταν.
Σε αυτές τις ομάδες δεν συμμετείχε όλη η νεολαία του χωριού,
αλλά μερικές συντρόφισσες που διακρίνονταν για τη δράση τους στη
βοήθεια του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα. Θυμάμαι τις συντρόφισσες Δοξία Τουλούμπα (Παντάζου), Χρυσάνθη και Αναστασία
Ντάλλα, την Όλγα Μπάντου, την Αναστασία Σιούτη και άλλες συντρόφισσες που δεν θυμάμαι.
Εγώ ήμουν η γραμματέας της ομάδας στο χωριό. Τα καθήκοντά
μας ήταν να διευθύνουμε την οργάνωση της κομμουνιστικής και αντιφασιστικής νεολαίας του χωριού, να καθιστούσαμε σαφή την υπόθεση του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, δουλεύαμε υλικό που μας
πρότεινε η περιφέρεια σχετικά με τον αγώνα κατά του φασισμού, ερ-
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γαζόμασταν στο να βγουν
παρτιζάνοι, για τη βοήθεια προς τους παρτιζάνους, όπου η νεολαία και
οι γυναίκες του χωριού εργάζονταν μέρα—νύχτα
για να πλέξουν κάλτσες
και φανέλες για τους παρτιζάνους.
Επίσης μαζεύαμε χρήματα και αγοράζαμε τσιγάρα, ξυραφάκια και
άλλα πράγματα για τους
παρτιζάνους. Συνεργαζόμασταν με τις γυναίκες
του χωριού, κάναμε συνελεύσεις, δουλεύαμε υλικό
που αναφερόταν στον
αγώνα που έκανε ο λαός
μας σε ολόκληρη την
χώρα για να απελευθερωθεί από τον εξωτερικό κατακτητή και από την
εσωτερική
αντίδραση,
προπαγανδίζαμε για τα
οφέλη που θα είχε ο λαός
μας μετά την απελευθέρωση της χώρας μας.
Θυμάμαι πως εκείνη
την περίοδο, παντού, τη
νεολαία και τον πληθυσμό
του χωριού μας τους χαρακτήριζε ένας σπάνιος
ενθουσιασμός και μια επιθυμία για στήριξη και
βοήθεια. Το έργο τους μεγάλο στη γεωργία και σε όλους τους τομείς, που είχε σκοπό την παραγωγή
και τον εφοδιασμό των παρτιζάνων με ψωμί και φαγητό, καθώς και με πράγματα και ρούχα. Όλος ο
λαός και η νεολαία έδιναν τα πάντα για τους παρτιζάνους, όταν εκείνοι στεγάζονταν στα σπίτια των χωρικών.
Θυμάμαι που αποτάθηκε μεγάλος φόρος τιμής στους 11 παρτιζάνους της 8ης
Ταξιαρχίας Κρούσης, οι οποίοι εκτελέστηκαν από τους Γερμανούς κατά τη διάρκεια της επιχείρησης
του Ιουνίου. Αφού η νεολαία και ο λαός του χωριού τούς έβγαλε από την καμένη καλύβα που οι Γερμανοί τους είχαν εκτελέσει και είχαν γκρεμίσει και τους τοίχους της, τους έβαλαν στη σειρά στην αυλή
του Γάκη Κυριάκου, όπου τηρήθηκε 5 λεπτών σιγή, και μετά τους έθαψαν και τοποθέτησαν στεφάνια
από κυπαρίσσι πάνω στον κοινό τους τάφο.
Αυτές οι τιμές έγιναν στους νεκρούς παρτιζάνους σε μια περίοδο που οι Γερμανοί δεν ήταν και πολύ
μακριά από το χωριό και αυτό δείχνει το πόσο αποφασισμένοι ήταν στα ιδανικά τους η νεολαία και ο
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λαός του χωριού μας και από την
άλλη μεριά είναι και ένας δείκτης
μέτρησης για το μεγάλο έργο που
είχε κάνει η κομμουνιστική και αντιφασιστική νεολαία του χωριού.
Λίγα λόγια για την ζωή μου
μετά την απελευθέρωση
Την επαναστατική μου δράση τη
συνέχισα και μετά την απελευθέρωση της χώρας. Όλη η νεολαία του
χωριού σαν ένα σώμα έλαβε μέρος
στην αναδόμηση του χωριού που
είχε καεί. Στο χωριό μας οι Γερμανοί άφησαν πίσω 83 καμένα σπίτια.
Η νεολαία πρωτοστατούσε στην
ανέγερση των καμένων σπιτιών. Με
καλά οργανωμένες δράσεις συλλέγαμε πέτρες και ξύλα, επιστρατεύαμε τα ζώα του χωριού για να
μεταφέρουμε πέτρινες πλάκες από
το ποτάμι και βοηθούσαμε τους μάστορες στις εργασίες τους.
Την αναδόμηση την ξεκινήσαμε
από το σπίτι του μάρτυρα Παντελή
Ντάλλα, έπειτα στη συνέχεια με το
σπίτι του Λάμπρου Μπέλλου κ.τ.λ.
Βλέποντας τη δράση μου κατά
τη διάρκεια του πολέμου και μετά
την απελευθέρωση της χώρας, το
Κόμμα με κάλεσε στη θέση της
υποψήφιας μέλους του. Έγινα
δεκτή το 1946. Αφού έγινα δεκτή
στο Κόμμα με έστειλαν στο πρόγραμμα σπουδών Παιδαγωγικής
στο Αργυρόκαστρο και μετά στο αντίστοιχο των Τιράνων. Παρ' όλη την δυσκολία που είχα διότι δεν
ήξερα αλβανικά, πέρασα και τα δυο προγράμματα σπουδών με επιτυχία.
Θυμάμαι πως στο Αργυρόκαστρο ήμουν το μοναδικό κορίτσι ανάμεσα σε 40 συντρόφους που παρακολουθούσαν αυτό το πρόγραμμα σπουδών. Εγώ από τότε έσπασα αυτήν τη στενή αντίληψη και εργαζόμουν και αγωνιζόμουν σαν τους παρτιζάνους, τις συντρόφισσές μου. Αφού τελείωσα το πρόγραμμα
σπουδών διορίστηκα ως δασκάλα στο χωριό μου και άνοιξα το πρώτο σχολείο μετά την απελευθέρωση
στην εκκλησία του χωριού. Στην αρχή ήμασταν χωρίς θρανία, χωρίς βιβλία, χωρίς τετράδια και χωρίς
μολύβια. Είχαμε για βάση μόνο ένα βιβλίο, το «Για σένα Λευτεριά», το οποίο περνούσε από χέρι σε χέρι.
Οι δυσκολίες και οι παραλήψεις ήταν πολλές, όμως οι μαθητές εκείνης της εποχής διψούσαν για
γνώση και μελετούσαν πολύ καλά, ερχόντουσαν προετοιμασμένοι καλά στο μάθημα, δεν έκαναν απουσίες
και παρόλο που εγώ ήμουν αρκετά νέα με σέβονταν και με αγαπούσαν πολύ.
Αργότερα το σχολείο το μετέφεραν στο σπίτι του Αλέκο Κάνα και ήρθε ένας δάσκαλος από την Πολύτσιανη, ο Χριστόφορος Χρήστος.
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Τότε ξεκίνησαν τη λειτουργία τους και
τα μαθήματα κατά του αναλφαβητισμού,
όπου μετά τη δουλειά πήγαιναν για να μάθουν γράμματα κάτω από το φως του καντηλιού άντρες και γυναίκες, μάλιστα και
αρκετοί ηλικιωμένοι.
Χαίρομαι πάρα πολύ σήμερα όταν βλέπω
τους πρώτους μου μαθητές να είναι ταλαντούχοι και καινοτόμοι εργάτες, άξια στελέχη
που υπηρετούν επάξια ανά την επικράτεια.
Ακόμα και μετά την απελευθέρωση, παρόλο που ήμουν επιφορτισμένη με αρκετή
δουλειά δεν παραμέλησα τη νεολαία. Οργανώσαμε στο χωριό εικονική προπαγάνδα
μέσω της εφημερίδας τοίχου, όπου επαινούσαμε τους δραστήριους και κριτικάραμε
τους παθητικούς. Οργανώναμε τις φωτιές
των παρτιζάνων σε εορτές και σημαντικές
ημερομηνίες, όπου συμμετείχε όλη η νεολαία και οι πιονέροι.
Το 1949 επέστρεψα στη θέση της δασκάλας του χωριού. Εκείνη τη χρονιά ήρθε
και ένας σύντροφος και με κάλεσε να πάω
στην συνέλευση του Κόμματος στο χωριό
Σωπική, αλλά εγώ έπεσα από τη σκάλα και
έσπασα το πόδι μου. Αν και τραυματισμένη
και έγκυος που ήμουν, πήγα στη συνέλευση
και έκτοτε υποφέρω και είμαι ανάπηρη.
Παρόλο που ήμουν άρρωστη ποτέ δεν ξέχασα το χωριό μου και μαζί με τον γιο μου
συμμετείχα στις εργασίες για το νερό το
1972 όπου για 15 μέρες εργαστήκαμε να
πάμε το νερό στο χωριό από τη βάση του
βουνού της Νεμέρτσκας. Αυτή η μεγάλη πολιτική δράση αποτέλεσε παράδειγμα για
πολλά άλλα χωριά.
Βρίσκομαι μακριά από το χωριό, όμως
οι χιλιομετρικές αποστάσεις δεν μας σταματούν. Εγώ και όλοι οι άλλοι συγχωριανοί
μου ενδιαφερόμαστε για το χωριό μας και
χαιρόμαστε για τη συνεχή πρόοδό του και
για τις επιτυχίες που επιτυγχάνει υπό την
καθοδήγηση του ενδόξου Κόμματός μας και
του συντρόφου Ενβέρ.
Το υλικό ήρθε στις Σχωριάδες στις
21 Οκτωβρίου 1981
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Αναμνήσεις πολέμου από
την ηλικιωμένη Σελήνη Λώλη:
για την αιχμαλωσία των γυναικών του χωριού από τους
Γερμανούς
Περίπου 4-5 μέρες πριν εκτελέσουν τους 11 παρτιζάνους,
σχεδόν το μισό χωριό ήμασταν
στο Λιμποσέτσι. Οι άνδρες ήταν
στο βουνό, ενώ οι γυναίκες στις
σπηλιές. Εμείς ήμασταν στο χάνι
του Λιμποσέτσι, ενώ ο βομβαρδισμός γινόταν από την Ελλάδα
και χτυπούσαν σε εμάς, που βράζαμε τα λάχανα και τον κουρκούτι. Από τους βομβαρδισμούς
των εχθρών τραυματίστηκε η πεθερά μου, η Ευθυμία Λώλη.
Με το πέρας των βομβαρδισμών ήρθαν οι άντρες από το
βουνό για να μας δουν, γιατί νόμιζαν πως είχαμε σκοτωθεί. Το
βράδυ, ήρθαμε στο χωριό μαζί με
τους άντρες στο σπίτι του Βαβάκου, ενώ εκείνοι συνέχισαν μέχρι
τις σπηλιές του Γενεκατά. Τη
νύχτα σηκωθήκαμε και πήγαμε
στην Πάρα και το βράδυ καθίσαμε στα αχούρια του Πασπάλη,
στα Λιβάδια. Τα ξημερώματα

πήγαμε πίσω από τα Πατούλια στην Παροκαριά. Εκεί μείναμε μια
νύχτα, αλλά επειδή μας είχαν εντοπίσει, ξαναφύγαμε και πήγαμε
πίσω από τον μύλο στη Σιουρντίλα. Δεν είχαμε ψωμί. Θέλαμε να
κάνουμε λίγο κουρκούτι, αλλά δεν μπορούσαμε να ανάψουμε φωτιά
διότι μας εντόπιζαν. Εκεί μείναμε μια εβδομάδα. Οι άντρες ήταν στις
σπηλιές και τη νύχτα έβγαιναν στο Θεοτόκο.
Την ημέρα που εκτέλεσαν τους 11 παρτιζάνους ήρθε ένας όμορφος Γερμανός, ένας κοντός με μια βόμβα στο χέρι και μας είπε δυο
λέξεις στα ελληνικά «σπίτι καλό». Μας μάζεψε όλους μαζί με τα κοπάδια των ζώων στη Ραμνίτσα στο χωράφι του Μήτση και μας πήγαν
στη βελανιδιές του Αϊ Νικόλα, όπου είχαν τοποθετήσει τις λευκές
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τους σκηνές. Εμείς ήμασταν 33 γυναίκες, μας έβαλαν στη σειρά μπροστά από
το πολυβόλο και μας έλεγαν τη λέξη «παρτιζάνοι».
Εμείς είπαμε πως δεν
έχουμε παρτιζάνους, τα
παιδιά μας είναι στα Τίρανα, εκείνη τη στιγμή πυροβόλησε το πολυβόλο.
Μετά μας μάζεψαν και μας
πήγαν μπροστά από το
σπίτι της Μαριγώς Μήτση,
ενώ τα κοπάδια των ζώων
δεν ξέρουμε που τα πήγαν.
Στο σούρουπο μας έβαλαν
μέσα και άναψαν ένα καντήλι. Ήρθαν τρεις Γερμανοί, ο ένας με κοντά
παντελόνια και μας ζητούσαν τους παρτιζάνους, αλλά
εμείς δεν μαρτυρήσαμε.
Εκείνοι ζήτησαν από τα κορίτσια να σκουπίσουν το
σπίτι. Τότε σηκώθηκαν οι
γριές και είπαν πως το σπίτι
θα το σκουπίσουμε εμείς,
γιατί τα κορίτσια δεν ξέρουν. Εκείνοι ήθελαν να
ατιμάσουν τα κορίτσια και
τις γυναίκες μας. Πήραν το
όπλο τους με την ξιφολόγχη και ένα κερί και πηγαίναν να δουν τα κορίτσια.
Άρχισαν να τις βλέπουν μία μία στη σειρά.
Όταν ξημέρωσε, ήρθαν και άλλες και γίναμε 63 και ένας γέρος, ο Νικόλας Πασπάλης. Το πρωί η
Φατίκω και η Σπυρολώλαινα σκέφτηκαν μήπως είχε κανένα παράθυρο χωρίς κάγκελα, αλλά δεν είχε.
Το πρωί οι Γερμανοί είχαν φύγει. Η Φατίκω και η Σπυρολώλαινα άρχισαν να χαλούν τον τοίχο για
να μπορέσουμε να βγούμε. Όταν επέστρεψαν οι Γερμανοί, μας βρήκαν σε αυτήν την κατάσταση και
φώναζαν ότι θέλαμε να πάμε στους παρτιζάνους και αφού μας κλείδωσαν και είπαν «fuoco», δηλαδή
φωτιά, εμείς περιμέναμε πότε θα μας κάψουν. Μετά ήρθαν άλλοι το πρωί. Η Βασίλω Κατσάνο είπε
κάτι στους Γερμανούς για να αφήσουν την πόρτα ανοιχτή. Αλλά εάν για μιάμιση ώρα δεν θα πυροβολήσουν οι παρτιζάνοι, εμείς θα σας αφήσουμε ελεύθερες, αλλιώς όχι. Έτσι μας είπε ένας στρατιώτης.
Μόλις έφυγε εκείνος ο Γερμανός βγήκαν οι γυναίκες και δεν είδαν κανέναν και φύγαμε όλες τρέχοντας
και κρυφτήκαμε στα καμένα σπίτια. Μετά πήγαν οι Γερμανοί στο σπίτι που μας είχαν φυλακισμένες,
και αφού δεν μας βρήκαν έβαλαν τις φωνές και μετά έφυγαν. Αμέσως μετά, πήγαμε στο σπίτι του Θεολόγου Νταλέ. Οι μανάδες μας μας κλείδωσαν στο κατώι αυτού του σπιτιού για να μη μας βρουν οι
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Αναμνήσεις για τον παρτιζάνο Σπύρο Κυριάκο από τον
Κώστα Καζαντζιά, πρώην κομισάριος του τάγματος «Θανάσης Ζήκος, από Δερβιτσιάνη

Γερμανοί. Εκεί μείναμε σχεδόν για δύο μέρες. Μετά σκορπιστήκαμε. Εμείς πήγαμε στο Λιμποσέτσι και
άλλες στον κάμπο. Μετά ήρθαν και πάλι άλλες στο Λιμποσέτσι και κρυφτήκαμε σε σπηλιές και σε θάμνους. Εκεί πέρασαν οι Γερμανοί και δεν μας βρήκαν. Μαζί μας είχαμε και τον Τέλη Μάνο και τον
Μήτ&ο Πασπάλη που μετά κατέφυγαν στη Σωπική.
Καταγραφή από τον Φάνη Καραγιάννη, 23/11/1981
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Ήταν αρχές Δεκεμβρίου
1943. Το τάγμα πήρε εντολή να
μετατοπιστεί στην περιοχή του
Πωγωνίου, Τσιάτιστα — Χλωμό
— Σωπική, για να βοηθήσουν την
ι η Ταξιαρχία και να εμποδίσουν
την επέλαση των Γερμανών, οι
οποίοι έρχονταν από τη Βοστίνα
της Ελλάδος. Ο 3 0s λόχος, που
ήμουν κομισάριος και ταυτόχρονα
υπεύθυνος της νεολαίας του τάγματος, είχε εγκατασταθεί σε κάτι
λόφους έξω από τη Σωπική προς
την κατεύθυνση των ελληνοαλβανικών συνόρων, περιμένοντας τους
Γερμανούς, οι οποίοι θα ερχόντουσαν από το φαράγγι της Σωπικής. Παρόλο που βρισκόμασταν στη μέση του χειμώνα και στη βάση
του όρους Νεμέρτσκα, ο καιρός ήταν ήπιος και δεν έκανε μεγάλο κρύο. Τη νύχτα ζεσταινόμασταν με
σειρά μέσα στην εκκλησία, για να μην γίνουμε αντιληπτοί από τον εχθρό, ενώ οι υπόλοιποι ήταν σε
θέση μάχης, πάντα έτοιμοι να χτυπήσουν τον εχθρό χωρίς να το περιμένει.
Ήταν πρωί όταν με ειδοποίησαν πως με ζητούσαν δυο παιδιά από τις Σχωριάδες. Συστήθηκαν και
αγκαλιαστήκαμε, διότι είχαμε καιρό που δεν είχαμε συναντηθεί και συζητήσαμε εγκάρδια για τους
άλλους γνωστούς μας. Τότε ο Σπύρος ήταν περίπου 15 ετών, ενώ ο Σωτήρης 12-13 ετών. Ήταν αδύναμα παιδιά αλλά ζωηρά, γεμάτα ενέργεια και ενθουσιασμό. Ζητούσαν να ενταχθούν και οι δυο τους
στο τάγμα. Προσωρινά παρέμειναν για 2-3 μέρες στον 30 λόχο. Επειδή η Επιχείρηση των Γερμανών
είχε τελειώσει πριν πάμε εμείς και άλλες δυνάμεις δεν ερχόντουσαν από το μέρος που περιμέναμε εμείς,
πήραμε εντολή να ξεκινήσουμε προς την Άνω Δρόπολη. Ο Σωτήρης ήταν μικρός στην ηλικία, γι' αυτό
κάναμε προσπάθειες να τον πείσουμε να μην ερχόταν παρτιζάνος. Εκείνος επέμενε, όμως τελικά δεν
τον πήραν. Ο Σπύρος, όμως, μας συνόδεψε πιστός μέχρι τα μέσα Αυγούστου 1944, συμμετέχοντας σε
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όλες τις μάχες που έκανε το τάγμα μας. Ο Σπύρος προσωρινά έμεινε στον 3 0 λόχο, ενώ αργότερα πήγε
στον 10 και 20 λόχο και για μια περίοδο υπήρξε και αγγελιοφόρος του τάγματος.
Ήταν δυναμικός χαρακτήρας, γενναίος και αποφασιστικός, έτοιμος να λάβει μέρος σε κάθε μάχη,
χωρίς να υπολογίζει τη ζωή του. Στα τέλη Δεκεμβρίου 1943 και στις αρχές Ιανουαρίου 1944 έλαβε
μέρος σε σκληρές μάχες που έλαβε μέρος το τάγμα «Θανάσης Ζήκος» της 4ης ομάδας με τις συντηρητικές
δυνάμεις του Ζέρβα, στην Ελλάδα στην περιοχή του όρους Κασιδιάρη, στη Λάβδανη και αλλού, καταστρέφοντας και πιάνοντας αιχμαλώτους και πολεμοφόδια σε συνεργασία με το 15ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ
για να πάμε να βοηθήσουμε με εντολή του Επιτελείου της 4 ης Ομάδας. Οι μάχες ήταν σκληρές, με επιθέσεις και αντεπιθέσεις, καταλήψεις από πίσω και πλαγίως. Ο Σπύρος διακρίθηκε για τη γενναιότητα
και την αντίσταση του παρά το νεαρό της ηλικίας του. Έλαβε μέρος στην επίθεση κατά των Γερμανών
στο χωριό της Μουζίνας των Αγίων Σαράντα, τον Ιανουάριο του 1944. Στη μάχη της Κουλουρίτσας των
Αγίων Σαράντα, που πιάσαμε αιχμαλώτους πέντε Γερμανούς και έναν αξιωματικό τον Φεβρουάριο του
1944, στη μάχη της Κονίσπολης, στη μάχη της Δίβρης και της Δρόβιανης του Δέλβινου και σε όλες τις
μάχες του Ιουνίου του 1944, στην επιχείρηση των γερμανομπαλίστων την άνοιξη του 1944, καθώς και
στον σκληρό αγώνα για την απελευθέρωση του Δέλβινου στις 21 Ιουλίου 1944.
Μετά την αναδιοργάνωση των δυνάμεων και τον σχηματισμό της 19ης Ταξιαρχίας στα μέσα Αυγούστου 1944, μέρος των δυνάμεων μας απεστάλη για τον σχηματισμό της 14 ης Ταξιαρχίας που έγινε στη
Σέπερη της Ζαγοριάς) Εκεί, ο Σπύρος μπήκε στον 1ο λόχο του δεύτερου τάγματος «Παντελής Μπότσαρης» της 14 ης Ταξιαρχίας ως αρχηγός διμοιρίας και μετά λόχου. Σύμφωνα με τις αναμνήσεις των
συμπολεμιστών εκείνου του τάγματος, του Κώτσο Μπαγκούτσα, του Δημητρίου Μούκο και των συγχωριανών του Γρηγόρη Νταλέ από τις Σχωριάδες -σήμερα και οι τρεις κάτοικοι Τιράνων- ο Σπύρος παρέμεινε σε αυτήν την Ταξιαρχία μέχρι τη διάλυσή της τον Μάρτιο του 1945, όπου μετά πέρασε στην 19
η Ταξιαρχία του 2 ο υ τάγματος στον 2ο λόχο.
Μετά τον σχηματισμό της 14ης Ταξιαρχίας, το 2ο τάγμα πέρασε από το φαράγγι της Σέλτσης —
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το Λάμποβο του Σταυρού. Ο λόχος που βρισκόταν ο Σπύρος μαζί με τον Γρηγόρη Νταλέ, ο οποίος διηγείται, είχε χτυπήσει εχθρικά κονβόι πλησίον της Δερβιτσιάνης, της Δούβιανης της Δρόπολης, στον Αϊ
Νικόλα πλησίον της Κακαβιάς, όπου έγινε μεγάλη μάχη.
Τον Σεπτέμβριο 1944 χτύπησαν τις δυνάμεις των Γερμανών στη Μουζίνα, όπου κατέστρεψαν δυο
αυτοκίνητα και σκοτώθηκαν 3 Γερμανοί. Μετά συγκεντρώθηκαν στο μοναστήρι ανάμεσα στο Μπουλιαράτι και της Δρόβιανης και από εκεί ξεκίνησαν για να κάνουν επίθεση σε ένα γερμανικό τάγμα,
που είχε μετατοπιστεί στο στρατόπεδο του Γεωργουτσάτι. Διοικητής του τάγματος ήταν ο Βαγγέλης
Μάνες, ενώ κομισάριος ο Γιώργος Κώτσος από την Πέπελη της Άνω Δρόπολης. Το χωριό περικυ κλώθη
κε καλά, αλλά οι περιπολίες των Γερμανών τους είδαν τους παρτιζάνους και πριν εκείνοι επιτεθούν
αιφνιδίως, οι Γερμανοί άρχισαν να πυροβολούν σε όλες τις πλευρές. Έγινε μια πολύ σκληρή μάχη μεταξύ των δυνάμεων των παρτιζάνων και εκείνων των Γερμανών με χειροβομβίδες, που διήρκησε για περίπου δύο ώρες και επειδή ξημέρωνε αποσύρθηκαν προς το Λόγκο.
Στις 17 Σεπτεμβρίου, κατ' εντολή του αρχηγείου της περιοχής Αυλώνος
Αργυροκάστρου η 14η Ταξιαρχία έκανε επίθεση για την απελευθέρωση του Αργυροκάστρου. Το
2ο τάγμα και ο 2οs λόχος, που ήταν ο Σπύρος, έκαναν έφοδο τα ξημερώματα στο φυλάκιο ελέγχου
στον κεντρικό δρόμο και έφτασαν χωρίς καμία αντίσταση μέχρι την πλατεία του Τσερτσίζη. Στο Αργυρόκαστρο είχαν παραμείνει οι μπαλίστες, οι οποίοι ήταν συγκεντρωμένοι στο Κάστρο και πυροβολούσαν
από μακριά τον 2ο λόχο. Αφού πολιόρκησαν το Κάστρο, οι μπαλίστες παραδόθηκαν χωρίς αντίσταση.
Ήταν περίπου 500 άτομα, τους αφόπλισαν, πήραν αρκετό υλικό. Τους αρχηγούς τους τους συνέλαβαν,
ενώ από τους υπόλοιπους, αφού τους μίλησαν για τους στόχους του Απελευθερωτικού Αγώνα, μια μικρή
μερίδα εντάχθηκε στην Ταξιαρχία, ενώ οι άλλοι αφέθηκαν ελεύθεροι. Μεγάλο γεγονός, εορτασμοί
παντού. Το Αργυρόκαστρο γιόρταζε με τραγούδια και χορούς σε μια ατμόσφαιρα ενθουσιασμού και
χαράς.
Η 14 η Ταξιαρχία πήρε εντολή να περάσει από το Αργυρόκαστρο στην Αυλώνα. Το 2 0 Τάγμα
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ακολούθησε το δρομολόγιο Γεωργουτσάτι — Δέλβινο - Άγιος Βασίλης - Αυχένας του Λογκαρά - Ντουκάτι. Εκεί έπιασαν μερικούς μπαλίστες, τους αφόπλισαν και πήγαν στην Αυλώνα. Εδώ, η Ταξιαρχία
αναδιοργανώθηκε και ο Σπύρος με τον Γρηγόρη Νταλέ πέρασαν στην 19η Ταξιαρχία στο 2ο τάγμα,
όπου ήμουν εγώ κομισάριος. Το 2ο τάγμα παρέμεινε για μερικούς μήνες στο Φίερι, την έδρα της 14ης
Ταξιαρχίας.
Πήραμε εντολή και πήγαμε για το Ελμπασάν. Τον Ιούλιο του 1945 ήμασταν στα Τίρανα. Τον Ιούνιο
του 1945 διορίστηκα στο πρώτο φροντιστήριο του Κόμματος, ενώ η 19η Ταξιαρχία τοποθετήθηκε στο
Δυρράχιο — Καβάγια. Ο Σπύρος στις αρχές του 1946 διορίστη κε ως υπαξιωματικός του πολεμικού
ναυτικού στο Δυρράχιο. Στις αρχές του 1947 πήρε άδεια και πήγε στο χωριό, όπου και παντρεύτηκε και
μετά επέστρεψε ξανά στα καθήκοντά του.
Τον Ιούλιο του 1947 την εποχή τρυ Κώτση Τζότζε τον συνέλαβαν χωρίς καμία απόδειξη. Παρέμεινε
5-6 μήνες σε κατάσταση προφυλάκισης και με τη στροφή του Κόμματος βγήκε αθώος, χωρίς καν να δικαστεί από την αντίστοιχη επιτροπή. Θα μπορούσε να παραμείνει στον στρατό και να πάει για σπουδές
στη σχολή αξιωματικών « Ενβέρ Χότζα», όμως προτίμησε να πάει στο χωριό, όπου εργάστηκε με τιμή
έως ότου πέθανε ξαφνικά από καρδιά στις 25 Μαρτίου 1975, πηγαίνοντας για ιατρική εξέταση στο Αργυρόκαστρο. Κάτω από το Λιμπόχοβο σταμάτησε η καρδιά του.
Όπως τον έχω γνωρίσει εγώ και πολλοί στενοί του φίλοι όπως: ο αξιωματικός στην Αυλώνα ο Γιάννης
Τάτσης, ο Δημήτριος Μάκος, ο Κώτσος Μπαγκούγιας, ο Γρηγόρης Νταλές κ.α. ήταν παρορμητικός
τύπος, πιστός και αποφασισμένος, γενναίος και ειλικρινής. Το κύριο χαρακτηριστικό του ήταν η ειλικρίνεια. Ασκούσε δίκαιη κριτική. Δεν συμφιλιωνόταν με τα λάθη και τα ελαττώματα και του άρεσε η τάξη.
Ήταν κοινωνικός τύπος, του άρεσε η φιλία και έκανε φιλίες στα μέρη που πολέμησε και εργάστηκε.
Έτσι στο Δυρράχιο έκανε φιλία με τον Στέφο Κοντούρη από την Κακοδίκη του Δέλβινου, ο οποίος για
την επαναστατική του δραστηριότητα εξορίστηκε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης στην Γερμανία και επέστρεψε το 1945. Ο Σπύρος σύμφωνα με το παλιό έθιμο έγινε και κουμπάρος του και η φωτογραφία με
ένα μικρό παιδί, είναι ο γιος του Στέφου, ονομάζεται Πετράκης (ή Μανώλης) Κοντούρης, οικονομολόγος
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με ανώτατη εκπαίδευση, σήμερα κάνει την κομματική εκπαίδευση στο Δυρράχιο, παντρεμένος με δυο
παιδιά. Οικογένεια που σχετίζεται με τον Αγώνα, σεβαστή και σε πολύ καλή ηθικοπολιτική κατάσταση.
Σε γενικές γραμμές αυτά τα γεγονότα θυμάμαι και αυτά που δεν παρευρισκόμουν ο ίδιος, έχω συλλέξει υλικό από τους συμπολεμιστές του, φίλους και γνωστούς του.
Τίρανα, Νοέμβριος 1982. Ο πρώην κομισάριος του τάγματος «Θανάσης Ζήκος»
Κώστας Καζαντζάς από τη Δερβιτσιάνη Αργυροκάστρου

Γιάννη Παππά
- Αύγουστος 1944 Εγκαίνια της 14ης ταξιαρχίας του
20ού τάγματος
- 13 Σεπτεμβρίου — Έγινε δεκτός στο Κόμμα
- Η δράση στο Γράψη Αργυροκάστρου.
- 18 Οκτωβρίου — Απελευθέρωση του Αργυροκάστρου. Η δραπέτευση του Γιώργο Πάλλη.
- Δεκέμβριος 1944 — Η ταξιαρχία στην Αυλώνα —
Φίερη.
- Μετά 2 — 3 μέρες η διάλυση του 2ου τάγματος.
Ένα τμήμα στο Μπεράτι στην προστασία του λαού.
- Ένα τμήμα στην 4η ταξιαρχία στην περιοχή του Ελμπασάν.
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Από τις αναμνήσεις του Γιάννη
Παππά
Στις 5 Φεβρουαρίου 1942 τον
κάλεσαν φαντάρο στο στρατολογικό γραφείο του Μπερατίου. Γνωριμία με συντρόφους από το Πωγώνι.
Εντάχθηκε στο τάγμα «Τομόρι» στην Μπάιζα της Σκόδρας.
Ο ανθυπολοχαγός Αλή Κόντη
τον ενημέρωσε για την ίδρυση του Κόμματος.
Στο στρατόπεδο έριξαν φυλλάδια για να λιποτακτήσουν.
Μετάθεση από την Μπάιζα στο
στρατόπεδο του Σκουμπίν στο Ελμπασάν.
Μετάθεση ενός λόχου όπου
ήταν και ο Γιάννης για το Πεκίν και αργότερα ξανά στο Ελμπασάν. Ξεκίνησαν
οι λιποταξίες.
Τον Δεκέμβριο 1942 πήρε 15
μέρες άδεια για το χωριό. Δυο μέρες
έμεινε στα Τίρανα.
Συνάντηση στην Σούχα με τους
πρώτους παρτιζάνους: τον Πάνο Τζίτζο,
τον Σωτήρη Μέρο και τον Νάκιε.
Ο ερχομός στο χωριό και η
επαφή με τον Γιώργο Πάλη, τον Νάσιο
Ζώη και τον Στόλη Λώλη, μέλη της μονάδας παρτιζάνων που συγκροτήθηκε στις
15 Σεπτεμβρίου 1942 και της δράσης κατά του φασιστικού φυλακίου της Σωπικής.
- Ενώθηκε μαζί τους. Έγιναν 4 στις Σχωριάδες.
- Η πρώτη του δράση ήταν ενάντια της κοινότητας της Πολύτσανης.
- Ασχολήθηκαν με την συγκρότηση των λαϊκών συμβουλίων του κάθε χωριού της περιοχής. Τους
βοήθησε ο Ζιχνή Σάκο.
- Τέλη 1942 αρχές 1943 ο ερχομός στις Σχωριάδες των συντρόφων Πύρρο Κόντη, Θέμο Βάση και του Τομόρι.
- Σύντροφοι από το Κόμμα που είχαν έρθει πριν απ’ αυτόν (θυμάται ονόματα και για ποιον λόγο)
- Στις αρχές του 1943 επιστρέφει στο Πωγώνι από το Δυρράχιο
ο Παναγιώτης Πάνος. Η συνάντηση μαζί του και η συζήτηση για την
διεύρυνση της πρώτης μονάδας.
- Στην Τσιάτιστα έγινε η αναδιοργάνωση της μονάδας, αποτελούμενη από 28 άτομα. Ο Παναγιώτης Πάνος ήταν αρχηγός και κομισάριος.
- Η συνεργασία της μονάδας με τις τσέτες «Κότο Χότζη» και
«Μίστο
Μάμε».
Ο Γιάννης Παππάς
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Η πρώτη δράση της
τσέτας μας ήταν εκείνη της Καλαμπάρας, όπου συνελήφθησαν
ο Σιαμπάν Μπέκιος και ο Φεΐμ
Κούλα, που εκτελέστηκαν στο
φαράγγι της Σέλτσης.
Η δράση του Λιμπόχοβου στο πάνω μέρος του Κάστρου μαζί με την τσέτα «Μίστο
Μάμε»
Η βοήθεια στο ΕΑΜ
για την καταστροφή των συνοριακών σταθμών στην Μολυβδοσκέπαστη και στο Μετζιντιέ.
Ξανά δράση στο
Λιμπόχοβο ενάντια στους μπαλίστες και στους Ιταλούς.
Ο
Παναγιώτης
Πάνος, σαν κομματικός στέλεχος ήταν μέλος της κομματικής
μονάδας της Ζαγοριάς και είχε
επαφές με την ηγεσία του
Αγώνα της περιφέρειας Αργυροκάστρου.
Τον Ιούνιο του 1943
ήρθε στο Πωγώνι ο Λευτέρης
Τάλιος. Η συνέλευση στο σχολείο της Τσιάτιστας για να πάμε
στην Άνω Δρόπολη και να βοηθήσουμε τον σχηματισμό της
δεύτερης μονάδας παρτιζάνων της μειονότητας.
- Ο σχηματισμός στην Πέπελη της δεύτερης μονάδας με αρχηγό τον Λευτέρη Καραγιάννη.
- Βοήθεια προς τον ΕΑΜ στην Λάβδανη.
- Τον Αύγουστο 1943 στο χωριό Κρα. Η συνέλευση της αντίδρασης της μειονότητας ΜΑΒΗ.
- Η συνέλευση στο Μεμοράχι του Δέλβινου. Η διάλυση της αντίδρασης.
- Μετάβαση στην Κονίσπολη για τον σχηματισμό της μειονοτικής ομάδας (το Αρχηγείο), από
κει στον Θεολόγο, στην Λεσινίτσα και στο Σωτήρα.
- Ο Γιάννης Παππάς, ο Νάσιος Ζώης, ο Λευτέρης Τάλιος και ο Γιάνναρης του ΕΑΜ επέστρεψαν
στο Θεολόγο για τον σχηματισμό της πρώτης ομάδας της μειονότητας.
- Ένα τμήμα της τσέτας στην Ελλάδα.
- Η συμμετοχή της τσέτας στην μάχη του Λιμπόχοβου, όταν καιγόταν η συνοικία «Μαρίνα».
- Στις αρχές Νοεμβρίου 1943 ο Γιάννης Παππάς και ο Νάσιος Ζώης επέστρεψαν στο Πωγώνι
πλησίον της τσέτας.
- Η τσέτα στην Κάτω Επισκοπή. Από το Θεολόγο.
- Στις 4 Σεπτεμβρίου 1943, η συνθηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας. Εντολή για να ξεκινήσει
η τσέτα προς το Αργυρόκαστρο. Η ένωση με τις δυνάμεις της Λουντζερίας και της Ζαγοριάς. Οι διαπραγματεύσεις με τους Ιταλούς.
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- Στις 18 Σεπτεμβρίου 1943 η τσέτα μπήκε στο Αργυρόκαστρο και από κει κατεδίωξε τις ιταλικές
δυνάμεις, οι οποίες είχαν ξεκινήσει για τους Αγίους Σαράντα. Στο χωριό Δερβιτσιάνη έπιασαν τον Πέτρο
Ζιούπα, οπαδός του Ζέρβα που είχε έρθει από την Ελλάδα, αλλά επενέβη ο Γιάνναρης και τον άφησαν
ελεύθερο. Στους Αγίους Σαράντα αναλάβαμε τις αποθήκες του ιταλικού στρατού.
- Από τους Αγίους Σαράντα η τσέτα ήρθε στο Πωγώνι.
- Η μάχη στη Λάβδανη με τους ζερβιστές προς βοήθεια του ΕΑΜ και η επιστροφή στο Πωγώνι.
- Νοέμβριος 1943. Τα εγκαίνια του τάγματος «Θανάσης Ζήκος». Συμμετείχε ο Παναγιώτης
Πάνος και ο Θοδωρής Μάστορας με ένα μέρος της μονάδας. Δεν ήταν ο Γιάννης με τον Νάσιο.
- Οι επιστροφή των δυο στο Πωγώνι.
- Την 1η Ιανουαρίου 1944, κατ’ απαίτηση του ΕΑΜ η μονάδα πέρασε στην Ελλάδα. Χωρίς να
δράσει επέστρεψε ξανά στο Πωγώνι. Ένα μέρος της μονάδας (όχι ο Γιάννης Παππάς με τον Νάσιο Ζώη)
είχε ενταχθεί στο τάγμα «Θανάσης Ζήκος».
- Στις 27 Ιανουαρίου 1944, στην Επιχείρηση του Χειμώνα και στην μάχη της Σωπικής, η μονάδα
δρούσε στο τμήμα Χλωμό – Οψάδα. Με το πέρασμα των γερμανών η μονάδα έδρασε στο Πωγώνι βοηθώντας τον λόχο της 1ης Ταξιαρχίας που ερχόταν από ελληνικό έδαφος. Καταδίωξε τους μπαλίστες που
λεηλάτησαν το Χλωμό και την Πολύτσανη.
- Η ένταξη στην 14η Ταξιαρχία, στο 2ο τάγμα «Παντελής Μπότσαρης». Αυτό το τάγμα αποτελείτο στην πλειοψηφία του από πωγωνίσιους (περίπου 150).

Με την οργάνωση της αντιφασιστικής γυναίκας ήταν: η Κωνστάντω
Μπάντου, η Σουλτάνα Μπέλλου, η
Βασιλική Ντάλλα και η Πολυξένη
Παππά.
Όλο το χωριό έχει βοηθήσει και
έχει φιλοξενήσει τους παρτιζάνους.
Το Εθνικοαπελευθερωτικό Συμβούλιο του χωριού:
Το Συμβούλιο του χωριού ιδρύθηκε τον Δεκέμβριο 1942 — Ιανουάριο 1943 Τα μέλη του
Συμβουλίου:
1.
Δημοσθένης Χατζιόλος
2.
Βασίλης Πασπάλης
3.
Γρηγόρης Λώλης
4.
Δημήτριος Λέκκας
Ο Δημήτριος Κοντολώλης ήταν ο
μουχτάρης του χωριού.
Από τα μέσα του 1943 λέει ο
Θωμάς Λώλης:
Τον Ιανουάριο 1943
1.
Λεωνίδας Καλέμης
2.
Γρηγόρης Λώλης
3.
Δημήτριος Λέκκας
4.
Τέλης Μάνος
5.
Βασίλης Σιούτης
Ιούνιος — Ιούλιος 1943
1.
Θωμάς Λώλης
2.
Λεωνίδας Καλέμης
3.
Μήτρος Ζώης

Αναμνήσεις πολέμου - Σημειώσεις από τη συζήτηση με τον
βετεράνο Γιάννη Παππά, τον
συνταξιούχο δάσκαλο Θωμά
Λώλη και τον Γιώργο Μπάντο
Του υπευθύνου της πολιτιστικής εστίας Θεοφάνη Καραγιάννη στις 20/10/1981
Όταν ήρθαν οι Ιταλοί στο χωριό
εγκατέστησαν δυνάμεις τους εκεί;
Οι Ιταλοί δεν εγκατέστησαν δυνάμεις στις Σχωριάδες. Στην Πολύτσιανη
ήταν
η
ιταλική
καραμπινιερία και η αλβανική αστυνομία.
Στην Σωπική ο οικονομικός
σταθμός των Ιταλών σε συνεργασία
με τον αλβανικό. Επίσης είχε στην
Οψάδα και στην Τσιάτιστα.
Ο ερχομός των Ιταλών από άλλα
μέρη της χώρας. Ο Θωμάς Λώλης
λέει πως εκείνος μοίραζε στο σχολείο διάφορα τρόφιμα στους μαθητές όπως μαρμελάδα, ζάχαρη, τυρί
κτλ. Ποιες ήταν οι οργανώσεις του
κινήματος στις Σχωριάδες και ποιοι
συμμετείχαν;
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4. Βασίλης Κύρκος
5. Αλέκος Κάνας
Εγώ - λέει ο Θωμάς Λώλης — ήμουν μέχρι το 1946
Ιανουάριος 1944
1. Θωμάς Λώλης
2. Λεωνίδας Καλέμης
3. Πολυξένη Παππά
4. Κωνστάντω Μπάντου
5. Βασιλική Ντάλλα
Το συμβούλιο έκανε όλες τις δουλειές για την άμυνα του χωριού, βοηθούσε της ομάδες των ανταρτών, τον
εφοδιασμό των παρτιζάνων με κάλτσες κτλ. είδη ανάγκης, η διοίκηση του χωριού, το άνοιγμα των σχολείων,
δηλαδή ολόκληρη τη δραστηριότητα του χωριού. Σύμφωνα με τις εντολές της μονάδας βγαίναμε με υπηρεσία
για τον αφοπλισμό των μπαλιστών. Στο κάλεσμα που έκανε το Συμβούλιο όλοι ανταποκρίνονταν άμεσα.
Η διάσκεψη των εκπαιδευτικών στην Πολύτσιανη, Δεκέμβριος 1943. Αυτό ήταν για την Περιφέρεια Αργυροκάστρου. Από το χωριό μας συμμετείχε ο Θωμάς Λώλης.
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Η απελευθέρωση του χωριού και
η επιχείρηση του Ιουνίου 1944,
όταν οι μπαλίστες εξοντώθηκαν στην
Πολύτσιανη.
τρίτο μέρος, 1945-1981
Το χωριό καμένο
Μονάδα του Κόμματος δεν
υπήρχε το 1944-1945, αλλά είχε
μετά το 1946 τους: Πολυξένη
Παππά και Γιώργο Μπάντο
Οι εκλογές του 2 Δεκεμβρίου
1945
Το Λαϊκό Συμβούλιο του χωριού
Θωμάς Λώλης
Λεωνίδας Καλέμης Κωνστάντω
Μπάντου
Μήτρος Ζώης
Λευτέρης Μάνος
Ο έλεγχος των σιτηρών το 1946
στα σπίτια
Η Επιτροπή: Γιάννης Παππάς,
Λεωνίδας Καλέμης.
Τα σιτηρά (μπερεκιέτι) μαζεύονταν από το περίσσευμα των οικογενειών για να βοηθήσουν τις
οικογένειες που δεν είχαν.
Η οργάνωση του σχολείου. Κατά
την διάρκεια του πολέμου ήταν ανοιχτό. Δάσκαλος ο Θωμάς Λώλης.
Στις αρχές του 1944 σαν σχολείο
λειτούργησε το σπίτι του Αλέκου
Κάνα με δασκάλους τον Θωμά
Λώλη, τον Νάτση Μπόλλο και τον
Ηλία Καλύβα. Το 1945 το σχολείο πήγε στο σπίτι της Φλεντζούρος με δασκάλους τον Θωμά Λώλη και
τον Ηλία Καλύβα.
Το 1946 δάσκαλοι ήταν η Πολυξένη Παππά και ο Χριστόφορος Χρήστος στη Φλεντζούρο.
Από την αγροτική μεταρρύθμιση στο χωριό επωφελήθηκαν οι εκείνοι οι αγρότες που είχαν λίγη γη.
Με πολλή γη δεν υπήρχαν, οπότε η μεταρρύθμιση δεν τους έθιξε. Με πολλά ζώα ήταν ο Μίτε Μεϊντής
και ο Βασίλης Πασπάλης, οι οποίοι αργότερα θεωρήθηκαν κουλάκοι.
Για το νέο σύστημα συλλογής οι συγχωριανοί μας ανταποκρίθηκαν και εκπλήρωσαν το καθήκον τους
έναντι του κράτους.
Το Λαϊκό Συμβούλιο του χωριού 1946
1. Γιώργος Μπάντος
2. Κωνστάντο Μπάντο
3. Βασιλική Ντάλλα
Από τις Σχωριάδες
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Μάρτυρας Παντελής Ντάλλας
Θύματα του Εθνικοαπελευθερωτικού
πολέμου
1.
Απόστολος Ντάλλας
2.
Γρηγόρης Γελαδάρης
3.
Σωτήρης Βαγγέλης
4.
Αριστείδης Γκίκας
5.
Ντεντέκο
6.
Ο γιός της Ντεντέκο
7.
(Καράσης)
8.
(Καράσω)
9.
Η μάνα του Μπέικο Σωτήρα Μπέικο
10.
Θεμιστοκλής Λώλης καμένος στο Λιμπόχοβο από το Μπάλι
11.
Μήτρος Λώλης
12.
Αθηνά Ντούρο
13.
Λάμπρος Μπέλλος
Εξόριστοι
1.
Πάντος Νότης
2.
Φίλιππος Ντούρος
3.
Τέλης Μάνος
4.
Μήτσος Λώλης
5.
Μήτσος Πασπάλης
Η ονομαστική λίστα των παρτιζάνων
1.
Γιάννης Παππάς
2.
Θανάσης Ζώης
3.
Γιώργος Πάλης
4.
Στόλης Λώλης
5.
Ηλίας Ρέτζιος
6. Μανώλης Λίτσης
7. Στόλης Πασπάλης
8. Γόλης Νταλές
9. Νίκος Κατσάνος
10. Σπύρος Κυριάκος
11. Σαράντης Νταλές
12. Νίκος Ρέτζιος
13. Παντελής Ντάλλας
14. Νίκος Νάκας
15. Γάκης Βαγγέλης
16. Μάρκος Κονόμης
17. Σοφοκλής Νταλές
Η συμβολή και η δράση κατά τον πόλεμο
Ο Στόλης Ντάλλας απεσταλμένος από τους παρτιζάνους από τον κάμπο στο χωριό. Στο σπίτι του Νίκου Νγκέλη
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έκαναν συνελεύσεις η νεολαία του χωριού και έπλεκαν κάλτσες. Το σπίτι του Κυρίτση ήταν εστία παρτιζάνων, το σπίτι του Γκέγκα. Και στο σχολείο έκανε συνελεύσεις οι νεολαία. H Ξανθίππη Βαβάκου
(Μπεγκέγια) συμμετείχε στη διαμαρτυρία με την Μίνε Πέζα.
Η Δώρα Νταλέ (Τσόμπα) ακτιβίστρια στα Τίρανα με τη νεολαία. Εξορία στην Ιταλία ο Κίτσος Βαβάκος.
Τραυματίες πολέμου
Ευθυμία Λώλη
Αναμνήσεις πολέμου του παρτιζάνου Γρηγόρη Νταλέ: 1944-1970
Στο πλαίσιο
των δραστηριοτήτων και ιωβηλαίο έτος της
σαρανταετούς
ίδρυσης
του
Κόμματος και
του 8ου Συνεδρίου του Κόμματος, για το
Ο Γρηγόρης Νταλές
ιστορικό του χωριού μπορώ να
σας βοηθήσω με αυτά τα στοιχεία:
Όπως είναι γνωστό η περιοχή του Πωγωνίου και του Ζαγορίου λόγω της ορεινής του τοποθεσίας και τα δάση υπήρξε
κατάλληλο για τη μετακίνηση των δυνάμεων των παρτιζάνων, των βάσεων των
υλικών που διέθεταν, καθώς και για τη
στέγαση των τραυματισμένων.
Ο εχθρός βλέποντας τη μεγάλη συμπαράσταση που παρείχε στο Εθνικό Απελευθερωτικό Κίνημα ο πληθυσμός αυτών
των περιοχών και για την εξόντωση της
στρατηγικής ζώνης που είχαν την βάση
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στην Σέπερη της Ζαγοριάς, διοργάνωσε διάφορες πολεμικές επιχειρήσεις, όπως εκείνο
του χειμώνα του έτους 1944, την επιχείρηση
του Ιουνίου κ.α.
Παρόλο που τα χωριά κάηκαν από τον
εχθρό και εγκλημάτησαν εκεί, ο πληθυσμός
εκείνων των περιοχών δεν υπέκυψε μπροστά
στον εχθρό, αλλά συνδέθηκαν πιο στενά με
το Εθνικό Απελευθερωτικό Κίνημα.
Θυμάμαι πως στην επιχείρηση του Ιουνίου όπου ο εχθρός ήθελε να εξοντώσει την
πρώτη στρατηγική ζώνη, ενώ οι δυνάμεις των
παρτιζάνων της πρώτης Ταξιαρχίας πολεμούσαν στο χωριό Σωπική για να εμποδίσουν την
εισχώρηση του εχθρού προς την Πολύτσανη
και Σέπερη, οι κάτοικοι του χωριών του Πωγωνίου κινητοποιήθηκαν πλήρως για την
απόσυρση από την Σέπερη των βάσεων των
υλικών με κατεύθυνση την Πρεμετή. Αμέσως
μετά από αυτό το γεγονός πολλά αγόρια του
χωριού μας, όπως κι εγώ, ενταχθήκαμε στον
στρατό του Εθν. Απελ. Κινήματος στην 14']
Ταξιαρχία Κρούσης.
Ανάμεσα των σημαντικότερων μαχών που
έχουμε κάνει ήταν η μάχη στο χωριό Γεωργουτσάτες της Δρόπολης, στη Δούβιανη, στον
ορεινό Αυχένα της Μουζίνας, καθώς και
εκείνη για την απελευθέρωση του Αργυροκάστρου.
Εγώ προσωπικά παρέμεινα στις γραμμές
του εθνικοαπελευθερωτικού στρατού μέχρι
τον Φεβρουάριο του έτους 1947 και μετά πέρασα στη μεραρχία της προστασίας του λαού,
στην Περιφέρεια Δυρραχίου, για την εξόντωση των εγκληματικών συμμοριών του πολέμου, οι οποίες περιφέρονταν ακόμα στα
δάση για να γλιτώσουν όπως η συμμορία του
Χαμίτ του Ματγιάνη, του Ράμο Μπίλη, του
Μιρτεζά Τσόμπα κ.α. Στο Δυρράχιο παρέμεινα μέχρι τον Μάρτιο του 1949 και μετά
μεταφέρθηκα στο Τμήμα Εσωτερικών Υποθέσεων στο Κούκεσι, όπου με διόρισαν διοικητή του συνοριακού σταθμού.
Επίσης είχα και άλλες μετακινήσεις, πάντα στα όργανα του Εσωτερικών Υποθέσεων όπως στην Κορυτσά,
στα Τίρανα όπου παρέμεινα μέχρι το 1970 όπου για λόγους υγείας ζήτησα και βγήκα στο δυναμικό αναπλήρωσης.
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Σχωριάδες 12/3/1982
Συζήτηση με τον ηλικιωμένο
Λεωνίδα Βασίλη Καλέμη από τις
Σχωριάδες
(Τις σημειώσεις κράτησε ο
Φάνης Καραγιάννης)

Συζήτηση με τον βετεράνο
του Εθνικοαπελευθερωτικού
Αγώνα Σαράντη Νταλέ
Δραστηριοποίηση με τις αντάρτικες ομάδες των Τιράνων
από το έτος 1942 και μέχρι την
απελευθέρωση. Μουσλίμ Σιούρη, Βόγιο Κούση, Μίστο
Μάμε, Μιχάλ Ντούρη, Προκόπ
Μυζεκιάρη.
Τον Σεπτέμβριο 1942 ήμουν
παράνομος μέχρι τον Ιανουάριο
1943. Για δυο μήνες πήγα στο
χωριό διότι ήμουν άρρωστος
(Νοέμβριος — Δεκέμβριος
1942). Σ' αυτή την περίοδο κάναμε στην Σωπική μια δράση με
την τσέτα της Ζαγοριάς στις 9
Δεκεμβρίου.
Από το χωριό ήρθε μαζί μας
ο Θανάσης Ζώης.
Εγώ έβαλα φύλακα τον Λάμπρο Μπέλλο και εκείνοι ήθελαν
να σκοτώσουν εμένα και σκότωσαν τον Λάμπρο. Ήταν παρόντες ο Απόστολος Λώλης, ο
Γιώργος Πάλης και ο Νάσιος
Ζώης. Μαζί με τον Λάμπρο
φρουρούσαν και ο Κίτσιος Κονόμος με τον Μήτρο Λέκα.

Συζήτηση με τον βετεράνο Γρηγόρη Νταλέ
Πήγε παρτιζάνος τον Ιούνιο 1944 στην 14η Ταξιαρχία που είχε σχηματιστεί στη Σέπερη, στο 20
Τάγμα στον 2 0 λόχο. Διοικητής Ταξιαρχίας ήταν ο Γκιόν Μπανούση (Αυλώνα) σήμερα συνταξιούχος
στα Τίρανα, κομισάριος Καραμάν Ύλλη από την Μαλακάστρα (πεθαμένος), διοικητής τάγματος ο Βαγγέλης Μάνος από την Δρόπολη. Πολεμήσαμε στο Γεωργουτσάτι, στο Λιμπόχοβο, στην Δρόπολη. Στην
απελευθέρωση του Αργυροκάστρου πήρε μέρος όλη η Ταξιαρχία. Ξεκινήσαμε από τη Σούχα και πήραμε
τον λόφο του Κολάρτση.
Εγώ ήμουν αγγελιαφόρος του τάγματος. Μετά την απελευθέρωση του Αργυροκάστρου ξεκινήσαμε
για τα Τίρανα. Πήγαμε στην Αυλώνα όπου απελευθερώσαμε από τις δυνάμεις του Μπάλι.
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Η Ιταλοφασιστική κατοχή
Πότε ήρθαν οι Ιταλοί φασίστες
στο χωριό μας και πώς εγκαταστάθηκαν οι δυνάμεις τους στο χωριό
Οι Ιταλοί ήρθαν στο χωριό μας το
χειμώνα του 1917. Το μέρος που κατασκήνωσαν οι ιταλικές δυνάμεις
ήταν πίσω από το σπίτι του Καλέμη ,
σήμερα η αυλή και η καλύβα του
Χρήστου Μεντή. O Κώτσος Κονόμης
και ο Γιώργος Σιούτης έκαναν παζάρια με τους Ιταλούς πουλώντας τους
αυγά, κρασί, ρακί, κοτόπουλα κτλ.
Εδώ είχαν έρθει πολλοί, ένα τάγμα
με περίπου 400 άτομα. Το χωριό
μας το είχαν σαν κέντρο. Με εκείνους
συνεργαζόταν ο δάσκαλος Γιάννης
Ντάλλας, ο οποίος γνώριζε ιταλικά.
Αυτοί δεν έμειναν για πολύ και το
1918 έφυγαν. Κατά την περίοδο της
διαμονής τους λειτούργησαν και σχο-

λείο στα ιταλικά. Στο σχολείο πήγαιναν όλα τα παιδιά. Εκεί
τους τάιζαν κι όλας. Στα παιδιά που ήταν καλά στα μαθήματα
τους έδιναν 1-2 μερίδες ψωμί και κασέρι. οι Ιταλοί χρησιμοποιούσαν προπαγάνδα για να διαδώσουν τα ιταλικά. Δεν θυμάμαι κάποια στάση του χωριού.
Το 1939 οι Ιταλοί δεν ήρθαν στο χωριό μας. Μόνο προς
τα τέλη του 1939 — αρχές του 1940 στο δρόμο προς τα σύνορα πέρασαν και από το χωριό μας ιταλικές δυνάμεις και
έμειναν για 2-3 μέρες.
Κατά την διάρκεια του Ελληνοϊταλικού πολέμου δεν ήμουν
εδώ. Ήμουν στο πόλεμο, διότι μου πήραν οι Ιταλοί το ζώο και
πήγα μέχρι την Βοστίνα, αλλά δεν έμεινα εκεί γιατί πηγαινοερχόμουν μεταφέροντας πράγματα του νοσοκομείου.
Σε μια μάχη, το φθινόπωρο του 1940 παρόλο τους βομβαρδισμούς των αεροπλάνων το χωριό δεν κάηκε. Εκείνοι μας
πήραν πολλά ζώα όπως πρόβατα, βόδια και άλλα. Δεν ξέρω
κάτι παραπάνω διότι δεν ήμουν εδώ.

Ο Λεωνίδας Καλέμης
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Ως σπίτι βάση χρησίμευσε
το σπίτι του Καλέμη, όπου έχει
φιλοξενήσει παρτιζάνους και
άλλα άτομα. Στο χωριό μας
ήρθε ο Θέμος Βάσης και πήγε
στο σπίτι του Γιάννη Γκάτζο.
Εδώ ήρθε και ο Λευτέρης Τάλιος, ο οποίος γνωριζόταν με
τον Γρηγόρη Μούτσο και με
τον Καλέμη. Μου φαίνεται
πως έχει συναντηθεί και με τον
Θωμά Λώλη. Ο Λευτέρης εδώ
ήρθε με μια ομάδα φίλων και
ανάμεσά τους απ' όσο θυμάμαι
πρέπει να ήταν και ο Μουσταφά Ματοχίτη, τον φθινόπωρο το 1943.
Οι άντρες και τα αγόρια του
χωριού ήταν πρόθυμοι και
έβγαιναν σε κάθε περίπτωση
που μας καλούσαν. Έβγαιναν
σχεδόν όλοι οι άντρες του χωριού. Ανάμεσά τους διακρινόταν ο Κίτσος Γκαρέλας, ο οποίος έλεγε σηκωθείτε παιδιά να σώσουμε την πατρίδα μας από τον ξένο κατακτητή και τότε πήγαμε όλοι μαζί.
Ο ίδρυση του Εθνικοαπελευθερωτικού Συμβουλίου του χωριού
Το Εθν/κο Συμβούλιο του χωριού σχηματίστηκε τον Νοέμβριο — Δεκέμβριο 1942.
Το πρώτο συμβούλιο
1. Μήτσης Κοντολώλης
2. Δημοσθένης Χατζόλος
3. Βασίλης Σιούτης
4. Λεωνίδας Καλέμης
5. Κώτσος Πάλης
6. Βασίλης Πασπάλης
7. Λάμπρος Μπεζιάνης (Καραμήτρος)
ένας από αυτούς
8. Κόλα Μπέλλος
9. Γρηγόρης Λώλης
Αυτό το συμβούλιο παρέμεινε μέχρι το 1944 — 1945. Στις 2/12/1945 οι πρώτες εκλογές Το στρατιωτικό συμβούλιο για το μέτωπο
Ενάντια εμείς είχαμε τον Σιούτη, τον Πασπάλη, τον Μίτε Μεϊντή. Αυτοί ήθελαν να σαμποτάρουν.
Εγώ ήμουν στην εξουσία μέχρι το 1949 όταν σχηματίστηκε η τοπικές αρχές. Υπήρξα μέλος και πρόεδρος μερικές φορές.
Σε μας ο Ντεντέκος ήταν μπαλίστας, ο οποίος αργότερα σκοτώθηκε. Το χωριό Σχωριάδες απελευθερώθηκε τον Ιούλιο του 1944.
Στις εκλογές του 2/12/1945 εκλέχθηκαν:
1. Νάσιος Κατσάνος
2. Στόλης Μήλιας
3. Κωνστάντω Μπάντο
4. Λεωνίδας Καλέμης
5. Θωμάς Λώλης

}
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Η ένδοξη πολεμική πορεία της τσέτας των παρτιζάνων του Πωγωνίου
(Αναμνήσεις από τα μέλη της: Γιάννης Παππάς, Γιάννης Γκινόπουλος, Νάσιος Ζώης και
Μήτσος Λάτσιος).
Τον Απρίλιο του 1939, όπως είναι γνωστό, ο ιταλικός φασισμός κατέκτησε την Αλβανία. Εγώ εκείνη
την περίοδο – διηγείται ο βετεράνος Γιάννης Παππάς – ήμουν στα Τίρανα. Είχα έρθει εδώ από το
1933. Η μεγάλη φτώχεια που μάστιζε το χωριό μας και ολόκληρη την περιοχή του Πωγωνίου, κυρίως
μετά την βαριά οικονομική κρίση της δεκαετίας του ’30, υποχρέωνε τους ανθρώπους να φύγουν από
το χωριό για να βρουν καμιά δουλειά για να εξασφαλίσουν το προς το ζην. Με δυσκολία κατάφερα να
εξασφαλίσω μια δουλειά σαν εργάτης με 2 λεκ την ημέρα σε μια ιταλική εταιρεία που έκανε συλλογή
και επεξεργασία του ξύλου για τσιμπούκια. Η εταιρεία ονομαζόταν Karlo – Vesmuth & Company. Σ’
αυτή την εταιρεία δοκίμασα για 8 συνεχόμενα έτη ως εργάτης την καταπίεση και την εκμετάλλευση
του φασισμού.
Τον Φεβρουάριο του 1942 με κάλεσαν υπό τα όπλα στον αλβανικό φασιστικό στρατό στο στρατολογικό γραφείο του Μπερατίου. Εδώ συνάντησα και μερικούς δικούς μου από το Πωγώνι και συγκεκριμένα τον Γιάννη Γκινόπουλο και τον Σπύρο Ματσούκα από την Σωπική, τον Νγκέλο Πατσάνη από
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την Πολύτσανη και τον Θωμά Ρομάνο από την Μουζίνα, οι οποίοι είχαν κληθεί υπό τα όπλα. Μας ενέταξαν στο τάγμα Τομόρι που βρισκόταν στη Μπάιζα της Σκόδρας.
Στην διμοιρία που ήμασταν εμείς, είχαμε έναν αξιωματικό με βαθμό ανθυπολοχαγού που ονομαζόταν
Αλή Κόντη. Εκείνος, κάθε φορά που βγαίναμε για προπόνηση μας μίλαγε για την ίδρυση του αλβανικού
Κομμουνιστικού Κόμματος και για το πρόγραμμά του σχετικά με τον αγώνα κατά του φασισμού και των
προδοτών της χώρας. Εκτός αυτού, εκείνη την περίοδο βρέθηκαν στο στρατόπεδο φυλλάδια τα οποία καλούσαν τους στρατιώτες να λιποτακτήσουν απ’ τον φασιστικό στρατό.
Δεν πέρασε πολύ καιρός και το τάγμα Τομόρι μετατέθηκε από τη Σκόδρα στο στρατόπεδο του Σκουμπίν του Ελμπασάν. Εν τω μεταξύ το Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα έπαιρνε μεγάλες διαστάσεις. Ο
λόχος μας μετατέθηκε στο Πεκίνη για να ενισχύσει την καραμπινιερία που βρίσκονταν σε αυτή την περιοχή, επειδή εκεί δρούσε η τσέτα του μπαμπά Μουσλίμη. Στο Πεκίνη δεν μείναμε για πολύ΄. Επιστρέψαμε στο Ελμπασάν. Από τη σειρά μας άρχισαν να λιποτακτούν μαζικά.
Τον Δεκέμβριο του 1942 πήρα και εγώ 15 μέρες άδεια για να πάω στο σπίτι μου. Ήρθα στα Τίρανα
στον αδερφό μου, έβγαλα τα στρατιωτικά ρούχα, ντύθηκα με πολιτικά και ξεκίνησα για το Αργυρόκαστρο.
Στον έλεγχο που έγινε από την αστυνομία του Αργυροκάστρου, μου βρήκαν τα στρατιωτικά ρούχα, αλλά
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επειδή είχα μαζί μου την αντίστοιχη άδεια, με άφησαν ελεύθερο. Το ίδιο συνέβη και την επόμενη μέρα
στον έλεγχο που έγινε στην γέφυρα της Κολαρτσής από μια διμοιρία μπαλιστών. Όταν είδαν την άδεια,
εκείνοι με άφησαν ελεύθερο.
Στο χωριό Σούχα συνάντησα τους πρώτους παρτιζάνους της απελευθερωμένης περιοχής: τον Πάνο
Τζίτζιο, τον Σωτήρη Μέρο και κάποιον που λεγόταν Νάκιε, το επώνυμο του οποίου δεν το θυμάμαι.
Μας ρώτησαν ποιοι ήμασταν και που πηγαίναμε και μας άφησαν ελεύθερους.
Ωστόσο, στο Πωγώνι είχαν συμβεί σημαντικές αλλαγές. Η είδηση για την ίδρυση του Κόμματος,
το ξεκάθαρο πρόγραμμά του για τον ένοπλο αγώνα κατά του φασίστα κατακτητή και των προδοτών της
χώρας είχε φτάσει εδώ από τους πρώτους παράνομους κομμουνιστές από την άνοιξη του 1942 και είχε
γίνει δεκτό με χαρά από όλα τα κοινωνικά λαϊκά στρώματα της περιοχής.
Και δεν θα μπορούσε να ήταν αλλιώς. Η περιοχή του Πωγωνίου στο παρελθόν έιχε υποφέρει πολύ.
Το καθεστώς του βασιλιά Ζογκ, το οποίο το έχουμε ζήσει, στα 15 χρόνια της ύπαρξής του, είχε εγκαταλείψει αυτήν την περιοχή στην μοίρα του. Μόνο φόρους και άλλους φόρους ζητούσε κάθε χρόνο και
αυτοί αυξάνονταν κάθε φορά. Οι Σχωριάδες, το χωριό όπου γεννήθηκα, όπως όλα τα χωριά του Πωγωνίου υπέφερε για ψωμί. Ελάχιστες ήταν αυτές οι οικογένειες οι οποίες εξασφάλιζαν το ετήσιο ψωμί.
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Οι υπόλοιποι έπαιρναν το δισάκι στον ώμο και πήγαιναν στην ξενιτιά, για να εξασφαλίσουν τα προς το
ζην για τον εαυτό τους και την οικογένειά τους. Γι’ αυτό ο λόγος του Κόμματος εδώ έγινε κατανοητός και
αγκαλιάστηκε αμέσως. Εκείνο μίλαγε στους ανθρώπους για τον πόνο τους, τα όνειρά τους, απλά, ειλικρινά, με πειστικό τρόπο.
Μεγάλο πολιτικό έργο στην περιοχή του Πωγωνίου είχαν κάνει κυρίως οι σύντροφοι: Πύρρο Κόντη,
Θέμο Βάση, Θοδωρής Μάστορας και άλλοι. Ο σύντροφος Πύρρο Κόντη από τον Ιούνιο του 1942 είχε
περάσει παράνομα στα χωριά Πολύτσανη, Σχωριάδες και Μαυρόγερο, όπου έκανε συναντήσεις με μερικούς νέους, στους οποίους είχε μιλήσει για την αναγκαιότητα της οργάνωσης του ένοπλου αγώνα.
Από τις 15 Σεπτεμβρίου της ίδιας χρονιάς, μετά από μια συνέλευση που οργανώθηκε από το Κόμμα
στην Αγία Παρασκευή των Σχωριάδων, σχηματίστηκε η πρώτη ένοπλη μονάδα παρτιζάνων της περιοχής.
Σ’ αυτήν την μονάδα από τις Σχωριάδες ήταν ο Γιώργος Πάλης (αργότερα δραπέτευσε), ο Νάσιος Ζώης
και ο Στόλης Λώλης (και αυτός αργότερα δραπέτευσε).
Η μονάδα είχε κάνει δυο σημαντικές δράσεις: την καταστροφή του φασιστικού συνοριακού σταθμού
της Σωπικής στις 9 Δεκεμβρίου και εκείνου της Τσιάτιστας στις 12 Δεκεμβρίου 1942, σύμφωνα με το
σχέδιο που είχε καταστρωθεί και συζητηθεί στην σύσκεψη του αρχηγείου που είχε γίνει στις αρχές Δεκεμβρίου στο μοναστήρι της Στεγόπολης. Στην σύσκεψη συμμετείχαν ο Θέμος Βάσης, ο Πύρρος Κόντης,
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ο Θοδωρής Μάστορας και άλλοι σύντροφοι ανάμεσά τους και 3 στελέχη από τις Σχωριάδες.
Αυτά τα έμαθα όταν ήρθα στο χωριό και συναντήθηκα με τα τρία μέλη της μονάδας: τον Γιώργο
Πάλη, τον Νάσιο Ζώη και τον Στόλη Λώλη.
Αφού ενώθηκα και εγώ μαζί τους και έγινα μέλος της μονάδας, η πρώτη δράση που αναλάβαμε να
φέρουμε εις πέρας ήταν εκείνο της κοινότητας για να παρέμβει πλησίον της Αντινομαρχίας Λιμποχόβου
για να δώσει στο Πωγώνι την ποσότητα των δημητριακών που εκείνη είχε μπλοκάρει. Υπό την δική
μας πίεση στον κοινοτάρχη, η Αντινομαρχία αναγκάστηκε να διαθέσει την ποσότητα των δημητριακών
που διανεμήθηκε στον λαό της περιοχής.
Εκείνη την περίοδο εμείς αρχίσαμε να ασχολούμαστε με την δημιουργία των Εθνικοαπελευθερωτικών Συμβουλίων σε κάθε χωριό σε όλη την περιοχή σύμφωνα με τις οδηγίες που είχαμε πάρει. Μια
αξιοσημείωτη βοήθεια στον σχηματισμό των συμβουλίων μας έδωσε ο σύντροφος Ζιχνή Σάκο, ο οποίος
ήταν απεσταλμένος από το κέντρο γι’ αυτό τον σκοπό.
Συμπαράσταση στο έργο μας στα άλλα χωριά εμείς βρίσκαμε κυρίως από αυτούς τους ανθρώπους:
Στο Χλωμό: Μάνθο Μίλιαρη, Νάτση Γκάτζο, Νάτση Καρφιά, Βασίλ Μπαμπανίκα (αργότερα δραπέτευσε) και Γκόρη Κάνα (δραπέτευσε).
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Στην Τσιάτιστα: Γάκη Στόγια, Δημήτρης Παππάς, Πέτρος Μάστορας, Βαγγέλης Ζιόγκας και άλλοι.
Στην Πολύτσανη: γιατρός Κιτσάτης και άλλοι.
Στην Σωπική: Θωμάς Πότσης (σκοτώθηκε από τους γερμανούς στη Νίβανη), ο Δημήτρης Καραγιάννης (αργότερα δραπέτευσε), Θύμιος Τριαντάφυλλος και άλλοι.
Κατά την περίοδο που εγώ δρούσα στο χωριό μου τις Σχωριάδες, (τέλη 1942 – αρχές 1943) είχαν
έρθει στο χωριό οι σύντροφοι Πύρρος Κόντης, Θέμος Βάσης και ένας τρίτος με το όνομα Τομόρι από το
Αργυρόκαστρο και μας μιλούσαν για το κίνημα και μας έδιναν βιβλία. Θυμάμαι ένα από αυτά, μικρών
διαστάσεων που μου φαίνεται πως ήταν «Το μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος».
Στα τέλη Δεκεμβρίου 1942 ήρθε στο Πωγώνι ο Παναγιώτης Πάνος, ο οποίος δρούσε στο Δυρράχιο,
απεσταλμένος από την εκεί επιτροπή.
Ο Παναγιώτης μόλις ήρθε, είχε μια συνάντηση με εμάς τους τέσσερις στις Σχωριάδες. Συζητήσαμε
για την διεύρυνση και την αναδιοργάνωση της πρώτης μονάδας και συμφωνήσαμε να μαζευτούμε στην
Τσιάτιστα. Μαζευτήκαμε. Η μονάδα εκείνη την περίοδο αποτελείτο από 28 άτομα:
Από την Τσιάτιστα ήταν οι σύντροφοι: 1. Θοδωρής Μάστορας 2. Βαγγέλης Ζιόγκας 3. Παναγιώτης
Κονόμης 4. Πέτρος Μάστορας 5. Δημήτρης Παππάς και 6. Γάκης Στόγιας.
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Από το Χλωμό ήταν: 1. Μάνθος Μίλιαρης 2. Νάτσης Γκάτζος 3. Νάτσης Κάρφιας 4. Βασίλης
Μπαμπανίκας (αργότερα δραπέτευσε) και 5. Γκόρης Κάνας (αργότερα και αυτός δραπέτευσε).
Από την Σωπική: 1. Θωμάς Πέτσης (τον σκότωσαν οι γερμανοί) 2. Δημήτρης Καραγιάννης (αργότερα δραπέτευσε) 3. Γιάννης Γκινόπουλος 4. Δημήτρης Λάτσιος 5. Λεωνίδας Κούτσης ή Ζήκος 6.
Νίκος Καραγιάννης (αργότερα δραπέτευσε) 7. Θύμιος Τριαντάφυλλος 8. Σπύρος Ματσούκας.
Από την Πολύτσανη: 1. Κώτσιος Κιτσάτης (αργότερα δραπέτευσε) 2. Κώτσιος Νικολός και 3. Ρίστά
Πατσάνη (αργότερα δραπέτευσε).
Από το Μαυρόγερο ήταν ο Τόντη Μπεζιάνης.
Από τις Σχωριάδες ήταν: 1. Νάσιος Ζώης 2. Γιάννης Παππάς 3. Γιώργος Πάλης (αργότερα δραπέτευσε) 4. Στόλης Λώλης (και αυτός αργότερα δραπέτευσε) 5. Νίκος Κατσάνος και 6. Σπύρος Κυριάκος.
Σαν διοικητής και κομισάριος της μονάδας εκλέχθηκε ο σ. Παναγιώτης Πάνος. Αυτός ήταν οργανωμένος, συμμετείχε και στην κομματική οργάνωση της Ζαγοριάς και κρατούσε επαφές με την ηγεσία
του αγώνα της περιφέρειας Αργυροκάστρου.
Λίγο αργότερα, τον Φεβρουάριο του 1943, σε μια άλλη ευρεία συνέλευση που έγινε στο Μετόχι,
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ανάμεσα στις Σχωριάδες, Χλωμού και Σωπικής, με την συμμετοχή όλων των ενόπλων της περιοχής και
των στρατιωτικών υπευθύνων των εθνικοαπελευθερωτικών συμβουλίων, η μονάδα που τώρα πια είχε γίνει
τσέτα, αναδιοργανώθηκε για άλλη μια φορά και αύξησε των αριθμό των μαχητών με νέα μέλη. Οι χωρικοί
χάρισαν στους αγωνιστές πολλά όπλα τα οποία τα κρατούσαν κρυμμένα. Ένα ολμοβόλο και ένα πολυβόλο
Breda έδωσε μια σωπικιώτισσα. Δυο πολυβόλα, 11 τουφέκια και πολλές χειροβομβίδες έδωσαν οι χωρικοί
της Τσιάτιστας. Ένα ελαφρύ πολυβόλο Breda και ένα Mauser έδωσαν οι χωρικοί των Σχωριάδων και
άλλοι.
Αναδιοργανωμένη και ενισχυμένη πια η τσέτα άρχισε τις δράσεις της κάνοντας ταυτόχρονα και ένα
μεγάλο προπαγανδιστικό και ενημερωτικό έργο, αρχικά στο Πωγώνι και αργότερα και σε άλλες περιοχές
με σκοπό την διευκρίνιση του λαού για την αποτυχία των σατανικών σχεδίων των εχθρών.
Για παράδειγμα, στην Επισκοπή στις αρχές του Φεβρουαρίου 1943, οι παρτιζάνοι αυτής της τσέτας
σκότωσαν έναν εχθρό και υποχρέωσαν 23 ιταλούς φασίστες να υψώσουν την λευκή σημαία. Επίσης άνοιξαν την αποθήκη των σιτηρών που είχαν συλλέξει εκεί το δέκατο και τα σιτηρά τα μοίρασαν στον λαό.
Μετά από 5 – 6 μέρες, δηλαδή στις 10 – 11 Φεβρουαρίου, η τσέτα συμμετείχε στην δράση για την
απελευθέρωση του Λιμπόχοβου, δράση η οποία είχε ανατεθεί από την Επιτροπή του Κόμματος της Πε-

58

ριφέρειας Αργυροκάστρου στην τσέτα «Κότο Χότζη» σε συνέργεια με τις αντάρτικες ομάδες του Λιμποχόβου και της Νεπράβιστας.
Η τσέτα μας σε αυτήν την δράση συνέβαλε λαμβάνοντας δράση στην πάνω πλευρά του Κάστρου.
Νωρίς το πρωί στις 11 Φεβρουαρίου εμείς μπήκαμε μαζί με όλες τις υπόλοιπες δυνάμεις των παρτιζάνων
στο ελεύθερο Λιμπόχοβο. Μικροί και μεγάλοι είχαν ξεχυθεί στην πλατεία της πόλης. Ο λαός χαιρόταν
μαζί με τους παρτιζάνους την επικείμενη νίκη. Η εορτή έκλεισε με μια μεγάλη συγκέντρωση.
Μετά απ’ αυτό η τσέτα του Πωγωνίου, κατ’ απαίτηση του ΕΑΜ βοήθησε της ελληνικές δυνάμεις
των παρτιζάνων για να κατατροπώσουν τις φασιστικές ιταλικές δυνάμεις των συνόρων που είχαν εγκατασταθεί στην Μολυβδοσκέπαστη και στο Μετζιντιέ (Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου). Αφού οι σταθμοί αυτοί
παραδόθηκαν και αφοπλίστηκαν, η τσέτα επέστρεψε ξανά στο Πωγώνι. Το Κόμμα μας είχε κάνει ξεκάθαρο την αλληλεγγύη που έπρεπε να είχαμε με τους άλλους λαούς, που ήταν θύματα της φασιστικής
επιθετικότητας. Μας είχε ξεκαθαρίσει πως ο ιταλικός φασισμός ήταν εχθρός του ελληνικού και του γιουγκοσλαβικού λαού, τόσο όσο ήταν και του αλβανικού λαού. Γι’ αυτό και η τσέτα μας μερικές φορές
πήγε να βοηθήσει τις ελληνικές δυνάμεις των παρτιζάνων του ΕΑΜ.
Για να προπαγανδίσει, σύμφωνα με τις οδηγίες του Κόμματος τις επιτυχίες του ένδοξου σοβιετικού
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στρατού καθώς και τα σημαντικότερα διεθνή γεγονότα που αφορούσαν τον πόλεμο, η τσέτα του Πωγωνίου,
τον Απρίλιο του 1943 πήρε ένα ραδιόφωνο με μπαταρία και μικρό ηλεκτρικό κινητήρα τον οποίο διέθετε
στο σπίτι του ο Σπύρος Πάνος από το Χλωμό. Το ραδιόφωνο τοποθετήθηκε στο κτήριο του μύλου της
Σωπικής και με βάση τα νέα που λαμβάνανε από τον ραδιοσταθμό της Μόσχας και εκείνου του Λονδίνου,
συντάσσανε τα ενημερωτικά δελτία τα οποία διένειμαν στους αρχηγούς των Εθνικοαπελευθερωτικών Συμβουλίων των χωριών, και εκείνοι με την σειρά τους τα διαβάζανε στους χωρικούς. Κατά τα μέσα Απριλίου
1943 ενημερωθήκαμε μέσω ενός αγγελιοφόρου πως είχε έρθει από την Ελλάδα μια αγγλική στρατιωτική
αποστολή και πως έπρεπε να την παραλάβουμε. Πήγαμε, ήρθαμε σε επαφή μαζί τους και τους φέραμε
στις Σχωριάδες, όπου τους φιλοξενήσαμε στο σπίτι του Σιούτη. Αμέσως ενημερώσαμε την επιτροπή της
Περιφέρειας για τον ερχομό της αποστολής στις Σχωριάδες και πως ότι αυτοί ζητούσαν συνάντηση με
τους ανθρώπους της Επιτροπής. Στις Σχωριάδες η αποστολή παρέμεινε μέχρι τις 21 Μαΐου 1943. Μετά
έφυγαν συνοδευόμενοι από τον Γιώργο Πάλη, ο οποίος μετά από δυο μήνες, γύρισε πάλι στις Σχωριάδες
με μια ποσότητα ρουχισμού και με ένα γερμανικό αυτόματο όπλο.
Τον Ιούνιο του 1943 ήρθε στο Πωγώνι ο Λευτέρης Τάλος. Διοργανώθηκε μια συνέλευση στο σχολείο
της Τσιάτιστας. Εκεί μας ενημέρωσε για τις οδηγίες που είχε από την Επιτροπή Περιφέρειας Αργυρο-
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κάστρου για να μετακινηθούμε στην Άνω Δρόπολη για να σχηματίσουμε την δεύτερη στρατιωτική μονάδα της μειονότητας.
Σύμφωνα με τις οδηγίες η τσέτα πήγε στο χωριό Πέπελη. Εκεί είχαν μαζευτεί γύρω στα 30 άτομα
με τους οποίους σχηματίστηκε η δεύτερη μονάδα της Δρόπολης με διοικητή τον Λευτέρη Καραγιάννη.
Από εκεί η τσέτα πέρασε στην Λάβδανη να βοηθήσουν τις δυνάμεις του ΕΑΜ. Εκεί, στην μάχη με
τις αντιδραστικές δυνάμεις του Ζέρβα, πολιόρκησαν και συνέλαβαν ένα μέρος από το αρχηγείο του
Ζέρβα, τους οποίους τους έστειλαν δεμένους για το κέντρο της μεραρχίας του ΕΑΜ. Θυμόμαστε ότι σε
εκείνη την μάχη πολεμήσαμε σώμα με σώμα με τον διοικητή του Ζέρβα της περιφέρειας Κερκύρας τον
Σπύρο Μήλιο και τον Θωμά Μάβη.
Στις αρχές Ιουλίου η τσέτα του Πωγωνίου έλαβε εντολή να μετακινηθεί προς την Πρεμετή, όπου οι
δυνάμεις των παρτιζάνων θα έκαναν επίθεση στο φασιστικό στρατόπεδο. Η μάχη συνέχισε για μερικές
μέρες 1 – 8 Ιουλίου και ήταν πολύ σκληρή. Προς συμπαράσταση στο στρατόπεδο ήρθαν νέες δυνάμεις
στρατού από το Μπεράτι και το Τεπελένι, μάλιστα και εναέριες δυνάμεις. Η τσέτα μας σε αυτήν την
μάχη συνέργησε με το τάγμα «Φουάτ Μπαμπάνη» και με ένα τμήμα του τάγματος «Ριζά Τσερόβα».
Στις μάχες διακρίθηκαν κυρίως ο Θοδωρής Μάστορας και ο Παναγιώτης Κονόμης, οι οποίοι αφού
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σκότωσαν δυο πυροβολητές ιταλούς τους πήραν τα πολυβόλα και άρχισαν να πυροβολούν τον εχθρό, προκαλώντας του μεγάλες απώλειες.
Εν τω μεταξύ οι τοπικές αντιδραστικές δυνάμεις οργάνωσαν στις αρχές του Αυγούστου 1943 το έγκλημα στην Γλύνα. Οι δυνάμεις των μπαλιστών του Λιμπόχοβου με αρχηγό τον σεσημασμένο εγκληματία
Νέτζο Μπεϊλέρι, αφού σκότωσαν μερικούς αθώους ανθρώπους στο Λάμποβο και στο Λιμπόχοβο, πήγαν
και πολιόρκησαν την Γλύνα. Σ’ αυτή την τρομοκρατική επιχείρηση οι μπαλίστες είχαν και την βοήθεια
των ιταλικών δυνάμεων από τις Γεωργουτσάτες. Οι μπαλίστες μπήκαν στην Γλύνα εξαγριωμένοι, έκαψαν
ένα μεγάλο τμήμα του χωριού, λεηλάτησαν τα σπίτια των χωρικών και φεύγοντας από την Γλύνα πήραν
μαζί τους σχεδόν όλους τους άντρες και τους νέους που βρήκαν στο χωριό και πηγαίνοντας σε ένα χείμαρρο
στο δρόμο προς το Λιμπόχοβο, τους σκότωσαν. Ήταν 26 ανυπεράσπιστα άτομα.
Έκλαψαν οι παρτιζάνοι της τσέτας του Πωγωνίου και οι άλλοι σύντροφοι οι οποίοι στάθηκαν δίπλα
στον λαό της περιοχής αυτής και τους εξήγησαν με υπομονή τους σκοτεινούς σκοπούς των τοπικών αντιδραστικών δυνάμεων για την διαίρεση του λαού των μειονοτικών χωριών που είχε ενωθεί όλο και περισσότερο με τον αλβανικό λαό στον κόλπο του Εθνικοαπελευθερωτικού μετώπου και για να εκφοβίσουν την
νεολαία, η οποία συμμετείχε ενεργά στον ένοπλο αγώνα. Μετά ορκίστηκαν στους κατοίκους της Γλύνας
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ότι θα έπαιρναν εκδίκηση. Και πραγματικά, στις 30 Αυγούστου η τσέτα του Πωγωνίου μαζί με τα
τάγματα «Ασίμ Ζενέλη», «Μίστο Μάμε» και «Ναΐμ Φράσερη» με την τσέτα της παραθαλάσσιας ζώνης,
έκαναν επίθεση στις εχθρικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο Λιμπόχοβο και τους κατατρόπωσαν προκαλώντας τους μεγάλες απώλειες και δεκάδες νεκρούς και τραυματισμένους. Ταυτόχρονα οι δυνάμεις
των παρτιζάνων αφού πολιόρκησαν το χωριό Νεπραβίστα συνέλαβαν τους προδότες Φεχμί Ζούλα, Σιαμπάν Μπέκιο και άλλους που μαζί με τους φασίστες είχαν σκοτώσει πολλούς αθώους ανθρώπους και
είχαν πυρπολήσει την Γλύνα και το Λάμποβο του Σταυρού. Το στρατιωτικό δικαστήριο των παρτιζάνων
τους καταδίκασε με θάνατο για προδοσία κατά του λαού.
Μετά το μαζικό έγκλημα της Γλύνας, στα χωριά της μειονότητας δημιουργήθηκε μια τεταμένη κατάσταση. Τα αντιδραστικά στοιχεία που δρούσαν σύμφωνα με τις οδηγίες που έπαιρναν από τον Ζέρβα,
άρχισαν να χύνουν κροκοδείλια δάκρυα για τα θύματα της Γλύνας και πέρασαν σε αντεπίθεση κατά
του Εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Ο σκοπός τους φανερώθηκε. Εκείνοι ήθελαν να απομακρύνουν
τον λαό της μειονότητας από τον κοινό αγώνα με τον αλβανικό λαό υπό την ηγεσία του Κόμματος.
Εκτός από την προπαγάνδα, οι αντιδραστικοί άρχισαν να διοργανώνουν και συνελεύσεις στα χωριά για
να εξαγγείλουν την πονηρή τους πλατφόρμα για την δήθεν ουδετερότητά τους.
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Η πρώτη συνέλευση αυτού του τύπου οργανώθηκε από την αντιδραστική οργάνωση της μειονότητας
ΜΑΒΗ στο χωριό Κρα στην Άνω Δρόπολη κατά τα τέλη της πρώτης εβδομάδος του Αυγούστου 1943,
υπό την ηγεσία του Γιώργου Ζώτο και του Λευτέρη Γκουβέλη.
Το Κόμμα το έμαθε και ανέθεσε στον διοικητή της τσέτας του Πωγωνίου τον Παναγιώτη Πάνο και
στον Λευτέρη Τάλο με μια καλή ομάδα παρτιζάνων από την τσέτα του Πωγωνίου να πάνε σε εκείνη την
συνέλευση, όπου σίγουρα θα βρίσκονταν και άνθρωποι τίμιοι που θα είχαν εξαπατηθεί, οι οποίοι θα
έπρεπε να ενημερωθούν και να έρθουν στον σωστό δρόμο, στον δρόμο του Κόμματος και ταυτόχρονα να
αποκαλύπτονταν και τα σχέδια των οπαδών του Ζέρβα. Έτσι κι έγινε. Σε εκείνη την συνέλευση έγινε
ένας έντονος διάλογος μεταξύ του Γιώργου Ζώτο, εκπρόσωπος της αντίδρασης, του Αλέκο Γιάνναρη που
ήταν απεσταλμένος του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και του Λευτέρη Τάλο και του Παναγιώτη
Πάνο, διάλογος ο οποίος διήρκησε για μερικές ώρες. Οι σύντροφοί μας παρουσίασαν ξεκάθαρα την
γραμμή του Κόμματος και του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα για την ενότητα του λαού στον ένοπλο
αγώνα. Τα συνθήματα της αντίδρασης φανερώθηκαν. Τα σχέδιά τους χάλασαν. Η συνέλευση έκλεισε
χωρίς καμία απόφαση.
Την νύχτα ήρθαμε στο χωριό Άνω Λεσινίτσα. Μόλις είχαμε φάει βραδινό, μας ήρθε η εντολή να πάμε
στο χωριό Μεμοράχη του Δέλβινου, όπου η αντίδραση διοργάνωνε μια άλλη συνέλευση. Αυτή η συνέλευση
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ήταν πιο ευρεία από εκείνη του Κρα. Σ’ αυτήν συμμετείχαν οι δημογέροντες των μειονοτικών χωριών
του Δέλβινου, της Κονίσπολης και των Αγίων Σαράντα, οι αποτυχημένοι αρχηγοί του Βούρκου, δάσκαλοι, διανοούμενοι και πολλοί άλλοι. Οι διοργανωτές ήταν οι ίδιοι που είχαν οργανώσει και την συνέλευση του Κρα. Ο σκοπός ήταν ο ίδιος. Ο κεντρικός ομιλητής ήταν ο ίδιος, ο Γιώργος Ζώτος. Η
άφιξή μας εκεί θορύβησε αρκετά τους συμμετέχοντες στην συνέλευση. Οι συζητήσεις είχαν καιρό που
είχαν ξεκινήσει. Ένας μετά τον άλλον οι υπόλοιποι ομιλητές συναινούσαν με τον Γιώργο Ζώτο και με
τα καθήκοντα που εκείνος είχε θέσει. Εκείνος προέβλεπε την ίδρυση μιας οργάνωσης αντιδραστικών
δυνάμεων για την μειονότητα , που υπό την ετικέτα της ουδετερότητας να έκανε την δουλειά της αντίδρασης και τον σχηματισμό δήθεν ουδέτερων τσετών, οι οποίες στην πραγματικότητα θα δρούσαν υπό
τις οδηγίες του Ζέρβα. Η θαρραλέα παρέμβαση των συντρόφων μας και κυρίως του Λευτέρη Τάλο στις
συζητήσεις, η ξεκάθαρη παρουσίαση των θέσεων του Κόμματος για τον εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα,
κατέστρεψαν και αυτή την φορά τα σχέδια της μαύρης αντίδρασης και η συνέλευση που είχε οργανώσει
με συγκεκριμένο σκοπό, ανατινάχτηκε στον αέρα. Οι διοργανωτές αποκαλύφθηκαν άσχημα. Το ίδιο
συνέβη και με την συνέλευση της αντίδρασης στα Αχούρια της Χουστόβας. Το σύνθημα της ψεύτικης
ουδετερότητας δεν μπορούσε να εξαπατήσει τις ευρείες λαϊκές μάζες. Ολοένα και μεγαλύτερες τάξεις
εργατών της μειονότητας και κυρίως από τις τάξεις της νεολαίας, έβλεπαν ξεκάθαρα ότι ο δρόμος του
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ένοπλου αγώνα κατά των κατακτητών και των προδοτών, υπό την ηγεσία του Κόμματος, ήταν ο μοναδικός
σωστός δρόμος, ήταν η σίγουρη σωτηρία τους. Και αυτόν τον δρόμο ακολούθησαν μέχρι το τέλος. Ο
Γιώργος Ζώτος και ο Λευτέρης Γκουβέλης δραπέτευσαν στην Ελλάδα. Αυτοί είχαν καταφέρει να συγκροτήσουν μια τσέτα με την επωνυμία ΜΑΣ (μειονοτικός απελευθερωτικός στρατός), η οποία αργότερα
ενώθηκε με το κίνημα.
Από κει η τσέτα πήρε εντολή να πάει στην Κονίσπολη. Σκεφτόντουσαν εκεί να συγκροτηθεί η πρώτη
μειονοτική ομάδα (το αρχηγείο), αλλά δεν έγινε εφικτό. Περάσαμε μια νύχτα στο Θεολόγο και μέσω
της Λεσινίτσας, ήρθαμε στην Στρουγκάρα και κατεβήκαμε στο χωριό Σωτήρα. Εδώ, ο Γιάννης Παππάς,
ο Νάσιος Ζώης, ο Λευτέρης Τάλος και ο απεσταλμένος του ΕΑΜ ο Γιάνναρης επέστρεψαν ξανά στον
Θεολόγο για να συγκροτήσουν την πρώτη ομάδα της μειονότητας. Το υπόλοιπο τμήμα της τσέτας μας
πήγε στην Ελλάδα για να βοηθήσει το ΕΑΜ και μετά από 4 – 5 μέρες επιστρέψαμε στην πατρίδα, στην
περιοχή του Πωγωνίου. Εκεί γύρισαν αργότερα και οι υπόλοιποι σύντροφοι της τσέτας: ο Γιάννης Παππάς
και ο Νάσιος Ζώης.
Τον Σεπτέμβριο 1943, μετά την συνθηκολόγηση της φασιστικής Ιταλίας, η τσέτα πήρε εντολή να ξεκινήσει για το Αργυρόκαστρο αφού πριν είχε λάβει μέρος στην μάχη του Λιμπόχοβου όταν καιγόταν η
συνοικία Μαρίνα και είχε παραμείνει για μια περίοδο στην Κάτω Επισκοπή. Ταυτόχρονα είχε βοηθήσει
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στην οργάνωση της τσέτας της Άνω Δρόπολης αφήνοντας εκεί γι’ αυτό το σκοπό μερικούς από τους μαχητές της.
Στο Αργυρόκαστρο η τσέτα του Πωγωνίου θα βοηθούσε να αναλάβει το φασιστικό στρατόπεδο «Περούτζια» στο Γκρεχότ. Στο δρόμο για το Αργυρόκαστρο, πάνω από το χωριό Σούχα, η τσέτα στάθηκε
και περίμενε τις μονάδες εδάφους και τον λαό που με ζώα ερχόταν από το Πωγώνι. Ήμασταν 50 – 60
άτομα ένοπλοι και με ζώα. Από το Χλωμό είχαν έρθει περίπου 10 άτομα, παρέδωσαν τα όπλα και γύρισαν πάλι στο χωριό. Έτσι κατευθυνθήκαμε για το κάστρο της Αγίας Τριάδας όπου ενωθήκαμε με
τις δυνάμεις της Λουντζερίας και της Ζαγοριάς.
Εκείνη την περίοδο η ιταλική διοίκηση του στρατού διεξήγαγε συζητήσεις με την διοίκηση της
πρώτης ζώνης δράσης, ώστε ο ιταλικός στρατός να παραδινόταν με ότι είχε στους παρτιζάνους. Ωστόσο
παρενέβησαν και οι δυνάμεις του Μπάλι. Οι ιταλοί δεν δέχθηκαν επ’ ουδενί να παραδοθούν στο Μπάλι
και ζήτησαν οι δυνάμεις των παρτιζάνων, οι οποίες ήταν γύρο από τα στρατόπεδα, να απομακρύνονταν
και να περίμεναν πέρα από τον ποταμό. Η ιταλική διοίκηση απάντησε στην διοίκηση της πρώτης ζώνης
δράσης ότι δεν δεχόταν να παραδοθεί και ότι είχε αποφασίσει να απομακρύνει τα σώματα στρατού της
στους Αγίους Σαράντα για να επιβιβαστούν σε καράβια και να πάνε στην Ιταλία.
Στις 15 Σεπτεμβρίου, όταν η φάλαγγα των ιταλών στρατιωτών έβγαινε από το στρατόπεδο για να
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παρελάσουν προς τους Αγίους Σαράντα, ξαφνικά τους επιτέθηκαν οι δυνάμεις των μπαλιστών. Η μάχη
δεν διήρκησε ούτε 5 λεπτά. Το αποτέλεσμα ήταν: οι συμμορίες των μπαλιστών διαλύθηκαν. Στην πλατεία
και τα χαντάκια κείτονταν νεκροί 117 μπαλίστες, εκτός των τραυματισμένων. Ιταλοί νεκροί: κανένας.
Εμείς μπήκαμε στο Αργυρόκαστρο στις 18 Σεπτεμβρίου 1943 καταδιώξαμε τους ιταλούς ώστε να
τους υποχρεώσουμε να παραδοθούν. Καθ’ οδόν για τους Αγίους Σαράντα, στο χωριό Δερβιτσάνη πιάσαμε
τον Πέτρο Ζούπα, ο οποίος είχε έρθει από την Ελλάδα για να κάνει προπαγάνδα του Ζέρβα, αλλά ο
Γιάνναρης μας είπε να τον αφήσουμε ελεύθερο.
Από το βουνό της Δρόπολης, περάσαμε στο Λευτεροχώρι και από εκεί στο Κακοδίκη, στο Δέλβινο και
τελικά στους Αγίους Σαράντα καταδιώκοντας τους ιταλούς. Εκεί αναλάβαμε υπό την ευθύνη μας τις αποθήκες του ιταλικού στρατού και το υλικό το στείλαμε με αυτοκίνητα στο Τσέπο και σε άλλες βάσεις. Στην
τσέτα μας ως οδηγό είχαμε τον Βαγγέλη Ζιόγκα. Στους Αγίους Σαράντα πήραμε εντολή να γυρίσουμε
στο Πωγώνι. Την θέση του ιταλικού φασισμού τώρα πια τον έπαιρνε ο γερμανικός ναζισμός.
Κατεβαίνοντας από το διάσελο της Μουζίνας, ο Σωτήρης Μέρος μαζί με μια ομάδα παρτιζάνων κατέλαβαν τον λόφο της Κακαβιάς για να στήσουνε ενέδρα στους γερμανούς που έρχονταν από την Ελλάδα.
Οι γερμανοί σταμάτησαν, αλλά μετά από μερικές μέρες σκληρών μαχών κατάφεραν να εισχωρήσουν
προς το Αργυρόκαστρο. Η τσέτα μας ήρθε στο Πωγώνι.
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Μετά από λίγο καιρό, κατ’ απαίτηση του ΕΑΜ, η τσέτα πέρασε στα μέρη της Νεμέρτσκας όπου
βρίσκονταν ένα τμήμα των δυνάμεων του Ζέρβα. Όμως εκείνοι μόλις έμαθαν τα νέα για την έλευσή
μας, έφυγαν γρήγορα αφήνοντας πίσω λόγω ταχύτητας και τα ψημένα κρέατα που είχαν ετοιμάσει.
Καταδιώκοντας τους ζερβιστές εμείς μαζί με τo 15ο σύνταγμα στρατού του ΕΑΜ, περάσαμε τον δρόμο
Ιωάννινα – Αργυρόκαστρο και μείναμε στο χωριό Άνω Λάβδανη. Ήμασταν περίπου 300 άτομα. Στην
Κάτω Λάβδανη είχαν συγκεντρωθεί περίπου 900 ζερβιστές. Εγώ – διηγείται ο βετεράνος Γιάννης Παππάς – από την τσέτα του Πωγώνι και είχα ένα ελαφρύ ολμοβόλο, μαζί με άλλους δυο με ελαφριά πολυβόλα, δυο τυφεκιοφόρους και τον διοικητής του 10ου λόχου του 15ου συντάγματος, ο οποίος είχε το
ψευδώνυμο «Χουλιάρας», κάναμε μια ξαφνική προβοκάτσια χρησιμοποιώντας όλα τα όπλα που είχαμε
μαζί μας. Οι ζερβιστές, που ως συνήθως ψήνανε κρέατα που είχαν λεηλατήσει από τον λαό της περιοχής,
μετά το δικό μας πυροβολισμό, που όπως κατάλαβαν τους κόστισε τις ζωές 60 ανδρών των, ανταπέδωσαν
τους πυροβολισμούς με τα όπλα τους καταδιώκοντάς μας. Εμείς φτάσαμε πλησίον της Άνω Λάβδανης,
όπου βρίσκονταν οι σύντροφοί μας. Εκεί μας πολιόρκησαν. Είχαμε μόνο έναν δρόμο εξόδου, τον δρόμο
του βουνού Κασιδιάρη, αλλά και αυτός ο δρόμος ήταν υπό την επίβλεψη των διασταυρωμένων πολυβόλων των δυνάμεων του Ζέρβα. Έγινε μια σκληρή μάχη που διήρκησε όλη μέρα. Εμείς αντισταθήκαμε.
Εκείνη την στιγμή – συνεχίζει ο Γιάννης Παππάς – ο διοικητής «Χουλιάρας» έδωσε εντολή ώστε εγώ
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να ρίξω με ολμοβόλο στα διασταυρούμενα πολυβόλα του εχθρού. Βλέποντας τον κίνδυνο που ελλόχευε
και πως δεν υπήρχε άλλη διέξοδος, εγώ πλησίασα τις δυνάμεις του Ζέρβα με σκοπό να ρίξω και να καταστρέψω τα πολυβόλα του εχθρού που πυροβολούσαν σταυρωτά. Το αποφάσισα και το έκανα. Τα πολυβόλα καταστράφηκαν, ο δρόμος άνοιξε, η πολιορκία διαλύθηκε, οι δυνάμεις μας αποσύρθηκαν χωρίς
απώλειες. Η τσέτα μας επέστρεψε ξανά στο Πωγώνι.
Στην μάχη της Λάβδανης τον Οκτώβριο 1943 – διηγείται ο μαχητής της τσέτας του Πωγωνίου Γιάννης
Γκινόπουλος – πιάσαμε αιχμάλωτο και έναν ζερβιστή από το χωριό Σωπική, τον Χρηστάκη Γεροβασίλη,
ο οποίος είχε ομολογήσει ότι εκείνον και τα άλλα παιδιά τους είχε στείλει η εχθρική αντίδραση του χωριού
Σωπική με αρχηγό τον Ηλία Ζέρη, τον Δημήτριο Ζέρη, τον Ζώη Πάλη, τον Δημήτριο Ζώτο, το Βασίλη
Κουρτέση και άλλους.
Στις 24 Οκτωβρίου 1943, όταν η τσέτα του Πωγωνίου πέρασε από την Σωπική, τους συνέλαβε τους
προαναφερθέντες και τους επιβλέπαμε στο κελάρι του σπιτιού του Αντρίτσου. Εκείνοι ομολόγησαν ότι
εργαζόντουσαν για να στείλουν τους νέους του χωριού στην οργάνωση του Ζέρβα στην Ελλάδα. Μετά
από δυο μέρες, κατ’ εντολή του Αρχηγείου, τους αφήσαμε ελεύθερους.
Η αντίδραση είχε τους συνεργάτες της και σε άλλα χωριά όπως στις Σχωριάδες τον Μήτση Κοντολώλη
και τον Τέλη Καραγιάννη, στην Πολύτσανη τον Ηλία Λάμπη, τον Γκόρο και άλλους. Αλλά αυτοί όπως
και άλλοι εκδηλώθηκαν μετά την απελευθέρωση.
Αργότερα, η τσέτα του Πωγωνίου υπό την ηγεσία του Παναγιώτη Πάνο και του Θοδωρή Μάστορα
και η τσέτα της Άνω Δρόπολης, ενώθηκαν συγκροτώντας έτσι το τάγμα «Θανάσης Ζήκος», στις 26 Νοεμβρίου 1943. Ταγματάρχης ορίστηκε ο Παναγιώτης Πάνος και κομισάριος Θοδωρής Σιάνος, ενώ ο
Θοδωρής Μάστορας ορίστηκε διοικητής του πρώτου λόχου. Αργότερα ο Παναγιώτης Πάνος επέστρεψε
ξανά στο Πωγώνι ως αρχηγός των παρτιζάνων που είχαν παραμείνει εδώ, σχηματίζοντας την μονάδα
εδάφους της περιοχής.
Στις αρχές Ιανουαρίου 1944, η μονάδα, κατ’ απαίτηση του ΕΑΜ, πήγε ξανά στην Ελλάδα διότι
υπήρχε η σκέψη ότι οι γερμανικές δυνάμεις στρατού θα έρχονταν από την Βοστίνα. Οι δυνάμεις δεν
ήρθαν και η μονάδα επέστρεψε πίσω.
Ωστόσο, οι γερμανοί ναζιστές, σε άμεση συνεργασία με τους προδότες, είχαν ξεκινήσει την επιχείρηση
του χειμώνα.
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Στις 25 Ιανουαρίου 1944 οι ναζιστές κινητοποίησαν τις δυνάμεις τους με κατεύθυνση την Πολύτσανη από την Ελλάδα και από το Αργυρόκαστρο ταυτοχρόνως. Και στις δυο κατευθύνσεις ενεργούσαν
από 2 εχθρικά τάγματα εκτός των μπαλιστών. Ο σκοπός του εχθρού ήταν να πολιορκήσει και να εξοντώσει τις δυνάμεις των παρτιζάνων του Πωγωνίου και στη Ζαγοριά. Οι πλευρές από το Αργυρόκαστρο
και από την Ελλάδα είχε αμυντική κάλυψη από το 2ο και το 5ο τάγμα της 1ης ταξιαρχίας παρτιζάνων
«Μίστο Μάμε» της πρώτης ζώνης δράσης και από την τσέτα της περιοχής. Και στις δυο πλευρές ο
εχθρός υπερείχε σε αριθμούς δυνάμεων.
Το 5ο τάγμα της 1ης ταξιαρχίας μόλις είχε τελειώσει την τελετή εγκαινιασμού στην Πολύτσανη,
όταν έγινε γνωστό ότι από την Ελλάδα μια φάλαγγα γερμανών παρήλαυνε προς την Σωπική. Το τάγμα
κινητοποιήθηκε αμέσως για να κόψουν τον δρόμο στους γερμανούς. Πέρασε το χωριό Σχωριάδες και
έλαβε αμέσως θέσεις μάχης βορειοδυτικά της Σωπικής, στην νοτιοδυτική πλευρά της Νεμέρτσκας. Ο
εχθρός δεν έπρεπε να μπει στο Πωγώνι χωρίς πόλεμο. Αυτό ήταν το καθήκον.
Οι γερμανοί δεν άργησαν πολύ. Η εμπροσθοφυλακή τους που αποτελούνταν από 60 περίπου άτομα
προχωρούσαν τεταγμένοι σε μια φάλαγγα. Περπατούσαν αργά, σαν να δυσκολευόντουσαν. Οι παρτιζάνοι τους άφησαν να πλησιάσουν όχι περισσότερο από 50 μέτρα από τις θέσεις των και μετά άνοιξαν
πυρ με όλα τα όπλα. Με τον ίδιο τρόπο απάντησαν και οι εχθροί. Η πρώτη μάχη είχε επιτυχία. Η
πλειοψηφία της εμπροσθοφυλακής εξολοθρεύτηκε από τα πυρά των παρτιζάνων. Αλλά μετά από λίγο
ξεκίνησε το πυροβολικό τους και μια ώρα αργότερα η επίθεσή τους. Οι δικοί μας τους αναχαίτισαν. Οι
μάχες συνεχίστηκαν με επιθέσεις και αντεπιθέσεις μέχρι που άρχισε να νυχτώνει. Ο εχθρός αναγκάστηκε
να αποσυρθεί για να περάσει την νύχτα.
Αλλά, μόλις σταματήσανε οι μάχες, ήρθε εντολή από την ταξιαρχία να αφήναμε την πλευρά της
Σωπικής και να κατεβαίναμε στην Πρεμετή άμεσα.
Την ίδια τύχη είχαν και οι δυνάμεις των γερμανο – μπαλιστών που είχαν ξεκινήσει από την πλευρά
του Αργυροκάστρου. Οι παρτιζάνοι του 2ου τάγματος και της τσέτας του τάγματος «Μίστο Μάμε» δεν
τους άφησαν να περάσουν την Σέλτση εντός της ημέρας της 25ης Ιανουαρίου. Εκείνοι έφτασαν την
επόμενη μέρα στην Πολύτσανη.
Ωστόσο η διοίκηση της πρώτης ταξιαρχίας έδωσε εντολή και στο 2ο τάγμα να διακόψει τις μάχες
με τον εχθρό και να κατέβαινε στην Πρεμετή.
Οι ναζιστές, λοιπόν, μπαίνοντας στο Πωγώνι ξέσπασαν όλη την οργή τους πάνω στα χωριά, ενάντια
στον απροστάτευτο πληθυσμό. Σχεδόν ολόκληρη η Σωπική – 187 σπίτια, λεηλατήθηκαν και κάηκαν.
Μια άλλη μεγάλη φωτιά κατάπιε 83 σπίτια στις Σχωριάδες. Και μια τρίτη μετέτρεψε σε ερείπια 40
άλλα σπίτια στην Πολύτσανη. 33 άτομα από τον άμαχο πληθυσμό κυρίως ηλικιωμένοι, γυναίκες έπεσαν
νεκροί από τις σφαίρες και τα μαχαίρια. Αίμα, φωτιά, καπνούς, ερείπια άφηναν οι γερμανοί όπου περνούσαν. Και πίσω από τους γερμανούς ακολουθούσαν οι μπαλίστες για να συνεχίσουν τον καταστροφικό
τους έργο.
Αλλά τι συνέβη; Οι δυνάμεις μας, αλήθεια αποσύρθηκαν, αλλά δεν εγκατέλειψαν το Πωγώνι στην
μοίρα του. Η μονάδα μας, που κατά την διάρκεια της μάχης της Σωπικής κάλυπτε την πλευρά Χλωμό
– Οψάδα, με το πέρας των γερμανών, έπιασε δράση στο Πωγώνι. Μαζί με έναν λόχο της 1ης ταξιαρχίας
καταδίωξαν τους μπαλίστες που λεηλατούσαν το Χλωμό κι έπειτα την Πολύτσανη. Εγώ προσωπικά –
λέει ο Γιάννης Παππάς – με ένα τμήμα της παραπάνω ομάδας, πιάσαμε το φαράγγι της Σέλτσης για
να κόψουμε το δρόμο της απόσυρσης των μπαλιστών. Όταν εκείνοι δέχθηκαν πυροβολισμούς από τους
λόφους του Αγίου Μηνά και του Αγίου Χριστοφόρου, τα έχασαν και τράπηκαν σε φυγή αφήνοντας τα
ζώα φορτωμένα με τα κλεμμένα πράγματα. Μάλιστα στο Χλωμό, εκτός από πράγματα είχαν πάρει
και ομήρους για να ζητήσουν λύτρα για την απελευθέρωσή τους. Έτσι, με αυτή την δράση και οι χωρικοί
που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι και τα κλεμμένα μοιράστηκαν στους κατόχους των.
Η τσέτα του Πωγωνίου, ενταγμένη όπως είπαμε στο τάγμα «Θανάσης Ζήκος», συνέχισε με αποφασιστικότητα τον αγώνα της κατά των γερμανο – μπαλιστών.
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Ο Γιάννης Γκινόπουλος, μέλος της τσέτας και κομισάριος του 1ου λόχου του τάγματος «Θανάσης
Ζήκος» όπως και άλλοι σύντροφοι του λόχου από το Πωγώνι, διηγούνται για μια σειρά δράσεων και
μαχών αυτής της τσέτας και του τάγματος «Θανάσης Ζήκος», που έγιναν κυρίως στην Ρεζόμα, στην Δρόπολη, στο Δέλβινο και τους Αγίους Σαράντα.
Έτσι στις αρχές Δεκεμβρίου 1943 στο χωριό Σαϊνέτς, σε μια αντεπίθεση που έκανε ο πρώτος λόχος
του τάγματος «Θανάση Ζήκο» ενάντια στους κλέφτες του Εθνικού Μετώπου (Μπάλι Κομπετάρ) που
είχαν έρθει για να λεηλατήσουν τα χωριά της Ρεζόμας, τους κατατρόπωσε σε τέτοιο βαθμό που εκείνοι
αποσύρθηκαν πανικόβλητοι μέχρι το Καρόκιε και Μαρκάτ αφήνοντας πίσω νεκρούς και τραυματίες καθώς
και τα αιγοπρόβατα που είχαν κλέψει από τους χωρικούς. Σ’ αυτή την μάχη από δικής μας πλευράς τραυματίστηκε Θωμάς Μπούντρης από το χωριό Γοραντζή της Κάτω Δρόπολης.
Στην μάχη που έγινε στις 17 Ιανουαρίου 1944 στο διάσελο της Μουζίνας με τις δυνάμεις των γερμανο
– μπαλιστών, τόσες απώλειες είχαν αυτές οι δυνάμεις που από την οργή τους έκαψαν το χωριό της Μουζίνας.
Τον Φεβρουάριο του 1944, έλαβε χώρα η δράση για την πυρπόληση της γέφυρας του Πετσά. Οι δυνάμεις των γερμανο – μπαλιστών που φρουρούσαν αυτήν την γέφυρα, μετά από μια σύντομη αντίσταση
τράπηκαν σε άτακτη φυγή μέσα στον πανικό στο σκοτάδι της νύχτας και εμείς μπήκαμε στις θέσεις τους
καταλαμβάνοντας μια μεγάλη ποσότητα στρατιωτικού υλικού, όπλα και πυρομαχικά και έπειτα πυρπολήσαμε την γέφυρα. Από την πλευρά μας σκοτώθηκε ο γενναίος παρτιζάνος Γρηγόρης Μπάρκας από το
Ζερβάτι της Δρόπολης και τραυματίστηκε σοβαρά ο Θωμάς Γκίνος από το χωριό Τεριχάτες. Ο τελευταίος
πονούσε τόσο πολύ, που όταν τον μεταφέραμε – εγώ και ο Χρήστος Μπάσιος από την Τσιάτιστα, συνεχίζει
ο Γιάννης Γκινόπουλος – για να τον πάμε στο νοσοκομείο της Λεσινίτσας, ζητούσε να τον πυροβολήσουμε.
Τον συνάντησα ξανά μετά από 30 χρόνια, υγιέστατο, στην επέτειο της συγκρότησης της 19ης ταξιαρχίας.
Δεν μπορούμε να μην αναφέρουμε την δράση της Δρόβιανης, όπου ο εχθρός επιτέθηκε αρκετές φορές,
αλλά συνεχόμενα έχει διωχθεί αφήνοντας πίσω του νεκρούς και τραυματίες.
Τον Απρίλιο 1944, ο εχθρός ξεκίνησε μια μεγάλη επιχείρηση ενάντια στους παρτιζάνους της τέταρτης
ομάδας παρτιζάνων, που μόλις είχε σχηματιστεί και όπου είχε ενταχθεί και το τάγμα «Θανάσης Ζήκος».
Ο σκοπός του ήταν να εξοντώσει τις δυνάμεις των παρτιζάνων που βρίσκονταν σε εκείνη την περιοχή. Η
επίθεση ξεκίνησε με μεγάλο αριθμό δυνάμεων και από πολλές κατευθύνσεις: από την κατεύθυνση Μουζίνα-Δρόβιανη-Λεσινίτσα, από το Δέλβινο στην κατεύθυνση Ναβαρίτσα-Κρόγγι-Θεολόγο, από την Κονίσπολη στη κατεύθυνση Παντελεήμων-Κάνε-Καλύβια Πασά-Θεολόγο, από την κατεύθυνση
Κοράκι-Σμινέτς-Γκριάζνταν Θεολόγο και από την μεριά του Αργυροκάστρου στην κατεύθυνση Γεωργουτσάτες-Μπουλιαράτες-Ζερβάτι-Κακαβιά και του Αϊ Νικόλα.
Όμως συνέβη το αντίθετο. Από τις επιθέσεις και τις αντεπιθέσεις των δυνάμεων των παρτιζάνων, ο εχθρός έπαθε μεγάλες απώλειες σε ανθρώπους και σε πολεμικό υλικό και αναγκάστηκε να αποσυρθεί και
να κρυφτεί στις πόλεις Δέλβινο – Άγιοι Σαράντα – Αργυρόκαστρο, δεχόμενος επίθεση συνεχώς από τις
δυνάμεις μας, ανάμεσα τους και οι γενναίοι παρτιζάνοι της τσέτας του Πωγωνίου.
Στις 21 Ιουλίου 1944 οι δυνάμεις των παρτιζάνων αυτής της περιοχής, μέρος των οποίων ήταν και το
τάγμα «Θανάσης Ζήκος», με εντολή του Αρχηγείου της ζώνης δράσης Αυλώνα – Αργυρόκαστρο, έκαναν
επίθεση στην πόλη του Δέλβινου από όλες τις πλευρές καταφέρνοντας να μπουν μέσα στην πόλη. Όμως
ο εχθρός, που ήταν μεγαλύτερος σε αριθμό στρατιωτών και οπλισμένος με κάθε μέσο, έκανε μια απελπισμένη αντίσταση, χρησιμοποιώντας το πυροβολικό και τα ολμοβόλα. Αργότερα ήρθαν να τους ενισχύσουν τα σώματα στρατού από τους Αγίους Σαράντα. πότε οι δυνάμεις μας αναγκάστηκαν να αποσυρθούν.
Σ’ αυτή την μάχη ο εχθρός είχε πολλούς νεκρούς και τραυματίες. Από το τάγμα «Θανάσης Ζήκος» σκοτώθηκαν τρεις σύντροφοι, ανάμεσά τους και ο διοικητής του πρώτους λόχου Λάμπης Νίκας, ο οποίος όρμηξε στην επίθεση φωνάζοντας «εμπρός παρτιζάνοι» στο μέρος της μάχης όπου βρισκόταν ο λόχος.
Ο Γιάννης Γκινόπουλος διηγείται σχετικά με αυτό το γεγονός: «αφού αποσύρθηκε πιο πίσω, ο εχθρός
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ξεκίνησε να ρίχνει με ολμοβόλα. Εκείνη την στιγμή ο διοικητής του δεύτερου λόχου, ο Βασίλης Τσιάκος
με φώναξε και μου είπε: Γκινόπουλε, εδώ έχει ένα καλό μέρος για το πολυβόλο» και μόλις τελείωσε
την τελευταία λέξη, μου είπε ξανά «με τραυμάτισαν, έλα γρήγορα». Πήγα και του έδεσα την πληγή
που είχε στο αριστερό του χέρι. Επέστρεψα αμέσως στις θέσεις που είχε λάβει ο λόχος και πολεμούσε
πλησίον του στρατοπέδου του εχθρού. Την ώρα που απαντούσα στον διοικητή μου τον Λάμπη νίκα για
τον τραυματισμό του Βασίλη Τσιάκο, έπεσε εκεί κοντά ένα βλήμα όλμου, ένα τμήμα του οποίου χτύπησε
τον Λάμπη Νίκα στον δεξί του ώμο και τον διαπέρασε. Ο Λάμπης σηκώθηκε όρθιος και μετά έπεσε νεκρός».
Στις αρχές Αυγούστου 1944, με εντολή της Γενικής Διοίκησης, ο πρώτος λόχος του τάγματος ¨Θανάσης Ζήκος», μαζί με τον κομισάριο Γιάννη Γκινόπουλο ξεκίνησαν για να ενταχθούν στην 14η ταξιαρχία που θα συγκροτείτο στην Σιέπερη της Ζαγοριάς. «Καθ’ οδόν - λέει ο Γιάννης Γκινόπουλος –
εγώ, ο Γκιόν Τάλε και ο Γιώργος Κώτσιας, περνώντας από όλα τα χωριά του Πωγωνίου, καλούσαμε
τον λαό σε όλες τις συνελεύσεις που είχαν οργανωθεί αποκλειστικά για τον σκοπό να βγουν όσο το δυνατόν περισσότεροι παρτιζάνοι. Και στην πραγματικότητα, βγήκαν αρκετοί παρτιζάνοι από όλα τα
χωριά».
Τα εγκαίνια της 14ης ταξιαρχίας, έγιναν στις 18 Αυγούστου 1944 στον κάμπο της Σιέπερης. Το
2ο τάγμα αυτής της ταξιαρχίας αποτελείτο κυρίως από παρτιζάνους της μειονότητας από τις περιοχές
του Πωγωνίου, της Δρόπολης και του Βούρκου. «Στο 2ο τάγμα αυτής της ταξιαρχίας που είχε το όνομα
«Παντελής Μπότσαρης» - λέει ο βετεράνος Γιάννης Παππάς – εντάχθηκα και εγώ. Τονίζω πως σε αυτό
το τάγμα την πλειοψηφία την αποτελούσαν οι πωγωνιανοί - περίπου 150 άτομα".
Ωστόσο, πρέπει να τονιστεί πως άλλος ένας λόχος αποτελούμενος από 70 άτομα του τάγματος «Θανάσης Ζήκος» με αρχηγό τον γενναίο παλικάρι της περιοχής του Πωγωνίου, τον Θοδωρή Μάστορα,
είχε αποσχιστεί από αυτό το τάγμα από τον Απρίλιο του 1944 και είχε ενταχθεί στην 8η ταξιαρχία, η
οποία είχε συγκροτηθεί στο Τσαρόκ έξω από την Σέπερη στις 27 Απριλίου. Εκείνοι αποτελούσαν μέρος
του 2ου λόχου του 1ου τάγματος, υποδιοικητής του οποίου ήταν ο Θοδωρής Μάστορας.
Είναι γνωστός ο ηρωικός αγώνας που έκαναν στο Πωγώνι οι δυνάμεις των παρτιζάνων του 1ου και
του 3ου τάγματος αυτής της ταξιαρχίας ενάντια στις δυνάμεις των γερμανο – μπαλιστών στην επιχείρηση
του Ιουνίου 1944, μετά την τέλεση του Συνεδρίου της Πρεμετής.
Στις 6 Ιουνίου οι παρτιζάνοι του 3ου τάγματος έλαβαν εντολή να βγουν στην Ζαγοριά για να σταματήσουν την επίθεση των γερμανών στην κατεύθυνση Σωπική – Πολύτσανη. Στις 7 Ιουνίου το τάγμα
βρέθηκε νότια της Πολύτσανης παρελαύνοντας για την Σωπική. Την ίδια στιγμή και οι γερμανικές
δυνάμεις προχωρούσαν συντεταγμένα για πόλεμο. Είχαν σκοπό να βγουν το γρηγορότερο δυνατόν στην
βόρεια πλευρά των Σχωριάδων, διότι την επιτυχία θα την είχε εκείνη η πλευρά που θα καταλάμβανε
πιο γρήγορα αυτό το μέρος. Το 3ο τάγμα έφτασε έγκαιρα, εξαπλώθηκε γρήγορα, βγήκε στις θέσεις
άμυνας και ετοιμάστηκε για επίθεση. Οι γερμανικές δυνάμεις ήταν μεγαλύτερες, αποτελούνταν από
ένα τάγμα ενισχυμένο με μια ομάδα ολμοβόλων 120 m/m. Η μάχη άρχισε αμέσως. Οι παρτιζάνοι του
3ου τάγματος επιτέθηκαν με τόλμη και αποφασιστικότητα, πήραν πρωτοβουλία, νίκησαν τον εχθρό και
τον καταδίωξαν κρατώντας την επαφή μαζί του στην μάχη μέχρι το βράδυ, απομακρύνοντάς τον μετά
την συνοριογραμμή. Η επιτυχία ήταν μεγάλη. Από την μεριά του τάγματός μας έπεσαν στην μάχη στο
χωριό Σχωριάδες αρκετοί παρτιζάνοι. Μια σημαντική συμβολή στην επιτυχία αυτή έδωσε και η μονάδα
εδάφους της περιοχής, η οποία έδρασε στην πλευρά Τσιάτιστα – Χλωμό.
Το 1ο τάγμα είχε τοποθετηθεί στο τμήμα Λιμπόχοβο – Λάμποβο του Σταυρού – Σούχα. Στην
πλευρά Λιμπόχοβο – Λάμποβο θα ενεργούσε ο 2ος και ο 3ος λόχος με αρχηγό τον Θοδωρή Μάστορα.
Στις τρεις ενέδρες που είχαν οριστεί, Σούχα, Λάμποβο και Ταμπόρ έλαβαν χώρα σκληρές μάχες. Οι
επιθέσεις και οι αντεπιθέσεις ήταν αλλεπάλληλες. Το φαράγγι αντηχούσε τους ήχους των τυφεκίων,
των αυτόματων όπλων και των πολυβόλων. Σε μια αντεπίθεση των παρτιζάνων τραυματίστηκε και ο
Θοδωρής Μάστορας, υποδιοικητής του τάγματος, αλλά δεν απομακρύνθηκε από την μάχη. Στάθηκε
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μέχρι το τέλος στην θέση του. Και ο εχθρός πλήρωσε ακριβά το πέρασμά του αφήνοντας πολλούς νεκρούς
στρατιώτες και αρκετούς τραυματισμένους καθώς και 12 μουλάρια που εξοντώθηκαν από το ολμοβόλο
μας. Όλο του το μίσος το ξέσπασε στον λαό του Πωγωνίου όπως και στην επιχείρηση του χειμώνα, πυρπολώντας σπίτια και σκοτώνοντας ανθρώπους.
Είμαστε στο Σεπτέμβριο του έτους 1944. Η 14η ταξιαρχία έλαβε εντολή να απελευθερώσει την πόλη
του Αργυροκάστρου από τις δυνάμεις των γερμανών και των συνεργατών τους. Η επίθεση ξεκίνησε κατά
τις 4 το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου και η σύγκρουση συνεχίστηκε με σκληρές μάχες. Η πόλη είχε πολιορκηθεί από τις δυνάμεις των παρτιζάνων που χτυπούσαν τον εχθρό από όλες τις πλευρές. Αλλά και
μέσα στην πόλη, ο λαός είχε ξεσηκωθεί. Μετά από 8 ώρες μάχης, κατά τις 12.30 η πόλη απελευθερώθηκε. Η υποδοχή των παρτιζάνων από τον λαό του Αργυροκάστρου και η χαρά για την τελική νίκη ήταν
μεγαλειώδης. Σ’ αυτή την νίκη έδωσε την συμβολή της και ο 5ος λόχος του 2ου τάγματος με διοικητής
τον Βασίλη Τσίακο, με κομισάριο τον Γιάννη Γκινόπουλο και υποκομισάριο τον Γκιόν Τάλο.
«Μερικές μέρες πριν ξεκινήσει η μάχη για την απελευθέρωση της πόλης του Αργυροκάστρου – διηγείται ο παρτιζάνος βετεράνος Γιάννης Παππάς – και ακριβώς στις 13 Σεπτεμβρίου 1944, έγινα δεκτός
ως μέλος του Κόμματος. Εκείνη η ημερομηνία ήταν για μένα πραγματικά μια σημαντική ημέρα, διότι
από τότε και μέχρι σήμερα εγώ είμαι ενεργό στέλεχος στις τάξεις του Κόμματος ως πιστός στρατιώτης
του. Εκείνη την ημλερα διορίστηκα και υποδιοικητής του 5ου λόχου».
Τον Δεκέμβριο 1944 η 14η ταξιαρχία έλαβε εντολή να περάσει στην περιφέρεια Αυλώνος προς αντικατάσταση της 12ης ταξιαρχίας, η οποία πήγε στο Αργυρόκαστρο. Μετά από μερικές μέρες το τάγμα
μας αναβαθμίστηκε. Ένα μέρος του πήγε στην Πόλη Στάλιν για να ενταχθεί στην Ταξιαρχία άμυνας
του Λαού, ενώ το υπόλοιπο μέρος όπου ήμασταν και εμείς πήγαμε στο Ελμπασάν, όπου εντάχθηκε στην
4η ταξιαρχία της Άμυνας του Λαού με ζώνη δράσης την πόλη του Ελμπασάν.

7.11.1985
ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η μάχη του Γαλατσίδα, μάχη σύγκρουσης της 8ης Ταξιαρχίας Κρούσης

Μνημείο στην Αγία Παρασκευή όπου ιδρύθηκε η πρώτη τσέτα του Πωγωνίου.
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Οι Σχωριάδες βρίσκονται στη μέση της κοιλάδας του Πωγωνίου, όπου τις περικυκλώνουν τα βουνά
της Νεμέρτσκας, του Μπουρέτο και γύρω τα χωριά Πολύτσανη, Σωπική, Χλωμό κτλ. Οι Σχωριάδες
από ιστορικής πλευράς σχηματίστηκαν από την ένωση μερικών μικρών χωριών, όπως ήταν εκείνο της
Πάρας, που ήταν μέσα στο δάσος και έχει ακόμα την ονομασία Πάρα, το Δολάνι, την Παρασκευή,
Σχωριάδες, κατά το έτος 1732, στοιχείο που βρίσκεται στο υπέρθυρο της κεντρικής εκκλησίας του χωριού. Το χωριό είχε τριγύρω δάση, αμπελώνες όπου αυτά τα τελευταία κατά το έτος 1913 ξεράθηκαν
από την φυλλοξήρα, ενώ τα δέντρα (βελανιδιές) κόπηκαν από τους ντόπιους για να καλύψουν ανάγκες
δόμησης και θέρμανσης, διότι πριν πολλά χρόνια χιόνιζε πολύ και έκανε πολύ κρύο. Ο πληθυσμός
ασχολούνταν κυρίως με αγροτικές δουλείες, με την αμπελουργία και λίγο κτηνοτροφία. Η ξενιτιά όπως
για όλα τα χωριά αποτελούσε μεγάλη πληγή διότι οι άνθρωποι έφυγαν για την Πόλη ( με δουλείες ως
ασβεστάδες, πωλητές οπωρολαχανικών και αργότερα στην Αμερική ως μάγειρες, σερβιτόροι κτλ). Οι
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Σχωριάδες είχαν μια σκληρή εκμετάλλευση από τους μπέηδες και τους αγάδες που επωφελούνταν από
τον ιδρώτα του λαού. Από το χωριό συμμετείχαν στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα 18 παρτιζάνοι. Ανάμεσά τους ο νέος Παντελής Ντάλλας ο οποίος στην ηλικία των 15 ετών έδωσε την ζωή του στην μάχη για
την απελευθέρωση των Τιράνων στις 14 Νοεμβρίου.. Οι χωρικοί των Σχωριάδων ήταν αυτόπτες μάρτυρες
της πυρπόλησης των 105 σπιτιών των που έγινε στις 26 Δεκεμβρίου 1943, διότι στην περιοχή του χωριού
έγιναν πολλές μάχες παρτιζάνων κατά των γερμανομπαλιστών. Μια από τις μάχες, την οποία ο πρώην
παρτιζάνος της 8ης Ταξιαρχίας Κρούσης, Νατζί Ζιούπα την περιγράφει στο «Η μάχη στις Σχωριάδες –
μάχη σύγκρουσης», ήταν μια μάχη που στέφθηκε με επιτυχία για τους παρτιζάνους.
Ήταν Ιούνιος του 1943 όταν η 8η Ταξιαρχία Κρούσης είχε συγκεντρωθεί στο Γκουσμάρ του Τεπελενίου. Το Γενικό Επιτελείο έδωσε εντολή ώστε η ταξιαρχία να πήγαινε αμέσως στην Τσαρτσόβα της
Πρεμετής για να αναχαιτίσουν τις γερμανικές φάλαγγες που θα έρχονταν από τον αυτοκινητόδρομο από
την μεσογέφυρα. Μόλις πήρε την εντολή, η 8η ταξιαρχία ξεκίνησε ταχύτατα κάνοντας πορεία μέσα στην
ζέστη του καλοκαιριού 180 χλμ φορτωμένοι με εξοπλισμό διαφόρων ειδών. Διότι όπως λέει και ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα, όπλα δεν είχαμε, αλλά τα πήραμε από τον εχθρό και με εκείνα νικήσαμε. Μετά
από 20 ώρες πορείας βρέθηκαν στην Κλεισούρα, όπου αμέσως ήρθε η δεύτερη εντολή για να αναχαιτίσουν
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τους γερμανούς στον πεζόδρομο μεταξύ Σχωριάδων και Σωπικής, διότι ως φαίνεται οι γερμανοί είχαν
μάθει ότι τους περίμεναν στην Τσαρσόβα και γύρισαν από τον πεζόδρομο της Σωπικής. Οι δυνάμεις
των παρτιζάνων πέρασαν το βουνό Δεμπέλι και έφτασαν στην περιοχή, όπως λέει και το υλικό, από τους
πρόποδες της Νεμέρτσκας μέχρι τον βράχο του Νάκα. Το αρχηγείο της 8ης ταξιαρχίας, κυρίως το 4ο
τάγμα αμέσως διέταξαν τις δυνάμεις σε κυκλικό σχήμα στην περιοχή, όπου οι περισσότερες δυνάμεις
παρέμειναν κοντά στον δρόμο των πεζών. Όλη τη νύχτα οι λοχαγοί και οι κομισάριοι εξηγούσαν στους
παρτιζάνους, έδιναν τα σινιάλα, ανύψωναν το ηθικό όλων των δυνάμεων για την μάχη της επόμενης
ημέρας. Η νίκη ήταν με αυτόν που θα ξεκινούσε την επίθεση πρώτος. Την επόμενη μέρα, νωρίς το
πρωί, η γερμανική φάλαγγα ξεκίνησε να κινείται προς τις Σχωριάδες. Το σινιάλο ήταν μια κόκκινη
φωτοβολίδα. Μόλις πλησίασαν οι γερμανικές δυνάμεις ο λοχαγός του 4ου λόχου του 4ου τάγματος
έδωσε εντολή να ξεκινήσει η επίθεση με μια φωτοβολίδα. Οι παρτιζάνοι επιτέθηκαν και οι γερμανοί
ηττήθηκαν και γύρισαν πίσω. Αυτό συνέχισε 2 – 3 φορές μέχρι που έφτασαν ως τα σύνορα πέραν της
Σωπικής, αφήνοντας στο πεδίο της μάχης πολλούς νεκρούς και στρατιωτικό υλικό.
Οι γερμανοί ήταν περισσότεροι στον αριθμό και στον εξοπλισμό αλλά η επίθεση έγινε αιφνιδιαστικά
και δεν ήταν προετοιμασμένοι. Το σημαντικότερο ήταν ότι οι παρτιζάνοι χρησιμοποίησαν εκείνο που
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εμείς λέμε αιφνιδιαστική μάχη, μάχη παρτιζάνων. Κατά τις προβλέψεις, σύμφωνα με το έδαφος το υλικό
περιγράφει πως η αναλογία των ανθρώπων ήταν μεγάλος και με εξοπλισμό 1 με 3 όπως πολυβόλα, ολμοβόλα κτλ. Οι γερμανοί οργανώθηκαν και διατάχθηκαν σε σχηματισμό μάχης και έστειλαν δυνάμεις
από το βουνό της Νεμέρτσκας για να χτυπήσουν πισώπλατα. Αλλά εκείνη την στιγμή το αρχηγείο της
ταξιαρχίας έδωσε εντολή να διαλυθούν οι λόχοι. Ένας λόχος ξεκίνησε για τους πρόποδες του βουνού για
την Πολύτσανη για να στήσουν την δεύτερη ενέδρα στο φαράγγι της Σέλτσης. Ο άλλος λόχος πήγε προς
το δάσος της Πάρας και ο τρίτος προς το βουνό για να προετοιμαστεί να χτυπήσει τον εχθρό πισώπλατα
και έτσι να εξοντώσουν τους γερμανούς στην κοιλάδα του Πωγωνίου. Οι γερμανικές δυνάμεις πολέμησαν
με τις δυνάμεις του λόχου που περνούσε προς το βουνό και εκεί έγινε μια σκληρή μάχη. Ο πολυβολητής
του λόχου, ο Φεϊζί Χάκε πολέμησε γενναία προσπαθώντας να διασπάσει την πολιορκία. Σ’ αυτήν την
μάχη συνελήφθησαν 11 παρτιζάνοι τραυματισμένοι βαριά, ενώ 3 άλλοι έπεσαν στους πρόποδες της Νεμέρτσκας. Τους 11 παρτιζάνους τους μάζεψαν στην καλύβα πλησίον του χωριού και μετά από πολλά βασανιστήρια, κυρίως τον πολυβολητή, τους εκτέλεσαν όλους και τους κάλυψαν με τις πέτρες της καμένης
καλύβας.
Από αυτήν την μάχη συμπεραίνουμε εκείνα τα γνωρίσματα που χαρακτηρίζουν τους παρτιζάνους μας,
όπως: η τόλμη, η ανδρεία, η γενναιότητα, η επιθετική ορμή, η αντοχή, τα οποία και εμείς οι στρατιώτες
πρέπει να τα κάνουμε δικά μας γνωρίσματα για να είμαστε έτοιμοι για την άμυνα της πατρίδας. Δεύτερον,
με αυτόν τον τρόπο μάχης, δηλ. με το ποιος ξεκινάει πρώτος την επίθεση κερδίζει, έγινε εφικτό ώστε η
8η ταξιαρχία να δρέψει επιτυχίες αφήνοντας εκατοντάδες γερμανούς νεκρούς και αρκετό στρατιωτικό
υλικό στα χέρια των παρτιζάνων. Ο λαός των Σχωριάδων έβλεπε τις μάχες αυτές από το βουνό, από το
δάσος όπου είχε βρει καταφύγιο και έγινε για το κίνημα στέγη όπου τα βράδια έρχονταν οι παρτιζάνοι
και τους φιλοξενούσε, τους τάιζε, τους εφοδίαζε με ρούχα και με ότι μπορούσαν. Και αργότερα έγινε
υποστηρικτής της γραμμής του Κόμματος για την ανοικοδόμηση του Σοσιαλισμού. Στις Σχωριάδες συγκροτήθηκε ο πρώτος συνεταιρισμός του Πωγωνίου στις 7 Νοεμβρίου 1955 και αργότερα στήριξε κάθε
κάλεσμα του Κόμματος σε διάφορους τομείς της ζωής. Και σήμερα μαζί με εσάς, όπως λέει το Κόμμα
«στρατός και λαός ένα» θα είμαστε έτοιμοι για εργασία και άμυνα εδώ κοντά στα σύνορα.
Χριστόφορος Μπέλλος
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Δήλωση
Εγώ ο υπογράφων Θοδωρής Σιόλος γεννηθείς στις 15/8/1920 στο χωριό Σούχα, βετεράνος του
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα δηλώνω όπως παρακάτω:
Εγώ από το έτος 1942 συμμετείχα στις αντάρτικες μονάδες των χωριών και στις 15/7/1942 γνώρισα
τον Λάμπρο Μπέλλο από το χωριό Σχωριάδες (Πωγώνι) όταν οι μονάδες μας τέλεσαν την δράση στην
Πολύτσανη ανοίγοντας τις κρατικές αποθήκες, με σιτηρά, που είχαν μαζέψει το δέκατο από τους αγρότες. Αφού πήραμε τα σιτηρά και τα μοιράσαμε στον λαό, ταυτόχρονα άνοιξαν και μοίρασαν τα σιτηρά
και στις Σχωριάδες. Η διανομή των σιτηρών ανατέθηκε σε μερικούς παρτιζάνους και για την διαφύλαξη
των αποθηκών τοποθετήθηκαν φύλακες. Ανάμεσα στους φύλακες ήταν και ο Λάμπρος Μπέλλος. Όταν
η μονάδα έφυγε για κάποιο άλλο στρατιωτικό καθήκον προς τα σύνορα της Σωπικής, ο Έλληνας πράκτορας Γιώργος Πάλλης από τις Σχωριάδες, σκοτώνει τον Λάμπρο και απέδρασε στον Ζέρβα (ελληνική
αντίδραση).
Ο Λάμπρος τραυματίστηκε βαριά και δήλωσε ενώπιον μου (Θοδωρής Σιόλος) και του Σαράντη
Νταλέ (από τις Σχωριάδες), ο οποίος συμμετείχε στην μονάδα μας σε αυτή την δράση, πως το χτύπημα
δολοφονίας έγινε από τον Γιώργο Πάλη. Ο Λάμπρος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αργυροκάστρου,
αλλά πέθανε από τα βαριά τραύματα.
Ο δηλών
Βετεράνος πολέμου
Θοδωρής Σιόλος
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Ο Ελληνο-ιταλικός πόλεμος του 40’ στο Πωγώνι.
Από τον Ηλία Ευαγγέλου
Ο καιρός ακόμα ήταν φθινοπωρινός. Ο ελληνικός στρατός [15ο Σύνταγμα, 8ης Μεραρχίας Ηπείρου] μπήκε στο Πωγώνι απ' την Σωπική προς
Σχωριάδες Πολύτσιανη και από Οψάδα προς Χλωμό, Πάρα και Γκρίκα.
Στο 82ο τάγμα οι περισσότεροι στρατιώτες ήταν από τα γύρο χωριά.
Καταλάβαμε ότι ερχόταν ο ελληνικός στρατός από τα πολυβόλα που ακουγόταν και από τους αλβανούς λιποτάχτες του Bataloni Gramozi οι οποίοι
ζαλωμένοι με κλεμμένο πλιάτσικο και φοβισμένοι ζητούσαν απεγνωσμένα
ρούχα να απαλλαγούν από τα στρατιωτικά του Ηλία Ευαγγέλου για να μηντους αναγνωρίσουν οι Έλληνες.
Οι Ιταλοί πανικόβλητοι πλημμύρισαν όλον τον τόπο και οπισθοχωρώντας
ζητούσαν ψωμί από εμάς στα καλύβια μας στη ράχη του Μπίμη στη Σκου-
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ριά, δεν είχαμε ψωμί να τους δώσουμε, βρήκαν το κουρκούτι των σκυλιών και το έφαγαν.
Σκοπός των Ιταλών ήταν να αμυνθούν στην γραμμή Πάρα - Παροπούλα - Γκρίκα - Μοναστήρι και Δεμπέλι. Ακόμα δεν είχε καθαρίσει το Ελληνικό έδαφος και ο ελληνικός στρατός
ήθελε να τους περικυκλώσει στου Κάρκαλη. Μου λέει η μάνα μου πάμε στο χωριό, ο πόλεμος
γίνεται στην Ραμνίτσα. Καθώς ανηφορίζαμε προς τον Μύλο, μας βγαίνουν αμπροστά τρεις
στρατιώτες και άκουσα μία φωνή: ε πιτσιρίκο είμαστε Έλληνες, που είναι οι Ιταλοί? Χάθηκαν
εκεί κάτω που είναι ο Μύλος στο κόνισμα του Κάρκαλη, του απαντάω.
Ο στρατός σταμάτησε στις Σχωριάδες, στις τρύπες στις γούβες του Θειατόκου και γέμισαν
τα χάνια στον Κάμπο όπου είχαν γεμίσει ψείρες, ψείρα σαν κριθάρι. Στα καλύβια μας ήταν ο
ταγματάρχης και πολλοί αξιωματικοί, οι αδελφές μου ζεματούσαν τα ρούχα τους. Την επόμενη
μέρα έγινε μεγάλη αερομαχία στον ουρανό του Πωγωνίου. Στη Ρίζα έπεσε ένα ιταλικό αεροπλάνο, αμέσως οι γύφτοι έτρεξαν και πήραν τα σίδερα και τα αλουμίνια και έκαναν τσουκάλια,
ταψιά, μαστραπάδες και σαχάνια. Εννιά Ιταλικά αεροπλάνα, δεκατρία βομβαρδιστικά και τρία
κατασκοπικά ελληνικά. τα ιταλικά χαμήλωναν και χάθηκαν στην Γκρίκα. Ακούσαμε ότι κι ένα
άλλο έπεσε στο Σταυροσκιάδι.
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Η μάχη της Πάρας
Ο Ελληνικός στρατός εχτύπησε στους Σκυλοκέφαλους, πήραν πισώπλατα στον Αη Μηνά, Γελαδομάνδρα και φτάσανε στα Αχούρια του Μπερούκα. Μεταξύ Γελαδομάνδρας και Αχουριών είχε ένα σκέμπι,
εκεί έγινε η μάχη. Ο Ιταλός λοχαγός δεν υποχωρούσε, του εναντιώθηκαν οι φαντάροι και σκοτώθηκε.
Τον έθαψαν στον Αη Μηνά. Επίσης εκεί σκοτώθηκε κι ένας Έλληνας, τους οποίους αργότερα οι συγγενείς
Τους, τους πήραν στην πατρίδα τους.
Τα Αχούρια του Μπερούκα ήταν αποθήκη Ιταλών κι εγώ που γύριζα για πλιάτσικο βρήκα μπόλικα
κασέρια, κονσέρβες και άλλα.
Η μάχη της Γκρίκας
Η αμυντική γραμμή των Ιταλών βρίσκονταν 3στη γραμμή Γκρίκα,Μοναστήρι-Δεμπέλι. Στις καρυές
και κήπους 500 με 1000 μέτρα από το Νταμπόρι σε έναν ψηλό όχθο δεξιά έγινε μάχη και σκοτώθηκαν
αρκετοί Ιταλοί. Οι Έλληνες ανέβασαν ένα πυροβόλο επάνω στο βουνό του Λαμπόβου και χτυπούσαν τα
υψώματα της Σούχας και της Γρίκας.
Αμέσως άδειασε η Γκρίκα. Έφταναν στη Σέλτση οι Έλληνες προχωρώντας για το Κάστρο (Αργυρόκαστρο). Στα Λιβάδια τα δικά μας είχε κατασκηνωθεί ένας λόχος ιππικού. Επικεφαλής ήταν ο στρατηγός
Λιουμπής. Στο Κάστρο τον υποδέχθηκαν ο δεσπότης και ο χότζας της πόλης, Βορειοηπειρώτες ακόμα
και Αλβανοί.
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Αρχείο Δημήτρη Ζώη

Ο Δημήτρης Ζώης
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Αρχείο Φάνη Μήλια

Ο Φάνης Μήλιας
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Μαρτυρίες στον Τύπο
και σε βιβλία για την Αντίσταση
Στην ενότητα θα βρείτε:
• Άρθρα

από την εφημερίδα “Λαϊκό Βήμα”.

“Zëri i Popullit”: Αναμνήσεις από
τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα.
• Εφημερίδα

• Εφημερίδα

“Gazeta Shqiptare’: Πως απαγάγαμε την κόρη του Μαν Κουκαλέση.

• Πολιτικο

– στρατιωτικό Περιοδικό: Η μάχη
στις Σχωριάδες – μάχη σύγκρουσης.

• Πολύτσανη,

Έκδοση του Μουσείου: 1943 –
Δεκέμβριος – 1983

• Συνταγματάρχης

Ντέιβιντ Σμάιλι: Με καθή-

κον στην Αλβανία.
Η όγδοη ταξιαρχία κρούσης: 25.4.1944 –
25.4.1984.

•

Το Θαύμα του ‘40: Αποσπάσματα από το βιβλίο του Αρχιμ. Βασιλόπουλου.

•

• Αποσπάσματα

από το βιβλίο του Μενέλαου Β.
Δαλιάνη: Η Εθνική Αντίσταση της ελληνικής
μειονότητας στην Αλβανία (1940-1944).
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Αναμνήσεις από τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα
Ένα συμβάν από την πρώτη ταξιαρχία κρούσης
Είμαστε στους τελευταίους μήνες του έτους 1943. Ο χειμώνας είναι βαρύς. Η επιχείρηση έχει ξεκινήσει. Οι Γερμανοί κατακτητές και οι προδότες της χώρας έχουν αναλάβει το καθήκον της εξαφάνισης
των στρατιωτικών μονάδων των δυνάμεων των παρτιζάνων. Εκείνοι έχουν ετοιμάσει σχέδια με σκοπό να
εξολοθρεύσουν ειδικά τις δυνάμεις της πρώτης ταξιαρχίας, που έχει γίνει εφιάλτης γι’ αυτούς.
Μετά από μερικές ημέρες μάχης στην Μαλακάστρα, η ταξιαρχία ξεκουράζεται. Εκείνη την περίοδο
μεγάλες δυνάμεις Γερμανών και μπαλιστών, που είχαν ξεκινήσει από το Φίερι στο Μπαλς, από το
Μπεράτι στο Σινιέ, καθώς και από την πλευρά της Γκλάβας για το Ραμπίγιε, σκέφτονται να στήσουν
παγίδα στην ταξιαρχία. Την πολιορκούν από όλες τις πλευρές. Πρέπει να καταστρωθεί σχέδιο υποχώρησης πέραν του Αώου, περνώντας τον ποταμό που είχε πλημμυρήσει με βάρκα. Άλλος τρόπος δεν
υπάρχει. Για να έχει χρόνο η ταξιαρχία να υποχωρήσει, θα πρέπει να γίνει επίθεση στις δυνάμεις του
εχθρού και στο Ραμπίγιε και στο Φράταρ.
Η οπισθοφυλακή της ταξιαρχίας στο Πόβελ της Μαλακάστρας, υπό την ηγεσία του συντρόφου
Μεχμέτ Σέχου, δίνει μια δυνατή γροθιά στους γερμανομπαλίστες. Οι εχθροί άφησαν 100 νεκρούς και
υποχρεώθηκαν να παραμείνουν στην ίδια θέση για πολλές μέρες. Αυτό το γεγονός δίνει την δυνατότητα
στην ταξιαρχία να περάσει τον Αώο ποταμό χωρίς καμία απώλεια και να πάει στις περιοχές του Κουρβελέσι και του Αυλώνος. Και σε αυτές τις περιοχές, σε συνεργασία με τις δυνάμεις των παρτιζάνων της
πρώτης ζώνης δράσης Αυλώνα – Αργυρόκαστρο, η ταξιαρχία επιτέθηκε ξανά στους γερμανομπαλίστες
στην Βάιζα του Αυλώνος, στο Μπέουν και στο διάσελο του Αϊ Γιώργη. Από κει κατευθύνεται προς το
Τεπελένι, την Κλεισούρα και την Λουντζερία. Στον δρόμο τους στα διάφορα χωριά, οι γενναίοι παρτιζάνοι υποδέχονται με χαρά και ενθουσιασμό από όλο τον λαό. Δεκάδες χωρικοί μπαίνουν εθελοντικά
στην ταξιαρχία, ενώ οι εχθροί τρομοκρατούνται. Σε λίγες μόνο μέρες σε μερικά χωριά του Λόψη στο
Τεπελένι έρχονται πάνω από 40 νέοι παρτιζάνοι.
Την πρώτη εβδομάδα του μήνα Ιανουαρίου 1944 είμαστε στο χωριό Λουζάτ του Τεπελενίου. Δυο
τάγματα της ταξιαρχίας, το πρώτο και το τρίτο, αφού βγήκαν από την μάχη με τους Γερμανούς στην
Γκλάβα και την Ντισνίτσα, εγκαταστάθηκαν στα χωριά της Κλεισούρας. Εκείνη την στιγμή ο εχθρός
ξεκίνησε μια γενική επίθεση έναντι στις δυνάμεις των παρτιζάνων στην Νότια Αλβανία. Μια μεραρχία
Γερμανών και μεγάλες δυνάμεις μπαλιστών ξεκίνησαν από διάφορα σημεία με κατεύθυνση την Πρεμετή. Ταυτόχρονα ξεκίνησαν από την Ελλάδα για το Αργυρόκαστρο, Ζαγοριά και Πρεμετή τρεις γερμανικές φάλαγγες. Τα δυο άλλα τάγματα της ταξιαρχίας, το δεύτερο και το τέταρτο, μαζί με τους
ανένταχτους παρτιζάνους, προχωρούν από τα χωριά της Λουντζερίας προς την Πολύτσανη και την Σέπερη. Εκείνη την στιγμή μια σκληρή μάχη γινόταν στην Τέντα του Κιούπι από τις δυνάμεις της πρώτης
ταξιαρχίας και τους παρτιζάνους της ομάδας του Σκραπάρι.
Το Αρχηγείο της πρώτης ταξιαρχίας έχει δώσει εντολή να σχηματιστεί το πέμπτο τάγμα με τους
νέους παρτιζάνους. Για τον σχηματισμό του τάγματος χρειάζεται χρόνος, διότι και τα νέα στελέχη
έπρεπε να βγουν από τα άλλα τάγματα της ταξιαρχίας. Αλλά μετά από δυο μέρες ξεκούρασης, ένα χειμωνιάτικο πρωινό, δόθηκε η εντολή ώστε όλοι οι νέοι παρτιζάνοι να συγκεντρωθούν σε ένα λιβάδι στο
χωριό Πολύτσανη. Μαζί τους ήρθε και ένας λόχος του δεύτερου τάγματος, το οποίο θα ενταχθεί στο
ίδιο τάγμα. Γίνεται η οργάνωση των λόχων και των μονάδων. Μέσα σ’ αυτό το κλίμα χαράς πήρε τον
λόγο ο απεσταλμένος του αρχηγείου της ταξιαρχίας. Εκείνος ανάμεσα στα άλλα λέει: «Ο δρόμος είναι
πολύ δύσκολος, αλλά εμείς θα κερδίσουμε». Από τα στήθη των παρτιζάνων αντήχησαν οι δυνατές φωνές:
«Όλοι θα πολεμήσουμε για την ελευθερία του λαού!». Μετά ακούστηκε δυνατά το τραγούδι:
Επίθεση, επίθεση πρώτη ταξιαρχία!
Δεν υπάρχει εχθρός να σταθεί εμπόδιο στο δρόμο της
Ιδού η ταξιαρχία επιτίθεται και τον εχθρό κατατροπώνει κτλ…
Η μετάφραση δίπλα.
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Πριν τελειώσει καλά - καλά η τελετή, από το αρχηγείο της ταξιαρχίας ήρθε η διαταγή ώστε το τάγμα
να ξεκινήσει αμέσως προς την Σωπική, διότι από την Ελλάδα έχει μπει μια μεγάλη φάλαγγα Γερμανών
υπό την καθοδήγηση των μπαλιστών. Προς τα εμάς έρχονται περισσότεροι από 800 άτομα με ορεινό πυροβολικό και ολμοβόλα διαφόρων διαμέτρων.
Η κατάσταση είναι σοβαρή. Στην Πολύτσανη έχει πολλούς άρρωστους και τραυματισμένους παρτιζάνους, ενώ στην Σέπερη βρίσκονται οι βάσεις και οι διάφορες αποθήκες της πρώτης ζώνης. Οι Γερμανοί
έχουν αποφασίσει να καταστρέψουν τις βάσεις στην Σέπερη, να εξοντώσουν τις δυνάμεις των παρτιζάνων
στην Πολύτσανη, να κλείσουν το φαράγγι της Σέλτσης και να βγουν από την πίσω πλευρά στις δυνάμεις
των παρτιζάνων που μάχονται στην Λουντζερία και στα χωριά γύρω από το Λιμπόχοβο. Δηλ. θα έπρεπε
να γίνει οπωσδήποτε επίθεση σ’ αυτή την φάλαγγα, ώστε να σταματήσει επί τόπου, με σκοπό να είχαν
χρόνο οι δυνάμεις των παρτιζάνων ώστε να αποσυρθούν προς την Πρεμετή, διαβαίνοντας μέσα από το
βαρύ χιόνι στο διάσελο του Δεμπέλι. Οι νέοι παρτιζάνοι του πέμπτου τάγματος περιμένουν με αγωνία
την στιγμή που θα βρεθούν στην μάχη με τους εχθρούς. Εκείνο που περιμέναμε ήρθε. Ο δεύτερος λόχος
που αποτελείται από παλιούς παρτιζάνους, πήρε την εντολή να ξεκινήσει εμπροσθοφυλακή. Πίσω τους
ξεκινούν και ο πρώτος και ο τρίτος λόχος.
Ξεκινάει μια χιονοθύελλα. Η ομίχλη σκεπάζει τα πάντα. Οι παρτιζάνοι βιάζονται. Πρέπει να φτάσουμε γρήγορα στο χωριό Σωπική, για να καταλάβουν κατάλληλες θέσεις για να πολεμήσουν με τους
Γερμανούς. Η πυκνή ομίχλη μας βοηθάει πολύ να μην γίνουμε αντιληπτοί από τον εχθρό. Η πρώτη νίκη
επετεύχθη: όλοι οι παρτιζάνοι έλαβαν τις θέσεις τους. Είναι μεσημέρι. Η γερμανική εμπροσθοφυλακή
έρχεται προς την Σωπική. Είναι περίπου 80 Γερμανοί. Περπατούν σε δυο σειρές κοντά ο ένας με τον
άλλον. Έρχονται μέχρι ενός σημείου και μετά κάνουν στροφή προς τα δεξιά για τους πρόποδες του βουνού
Νεμέρτσκα. Στέκονται λίγο και αφού αφήνουν 4-5 άτομα, συνεχίζουν για τον δεύτερο λόχο. Η γερμανική
εμπροσθοφυλακή αργότερα σταματάει πλησίον ενός μεγάλου βράχου. Είναι ανήσυχοι διότι δεν διακρίνουν
κάτι.
Είναι η καλύτερη στιγμή για να τους επιτεθούμε. Πραγματικά μια επικίνδυνη ενέδρα για τον εχθρό.
Οι παρτιζάνοι του δεύτερου λόχου περιμένουν το σήμα για να τους επιτεθούν. Δεν αργεί να τους δοθεί το
σήμα. Τα πυρά από τα όπλα μας, επικεντρωμένα πάνω στους Γερμανούς, επιφέρουν την καταστροφή και
δεν τους δίνει την δυνατότητα να ανταπαντήσουν. Αποδιοργανωμένοι, οι εχθροί αρχίζουν να φεύγουν
μέσα στον πανικό. Αλλά, εκείνη την στιγμή η γερμανική φάλαγγα, που βρισκόταν μακριά, ξεκινάει την
επίθεση κατά όλου του τάγματος. Το ορεινό πυροβολικό και τα ολμοβόλα διαφόρων διαμέτρων ξεκινούν
να χτυπούν τις θέσεις μας. Η γερμανική εμπροσθοφυλακή εξοντώθηκε και λίγοι που κατάφεραν να σωθούν απομακρύνονται πανικόβλητοι. Η μάχη γίνεται τόσο σκληρή που δεν ακούγεται τίποτε άλλο εκτός
από τους πυροβολισμούς των όπλων και του πυροβολικού. Το πολυβόλο στους πρόποδες του όρους Νεμέρτσκα επιφέρει την καταστροφή.
Οι Γερμανοί επικέντρωσαν την επίθεσή τους στα δεξιά, όπου βρισκόταν ο τρίτος λόχος. Οι γενναίοι
παρτιζάνοι αυτού του λόχου αντεπιτίθενται, αλλά οι Γερμανοί κατευθύνουν την επίθεσή τους προς τον
δεύτερο λόχο. Και εδώ παθαίνουν μεγάλη ήττα. Η μάχη γίνεται πιο σκληρή με επιθέσεις και αντεπιθέσεις.
Μέχρι το βράδυ, παρόλο τον πολύ άσχημο καιρό, οι γενναίοι παρτιζάνοι δεν κινούνται από τις θέσεις
τους. Εάν αφήσουμε τους Γερμανούς να πάρουν την Σωπική και τις Σχωριάδες, αυτό σημαίνει ότι εκείνοι
θα πάρουν την Πολύτσανη και την Σέπερη. Έτσι σκέφτονται οι παρτιζάνοι, γι’ αυτό πολεμούν με τόλμη
και γενναιότητα. Οι Γερμανοί υποχρεώνονται να υποχωρήσουν στα χωριά Οψάδα και Τσιάτιστα. Εξ’ αιτίας των μεγάλων απωλειών που είχαν (πάνω από 50 νεκροί και πολλοί τραυματίες), για να εκδικηθούν
σκοτώνουν απλό κόσμο και έβαλαν φωτιά στα σπίτια των χωριών του Πωγωνίου. Το σχέδιο του εχθρού
για να εξοντώσει τις δυνάμεις των παρτιζάνων στην Πολύτσανη και Σέπερη απέτυχε.
Η σκοτεινή νύχτα κάλυψε την γη. Οι παρτιζάνοι, μέσα στον μεγάλο χιονιά, περιμένουν να βγουν από
τις θέσεις τους για να επιτεθούν ξανά. Αλλά εκείνη την στιγμή έρχεται η εντολή να υποχωρήσουν με κατεύθυνση την Πρεμετή. Το καθήκον εξετελέσθη.
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Η μάχη που έδωσε το πέμπτο τάγμα της πρώτης ταξιαρχίας στην Σωπική όχι μόνο έδωσε μια μεγάλη
ήττα στους Γερμανούς, αλλά έδωσε το χρονικό περιθώριο σε όλες τις δυνάμεις των παρτιζάνων και της
οπισθοφυλακής να αποσυρθούν χωρίς καμία απώλεια προς την Πρεμετή.
Συνταγματάρχης
Κιαμήλ Μάνε
«Η φωνή του Λαού», Αρ. 20 (4490), έτος 22.
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«Αλβανική Εφημερίδα» Πέμπτη, 20 Σεπτεμβρίου 2001
Σελ. 12 – 13
Μιλάει ο Σαράντης Νταλές, σήμερα 76 χρονών. Μετά από 60 χρόνια αποκαλύπτεται το μυστικό
της απαγωγής του διευθυντή της αστυνομίας των Τιράνων Οσμάν Κουκαλέσι. Η δράση στο Νέο Παζάρι
Πως απαγάγαμε την κόρη του Μαν Κουκαλέση
(Ο Σαράντης Νταλές ένας από τους απαγωγείς που διηγείται την ιστορία)
Εμείς απαγάγαμε την κόρη του Οσμάν Κουκαλέση – λέει ο Σαράντης Νταλές, 76 χρονών, ο οποίος
συμμετείχε στην δράση της απαγωγής… Και γίνεται λόγος γι’ αυτό που έχει συμβεί 60 χρόνια πριν:
την απαγωγή της κόρης του αρχηγού της αστυνομίας των Τιράνων το έτος 1942. Απαγωγή που «τάραξε»
όλα τα Τίρανα…
Ήταν τέλος του Αυγούστου 1942. Το Γενικό Επιτελείο είχε δώσει εντολή να καεί το ιταλικό Λύκειο.
Αυτό το καθήκον το ανέθεσαν στον Σουκιουρί Ίσμη και της μονάδας του. Το ιταλικό Λύκειο βρισκόταν
στην διασταύρωση της 21ης Δεκεμβρίου, εκεί όπου σήμερα βρίσκεται το ταμιευτήριο αρ.10. Η δράση
έγινε με επιτυχία, αλλά ενώ έφευγε από το μέρος του συμβάντος για να κρυφτεί, τον Σουκιουρί τον
έπιασαν οι ιταλικές δυνάμεις, αφού το στρατόπεδο των Ιταλών βρισκόταν κοντά στο Λύκειο. Τον ακολούθησαν, τον έπιασαν στην Λάνα και τον έβαλαν φυλακή. «Ο Σουκιουρής έπρεπε να απελευθερωθεί
πάση θυσία» – λέει ο Σαράντης. Το Γενικό Επιτελείο είχε ανησυχήσει πολύ. Ο Σουκιουρής ήταν από
τα πιο σημαντικά στελέχη του κινήματος. Χρησιμοποιήθηκαν πολλοί τρόποι παρέμβασης σε κατάλληλους ανθρώπους για να τον απελευθερώσουν, αλλά κανένα αποτέλεσμα. Εκείνον τον είχαν πιάσει με
κατοχή όπλου και ακριβώς μετά τον εμπρησμό του Λυκείου. Ήταν ο κύριος ύποπτος. Υπήρξε μια σκέψη
να παρέμβουν στον Οσμάν Κουκαλέση, τότε αρχηγός της αστυνομίας των Τιράνων, υφιστάμενος του
Κιαζίμ Μουλέτι.
«Η απελευθέρωση αυτού του ανθρώπου είναι μόνο στην αρμοδιότητα των Ιταλών. Εγώ δεν μπορώ
να παρέμβω σ’ αυτούς» - επαναλάμβανε ο Οσμάν. Ο Σουκιουρής έπρεπε να αφεθεί ελεύθερος πάση
θυσία. Ως τελευταίο χαρτί υπήρξε η σκέψη να ασκηθεί πίεση σ’ αυτόν. Αυτός ήταν ο λόγος που αποφασίστηκε η απαγωγή της κόρης του Κουκαλέση, παρόλο που και με αυτόν τον τρόπο τον Σουκιουρί
δεν καταφέραμε να τον σώσουμε».
Η δράση
Ήταν 2 η ώρα το μεσημέρι της Πέμπτης, 16 Σεπτεμβρίου 1942. Ο Αγκρόν Τσοράτι ήρθε στο
σπίτι μου με ποδήλατο. «Γρήγορα – μου είπε. Ετοίμασε το αυτοκίνητο για να ξεκινήσουμε αμέσως».
Εγώ είχα ένα ιδιωτικό αυτοκίνητο με το οποίο εργαζόμουν. Φόρτωνα αγαθά, μετέφερα επιβάτες κτλ.
Με το ίδιο εκείνο αυτοκίνητο υπηρέτησα για πολλά χρόνια..
«Ο Ισούφ Κέτσι μου είπε να έρθεις μαζί μου – μου είπε ο Αγκρόν. Έχουμε μια πολύ σημαντική
δράση». Μετά από λίγο έφτασε και ο Τονίν Γιακόβα με τον οποίο ήμασταν φίλοι από το γυμνάσιο.
Εκείνος μου είπε αναλυτικά το τι θα κάναμε. Έμαθα από εκείνους πως επρόκειτο για την απαγωγή
της κόρης ενός σημαντικού ανθρώπου, αλλά όχι το όνομά του. Ξεκινήσαμε αμέσως για το Νέο Παζάρι.
Στο δρόμο έμαθα το όνομα του Μαν Κουκαλέσι.
Ανησύχησα πολύ. Η κόρη του Μάνι δεν έπρεπε να με δει. Εγώ την γνώριζα καλά, διότι στην γειτονιά
μου έμενε και η θεία της. Με την οικογένεια αυτής της γυναίκας είχαμε πολύ στενές φιλικές σχέσεις.
Η μητέρα μου φρόντιζε συχνά τα παιδιά της. Την κόρη του Μάνι την είχα συναντήσει πολλές φορές
όταν ερχόταν επίσκεψη στην θεία της ή έπαιζε εκεί στην γειτονιά με τα άλλα παιδιά. Αυτό ήταν εντελώς
απρόβλεπτο, παρόλο που το σχέδιο είχε καταστρωθεί με προσοχή, μέχρι λεπτομέρειας… Αλλά δεν είχαμε καθόλου χρόνο να σκεφτούμε. Εμείς έπρεπε να δράσουμε…
Κάθε μέρα, στις 2 το μεσημέρι, η κόρη του Μάνι πήγαινε να πάρει πάγο σε ένα μαγαζί της γειτονιάς, αφού τότε δεν υπήρχαν ψυγεία. Έπρεπε εμείς να την περιμέναμε λίγα μέτρα μακριά από το σπίτι
της και χωρίς να γίνουμε αντιληπτοί να την αρπάζαμε για να την βάλουμε μέσα στο αυτοκίνητο και να
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απομακρυνθούμε αμέσως από κει. Την κόρη θα την πηγαίναμε σε ένα σπίτι κοντά στο Ρολόι, που ήταν
βάση μας. Δεν ήταν εύκολο διότι όλη αυτή η δράση θα έπρεπε να γίνει μέρα μεσημέρι, όπου είχε όχι
μόνο πολλούς περαστικούς αλλά και πολιτοφύλακες που βρίσκονταν παντού.
Μπήκαμε στο Νέο Παζάρι και με το αυτοκίνητο αναμμένο σταμάτησα κοντά στο σπίτι του Μπανούς
Χαμσίου, στο πρώην μαγαζί συναλλάγματος. Την πόρτα του αυτοκινήτου την κράτησα ανοιχτή. Ήταν
Πέμπτη, ημέρα που γινόταν παζάρι και είχε πολύ κίνηση. Περιμέναμε το κορίτσι λίγα μέτρα μακριά
από την πόρτα του σπιτιού της, στην πλευρά του μαγαζιού που πήγαινε να πάρει πάγο. Μόλις βγήκε, ο
Τονίνι και ο Σαμπαουντίν Γκαμπράνι της βγήκαν μπροστά για να της κόψουν τον δρόμο, την άρπαξαν
και την έβαλαν μέσα στο αυτοκίνητο. Της έκλεισαν το στόμα για να μην φωνάξει και αμέσως της έκλεισαν
τα μάτια για να μην με έβλεπε. Ο Σαμπαουντίν έκλεισε την πόρτα του αυτοκινήτου κι εγώ ξεκίνησα αμέσως. Στην διασταύρωση πλησίον της οδού των Οδοφραγμάτων βρισκόταν ο Ιταλός τροχονόμος, διότι δεν
υπήρχε φανάρι. Σφύριξε δυνατά διότι εγώ έτρεχα με ταχύτητα, αλλά εγώ δεν σταμάτησα. Πήρα την κατεύθυνση της οδού Δυρραχίου για να χάσω τα ίχνη και μάλιστα μπήκα στην οδό «Ασίμ Βόκσι». Σε ένα
σπίτι εκεί κοντά πήγαμε την κόρη του Μάνι. Το κάθε τι έγινε σύμφωνα με τις δοθείσες εντολές. Μέχρι
στιγμής έδειχνε ότι η δράση μας είχε πάει καλά.
Στην πραγματικότητα δεν ήταν εύκολο για μένα, που ήμουν φιλικά προσκείμενος στους συγγενείς
της, να απαγάγω το κορίτσι, παρόλο που δεν θα της κάναμε κακό. Εκείνη ήταν μόνο «το μέσο» για να
ασκηθεί πίεση στον Μάνι και να πειστεί να κάνει ότι μπορούσε για την απελευθέρωση του Σουκιουρί
Ίσμη. Παρόλο που αισθανόμουν άσχημα, ήξερα καλά πως δεν θα μπορούσα ποτέ να φέρω αντίρρηση.
Η δράση ήταν καθήκον μας και μπροστά από το καθήκον τίποτα δεν είχε περισσότερη αξία.
Πήγαμε το κορίτσι στο σπίτι που είχε καθοριστεί να την πάμε. Ήταν πολύ φοβισμένη και ζητούσε
συνεχώς τους γονείς της. Όλοι την λυπούμασταν. Στο κάτω κάτω εκείνη δεν έφταιγε σε τίποτα. Η οικοδέσποινα προσπαθούσε να την εφησυχάσει. Την ρώταγε αν της άρεσε κάτι να φάει για να της μαγειρέψει.
Αλλά το κορίτσι δεν ήθελε να φάει τίποτα παρά ζητούσε τους δικούς της κλαίγοντας.
Εν τω μεταξύ το επιτελείο είχε συνεχώς επαφές με τον Μάνι για να μάθουν για την κατάσταση που
βρισκόταν ο Σουκιουρής και να τον πείσουν να παρέμβει με κάθε δυνατό μέσο για να τον αφήσουν ελεύθερο. Αρχικά ο Μάνι μας ζήτησε δυο μέρες διορία ώστε να έβλεπε το τι μπορούσε να κάνει. Αλλά την
επόμενη μέρα απάντησε πως ήταν πολύ δύσκολο, σχεδόν αδύνατο να κάνει αυτό που του ζητούσαμε…
Η απαγωγή της κόρης του Μάνι μαθεύτηκε πολύ γρήγορα. Όλα τα Τίρανα έβραζαν. Ο Μάνι δεν
ήταν απλός άνθρωπος, μάλιστα εκείνη την περίοδο είχε πολύ εξουσία…
Οι ώρες περνούσαν και καταλαβαίναμε με πολύ πόνο πια πως δεν μπορούσε να γίνει κάτι για τον
φίλο μας, μάλιστα έλεγαν πως θα τον κρέμαγαν. Αρχίσαμε να σκεφτούμε για να αφήσουμε ελεύθερο το
κορίτσι και να την πηγαίναμε στο σπίτι της.
Πήγα το Σάββατο το απόγευμα στο σπίτι όπου την είχαμε πάει και έκπληκτος είδα το κορίτσι με λυμένα τα μάτια, μιλούσε με την οικοδέσποινα και είχε ακουμπήσει στην γωνία ενός παλιού καναπέ, με
δυο μικρά παιχνίδια τοποθετημένα πάνω στο μαξιλάρι της. Καθόταν μαζεμένη με τα μάτια κόκκινα από
τα δάκρυα.
Η γυναίκα παρόλο που δεν είχε πάρει την άδεια από κανέναν μας της είχε λύσει τα μάτια. Το λυπόταν
το κοριτσάκι. Έτσι το κορίτσι τον αναγνώρισε τον Σαράντη και τον κάλεσε για βοήθεια, χαρούμενη που
ένας γνωστός της βρέθηκε εκεί, χωρίς να ξέρει ότι εκείνος είχε συμμετάσχει στην απαγωγή της.
«Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω – διηγείται ο Σαράντης. Με παρακαλούσε να την πάω στους δικούς
της. Δεν ήξερα τι να της πω, μόνο προσπαθούσα να την εφησυχάσω.
Τον Μάνι τον ξαναπήραμε τηλέφωνο. Ήταν η τελευταία φορά, η τελευταία προσπάθεια. Του είπαμε
κοφτά πως η κόρη του κινδύνευε εάν δεν φρόντιζε για την απελευθέρωση του Σουκιουρί Ίσμη. Από την
φωνή του και από τον τρόπο πως μιλούσε καταλάβαινες πως ήταν συντετριμμένος από αυτό που είχε συμβεί, αλλά του ήταν αδύνατο να αφήσει ελεύθερο τον Σουκιουρί. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, οι Ιταλοί
ήταν πεπεισμένοι πως ήταν εκείνος που είχε κάψει το Λύκειο. «Εγώ δεν μπορώ» - είπε κοφτά.
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Το Σάββατο το βράδυ, στις 18 Σεπτεμβρίου, αφήσαμε το κορίτσι ελεύθερο. Είδαμε ότι δεν
είχε νόημα πια να το κρατήσουμε. Εκείνη με είχε γνωρίσει. Δεν ήμουν σίγουρος αν είχε καταλάβει ότι συμμετείχα στην απαγωγή της, αλλά όπως και να είχε έπρεπε να φυλάγομαι. Από
εκείνη την ημέρα δεν ξαναπήγα στο σπίτι μου. Για μια περίοδο με φιλοξένησαν στο σπίτι του
Σουλ Μπέγκα. Μετά βγήκα παράνομος. Τον Σουκιουρί τον κρέμασαν στο Νέο Παζάρι. Δεν
μπορέσαμε να τον σώσουμε – τελειώνει την διήγησή του ο Σαράντης Νταλές για την δράση
της 16ης Σεπτεμβρίου 1942, δράση σχετικά με την απαγωγή της κόρης του Οσμάν Κουκαλέσι,
«του τελευταίου λίθου» για την απελευθέρωση του Σουκιουρί Ίσμη…
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Πολιτικο – στρατιωτικό Περιοδικό
Όργανο του Λαϊκού Υπουργείου Άμυνας
5 Μαΐου 1968, 21ο έτος έκδοσης
Η μάχη στις Σχωριάδες – μάχη σύγκρουσης
Νατζί Ζιούπα
Η εμπειρία του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα αποτελεί έναν πολύτιμο θησαυρό για τα στελέχη και
ολόκληρο το ενεργό προσωπικό του στρατού μας. Από αυτό μαθαίνουμε τις αρχές της λαϊκής πολεμικής
τέχνης που εφαρμόστηκε από τον λαό και το στρατό μας, υπό την ηγεσία του κόμματος με τον σύντροφο
Ενβέρ Χότζα στην κεφαλή, στον πόλεμο κατά των δυο ιμπεριαλιστών κατακτητών, Ιταλών και Γερμανών
και των προδοτών της χώρας, για την απελευθέρωση της πατρίδας και την εγκαθίδρυση της λαϊκής εξουσίας.
Με την συγκρότηση, την ανάπτυξη και αύξηση του στρατού, με το πέρασμα από μικρούς σε μεγάλους
σχηματισμούς, το κόμμα και ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα εμπλούτισαν με διαλεκτικό τρόπο την τακτική
του λαϊκού αγώνα.
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Οι αρχές της τακτικής που εφαρμόστηκαν από τον Εθνικοαπελευθερωτικό μας Στρατό, όπως το
πνεύμα επίθεσης, η κινητικότητα, η ταχύτητα, η εκμετάλλευση του εδάφους, η επίθεση την νύχτα ή την
αυγή, η νίκη από πλάγια, η νίκη από την όπισθεν, η συνέργεια ανάμεσα στις στρατιωτικές μονάδες, η
αρχή της κύριας γροθιάς, η μάχη σε ενέδρα, η μάχη σύγκρουσης, η μάχη ενάντια των οχυρωμένων εγκαταστάσεων, η μάχη στην πόλη, κτλ, αφομοιώνεται με δίψα και χρησιμοποιούνται συνδυαστικά στις
καθημερινές ασκήσεις για την περαιτέρω αναβάθμιση της μαχητικής ικανότητας των μονάδων του στρατού μας. Ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα μας συμβουλεύει: «η μαχητική εμπειρία του λαού και του στρατού
μας είναι πλούσια, γι’ αυτό εκείνη πρέπει να μελετηθεί σε βάθος και να αποτελεί την βάση για την στρατιωτική μόρφωση των στελεχών και των στρατιωτών μας».
Στις μαχητικές δράσεις του Εθνικοαπελευθερωτικού στρατού μας χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία και
η μάχη σύγκρουσης. Αυτό έγινε εφικτό κυρίως με τον σχηματισμό των ταγμάτων, με την βελτίωση των
διοικητικών ικανοτήτων των πολιτικών και στρατιωτικών στελεχών, με την ανάπτυξη της επαναστατικής
συνείδησης, του πνεύματος επίθεσης και της στρατιωτικής ικανότητας των παρτιζάνων, με την καλή
γνώση του εδάφους και την τακτική εκμετάλλευσή του.
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Νικώντας τον εχθρό στην μάχη σύγκρουσης
Ήταν οι πρώτες μέρες του Ιουνίου 1944. Ο χιτλερικός κατακτητής είχε ρίξει κάποιες μεραρχίες στην
δεύτερη μεγάλη επιχείρηση για να κατατροπώσει τον Εθνικοαπελευθερωτικό μας στρατό. Παντού στην
Νότια Αλβανία γίνονταν σκληρές μάχες, από την Πέζα στην Κονίσπολη, από το διάσελο της Θάνας στην
Χειμάρρα. Οι χιτλερικές δυνάμεις και οι προδότες έχαναν από τις μονάδες του στρατού μας, που πολεμούσαν με γενναιότητα, αποφασιστικότητα και πλήρως πεπεισμένοι για την νίκη.
Το τρίτο τάγμα της όγδοης ταξιαρχίας κρούσης βρισκόταν συγκεντρωμένο στο Προγκονάτ και στη
Γκουσμάρα του Κουρβελέσι. Βάση της εντολής του Γενικού Επιτελείου, στις 5 Ιουνίου ξεκίνησε την πορεία προς το Τεπελένι – Κλεισούρα και βγήκε στο Μαύρο Νερό για να αναχαιτίσει τυχόν πιθανή επίθεση
του εχθρού στην κατεύθυνση Θερεπέλ – Βεντρέσα. Όταν έφτασε στην Κλεισούρα, η διοίκηση του τάγματος πήρε εντολή να παραμείνει στην εφεδρεία του Γενικού Επιτελείου. Έτσι, στις 6 Ιουνίου πήρε το
τρίτο καθήκον για να βγει στην Ζαγοριά για να σταματήσει την επίθεση των Γερμανών στην κατεύθυνση
Σωπική – Πολύτσανη. Μετά από μια πορεία 170 χλμ για περίπου 50 ώρες, το πρωί της 7ης Ιουνίου το
τάγμα βρέθηκε νότια της Πολύτσανης για να βγει στην Σωπική.
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Πάνω στην πορεία, τα μέλη των εθελοντικών τσετών της αυτοάμυνας των χωριών και η αρχική μονάδα
πορείας ενημέρωσαν το αρχηγείο του τάγματος πως μπροστά από το τάγμα πορεύονταν οι χιτλερικές δυνάμεις διαταγμένες σε σχηματισμούς προ μάχης. Εκείνοι κινούνταν για να βγουν στην βόρεια πλευρά
του χωριού Σχωριάδες. Έτσι οι δυο αντίθετες δυνάμεις ερχόντουσαν η μια πάνω στην άλλη. Η μάχη
σύγκρουσης ήταν αναπόφευκτη. Την επιτυχία θα την κατείχε η πλευρά που θα έκανε την γρηγορότερη
διανομή και που θα γνώριζε και εκμεταλλευόταν καλύτερα το έδαφος, που θα άνοιγε αποτελεσματικό
πυρ και θα έπαιρνε την πρωτοβουλία να επιτεθεί με αποφασιστικότητα, τόλμη, ορμή και με ευχέρεια.
Το αρχηγείο του τάγματος έκανε γρήγορα την αξιολόγηση της κατάστασης και αποφάσισε να επιτεθεί
στον εχθρό. Γι’ αυτό έδωσε εντολή ώστε οι λόχοι να πήγαιναν και να έπιαναν θέση πάση θυσία στην
βόρεια πλευρά των Σχωριάδων, που θα ήταν χρήσιμο σαν ευνοϊκή θέση για επίθεση. Η εντολή για την
επίθεση κατά των χιτλερικών δυνάμεων διαδόθηκε από στόμα σε στόμα. Τα πολιτικά και στρατιωτικά
στελέχη μαζί με τους κομμουνιστές επεξηγούσαν πολιτικά και στρατιωτικά το καθήκον, κινητοποίησαν
και ενέπνευσαν τους παρτιζάνους για να παρακάμψουν την κούραση, να συγκεντρώσουν τις ηθικές και
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φυσικές δυνάμεις και να ήταν έτοιμη να επιτεθούν με ορμή κατά του εχθρού. Ταυτόχρονα, το αρχηγείο
του τάγματος έδινε συμπληρωματικές εντολές, μάζεψε τους λοχαγούς στους οποίους εξήγησε το καθήκον
τους και διοργάνωσε την συνέργεια.
Το τάγμα βρισκόταν 500 – 800 μέτρα μακριά από την γραμμή ανοίγματος. Μέσα σε 8 – 10 λεπτά
το τάγμα άνοιξε και βγήκε στις θέσεις έναρξης και έγινε έτοιμο για την επίθεση. Στους λόχους που κινούνταν έδειξαν την γραμμή ανοίγματος και την κατεύθυνση της επίθεσης.
Ο σχηματισμός της μάχης του τάγματος σχεδιάστηκε σε γραμμή, σε ημικύκλιο σχήμα με τις δυο
πλευρές μπροστά. Το τμήμα της επίθεσης είχε εύρος 2χλμ. Το κύριο χτύπημα δόθηκε στην αριστερή
πλευρά, κατά το μήκος του δρόμου για τους πεζούς στους πρόποδες του όρους Νεμέρτσκα. Ο ρυθμός της
επίθεσης αρχικά ήταν τρία χιλιόμετρα την ώρα και μετά επιβράδυνε, εξαιτίας των συνεχόμενων αντεπιθέσεων των εχθρικών δυνάμεων, οι οποίες ηττήθηκαν στην πορεία και η επίθεση συνεχίστηκε χωρίς διακοπή.
Οι χιτλερικές δυνάμεις αποτελούνταν από ένα ενισχυμένο τάγμα και είχε την υποστήριξη μιας ομάδας
ολμοβόλων 120 χιλιοστών. Οι ποσοστιαίες αναλογίες σ’ αυτή την μάχη ήταν όπως παρακάτω:
Αρ.
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Στα

Περιεχόμενα

2 χλμ

1 χλμ

1.

443

224

2.

3

3.

Εχθρός

Αναλογία

στα 2 χλμ

στο 1 χλμ

Στα

Εχθρός

Άτομα

909

450

1

2

1,5

Kp (kf)

3

1,5

1

1

24

12

Ελαφρά πολυβόλα

33

16

1

1,3

4.

4

2

Βαριά πολυβόλα

4

0

5.

84

44

Αυτόματα

114

57

1

1,3

6.

310

155

Όπλα

753

376

1

2,4

7.

2

1

Ολμοβόλα

18

9

1

9

Όπως φαίνεται και στον πίνακα, η αναλογία και η πυκνότητα σε ανθρώπους και σε οπλισμό ήταν
υπέρ του εχθρού. Στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα υπήρχαν συχνά περιπτώσεις που οι δυνάμεις
μας, παρόλο που ήταν λιγότερες από αυτές του εχθρού σε ανθρώπους και σε οπλισμό, έχουν επιτεθεί
και τον έχουν νικήσει. Έτσι, και σ’ αυτή την μάχη οι δυνάμεις των παρτιζάνων, παρόλο που ήταν λιγότερες και λιγότερα εξοπλισμένες από εκείνες του εχθρού, κατάφεραν μια σημαντική νίκη. Οι παράγοντες
που έκαναν εφικτή την νίκη κατά του εχθρού και την δίωξή του ήταν:
Τα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη καθώς και όλοι οι παρτιζάνοι έδειξαν υψηλή επαναστατική
συνείδηση, ορμητικό πνεύμα επίθεσης και στρατιωτική ικανότητα στην εκμετάλλευση του εδάφους,
στην χρήση των όπλων και στην συνέργεια. Στην μάχη σύγκρουσης μια από τις μεγαλύτερες δυσκολίες
είναι το ταυτόχρονο πέρασμα σε επίθεση όλης της μονάδας στρατού. Αυτό λύθηκε καλά με μια κόκκινη
φωτοβολίδα και έτσι όλο το τάγμα επιτέθηκε. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα προς τη νίκη. Η παράταξη σε
μια γραμμή όλου του σχηματισμού του τάγματος έκανε εφικτό να χρησιμοποιηθούν πλήρως οι δυνάμεις
και τα μέσα του. Αυτό τον παραπλάνησε τον εχθρό. Το αρχηγείο των γερμανικών δυνάμεων, αφού δεν
μπορούσε να δει σε βάθος το έδαφος μας, υπολόγισε πως το τάγμα μας θα δρούσε σε διάφορα επίπεδα
και πίσω θα πρέπει να υπήρχαν άλλες δυνάμεις. Αυτό το εμπόδισε να χρησιμοποιήσει εξ αρχής την
πλειοψηφία των δυνάμεων.
Είναι γνωστό ότι στην μάχη σύγκρουσης το πυροβολικό παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να σταματήσεις τον αντίπαλο που επιτίθεται, για να υποστηρίξεις την επέκταση και να οδηγήσεις τις δυνάμεις
σε επίθεση. Αλλά το αρχηγείο των γερμανικών δυνάμεων δεν μπόρεσε να χρησιμοποιήσει το πυροβολικό,
διότι οι δυνάμεις των παρτιζάνων εκμεταλλεύτηκαν με επιδεξιότητα το έδαφος και επέβαλλαν στον
εχθρό την μάχη εκ του σύνεγγυς. Το αρχηγείο του τάγματος, για να παραπλανήσει τον εχθρό και για
να του προκαλέσει πανικό, χρησιμοποίησε με επιτυχία και την πλευρική μονάδα πορείας, η οποία έκανε
μερικές επιθέσεις και δεικτικές πράξεις, που απείλησαν τον εχθρό με πολιορκία.
Σ’ αυτή την μάχη συνεπάγεται η εμπειρία ότι στην μάχη σύγκρουσης κερδίζει εκείνος που παίρνει
την πρωτοβουλία στις πολεμικές δράσεις και χρησιμοποιεί καλά τις δυνάμεις και τα μέσα κατά του αντιπάλου. Στην συγκεκριμένη περίπτωση το τάγμα του στρατού μας επιτέθηκε κατά του εχθρού με τόλμη
και αποφασιστικότητα, πήρε την πρωτοβουλία, νίκησε τον εχθρό και τον καταδίωξε, κρατώντας επαφή
με την μάχη μέχρι το βράδυ. Οι αντεπιθέσεις που προσπάθησε να διοργανώσει το χιτλερικό αρχηγείο,
νικήθηκαν στην πορεία των δυνάμεών μας. Ο εχθρός δεν είχε την δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα
πυρά των βαριών όπλων, διότι θα έφερνε ζημιές στις δυνάμεις του. Και αυτό συνέβη διότι οι δυνάμεις
των παρτιζάνων πολέμησαν εκ του σύνεγγυς τον εχθρό και τον καταδίωξαν κατά πόδας.
Η μάχη σύγκρουσης συνεχίστηκε για περίπου μια ώρα και μετά μετατράπηκε σε μια συνηθισμένη
επίθεση, που τελείωσε με την καταδίωξη του εχθρού μέχρι την συνοριογραμμή. Εδώ φανερώθηκε όχι
μόνο η υψηλή ηθικό – πολιτική κατάσταση των παρτιζάνων και των στελεχών, αλλά και η ικανότητά
τους να περάσουν από μια μορφή μάχης σε μια άλλη, από την σύγκρουση στην επίθεση και από την
επίθεση στην καταδίωξη. Η καταδίωξη συνεχίστηκε μέρα και νύχτα και χρησιμοποιήθηκαν ομάδες που
έδρασαν στην πλάτη των εχθρικών δυνάμεων , οι οποίες επιτέθηκαν σκληρά και έβλαψαν σοβαρά την
ομάδα των ολμοβόλων.
Το τάγμα, παρόλο που πολέμησε καθ’ όλη την διάρκεια της ημέρας ενάντια στις ανώτερες εχθρικές
δυνάμεις, ήταν σε πολεμική ετοιμότητα και άξιο να συνεχίσει την μάχη. Αφού έφαγε την ημερήσια
τροφή, ξεκουράστηκε για 2 – 3 ώρες, ανέλαβε ξανά το καθήκον τα μεσάνυχτα και επιτέθηκε στον εχθρό
που είχε περάσει βιαστικά στην επίθεση. Συμπεραίνουμε ότι το τάγμα κατάφερε την επιτυχία στην
μάχη σύγκρουσης αφού επεκτάθηκε ταχύτατα και επιτέθηκε στον εχθρό πριν εκείνος προλάβει να παραταχθεί σε σχηματισμό μάχης. Ο σχηματισμός μάχης που δομήθηκε σε ένα επίπεδο έδωσε την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν εξ αρχής όλες οι δυνάμεις και τα μέσα, αρπάζοντας την πρωτοβουλία του
εχθρού και του δημιούργησε την εντύπωση ότι δρούσαν μεγαλύτερες δυνάμεις των παρτιζάνων. Η χρήση
της μάχης εκ του σύνεγγυς αφαίρεσε την δυνατότητα στον εχθρό να χρησιμοποιήσει το πυροβολικό του.
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Καλά αποτελέσματα έδωσαν και οι ομάδες που έδρασαν εκ του πλαγίως και στην πλάτη του εχθρού, οι
οποίες προκάλεσαν απώλειες σε εκείνον σε ανθρώπους και σε υλικά.
Αυτή η μάχη ήταν μια σημαντική νίκη για το τάγμα και για την ταξιαρχία μας. Εμπλουτίστηκε η
στρατιωτική και πολιτική εμπειρία, ανυψώθηκε περαιτέρω η ηθικό – πολιτική κατάσταση των στελεχών
και των παρτιζάνων. Αυτά ήταν χρήσιμα για να αντιμετωπιστούν οι επιθέσεις του εχθρού στην επιχείρηση
του Ιουνίου, να νικηθούν αυτές και να επιτευχθούν νέες νίκες.

Πολύτσανη, Έκδοση του Μουσείου
1943 – Δεκέμβριος – 1983
Μωρέ σχολείο της Πολύτσανης
Θα παραμείνεις ως ανάμνηση
Διότι ο λαός όλης της περιφέρειας
Σήμερα εδώ ενώθηκε.
(Οι αντιπρόσωποι)
Η πρώτη Διάσκεψη Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Αργυροκάστρου, 3 – 4 Δεκεμβρίου 1943
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Στις 19 Φεβρουαρίου 1943, η Επιτροπή του Κόμματος της Περιφέρειας, διοργανώνει στην Στεγόπολη
μια σύσκεψη με τους αντιφασίστες εκπαιδευτικούς της περιφέρειας. Σ’ αυτήν συμμετείχαν 19 εκπαιδευτικοί. Επισημάνθηκε η ανάγκη της συμμετοχής των εκπαιδευτικών στα Εθνικοαπελευθερωτικά συμβούλια, καθώς και το έργο που θα έκαναν στα σχολεία για να είναι ανοιχτά σε κάθε χωριό των ελεύθερων
ζωνών. Εγκρίθηκε κάλεσμα σε όλους τους εκπαιδευτικούς της περιφέρειας για να συμμετάσχουν ενεργά
στον πόλεμο.
Η πρώτη Εθνικοαπελευθερωτική Διάσκεψη της Περιφέρειας, 10 – 14 Δεκεμβρίου 1943
Στην Διάσκεψη συμμετείχαν 130 αντιπρόσωποι από όλη την Περιφέρεια. Η Διάσκεψη εξέλεξε το
Εθνικοαπελευθερωτικό συμβούλιο της Περιφέρειας αποτελούμενο από 26 άτομα. Χακί Τόσκα, ηγέτης
του Εθνικοαπελευθερωτικού συμβουλίου. Συμμετέχοντες στην πρώτη Διάσκεψη του Εθνικοαπελευθερωτικού Συμβουλίου της Περιφέρειας.
Η πρώτη Διάσκεψη της Αντιφασιστικής Νεολαίας της Περιφέρειας, 7 – 8 Δεκεμβρίου 1943

133

Συλλογή Αρχείων

Στην Διάσκεψη συμμετείχαν 150 αντιπρόσωποι από όλη την Περιφέρεια Αργυροκάστρου. Αντιπρόσωποι στην Διάσκεψη. Ηγέτες της Αντιφασιστικής Νεολαίας στην Περιφέρεια. Πύρρο Κόντι, Σαμί
Γκιεμπέρο.
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Συνταγματάρχης Ντέιβιντ Σμάιλι
Με καθήκον στην Αλβανία
Εγκυκλοπαιδικός Εκδοτικός Οίκος
Τίρανα, 1993
Σελ. 21-22 Την επόμενη μέρα οι χωρικοί μας ξεπροβόδισαν με μεγαλοπρέπεια. Παρατάχθηκαν
κατά μήκος του δρόμου με ελληνικές σημαίες στα χέρια, πετώντας μας λουλούδια. Μας θεωρούσαν σαν
απελευθερωτές. Εμένα με έφερνε σε δύσκολη θέση όλο αυτό διότι η απελευθέρωση ήταν ακόμα πολύ
μακριά και διότι εμείς θα πηγαίναμε στην Αλβανία να βοηθήσουμε τους Αλβανούς, για τους οποίους οι
Έλληνες δεν αισθάνονταν καμιά ιδιαίτερη αγάπη.
Μετά από μια επτάωρη πορεία φτάσαμε στις Δρυμάδες, το τελευταίο χωριό πριν τα σύνορα με την
Αλβανία, το οποίο βρισκόταν μόνο μερικά εκατοντάδες μέτρα μακριά. Επιτέλους μας εμφανίστηκε η Αλβανία. Αποφασίσαμε να μείνουμε στις Δρυμάδες έως ότου έρθουμε σε επαφή με τους Αλβανούς αντάρτες
που δρούσαν και σε ελληνικό έδαφος και είχαν επαφές με τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ. Εκείνη την βραδιά η
προοπτική μας φάνηκε καλή. Μας παρουσιάστηκαν δυο Αλβανοί παρτιζάνοι, στους οποίους δώσαμε ένα
γράμμα, ζητώντας συνάντηση με τους ηγέτες τους.
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Κατά την διάρκεια των τριών ημερών που περιμέναμε την απάντηση, επισκεφτήκαμε όλες τις πλευρές
του χωριού, ξαπλώσαμε στον ήλιο και κάναμε μερικές απλές δουλειές. Εγώ συμπλήρωσα το ημερολόγιο
που είχα αποφασίσει να κρατήσω, παρόλο που αυτό ήταν ενάντια στους στρατιωτικούς κανόνες σε περίοδο πολέμου. Οι Δρυμάδες ήταν ένα ήσυχο χωριό στα πλάγια μιας κοιλάδας όπου κυριαρχούσαν μια
σειρά από βουνά. Το χωριό αποτελούνταν από περίπου 50 σπίτια καλυμμένα με πλάκες. Τα σπίτια
ήταν διώροφα, από πέτρα. Οι χωρικοί ήταν φτωχοί και συχνά τους έλειπε το αλεύρι, το καλαμπόκι, το
ελαιόλαδο και η ζάχαρη, παρόλο που ήταν πολύ φιλόξενοι.
Σελ. 23 Στο τέλος της τρίτης ημέρας στις Δρυμάδες μας ήρθε η εντολή να μπούμε στην Αλβανία
και έτσι την επόμενη μέρα ξεκινήσαμε αφήνοντας τον Κούκου, ο οποίος θα επέστρεφε στην βάση του.
Περάσαμε μια πέτρινη καλύβα που ήταν σε κακή κατάσταση, όπου πρώτα υπήρξε το τελωνείο και αστυνομικός σταθμός. Τώρα που είχαμε πατήσει σε αλβανικό έδαφος είχαμε τελέσει το πρώτο βήμα της
αποστολής μας. Το δεύτερο βήμα θα ήταν η επαφή με τους Αλβανούς αντάρτες παρακινώντας τους να
πολεμήσουμε τον κοινό εχθρό – αλλά αυτό δεν θα ήταν εύκολο πράγμα.
Σελ. 24 Οι πρώτες επαφές με τους παρτιζάνους και η δράση μας
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Φτάσαμε στο αλβανικό χωριό της Σωπικής την στιγμή να φάμε μεσημεριανό φαγητό φασολάδα και
κρέας από κριάρι, ζεστό φαγητό και πιο νόστιμο σε σχέση με ότι είχαμε φάει στην Ελλάδα. Είχαμε και
μπόλικο γιαούρτι. Το σπίτι που μείναμε ήταν πολύ καλύτερο από αυτά που είχαμε μείνει στην Ελλάδα.
Οι Αλβανοί ήταν καλύτερα εφοδιασμένοι. Εδώ συναντήσαμε έναν άντρα που είχε πάει στις Ηνωμένες
Πολιτείες της Αμερικής, όπου είχε εργαστεί και είχε κάνει λεφτά και είχε επιστρέψει στο χωριό και ζούσε
μια ήσυχη ζωή με όλα τα καλά του χωριού. Εκείνος δύσκολα καταλάβαινε την προφορά μας στην αγγλική
γλώσσα και όταν μας απαντούσε μίλαγε με μια καθαρά αμερικάνικη προφορά. Αργότερα συναντήσαμε
πολλούς ανθρώπους σαν κι αυτόν, οι οποίοι με περηφάνια μας έδειχναν τα αμερικάνικα διαβατήριά τους.
Το κακό ήταν πως στην Δύση είχαν γίνει άπληστοι και άτιμοι.
Από την πρώτη νύχτα συγκεντρωθήκαμε όλοι να ακούσουμε τις ειδήσεις του BBC στην ελληνική
γλώσσα. Ευχαριστηθήκαμε όταν είδαμε πως οι ειδήσεις είχαν καλή επίδραση σ’ αυτούς. Έλεγαν πως το
BBC μετέδιδε την αλήθεια, ενώ οι γερμανικές και οι ιταλικές ειδήσεις δεν ήταν παρά ψέματα και προπαγάνδα. Αργότερα, κατά την διάρκεια του πολέμου, μερικοί τομείς για τους ξένους επηρεάστηκαν από
ανθρώπους που συμπαθούσαν τους κομμουνιστές και όταν οι ειδήσεις έπαιρναν μια κομμουνιστική χροιά
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μας προκαλούσε πολλά προβλήματα σε μας που βρισκόμασταν κοντά στα αντικομμουνιστικά κινήματα
της αντίστασης. Το έργο μας δυσκολευόταν πολύ και αυτό το λέω από προσωπική πείρα. Πολλοί από
τους χωρικούς της Σωπικής μιλούσαν ελληνικά. Μερικοί εξ αυτών εμπιστευτικά μας είπαν πως θα προτιμούσαν να παρέμεναν καλύτερα στην Ελλάδα παρά στην Αλβανία, μόνο λόγω του καθεστώτος, αλλά
αυτό δεν το έλεγαν ανοιχτά.
Στις διαδρομές που κάναμε στην συνοριακή ζώνη μεταξύ Αλβανίας και Ελλάδος αυτό ήταν ένα πρόβλημα που συχνά το συναντούσες. Οι Έλληνες όπως και οι Αλβανοί ισχυρίζονταν πως το έδαφος κοντά
των συνόρων ανήκε σ’ αυτούς και αυτοί οι ισχυρισμοί ήταν σε εθνικές βάσεις. Οι Έλληνες ισχυρίζονταν
πως ο ορθόδοξος πληθυσμός της Νότιας Αλβανίας ζητούσε την ένωση με την Ελλάδα, αλλά αυτό δεν
ήταν αλήθεια. Μόνο μια μειοψηφία χωριών όπου μιλούσαν την ελληνική γλώσσα επιθυμούσαν την
ένωση με την Ελλάδα. Το 1943 τα αλβανικά χωριά μέσα σε ελληνικό έδαφος δεν ήθελαν ένωση με
την Αλβανία, αλλά μετά τον εμφύλιο πόλεμο που ξέσπασε σε εκείνη την περιοχή, το 1945, ο πληθυσμός
άλλαξε άποψη.
Την επόμενη μέρα φύγαμε και περάσαμε την νύχτα στο μικρό χωριό των Σχωριάδων. Στην Πολύτσανη φτάσαμε το μεσημέρι, την ώρα του φαγητού που μας χαράχτηκε στην μνήμη λόγω της μεγάλης
ποσότητας σαμπάνιας που μας σέρβιραν. Μετά την συζήτηση με τους προέδρους του χωριού μας είπαν
πως δεν ήταν πρέπον να ξεκινήσουμε για τον Βορρά με τόσα πολλά φορτωμένα ζώα. Στις κομμουνιστικές
περιοχές η πλειοψηφία των χωριών είχες επιτροπές διοίκησης, που αποτελούνταν από τον δάσκαλο, τον
ιερέα και ο εκάστοτε κομισάριος. Αποφασίσαμε ότι ο Μαύρος Γιώργος και ο Ντέφι να επέστρεφαν
στην Σωπική με τα μουλάρια, ενώ ο Μακλίν και εγώ θα συνεχίζαμε για τον Βορρά. Ξεκινήσαμε εν
μέσω μιας μεγάλης βροχής.
Οι αστραπές και οι βροντές συνέχισαν καθ’ όλη την διάρκεια του πρωινού. Έφτασα στην Σέπερη
και είχα γίνει μούσκεμα. Το στρατιωτικό μου αδιάβροχο δεν ήταν κατάλληλης ποιότητας για τέτοιου
είδους βροχές. Ο στρατός αργότερα τα βελτίωσε κατά πολύ αυτά. Εκείνη την στιγμή συμπάθησα τον
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κινέζικο στρατό, διότι οι στρατιώτες είχαν εφοδιαστεί με ομπρέλες. Θα ήταν προτιμότερο να μην είχα
αφήσει την ομπρέλα μου στο σπίτι, στο Λονδίνο. Στην Σέπερη ακούσαμε πως ο παρτιζάνος ηγέτης που
θέλαμε να συναντήσουμε ήταν στη Νιβάνη. Την νύχτα την περάσαμε στο σπίτι ενός ανθρώπου που στην
Αμερική είχε εστιατόριο. Εκείνος όχι μόνο μας έστρωσε ένα θαυμάσιο τραπέζι, αλλά μας έβαλε μάλλινα
χοντρά στρώματα. Η Νιβάνη ήταν ένα απλό αλβανικό χωριό. Μας είπαν ότι ο Μπεντρί Σπαχίου ήταν ο
αρχηγός των ανταρτών της περιοχής και πως θα ερχόταν την επόμενη μέρα να μας συναντήσει.
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Η όγδοη ταξιαρχία κρούσης
25.4.1944 – 25.4.1984
Εκδοτικός οίκος «8 Νοεμβρίου», Τίρανα 1944
Εκδίδεται επί τη ευκαιρία των 40 χρόνων ιδρύσεως της
Λεζάντα (Η ίδρυση της Όγδοης Ταξιαρχίας Επίθεσης στη Σέπερη της Ζαγοριάς στις 25 Απριλίου
1944)
Στις 25 Απριλίου 1944 στη Σέπερη της Ζαγοριάς, συγκροτήθηκε ένα από τους μεγαλύτερους σχηματισμούς μάχης του Εθνικοαπελευθερωτικού Στρατού, η 8η Ταξιαρχία Κρούσης. Στην ίδρυσή της συμμετείχαν παρτιζάνοι από μονάδες μάχης με πολεμική εμπειρία και που είχαν αφήσει ίχνη ηρωισμού και
αίματος στον απελευθερωτικό αγώνα όπως ήταν τα τάγματα «Τσαμουριά», «Περλάτ Ρετζέπι», «Θανάσης
Ζήκος», «Κώτο Χότζι», «Ντεσνίτσα», «Μίστο Μάμε», ένα μέρος από τις δυνάμεις της πρώτης ομάδας
του Κουρβελέσι και η Τρίτη ομάδα της Μαλακάστρας.
Την ημέρα των εγκαινίων αυτή η ταξιαρχία είχε 800 παρτιζάνους από τους οποίους οι 107 ήταν κομμουνιστές και οι 66 συντρόφισσες. Μετά την ίδρυση, τα τάγματα της ταξιαρχίας τοποθετήθηκαν σε αυτές
τις περιοχές:
Το 1ο Τάγμα – Λιμπόχοβο-Λάμποβο-Σούχα
Το 2ο Τάγμα – Σωπική-Σχωριάδες-Χλωμό
Το 3ο Τάγμα – Ερίντ-Λάμποβο-Κόντερ
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Το 4ο Τάγμα – Πολύτσανη
Το πρώτο καθήκον μάχης αυτής της ταξιαρχίας ήταν η προστασία των εργασιών του Αντιφασιστικού
Συνεδρίου που θα γινόταν στην πόλη της Πρεμετής. Γι’ αυτό τον λόγο έλαβε τις θέσεις άμυνας στην
περιοχή Κακαβιά-Λιμπόχοβο-Στεγόπολη-Πωγώνι-Τσαγιούπ και στο φαράγγι της Κλεισούρας. Το καθήκον που ανέθεσε το Γενικό Επιτελείο του Εθνικοαπελευθερωτικού Στρατού σε μερικές ταξιαρχίες
και ομάδες παρτιζάνων ήταν να εξουδετερώσουν τις πιθανές ενέργειες του εχθρού για να εμποδίσουν
τις εργασίες του Συνεδρίου. Αυτό το καθήκον ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Το Συνέδριο της Πρεμετής,
το συνέδριο του λαού στην εξουσία, τέλεσε τις εργασίες κανονικά.
Στις 28 Μαΐου 1944, στην ζώνη των ενεργειών μάχης της 8ης Ταξιαρχίας ξεκίνησε η εχθρική Επιχείρηση του Ιουνίου. Οι παρτιζάνοι αυτής της ταξιαρχίας έλαβαν θέσεις στα διακρατικά σύνορα στις
Τρεις Γέφυρες στην Κακαβιά, με καθήκον να αναχαιτίσουν τις γερμανικές δυνάμεις που έρχονταν από
την Ελλάδα προς τα μέσα της επικράτειάς μας. Ο εχθρός με μεγάλες δυνάμεις στρατού μέχρι 4 μεραρχίες και με τις δυνάμεις των προδοτών της χώρας διοργάνωσαν την επιχείρηση με το όνομα «Το
άγριο ελάφι».
Λεζάντα 1: Πολεμιστές της 8ης Ταξιαρχίας Επίθεσης
Λεζάντα 2.: Ομάδα παρτιζάνων της 8ης Ταξιαρχίας Επίθεσης
Μετά την Επιχείρηση του Ιουνίου, βάση της εντολής του Αρχηγού του Εθνικοαπελευθερωτικού
Στρατού συντρόφου Ενβέρ Χότζα, για συνεχόμενες πολεμικές ενέργειες ενάντια στον εχθρό στην περιφέρεια Αργυροκάστρου, η 8η Ταξιαρχία Κρούσης μαζί με ένα τάγμα της 1ης Ζώνης Δράσης, στις 18
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– 19 Ιουλίου 1944 επιτέθηκε αιφνιδιαστικά τις θέσεις του εχθρού στην πόλη του Αργυροκάστρου. Η
επίθεση έγινε αστραπιαία σε όλες τις πλευρές της πόλης και προκάλεσαν μεγάλες απώλειες στον εχθρό.
Στις 17 Αυγούστου οι δυνάμεις της ταξιαρχίας ξεκίνησαν για τον δρόμο Νεπραβίστα – Βραχογοραντζή, Γλύνα, στην Άνω Δρόπολη και συγκεντρώθηκαν στον Θεολόγο.
Στις 28 Αυγούστου 1944 οι δυνάμεις των γερμανό – μπαλιστών δέχθηκαν επίθεση στην Κονίσπολη.
Μετά από σκληρές μάχες παρόλο την βοήθεια που ήρθε στους γερμανούς από την Ελλάδα, το βράδυ της
28ης Αυγούστου οι δυνάμεις των παρτιζάνων μπήκαν στην Κονίσπολη. Μετά την επιτυχία στην Κονίσπολη, στις 29 Αυγούστου οι δυνάμεις της ταξιαρχίας ξαναγυρίζουν στην ελεύθερη πόλη του Λιμπόχοβου
και από εκεί ξεκινούν προς την πόλη του Μπερατίου. Μετά η ταξιαρχία συνέχισε τις πολεμικές ενέργειες
στην περιοχή της Μουζεκιάς, κυρίως στην μάχη για την απελευθέρωση του Κουτσόβας, της Γέφυρας
Πετρελαίου «Ura Vajgurore», της Λούσνιας, στο διάσελο του Σκέπουρ και στην γέφυρα του Κούτσι.
«Η δράση στα Τίρανα θα γίνει σε συνδυασμό. Είναι εν κινήσει η 8η Ταξιαρχία και η 10η… με κατεύθυνση την Πέζα». Ενβέρ Χότζα (Από την εντολή προς το αρχηγείο του 1ου Σώματος Στρατού, για
την απελευθέρωση των Τιράνων, 30 Οκτωβρίου 1944).
Βάση του σχεδίου για την απελευθέρωση των Τιράνων, η 8η Ταξιαρχία έλαβε εντολή να κάνει την
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πορεία προς την Πέζα και να συγκεντρωνόταν στην περιοχή της Αρμπάνας. Δύο τάγματα της ταξιαρχίας
ορίστηκαν να εξοντώσουν τις γερμανικές δυνάμεις που θα έρχονταν από το Ελμπασάν στην περιοχή
του Κάστρου της Πετρέλας – Λόφοι της Μουσκέτας.
Πρέπει να αναφέρουμε και την μάχη στην Μουσκέτα όπου οι δυνάμεις του 1ου τάγματος μαζί με
δυνάμεις των ταξιαρχιών 1, 4 και 16 αντιμετώπισαν δυνάμεις μιας φάλαγγας γερμανών και τους εξόντωσαν όλους. Στα χέρια των παρτιζάνων έπεσαν 200 αυτοκίνητα, πολύς εξοπλισμός, 500 αιχμάλωτοι
και 1500 νεκροί.
Λεζάντα 3: Το σχήμα των πολεμικών ενεργειών της ταξιαρχίας
Στην μάχη για την απελευθέρωση των Τιράνων, πολεμήθηκε ηρωικά για 19 μέρες στη σειρά, μέρα
νύχτα, σε κάθε δρόμο, σε κάθε σπίτι, απελευθερώνοντας κάθε σπιθαμή γης της πρωτεύουσας, θυσιάζοντας τους καλύτερους πολεμιστές, αλλά και σκοτώνοντας χιλιάδες γερμανών.
Στις 1 Δεκεμβρίου οι δυνάμεις της ταξιαρχίας άφησαν τα Τίρανα και κατευθύνθηκαν προς την Σκόδρα, όπου εντάχθηκαν στην 4η Μεραρχία του Εθνικοαπελευθερωτικού Στρατού. Στις 6 Δεκεμβρίου
ανατέθηκε σ’ αυτήν την μεραρχία το διεθνές καθήκον για την απελευθέρωση των λαών της Γιουγκοσλαβίας. Περνάει στο Χάνι του Χότι και αμέσως έρχεται σε επαφή με τον εχθρό στην περιοχή του Τούζι
και της Ποτγκόριτσας κάνοντας σκληρές μάχες.
Λεζάντα 4: Ο σύντροφος Ενβέρ Χότζα μιλώντας στα Τίρανα στις 28 Νοεμβρίου 1944
Λεζάντα 5: Η παρέλαση των δυνάμεων της ταξιαρχίας στην απελευθερωμένη πρωτεύουσα 28 Νοεμβρίου 1944
Η γη ποτίστηκε με το αίμα πολλών αλβανών παρτιζάνων και ανάμεσά τους του Ήρωα του Λαού
Θεοδωρή Μάστορα (16.12.1944). Καταδιώκοντας τον εχθρό κατά πόδας οι παρτιζάνοι της 8ης Ταξιαρχίας έφτασαν στο Βίσεγκραντ. Σκληρές μάχες έγιναν κυρίως στις 5 Φεβρουαρίου 1945 όπου οι
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μάχες έγιναν σώμα με σώμα, στο τμήμα του Ντρίνσκο. Εδώ ο εχθρός άφησε δεκάδες νεκρούς, ενώ από
τους παρτιζάνους σκοτώθηκαν 17 σύντροφοι και 32 τραυματίστηκαν. Μετά από αυτό το καθήκον, η ταξιαρχία έκανε και την μακριά πορεία Βίσεγκραντ-Κόσσοβο-Στρούγκα και μετά επέστρεψε στην Αλβανία.
Λεζάντα 6: Ομάδα παρτιζάνων που πολέμησαν στα εδάφη της Γιουγκοσλαβίας. Η φωτογραφία είναι
στην Στρούγκα.
Λεζάντα 7: Παρτιζάνοι της 8ης Ταξιαρχίας όταν επέστρεψαν από τις μάχες στην Γιουγκοσλαβία
Λεζάντα 8: Απόσπασμα από το δελτίο της 4ης Μεραρχίας όπου γίνεται λόγος για τις μάχες των ταξιαρχιών επιθέσεως στο Μαυροβούνιο.
Ήρωες του Λαού της 8ης Ταξιαρχίας Επίθεσης: 1. Θεοδωρής Μάστορας, 2. Νουρί Λούτσι, 3. Ασίμ
Αλίκο.
Ημέρα των εγκαινίων 25.4.1944
Η ταξιαρχία απαριθμούσε αρχικά 800 παρτιζάνους
- Συμμετείχε στην προστασία των εργασιών του Συνεδρίου της Πρεμετής
- Μάχες κατά την εχθρική Επιχείρηση του Ιουνίου 1944
- Επιτέθηκε στις δυνάμεις των γερμανό – μπαλιστών στην πόλη του Αργυροκάστρου στις 18-19
Ιουλίου 1944
- Στις 28 Αυγούστου απελευθέρωσε την Κονίσπολη
- Έλαβε μέρος στην απελευθέρωση της Κουτσόβας, της Λούσνιας, του Πεκίνι και της Ρογκοζίνας.
- Έλαβε μέρος στην μάχη για την απελευθέρωση των Τιράνων.
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- 6 Δεκεμβρίου 1944 – πέρασε σε γιουγκοσλαβικό έδαφος για να καταδιώξει το ναζιστικό τέρας
μέχρι την τελευταία κρύπτη.
- Δίνει σκληρές μάχες στις 12 Δεκεμβρίου 1944, 26 Ιανουαρίου 1945, 5 και 14 Φεβρουαρίου
1945.
- Κατ’ εντολή του Γενικού Επιτελείου του Εθνικοαπελευθερωτικού Στρατού επιστρέφει στον
δρόμο Βίσεγκραντ-Κόσσοβο-Στρούγκα και έπειτα στο Πόγραδετς.
- Πορεία μάχης 3500 χλμ.
- Έδωσαν την ζωή για την απελευθέρωση της πατρίδας – 140 μάρτυρες.
- Ανάμεσά τους και ο Ήρωας του Λαού Θεοδωρής Μάστορας.
… Ο Πυρσός – πολιτικό και στρατιωτικό όργανο της 8ης Ταξιαρχίας Επίθεσης όπου είχε σαν σκοπό
να βοηθήσει την πολιτική αναβάθμιση του Στρατού μας, αυτού του ηρωικού στρατού, τα όπλα του
οποίου έχουν δρέψει στέφανα δόξης στα πεδία πολέμου κατά του κατακτητή και των προδοτών…
Λεζάντα 9: Η ταξιαρχία διαταγμένη στον εορτασμό των 20 χρόνων της.
Λεζάντα 10: Από τον εορτασμό των 35 χρόνων της 8ης Ταξιαρχίας Επίθεσης.
Επιμέλεια του Πολεμικού Μουσείου Αργυροκάστρου
Τυπώθηκε στο Νέο Τυπογραφείο 1984
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Αποσπάσματα από το βιβλίο του Μενέλαου Β. Δαλιάνη: Η Εθνική Αντίσταση της
ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία (1940-1944)
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Σημειώσεις και ιστορικά στοιχεία
για την περίοδο της Κατοχής
Στην ενότητα θα βρείτε:
• Σημειώσεις

από την Μακέτα της ιστορίας του Εθνικοαπελευθερωτικού
Αγώνα της περιφέρειας Αργυροκάστρου (από τον Απρίλιο 1944 –
29/11/1944)

• Από

το αρχείο του Νάτση Μπόλου

•Ο

αγώνας της οργάνωσης του Κόμματος στην περιφέρεια Αργυροκάστρου Μάρτιος - Σεπτέμβριος 1943

•Ο

αγώνας της οργάνωσης του Κόμματος στην Περιφέρεια Αργυροκάστρου για την εφαρμογή των καθηκόντων της πρώτης Διάσκεψης του
ΚΚΑ και η διοργάνωση της λαϊκής εξέγερσης.

•

Οι αρχές του κινήματος στο χωριό.

•

Η ίδρυση του Εθνικοαπελευθερωτικού Συμβουλίου στο χωριό.

• Από

το έργο του Πάνο Τσούκα: Θοδωρής Μάστορας.

• Γράμμα

του Θοδωρή Μάστορα.

•Ο

σχηματισμός της Επιτροπής της Κομμουνιστικής Νεολαίας για την
Περιφέρεια Αργυροκάστρου.

• Οι

Σχωριάδες κατά την διάρκεια της Επιχείρησης του Χειμώνα, 1943
— 1944.

•Η

ίδρυση της τσέτας των παρτιζάνων του Πωγωνίου.

• Μερικά

στοιχεία από το ιστορικό της Οργάνωσης της Νεολαίας του
χωριού Σχωριάδες.

• Το

Πωγώνι ελεύθερη περιοχή.

• Το

Πωγώνι μια από τις πρώτες εστίες του Εθνικοαπελευθερωτικού Κινήματος γεμάτη με ιστορικό πολεμικά γεγονότα.
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Σημειώσεις από την Μακέτα της ιστορίας του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα της περιφέρειας Αργυροκάστρου (από τον Απρίλιο 1944 – 29/11/1944)
(Έργο του Κώτσο Μόσχο, πρώτος τόμος)
Η εσωτερική κατάσταση της χώρας και της περιφέρειάς μας ενόψει του Συνεδρίου της Πρεμετής
1. Στις 19.4.1944 στους λόφους του Κλεισάρι είχε παρτιζάνους από τον τοπικό λόχο. Το νοσοκομείο
μεταφέρθηκε στην Κοσσοβίτσα. Όταν σκοτώθηκε ο γερμανός αξιωματικός, διοικούσε τον λόχο ο υπαρχηγός του τάγματος «Θανάσης Ζήκος», ο Θοδωρής Μάστορας. (τόμος 1, σελ.3)
2. Οι οδηγίες του πρώτου Συνεδρίου της Κεντρικής Επιτροπής του Αλβανικού Κομμουνιστικού
Κόμματος ημ. 15 Μαΐου, έβαλαν σε σωστές γραμμές την ενιαία στρατιωτική διοίκηση στην περιφέρεια
καθώς και το ενημερωτικό έργο της οργάνωσης του Κόμματος και του Μετώπου.
Με τα μέτρα που λήφθηκαν αμέσως μετά το συνέδριο αυτό έγινε η ενοποίηση της στρατιωτικής διοί-
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κησης και για τις μονάδες των παρτιζάνων της μειονότητας, όπως και για όλη την περιφέρεια. Αυτό το
μέτρο ενδυνάμωσε την ενότητα του αλβανικού και του μειονοτικού λαού ενάντια στον κοινό εχθρό και
διεύρυνε το πολιτικό έργο του Κόμματος και των άλλων οργανώσεων της νεολαίας.
Το τεχνικό τμήμα της επιτροπής του Κόμματος της περιφέρειας για τον λαό της μειονότητας άρχισε
να εκτυπώνει τις ανακοινώσεις του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα στην ελληνική γλώσσα, από τα τέλη
Φεβρουαρίου 1944 και μετά.
(τόμος 1, σελ. 6) Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Τ. Νάσκο και Κ. Νίκα.
3. Η επιλογή των αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Πρεμετής έγινε σε μια πολύ ευνοϊκή κατάσταση της πολιτικής του Κόμματος για την περιφέρειά μας. Πολλές περιοχές όπως της Ζαγοριάς, του
Πωγωνίου, της Λουντζερίας, του Καρδικίου είχαν σχεδόν δυο χρόνια που καθοδηγούνταν από το κόμμα
και τις διοικούσαν τα εθνικοαπελευθερωτικά συμβούλια.
Η εγκύκλιος του προεδρείου του Γενικού Εθνικοαπελευθερωτικού Συμβουλίου, στις 16 Απριλίου
1944, ανάμεσα στα άλλα περιλάμβανε: «Οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο να εκλεγούν από τις τάξεις
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των πιο δοκιμασμένων αγωνιστών και μαχητών που θα εκπροσωπήσουν πραγματικά τον λαό. Οι εκλογές
θα γίνονταν με δημοκρατικό τρόπο και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στις …. θα βρίσκονταν στο Αρχηγείο
της Περιφέρειας. (με εμάς της πρώτης ζώνης δράσης). (τόμος 1, σελ.9)
4. Τα σιτηρά εκείνη την περίοδο είχαν φτάσει το αστρονομικό ποσό των άνω των 50 λεκ ανά οκά.
Το εθνικοαπελευθερωτικό Συμβούλιο της Περιφέρειας καθοδηγούμενο από το Κόμμα και το Γενικό
Συμβούλιο είχε αναλάβει την ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της Περιφέρειάς μας. Είχε ορίσει
εκείνες τις ελεύθερες περιοχές που είχαν περισσότερα σιτηρά εκείνη την περίοδο (όπως ήταν η αγορά της
Κλεισούρας όπου πήγαινε και αγόραζε η Λουντζερία, το Πωγώνι και η Ζαγοριά, καθώς και ο Βούρκος
και η Μαλακάστρα από τις άλλες περιοχές). Το Συμβούλιο της Περιφέρειας είχε δώσει οδηγίες στα
εθνικοαπελευθερωτικά συμβούλια των χωριών, να λάμβαναν μέτρα για να μην υπήρξε κανένα θύμα της
ασιτίας. Το χωριό θα βοηθούσε το χωριό. Η περιοχή θα βοηθούσε την περιοχή. (τόμος 1, σελ.11).
5. Η αναχώρηση των αντιπροσώπων.
Τα χωριά που βρίσκονταν πριν και μετά το φαράγγι της Σέλτσης είχαν προετοιμαστεί καλά για να
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υποδεχτούν τους συντρόφους και τις συντρόφισσες του αγώνα. Η άφιξή τους ήταν γνωστή διότι οι τομείς
της περιφέρειας είχαν άμεση σύνδεση με το Γενικό Επιτελείο Στρατού και η διοίκηση της περιφέρειας
της Πρεμετής είχε κινητοποιήσει όλες τις αντάρτικες ομάδες των χωριών. Αυτή η φροντίδα και η προστασία για τους αντιπροσώπους ήταν σε μεγάλο βαθμό από μικρούς και μεγάλους λόγω των συνελεύσεων
που γίνονταν για το Συνέδριο και την υποδοχή των αντιπροσώπων του.
6. Είναι γνωστό ότι η τσέτα «Κότο Χότζι» συγκροτήθηκε, συντηρήθηκε, προστάτεψε και προστατεύτηκε για αρκετά χρόνια κυρίως από τον λαό της Λουντζερίας, της Ζαγοριάς και του Πωγωνίου. Η
θεατρική του ομάδα αποτελούνταν από 10 ηθοποιούς. Όλες οι αγωνιστικές μονάδες της περιφέρειας
είχαν συγκροτήσει θεατρικές ομάδες και τραγουδιστών. Αυτή την παράδοση η περιφέρειά μας την πήγε
στο Συνέδριο της Πρεμετής και μπορούμε να πούμε πως από εδώ ξεκινά ο πυρήνας του Εθνικού Λαϊκού
Θεάτρου. (τόμος 1, σελ.22)
7. Μετά το Συνέδριο της Πρεμετής, με απόφαση της ηγεσίας, οι ερασιτέχνες ηθοποιοί του θεάτρου
που διακρίθηκαν στην Πρεμετή και αλλού, σχημάτισαν την θεατρική ομάδα με κέντρο στην Πολύτσανη.
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Σ’ αυτή την ομάδα από την περιφέρειά μας συμμετείχαν 11 άτομα. (από τον Αντώνη Πάνο) (τόμος 1,
σελ.23)
8. Την 1η του Μαΐου 1944 κατ’ εντολή του Γενικού Επιτελείου, η Κοινή Διοίκηση της πρώτης
ζώνης δράσης και του αρχηγείου της πέμπτης και όγδοης ταξιαρχίας έδωσαν την εντολή για την δράση
και τοποθέτηση των δυνάμεων με σκοπό την προστασία του Συνεδρίου. Σύμφωνα με αυτή την εντολή η
όγδοη ταξιαρχία είχε ως καθήκον την προστασία της δυτικής πλευράς της Πρεμετής από τον ποταμό Αώο
και μέχρι την Σωπική του Πωγωνίου. Το τάγμα της θα επέβλεπε το διάσελο του Χλωμού πάνω από το
Λάμποβο και το φαράγγι της Σέλτσης, όντας εγκατεστημένος από το Λιμπόχοβο μέχρι την Σαρακινίστα.
Το δεύτερο τάγμα θα ήταν στην διάθεση του κοινού αρχηγείου Ζαγοριάς – Πωγωνίου. Το τέταρτο τάγμα
θα ήταν στο Χλωμό και την Σωπική και θα έστελνε ομάδες ανίχνευσης στην Οψάδα, στην Τσιάτιστα και
στις Δρυμάδες. (τόμος 1, σελ.26).
9. Ο εχθρός ακολούθησε τις εξής κατευθύνσεις: 1. Ιωάννινα – Αργυρόκαστρο – Κουρβελέσι 2.
Βοστίνα – Πωγώνι – Ζαγόρι 3. Λιμπόχοβο – Σούχα – Πωγώνι – Ζαγοριά 4. Ερσέκα – Πρεμετή – Κλεισούρα – Ζαγοριά – Πωγώνι 5. Πρεμετή – Ζαγοριά 6. Αυλώνα – Κούτσι – Αργυρόκαστρο.
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Είχαν σκοπό να απομονώσουν τις δυνάμεις της όγδοης ταξιαρχίας, της πρώτης και τέταρτης ομάδας
της έκτης και της 12ης ταξιαρχίας που δρούσαν στο Καρδίκι και στο Κουρβελέσι.
Η πορεία της επιχείρησης του εχθρού ευνοούνταν από μερικούς παράγοντες όπως η υπεροχή τους
σε δυνάμεις και σε μέσα, η βοήθεια και η ενίσχυση που τους πρόσφεραν οι μισθοφόροι του Μπάλι
(Εθνικού Μετώπου). Οι δρόμοι που επέτρεπαν τις δυνάμεις να πλησιάσουν. Το εύρος της κοιλάδας
του Πωγωνίου που επιτρέπει να σταθεί και να κινηθεί μια ολόκληρη μεραρχία. Για τον συντονισμό
των δράσεων, η όγδοη ταξιαρχία, σύμφωνα με την ιδέα του Γενικού Επιτελείου και του Αρχηγείου της
πρώτης ζώνης δράσης, τοποθετήθηκε στην περιοχή Λιμπόχοβο – Σωπική Πωγωνίου – Τσαρσόβα –
Κλεισούρα στο γεφύρι του Λέκλι με καθήκον: την άμυνα της ελεύθερης ζώνης για να μην εισχωρήσει
ο εχθρός από το φαράγγι της Σέλτσης, από την Βοστίνα από την κοιλάδα του Αώου. (τόμος 1, σελ. 37)
10. Η αρχή της επιχείρησης.
Η εχθρική επιχείρηση του Ιουνίου είχε δυο κύριες φάσεις. Την πρώτη, από τις 28 Μαΐου έως τις
10 Ιουνίου, σύνολο 14 μέρες που περιλάμβανε τις περιοχές Κορυτσά, Ελμπασάν, Μπεράτι και την
δεύτερη φάση που είχε διάρκεια 20 ημερών, από τις 10 – 30 Ιουνίου. Αυτή η φάση επικεντρώθηκε
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ενάντια στις δυνάμεις του στρατού της πρώτης ζώνης δράσης., της όγδοης και έκτης ταξιαρχίας. Ενάντια
στον στρατό και τον λαό της περιοχής επιτέθηκε η γερμανική μεραρχία 104 «Jaeger» που ήρθε από την
Ελλάδα δια των ελληνο-αλβανικών συνόρων. Και για τις δυο φάσεις ο εχθρός χρησιμοποίησε τις δυνάμεις
των άνω των τεσσάρων μεραρχιών που ήταν ενσωματωμένα στο στρατιωτικό σώμα 22. Χρησιμοποιήθηκαν
δυνάμεις της δωσίλογης κυβέρνησης, του Μπάλι, του Λεγκαλιτέτι (δυνάμεων του βασιλιά) υπό την ηγεσία
του ναζιστή στρατηγού Loecher. Οι δυνάμεις του εχθρού έφταναν τον αριθμό των 50 χιλιάδων ατόμων.
11. Οι δυνάμεις της όγδοης ταξιαρχίας τοποθετήθηκαν έτσι:
Το πρώτο τάγμα – Σαρακινίστα – Στεγόπολη – Σούχα – Λιμπόχοβο
Το τρίτο τάγμα – Χλωμό – Σωπική – Σέπερη
Το τέταρτο τάγμα – εκτός περιφέρειας (Μπροβίζντα – Ντρατσόβα – Πετράν)
Το δεύτερο τάγμα - ήταν στην διάθεση του Αρχηγείου της ταξιαρχίας που βρισκόταν στη Σέπερη,
αλλά στην πραγματικότητα το καθήκον αυτού του τάγματος ήταν να δράσει στην οπισθοφυλακή του εχθρού που ετοιμαζόταν να επιτεθεί στο Πωγώνι από την Ελλάδα. (βάση ενός αιτήματος του 15ου συντάγματος του ελληνικού ΕΑΜ) (από το ιστορικό της όγδοης μεραρχίας – Κ. Κόντη) (τόμος 1, σε.38).
12. Γενικά τα ζώα ήταν στην διάθεση των συμβουλίων και των διοικήσεων στρατού της χώρας κατά
τις ημέρες της απόσυρσης του λαού και για τους ασθενείς και τα παιδιά και κυρίως για πολεμικό υλικό
και για τραυματισμένους. Δεν υπήρξε κάποιος στις περιοχές της Λουντζερίας, του Ζαγορίου και του Πωγωνίου που να εναντιώθηκε ή να έφερε αντίρρηση σε αυτά τα μέτρα. Ο καθένας προσπαθούσε να βοηθήσει
τους αδύναμους και τους αρρώστους ώστε να πάνε σε ένα πιο ασφαλές μέρος. Η αλληλεγγύη εκείνων των
ημερών (για την επιχείρηση του Ιουνίου) και το ενδιαφέρον για τον συνάνθρωπο και για τους παρτιζάνους,
οι οποίοι ήταν δίπλα στο λαό και πολεμούσαν για τον λαό στα βουνά έχουν μείνει αξέχαστα στην μνήμη
εκείνων που έζησαν εκείνες τις ημέρες. (τομ.1, σελ.40)
13. Το Μαροτά και το Βαλούκο στις κορυφές των βουνών της Λουντζερίας, το διάσελο του Νισόι, η
Μίλτσα στα βουνά του Πωγωνίου, η Ραποβίτσα, η Λαϊθία κτλ. στις παρυφές των βουνών της Ζαγοριάς,
η Σκερφίτσα και τα δάση του μοναστηριού γύρω από το Τσέπο, η Σκοτεινή του Πρόγγι, το Καπαργιόλι
στο Καρδίκι και το δάσος του Σπηλαίου πάνω από την Σαρακινίστα, η Σέλτση, το Τσαγιούπι κτλ που
είχαν φυσικά τοπία δύσκολα να εντοπιστούν με το γυμνό μάτι αποτέλεσαν καταφύγιο και προστασία για
τον λαό και για τα πολεμοφόδια. Όλο το υλικό και τα μηχανήματα για το υποδηματοποιείο και το ραφείο
του στρατού στην Πολύτσανη και στην Σέπερη διασώθηκαν διότι τα μετέφερε ο λαός και κυρίως οι γυναίκες στην Ραποβίτσα, στο φαράγγι και αλλού λέει ο Χ. Ντοράτσι. Όλο αυτό το υλικό επεστράφη από
εκείνους που το μετέφεραν μετά το πέρας της επιχείρησης.
Οι γυναίκες της Πολύτσανης μετέφεραν στις πλάτες τους όλα τα μηχανήματα των εργαστηρίων που
βρίσκονταν εκεί, ενώ ο λαός και δυνάμεις της 8ης ταξιαρχίας βοήθησαν τους ασθενείς του νοσοκομείου
της Πολύτσανης για να περάσουν τον όρο Δεμπέλι. (τόμος 1, σελ. 42)
14. Η εξέλιξη των πολεμικών δράσεων της Επιχείρησης του Ιουνίου στην Περιφέρειά μας.
Παρόλο που η περιφέρειά μας αντιμετώπισε τον εχθρό κατά την δεύτερη φάση της επιχείρησης, οι
δυνάμεις των στρατιωτικών μονάδων της περιοχής μας συγκρούστηκαν με τους γερμανο – μπαλίστες από
την πρώτη φάση για να μην τους επιτρέψουν να διαπεράσουν από τις κατευθύνσεις: Λιμπόχοβο – Σούχα
– Ζαγόρι, Βοστίνα – Πολύτσανη – Σέπερη, Αργυρόκαστρο – Τσέπο – Σκαρφίτσα, Αργυρόκαστρο –
Τσέπο – Καρδίκι – Γκολέμ και εκτός περιφέρειας Τσαρσόβα – Πρεμετή. (τόμος 1, σελ. 43).
15. Στις μάχες του Τσέπο η επικοινωνία γινόταν μόνο με τηλέφωνο μέσω ενός μυστικού καλωδίου
που περνούσε κάτω από τα χαλίκια του ποταμού και που από τις δύο πλευρές φαινόταν κομμένο για να
ξεγελάσει τον εχθρό λέει ο χειριστής τηλεφωνικής επικοινωνίας στο φαράγγι της Σέλτσης.
Στις 7 Ιουνίου εχθρικές δυνάμεις των γερμανών περίπου 900 άτομα που ήρθαν από την Βοστίνα της
Ελλάδος επιτέθηκαν με κατεύθυνση την Σωπική, όπου βρισκόταν ένας λόχος του Αρχηγείου της πρώτης
ζώνης δράσης και προχώρησαν μέχρι κοντά στις Σχωριάδες. Το Αρχηγείο της 8ης ταξιαρχίας έριξε το 3ο
τάγμα στην μάχη. Έγινε πολύ σκληρή μάχη η οποία διήρκησε 12 ώρες. Μαζί με το 3ο τάγμα ήταν και
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το Αρχηγείο της 8ης ταξιαρχίας καθώς και λόχος της πρώτης ζώνης δράσης. Ο εχθρός νικήθηκε και
μάλιστα έφευγαν τρέχοντας μόλις πέρασαν τα ελληνοαλβανικά σύνορα. Οκτώ νεκρούς και μερικούς
τραυματισμένους τους άφησαν πίσω. Από μας τραυματίστηκαν 4 παρτιζάνοι.
Στις 8 Ιουνίου στις 10.00 π.μ. ο 2ος λόχος του 3ου τάγματος επιτέθηκε στις εχθρικές δυνάμεις
που είχαν συγκεντρωθεί στα ελληνοαλβανικά σύνορα, πλησίον της Σωπικής. Η επίθεση ήταν αιφνίδια.
Ο εχθρός αναγκάστηκε να μπει στα λαγούμια των συνόρων για να σωθεί. Ωστόσο με νέες δυνάμεις που
ήρθαν από το ελληνικό χωριό Σταυροσκιάδι, ο εχθρός προσπάθησε να νικήσει από πλαγίως τις δυνάμεις
των παρτιζάνων. Σε εκείνη την κατεύθυνση αντεπιτέθηκε ο 3ος λόχος και τους ανάγκασε να υποχωρήσουν. Ακόμα και την πορεία των εχθρικών δυνάμεων προς την Πολύτσανη και την Σέπερη την αναχαίτισαν μετά από δυο ώρες μάχης ο πρώτος λόχος αυτού του τάγματος. Κατά την διάρκεια αυτών των δυο
ημερών οι παρτιζάνοι προσπάθησαν να μην αφήσουν τον εχθρό να προχωρήσει και τον ανάγκασαν να
υποχωρήσει. Σ’ αυτές τις δυο μέρες εμείς είχαμε 6 νεκρούς συντρόφους. Από την πλευρά των εχθρών
υπήρξαν πολύ νεκροί.
(Από την αναφορά του Αρχηγείου της 8ης ταξιαρχίας προς το Γενικό Επιτελείο για την εξέλιξη των
μαχών ημερ. 7 – 8 – 9 Ιουνίου 1944) (τόμος 1, σελ. 45-46)
16. Σαν αποτέλεσμα των μαχών του 2ου και 3ου τάγματος η πορεία του εχθρού στην κατεύθυνση
Βοστίνα – Πωγώνι αναχαιτίστηκε για μερικές μέρες στην πρώτη φάση. (Βλέπε τις μάχες αυτών των
ταγμάτων στο Σταυροσκιάδι σελ. 47).
Από τις 9 – 12 Ιουνίου η κατάσταση στην περιφέρειά μας έγινε πιο δύσκολη διότι ο εχθρός έφερε
άλλες δυνάμεις από την Ελλάδα και το Αργυρόκαστρο στην κατεύθυνση Βοστίνα – Πωγώνι για το φαράγγι της Σέλτσης, για την Πρεμετή.
Στις 13 Ιουνίου οι εχθρικές δυνάμεις έκαψαν ολοσχερώς την Σέπερη και την Πολύτσανη. Στις 12
– 16 Ιουνίου ο εχθρός μπήκε στο Πωγώνι με κατεύθυνση το Ζαγόρι, από την Νεμέρτσκα με κατεύθυνση
το διάσελο του Δέμπελι – Ζαγόρι, από την Πρεμετή με κατεύθυνση το διάσελο του Δεμπέλι – Σέπερη,
από την Λουντζερία με κατεύθυνση το φαράγγι της Σέλτσης – Ζαγοριάς, από το Πέστανι με κατεύθυνση
τη Νιβάνη – Σέπερη. (τόμος 1, σελ. 48-50).
17. Ένα συνοριακό χωριό του Πωγωνίου, η Τσιάτιστα, λέει στο ιστορικό του, πως οι γερμανομπαλίστες συγκεντρώθηκαν μαζί με τις δυνάμεις που ήρθαν από την Ελλάδα την 1η Ιουνίου 1944 στα
βουνά της συνοριακής ζώνης. Εκεί παρέμειναν για 12 μέρες παρατηρώντας τις κινήσεις του λαού του
Πωγωνίου και των δυνάμεων των παρτιζάνων. Στις 13 Ιουνίου κατέβηκαν προς το χωριό καθοδηγούμενοι
από τους μπαλίστες. Μπήκαν στο χωριό και έκαψαν δυο σπίτια στην νότια πλευρά του χωριού. Στην
τοποθεσία Μακρύκαμπο τους χτύπησε μια ομάδα παρτιζάνων μαζί με ένοπλους χωρικούς, όπου βρισκόταν και ο Θ. Μάστορας, η οποία υποχώρησε μετά από δυο ώρες μάχης διότι ήταν λίγοι. Οι εχθροί
είχαν απώλειες σε νεκρούς.
Στις 14 Ιουνίου ο εχθρός ενισχύθηκε με νέες δυνάμεις, λεηλάτησε και έκαψε τα καλύτερα σπίτια
και την πλατεία του χωριού. Σκότωσαν έναν χωρικό επί τόπου και συνέλαβαν άλλους τρεις, τους οποίους
σκότωσαν καθ’ οδόν προς την Βοστίνα. Έναν (Α. Σούντη) τον έκαψαν μέσα στο σπίτι. Οι παθόντες
κράτησαν ψηλά το ηθικό τους. Το Κόμμα τους βοήθησε με ρούχα, χρήματα και σκηνές. (τόμος 1,σελ.
49).
18. Ο εχθρός εξόρισε κάποιους. Μερικοί ξέφυγαν των πυροβολισμών κατά την υποχώρηση για εξορία. Είχε και από αυτούς που σκοτώθηκαν ή ακρωτηριάστηκαν. Πχ. Τρεις πολυτσανιώτες σκοτώθηκαν
στο βουνό της Νεμέρτσκας. (τόμος 1, σελ. 50)
19. Ο εχθρός την επίθεση την ξεκίνησε προς όλες τις κατευθύνσεις. Το Αρχηγείο της 8ης ταξιαρχίας
έδωσε εντολή στο πρώτο τάγμα για να διακόψει απότομα και γρήγορα τις συγκρούσεις με τις εχθρικές
δυνάμεις και την νύχτα μέσω Λαμπόβου και το διάσελο του Καρφί να έβγαινε στα δάση του Χλωμού
για να επιτεθεί στην οπισθοφυλακή του εχθρού που είχε κατευθυνθεί προς το Ζαγόρι. (τόμος 1, σελ.51)
20. Άλλες δράσεις επίθεσης και άμυνας (12 – 23 Ιουνίου )
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Στην απόπειρα του εχθρού για να πολιορκήσει τις δυνάμεις μας της 8ης ταξιαρχίας στη Ζαγοριά και
στην Πρεμετή, οι δυνάμεις μας κατάφεραν να λύσουν την πολιορκία με επιτυχία προς το βουνό Νεμέρτσκα και κάνοντας μια στρατιωτική μανούβρα πέρασαν ξανά στη επίθεση στις 14 Ιουνίου.
Οι νέες κατευθύνσεις της επίθεσης της 8ης ταξιαρχίας ήταν:
Το 1ο τάγμα στο φαράγγι της Σέλτσης – Λιμπόχοβο
Το 2ο τάγμα δρούσε στην οπισθοφυλακή
Το 3ο τάγμα δρούσε στο διάσελο του Τσαγιούπι, στο φαράγγι της Κλεισούρας, Ερίντ, Αεροδρόμιο,
Αργυρόκαστρο.
Το 4ο τάγμα στο όρος Νεμέρτσκα και στην περιοχή της Πρεμετής.
Στις 14 Ιουνίου ένας λόχος του 4ου τάγματος με κομισάριο τον Χασάν Κούστα, επιτέθηκε στις εχθρικές δυνάμεις στην κορυφή του βουνού Νεμέρτσκα, αλλά του αντεπιτέθηκαν οι πολλές δυνάμεις του
εχθρού που ήταν τοποθετημένες σε θέσεις επίθεσης. Ως αποτέλεσμα ο λόχος παρέμεινε πολιορκημένος.
Στην σύγκρουση που είχε σε μάχη σώμα με σώμα οι δυνάμεις των παρτιζάνων κουρασμένες και χωρίς
εμπειρία τέτοιου πολέμου είχαν μεγάλες απώλειες (12 νεκρούς και μερικούς τραυματισμένους). Σ’ αυτή
την άνιση μάχη με τον εχθρό φανερώθηκε ο μαζικός ηρωισμός. Ο κομισάριος του τάγματος σε αντεπιθέσεις με χειροβομβίδες κατάφερε να λύσει την πολιορκία και να βγάλει σώο τον λόχο από την πλήρη
εξόντωση. (Από την ιστορία της 8ης ταξιαρχίας – Κ. Κόντη) (τόμος 1, σελ.53)
21. Η δωσίλογη επιτροπή της νομαρχίας αποτελούμενη από τον Βεΐπ Χασάνι, Νεκί Τζενέτι και Τζεμάλ Μπαμπαμάτο ήρθε στην κατεύθυνση Σούχα, Στεγόπολη, Πολύτσανη, Σέπερη για «δήθεν» ανακωχή.
Στην πραγματικότητα αυτή η επιτροπή έφερνε την απόφαση των μπαλιστών που είχε ληφθεί σε μια συνέλευσή τους σε ένα τζαμί, για να παραδοθούν οι παρτιζάνοι που είχαν απαλλαχθεί. Η επιτροπή θα προσπαθούσε να απαλλαχθούν και οι διοικητές και οι κομισάριοι των παρτιζάνων. Για την αποστολή τους
αυτή, εκείνα τα ενσυνείδητα μέλη αυτής της επιτροπής καταδικάστηκαν με θάνατο. (τόμος 1, σελ. 57)
22. Η τελική φάση της Επιχείρησης του Ιουνίου στην Περιφέρεια στις 23 – 30 Ιουνίου 1944
Στο Λάμποβο του Λιμπόχοβου βρισκόταν σε ενέδρα ο τρίτος λόχος του πρώτου τάγματος. Από το Αρχηγείο του τάγματος βρισκόταν επικεφαλής ο υποδιοικητής Θοδωρής Μάστορας (σήμερα Ήρωας του
Λαού). Η σύγκρουση με αυτόν τον λόχο ξεκίνησε από το Λάμποβο. Παρόλο που ο λόχος βρέθηκε ανάμεσα
δυο πυρών κατάφερε να διαφύγει από την πολιορκία στον Άγιο Γεώργιο στο Άνω Λάμποβο με την χρήση
χειροβομβίδων και κατέλαβε το διάσελο του Νισόι. Σε αυτή την μάχη ο εχθρός άφησε πίσω μερικούς νεκρούς. Από τις δυνάμεις μας έπεσαν πολεμώντας ο παρτιζάνος Νεβίρ Ντούρι από την Νεπράβιστα και ο
Νάσιος Ζέρα από το Λάμποβο.
Εκτός αυτών τραυματίστηκε ο υποδιοικητής του πρώτου τάγματος, Θοδωρής Μάστορας, ο παρτιζάνος
Θοδωρής Γκολέμη και πιο ελαφρά άλλοι δυο παρτιζάνοι από την Σούχα και τη Σέλτση. Τον Θ. Γκολέμη
που είχε τραυματιστεί πολύ σοβαρά τον απέσυραν, τον έκρυψαν σε μια σπηλιά και του παρείχε ιατρική
φροντίδα η νεολαία του Λαμπόβου. Ενώ τον Θ. Μάστορα που έδινε εντολές φωνάζοντας δυνατά ώστε οι
παρτιζάνοι να άλλαζαν ενέδρα και τον ίδιο να τον άφηναν εκεί, τον άρπαξαν δυο παρτιζάνοι (η Όλγα
Δάμε από την Σέλτση και η Άννα Τσίτσι από το Ερίντ) και του παρείχαν ιατρική φροντίδα σε μια σπηλιά.
Οι δυο παρτιζάνοι πήγαν στο δάσος του Νισόι, έμειναν μια νύχτα εκεί και την επόμενη μέρα πήραν τον
δρόμο της Πολύτσανης και τον μετέφεραν στην Σέλτση σε ένα σπίτι που ήταν βάση παρτιζάνων. (Γραπτή
δήλωση της Όλγας Τάσε και του Σίμο Δάμε, πολεμιστές και συμμετέχοντες σε αυτές τις μάχες) (τόμος
1, σελ. 61-62).
23. Στις 23 Ιουνίου άλλες εχθρικές δυνάμεις επιτέθηκαν από τις κατευθύνσεις Πέσταν, Κλεισούρα,
Μπρέζνταν, από την Λουντζερία προς το φαράγγι της Σέλτσης, από το Χλωμό προς την Πολύτσανη, από
την Πρεμετή προς το διάσελο του Δέμπελι. (τόμος 1, σελ. 62)
24. Στο διάσελο του Δέμπελι πολιορκήθηκαν στις 29 Ιουνίου τρία τάγματα της 8ης ταξιαρχίας της
πρώτης ζώνης δράσης, το νοσοκομείο της πρώτης ζώνης με 100 τραυματίες κτλ. Το Αρχηγείο αποφάσισε
να γίνει μια επίθεση με σκοπό να λυθεί η πολιορκία με κατεύθυνση την κορυφή της Νεμέρτσκας. Αλλά
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ο Πάντη Χρήστο και ο Ι. Ραντοβίτσα (μέλη του Αρχηγείου) επέβαλαν στην διοίκηση της 8ης ταξιαρχίας
την άποψη ώστε να διαλυθούν και να σωθεί όποιος μπορούσε. Αυτή η άποψη απέφυγε την επίθεση
αλλά η διάλυση των παρτιζάνων δεν εκτελέστηκε. Δόθηκαν οι εξής εντολές:
Το τέταρτο τάγμα θα άνοιγε τον δρόμο στην ταξιαρχία με κατεύθυνση το βουνό της Πολύτσανης
και του Πάπιγγου.
Το πρώτο τάγμα (ένα μέρος του, διότι όχι όλο το τάγμα είχε πολιορκηθεί) θα ακολουθούσε το
τέταρτο τάγμα.
Το τρίτο τάγμα θα φρόντιζε την φύλαξη της πίσω πλευράς της ταξιαρχίας μην επιτρέποντας στον
εχθρό να περάσει το διάσελο.
Όταν οι δυνάμεις του 4ου τάγματος έφτασαν στο διάσελο του όρους της Πολύτσανης συνάντησαν
γερμανικές δυνάμεις. Η πορεία των παρτιζάνων σταμάτησε. Η διοίκηση του τάγματος έδωσε εντολή
να επιτεθούν αμέσως στον εχθρό. Το τάγμα κινητοποιήθηκε για να γνωρίσει το έδαφος και τις θέσεις
του εχθρού, ο οποίος δεν ήταν πιο πολύ από 300 μ. μακριά. Όταν οι παρτιζάνοι που ήταν κουρασμένοι
συγκεντρώθηκαν και άρχισαν να κάθονται σε μια πλατεία χωρίς φυσική προστασία πήραν την εντολή:
«Σηκωθείτε», «Γρήγορα», «Εμπρός παρτιζάνοι». Η ταχεία επίθεση των παρτιζάνων προκάλεσε πανικό
στις τάξεις του εχθρού, οι οποίοι έφυγαν τρέχοντας. Οι δυνάμεις των παρτιζάνων κατέλαβαν τις θέσεις
χωρίς καμία απώλεια. Ο δρόμος για να περάσει η ταξιαρχία ήταν ανοιχτός. (τόμος 1, σελ. 63 – 64)
25. Ιδού τι γράφει ανάμεσα στα άλλα το Γενικό Επιτελείο στο Αρχηγείο της τρίτης ταξιαρχίας στις
25 Ιουνίου: «Έχουμε ενημερωθεί πως ο εχθρός έχει μπει στο Πέσταν. Επίσης από την πλευρά του
Λιμπόχοβου έχουν ακουστεί μάχες στην κατεύθυνση της Πολύτσανης. Λοιπόν, αφού ο εχθρός αποσκοπεί
να πολιορκήσει την Ζαγοριά από πολλές πλευρές για να εξοντώσει τις δυνάμεις που βρίσκονται εκεί,
πρέπει οπωσδήποτε με την μεγαλύτερη ταχύτητα να τους επιτεθείτε πάση θυσία. Ενημερώστε μας
άμεσα για το σχέδιο της επιχείρησής σας… Με τον αγγελιοφόρο μας στείλτε μια αναφορά σχετικά με
την κατάστασή σας και αυτή του εχθρού, κατά τις δυο τελευταίες μέρες…». (τόμος 1, σελ. 69-70)
26. Πως λύθηκε το πρόβλημα της σίτισης για έναν μήνα πόλεμο
Οι ασφαλείς αποθήκες των χωριών που ήταν οι βάσεις των παρτιζάνων όπως ήταν η Σκοτεινή του
Πρόγκι, Τσέπο, Καπαργιέλι, Νιβάνι, Σέπερη, Πολύτσανη, Ντεράνι, η Καταραμένη Σκιά πάνω από
το Ζέη, Σέλτση κτλ είχαν τεθεί στην διάθεση των διοικήσεων των ταγμάτων και των ταξιαρχιών από τα
εθνικοαπελευθερωτικά συμβούλια των χωριών. (τόμος 1, σελ. 71).
27. Οι μύλοι και οι μυλωνάδες στο φαράγγι της Σέλτσης και στη Στεγόπολη, στο Λάμποβο και
εκείνοι του Πωγωνίου έχουν κάνει μεγάλη δουλειά νύχτα μέρα εκείνη την δύσκολη περίοδο του πολέμου
και συγκέντρωσης των αγωνιστών σε εκείνες τις ελεύθερες περιοχές. Ο Λ. Λέκου από την Σέλτση και
ο γέρος Κίτσος Θανάσης με τον αδερφό του έτυχε να είχε ταΐσει και την τσέτα του Τσερτσίζ Τόπουλι
με το αλεύρι της Στεγόπολης, του οποίου είπε: «ακόμα και τα ρούχα μου θα τινάξω για να κάνω ψωμί
για παλικάρια σαν εσάς». Στον ίδιο γέρο μυλωνά έτυχε να ταΐσει με το αλεύρι του μύλου του τους μαχητές του Κόμματος και του Ενβέρ.
Η Κλεισούρα είχε μείωση της ποσότητας των σιτηρών κατά τους μήνες Μάιο – Ιούνιο 1944, διότι
εκεί αγόραζαν τα χωριά και τα αρχηγεία του στρατού που βρίσκονταν στο Πωγώνι, στο Ζαγόρι, στην
Λουντζερία και στο Λιμπόχοβο. (τόμος 1, σελ.72)
28. Πολλοί βετεράνοι παρτιζάνοι θυμούνται σήμερα πως έτρωγαν κουρκούτι ή βραστά άγρια χόρτα
ανακατεμένα με λίγο αλεύρι και γάλα. Αυτή η τροφή τους κρατούσε και τους τάιζε ο λαός, που ήταν
μαζί τους στον πόλεμο. (τόμος 1, σελ.73)
29. Τα συμπεράσματα που έβγαλε το Κόμμα, ο στρατός και ο λαός από την εξέλιξη της εχθρικής
Επιχείρησης του Ιουνίου 1944
Πολεμήσαμε και νηστικοί και αποδείχθηκε η μεγάλη δύναμη και ο μαζικός ηρωισμός στην λύση
της πολιορκίας πάνω στο όρος Νεμέρτσκα.
Σ’ αυτή την επιχείρηση κάηκαν περίπου 1200 σπίτια (σε όλη την περιφέρεια).
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Στα χωριά ο εχθρός κατάφερε να συλλάβει και να στείλει στην εξορία πάνω από 100 άτομα, ενώ πάνω
από 70 άτομα τους φυλάκισε στο Αργυρόκαστρο και αλλού. (τόμος 1, σελ. 81)
30. Η αξιολόγηση του αγώνα των παρτιζάνων στην Επιχείρηση του Ιουνίου από τους ξένους
Μερικές οικογένειες από το Λιμπόχοβο που είχαν συνδεθεί με τον αγώνα του λαού, που είχαν μετακομίσει εξ ολοκλήρου στην Βοστίνα όπως εκείνη των Ρουλάτε κτλ, λένε παρακάτω για την αξιολόγηση
που έκαναν οι ξένοι για τον αγώνα των αλβανών παρτιζάνων:
Όταν πήγαν οι πολυάριθμοι γερμανοί στο Δελβινάκι με κατεύθυνση την Βοστίνα – Πωγώνι, για την
επιχείρηση του Ιουνίου, πολλοί άντρες και γυναίκες από τα ελληνικά χωριά Δόλο, Βοστίνα κτλ. απομακρύνθηκαν και πήγαν προς την Σωπική τρομαγμένοι από τον τόσο μεγάλο ξένο στρατό. Αλλά όταν είδαν
από την κορυφή του όρους της Σωπικής, στις 7 – 8 Ιουνίου την μάχη που έδωσαν οι παρτιζάνοι του 3ου
τάγματος της 8ης ταξιαρχίας και του πρώτου λόχου της πρώτης ζώνης δράσης, οι οποίοι έδειξαν τα όπλα
στους εχθρούς και τους ανάγκασαν να γυρίσουν πίσω από τα σύνορα των Σχωριάδων στην Σωπική και
από κει κάτω στα ελληνοαλβανικά σύνορα, επέστρεψαν γρήγορα στα χωριά τους λέγοντας με μεγάλη
απορία: Δεν φαντάζεστε τι μάχη έδωσαν τα παλικάρια της Αλβανίας!» (τόμος 1, σελ. 84)
Νάτσης Μπόλος Διάφορα
Τόμος Ι
Ο Ντεντέκος, γνωστός γύφτος μεροκαματιάρης στα χωριά μας, ιδιαίτερα στο Χλωμό
και στις Σχωριάδες, έκανε όλες τις δουλειές στα χωριά. Ήταν παιδί του Τζεμαλή παντρεμένος με τη Φατίκω, που ήταν κοπέλα της Χάτζιως από άλλον άντρα, γιατί η Χάτζιω
ήταν γυναίκα Τζεμαλή τώρα, χωρισμένη από τον πρώτο της άντρα. Είχαν και οικογένεια,
τον Ασλάνη, που πέθανε από λύσσα το 1949 και κάνα-δυο άλλα παιδιά. Το Ντεντέκο
σκότωσαν οι Γερμανοί κατά την επιχείρηση του καλοκαιριού το 1944 στις Σχωριάδες.
Κάτι από τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα:
Από όσα θυμάται ο Νάσιο Ζώης από τις Σχωριάδες:
Στις 12 Σεπτεμβρίου 1942 συγκεντρώθηκαν στο Μετόχι της Σωπικής για να συσκεφτούν για την τύχη του τόπου 10-12 νέοι 20-35 ετών, και αποφάσισαν την ίδρυση τσέτας,
η οποία, στις συσκέψεις του Κρά και της Μεμόραχης, να 'χει 30 παρτιζάνους
1. Θοδωρής Μάστορας (Τσιάτιστα)
2. Χρυσόστομος Μπεζιάνης (Μαυρόγυρο)
3. Γιώργος Πάλλης (Σχωριάδες)
4. Θανάσης Ζώης (Σχωριάδες)
5. Αποστόλης Λώλης (Σχωριάδες)
6. Πέτρος Μάστορας (Τσιάτιστα)
7. Δημήτρης Παπάς (Τσιάτιστα)
8. Παναγιώτης Κονόμος (Τσιάτιστα)
9. Παναγιώτης Μπεζιάνης (Χλωμό)
10. Λεωνίδας Ζήκος (Σωπική — Χλωμό)
1 Ι . Αποστόλης Τσάνος (Σχωριάδες)
Από το προσωπικό αρχείο του Νάτση Μπόλου, βιβλιοδετημένο από τον κ.
Θωμά Νάκα.
Τόμος 1ος, Διάφορα.
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Ο αγώνας της οργάνωσης του Κόμματος στην περιφέρεια Αργυροκάστρου Μάρτιος - Σεπτέμβριος 1943
Το ιστορικό για το Αργυρόκαστρο
Το πολιτικό ενημερωτικό έργο με τις μάζες
1. Μετά την πρώτη διάσκεψη της περιφέρειας, η Επιτροπή της Περιφέρειας του Κόμματος για
το Αργυρόκαστρο, βάση των οδηγιών του Κομμουνιστικού Κόμματος της Αλβανίας, όρισε τους πρώτους
διοργανωτές που θα εργάζονταν στις συνοικίες της πόλης καθώς και στις περιοχές του Καρδίκι, Λουντζερίας, Ζαγοριάς, Πωγωνίου, Λιμπόχοβου και της Δρόπολης. Αυτοί οι διοργανωτές ήταν: ο Χακί
Τόσκα, Μπαϊράμ Σινοϊμέρη, Πύρρος και Βίτο Κόντη, Αντίλ Τσαρτσάνι, Σεφκέτ Πέτση, Θύμο Βάση,
Κιμπρίε Τσίου, Νεμπαχέτ Μπακίρι, Θοδωρή Σιώμο, Παναγιώτης Πάνος, Γκανή Αλότσι, Θωμάς Τζίτζο, Πετρίτ Κοκονά, Μουχαμέτ Μπακίρι, Σεϊντί Ατζαλίου, Χατζή Κρόη, Ντρέκο Ρίνο, Σερί Μπαμπότση, Καντρή Μπαμπότση, Σουμπί Μπακίρι κτλ. (σελ.34 – 35)
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2. Μετά τους αθλητικούς αγώνες στο Δερβιτσάνη, στην Πολύτσανη, στη Νιβάνη και Λουντζερία,
μιλούσαν στους νέους για τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα και για τον ηρωικό αγώνα του κόκκινου
στρατού. (σελ. 62)
3. Συμμορίες ληστών συγκροτημένες από τον κατακτητή με σκοπό να απομακρύνουν τον λαό από
το Κόμμα, κυκλοφορούσαν στα χωριά της Λουντζερίας, της Ζαγοριάς και του Πωγωνίου. Εκείνοι έστελναν
γράμματα σε διάφορες οικογένειες στα χωριά και στην πόλη, όπου τους ζητούσαν μεγάλα ποσά χρημάτων
δήθεν για τις ανάγκες του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα.
(Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Ριζά Βεΐπη, Φεβρουάριος 1972)
Αυτοί ήταν: ο Ταχίρ Κολγκίνη, Χασάν Τζαφέρι, Χυσνί Πόλλο, Γιονούζ Τόπουλι κτλ. (σελ. 78 – 79)
4. Κατά το έτος 1942 πολλές γυναίκες όχι μόνο στην πόλη, αλλά και στο χωριό έγιναν ένθερμες
αγκιτάτορες της γραμμής του Κόμματος και του Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου. Τέτοιες ήταν: η
Βίτο Κόντι, Μερόπη Τσάβο, Βασιλική Τσίτσο, Λέκα Βάση, Καλλιόπη Ζίκο, Σεβαστή Μπόλλο, Βασίλω
Κλάπη κτλ. (σελ. 87-88)
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5. Η οργάνωση του Κόμματος μπόρεσε να συγκροτήσει τις πρώτες βάσεις της από το καλοκαίρι
του 1942 στην περιοχή της Ζαγοριάς, στο Πωγώνι, στο Καρδίκι και Λουντζερία. Αυτές οι περιοχές
έγιναν τα κέντρα των πρώτων παρανόμων. (σελ. 96)
6. Σχηματίστηκαν τα Εθνικοαπελευθερωτικά Συμβούλια και στα χωριά εκείνα που δεν είχαν σχηματιστεί. (Απρίλιος – Ιούνιος 19..) (σελ.67)
7. Ο Πάτσο Καγκίνη όταν λέει για την περιοχή του Πωγωνίου: «Το Εθνικοαπελευθερωτικό συμβούλιο στην περιοχή του Πωγωνίου πρέπει να αναδιοργανωθεί διότι δεν είναι αισθητή η παρουσία
του». (Γράμμα του Πέτσο Καγκίνη στις 19/5/1943 – Αρχείο του Κράτους) (σελ.74)
8. Τον Απρίλιο του 1943 στο νοσοκομείο της Πολύτσανης λειτούργησε φροντιστήριο για νοσοκόμες με 30 νέες κοπέλες. (σελ. 83)
9. Τον Φεβρουάριο 1943 λειτούργησε το νοσοκομείο της Τοπόβας, το οποίο μεταφέρθηκε στο
Νιβάνι. Αργότερα λειτούργησαν άλλα νοσοκομεία, όπως εκείνο του Βιθκούκι, της Πολύτσανης, της
Προγγής και της Κολόνιας. (σελ.85)
10. Κατά την διάρκεια της Επιχείρησης του Χειμώνα 1943-1944, το νοσοκομείο της Νίβανης και
της Πολύτσανης είχε περίπου 120 τραυματισμένους. Οι εχθροί είχαν μπει στην Σωπική και κατευθύνθηκαν προς την Πολύτσανη. Παρουσιάστηκε το πρόβλημα της ασφάλειας των ασθενών και των
τραυματιών. Με αυτό το καθήκον ασχολήθηκαν και μερικοί σύντροφοι του Γενικού Επιτελείου, όπως
η συντρόφισσα Νετζμίγιε Τζουγκλίνη (Χότζα), οι οποίοι κινητοποίησαν τις μάζες στα χωριά για είναι
έτοιμη να σώσουν τους ασθενείς. Έγινε σκληρή αντίσταση στους γερμανούς στην Πολύτσανη, έως ότου
οι τραυματίες έφτασαν στην Σέπερη και ενώθηκαν με εκείνους του νοσοκομείου της Νίβανης. Σε πολύ
αντίξοες συνθήκες, όταν το χιόνι είχε φτάσει στο 1 μέτρο, μέσα από την ανεμοθύελλα ήταν πολύ δύσκολα να περάσεις το διάσελο του Δεμπέλι, αλλά το προσωπικό των δύο νοσοκομείων θεωρούσαν τον
άνθρωπο ως το πιο πολύτιμο κεφάλαιο, διότι έτσι τους είχε διδάξει το Κόμμα, ξεπέρασαν αυτές τις δυσκολίες περνώντας τους ασθενείς πάνω σε φορεία και έφτασαν έτσι στον προορισμό τους, στην Πρεμετή
απ’ όπου ξεκίνησαν να πάνε σε μια άλλη βάση. Παρόμοια γεγονότα ηρωισμού του προσωπικού των νοσοκομείων των παρτιζάνων είναι πολλά. (σελ. 86)
11. Στον τομέα της προπαγάνδας. Το τεχνικό τμήμα του Κόμματος για να μην πέσουν στα χέρια
του εχθρού είχαν ιδρύσει βάσεις και στα χωριά, μακριά από τη πόλη όπως στο: Τσέπο, Μίγκουλι, Νιβάνη, Σέπερη, Σέλτση, Πολύτσανη και Λάμποβο του Σταυρού. Έτος Μάιος – Ιούνιος 1943. (σελ.
93)
12. Συνέγραψε ο Ρεσούλ Λόγκο Αρ.4

193

Συλλογή Αρχείων

- Μέχρι τον Αύγουστο 1942 είχαν συγκροτηθεί τα συμβούλια στα χωριά Τόποβο, Σχωριάδες,
Λάμποβο του Σταυρού, Ντέρανη, Σέπερη, Νιβάνη, Κόντσκα, Χοστέβα, Λιάρη, Γκολέμι (Από το μουσείο
του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα για την περιφέρεια Αργυροκάστρου. (σελ. 218)
- Στο Πωγώνι τα συμβούλια συγκροτήθηκαν τον Δεκέμβριο. Την ίδια περίοδο συγκροτήθηκαν τα
συμβούλια στην Πολύτσανη, στις Σχωριάδες, στην Σωπική και στην Τσιάτιστα. (σελ.222)
Το μέτρο της απαγόρευσης της κυκλοφορίας το 1942 δεν αποδυνάμωσε την ορμή του κινήματος. Σαν
αποτέλεσμα της τότε δουλειάς στα χωριά Μασκουλόρε, Πλεσάτ, Πρόγγι, Καρδίκι, Χουμελίτσα, Παλιόκαστρο, Λάμποβο, Στεγόπολη, Πολύτσανη κτλ είχαν σχηματιστεί οι πρώτες παράνομες βάσεις. (Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Σελντί Ατζαλίου) (σελ. 100)
Στις 3 Αυγούστου μια συμμορία ληστών με αρχηγό τον εγκληματία Μαρκέζ Αλίου επωφελούμενοι
από το γεγονός ότι τα ένοπλα παλικάρια του χωριού Στεγόπολη βρίσκονταν σε δουλειά εκτός χωριού, λεηλάτησαν δυο σπίτια. Την επόμενη μέρα λεηλάτησαν δυο σπίτια στα χωριά Σέλτση και Χλωμό. (Σύμφωνα
με τις αναμνήσεις του Κώτσο Μόσχου) (σελ. 107).
Αυτοί οι ληστές παρουσιάζονταν στο όνομα των παρτιζάνων της τσέτας του Μπετζέτ Μέμα, ζητούσαν
λεφτά από τις οικογένειες σε καλή οικονομική κατάσταση. (στην ίδια σελίδα 107).
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Ο αγώνας της οργάνωσης του Κόμματος στην Περιφέρεια Αργυροκάστρου για την εφαρμογή των καθηκόντων της πρώτης Διάσκεψης του ΚΚΑ και η διοργάνωση της λαϊκής εξέγερσης
Μάρτιος – Σεπτέμβριος 1943
- 10 Φεβρουαρίου 1943 θεωρείται η ημέρα απελευθέρωσης του Λιμπόχοβου. Εκείνη την περίοδο
γίνονται και άλλες δράσεις υπό την καθοδήγηση των κομμουνιστών. Άμεσο αποτέλεσμα της δράσης
των δυνάμεων των παρτιζάνων ήταν η δημιουργία ελεύθερων περιοχών στην περιφέρεια Αργυροκάστρου
όπως η Ζαγοριά, η Λουντζερία και το Πωγώνι.
Σελ. 3 - 4
- Με βάση τις αποφάσεις της πρώτης Διάσκεψης του ΚΚΑ προέκυψαν μια σειρά καθηκόντων
στον τομέα της οργάνωσης όπως:
1. Η ενδυνάμωση του έργου στις τοπικές μονάδες.
2. Η ίδρυση οργανώσεων της Νεολαίας στα χωριά. Η λύση αυτού του καθήκοντος έχει να κάνει
με την διεύρυνση του Κόμματος στα χωριά και την εισαγωγή στο Κόμμα ανθρώπων από τα χωριά.
Αυτές τις οδηγίες η Επιτροπή Περιφέρειας Αργυροκάστρου τις εφαρμόζει με την ίδρυση των οργανώσεων της Νεολαίας στα χωριά των περιοχών Καρδίκη, Λουντζερία, Ζαγοριά, Πωγώνι και Δρόπολη.
Σελ. 16
- Στις 5 - 6 Ιουλίου 1943 στην Πολύτσανη για την εφαρμογή των οδηγιών από την Κεντρική
Επιτροπή του Κόμματος έγινε μια κομματική σύσκεψη για την περιφέρεια όπου συζητήθηκε για την
πολιτική κατάσταση καθώς και για την οργανωτική πλευρά του κόμματος από τον σύντροφο Χακί
Τόσκα. Ως κεντρικό θέμα συζήτησης η σύσκεψη είχε την οδηγία του Κόμματος για τον σχηματισμό
ταγμάτων. Έτσι σχηματίστηκαν τρία τάγματα, δυο εκ των οποίων στο Αργυρόκαστρο «Ασίμ Ζενέλη»
και «Μίστο Μάμε».
Σελ. 37
- Η στρατιωτική διοίκηση σχηματίστηκε στην Ζαγοριά με κέντρο την Πολύτσανη. 17/08/1943
Σελ. 57
- Εθελοντές παρτιζάνοι φρουροί σαν όργανα της διοίκησης του τόπου και των αρχηγείων του
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα και του εθελοντικού στρατού έχουν τοποθετηθεί σε σημεία ιδιαίτερης
σημασίας, σε σταυροδρόμια κτλ. Οι φρουροί πήγαν και στην Επισκοπή, η οποία είχε υπό την ηγεσία
της την στρατιωτική μονάδα της Μαύρης Ρίζας, της Σέλτσης, της Σωπικής.
Σελ. 58
- Τα τελωνεία τελούσαν υπό την στρατιωτική διοίκηση της Περιφέρειας Αργυροκάστρου, που
είχε εγκατασταθεί στην Πολύτσανη. Έγινε και στην Σωπική ένας τελωνειακός σταθμός. Τελωνειακούς
δασμούς έπαιρναν κυρίως από τους έλληνες εμπόρους, οι οποίοι αγόραζαν αγαθά στην Αλβανία. Για
τα σιτηρά και τα τρόφιμα δεν έπαιρναν τελωνειακούς δασμούς ώστε να αποφευχθεί η μαύρη αγορά και
η άνοδος των τιμών.
Σελ. 60
- Με την εγκατάσταση της στρατιωτικής διοίκησης της Περιφέρειας που είχε το κέντρο στην
Πολύτσανη έγινε εφικτή και η τηλεφωνική σύνδεση, γεγονός που έπαιξε μεγάλο ρόλο κατά την διάρκεια
του πολέμου. Η Πολύτσανη συνδεόταν με το τηλεφωνικό κέντρο του Λιμπόχοβου, το οποίο είχε υπό
τον έλεγχό του η διοίκηση του Λιμπόχοβου. Είχε τηλεφωνικούς σταθμούς στην Σέλτση, στην Σούχα,
στην Στεγόπουλη. Έβαλαν τηλέφωνο και στην Σωπική, το οποίο χρησιμοποιούσε ο παρτιζάνος φρουρός
της Σωπικής. Το τηλεφωνικό κέντρο της Πολύτσανης που ήταν υπό τον έλεγχο της πρώτης ζώνης δράσης
συνδέθηκε με το τηλεφωνικό κέντρο του Γενικού Επιτελείου Στρατού με κέντρο το Λαβντάρ του Οπάρι.
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Οι αρχές του κινήματος στο χωριό

1/8/1981
Στις 27 Ιανουαρίου 1944 πρώτο κάηκε το σχολείο των Σχωριάδων με 6 δωμάτια και μια αίθουσα
εξοπλισμένο με όλα τα απαραίτητα αντικείμενα και μερικά σχολικά είδη.
(απόσπασμα από το υλικό «η Λαϊκή Εκπαίδευση κατά του
Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα μέχρι την πρώτη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση
1946, στο Λαϊκό Συμβούλιο Πολύτσανη)
15 Σεπτεμβρίου 1942 στην τοποθεσία Αγία Παρασκευή έξω από τις Σχωριάδες, εκεί που γίνεται
η εορτή της περιοχής, έγινε μια συνέλευση της μονάδος.
Σχωριάδες
Καμένα σπίτια κατά την διάρκεια του πολέμου 115
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Με την ίδρυση του ΚΚΑ, το Εθνικοαπελευθερωτικό Κίνημα έλαβε οργανωμένο χαρακτήρα. Ο λαός
του χωριού μας συνδέθηκε εξ αρχής με το κίνημα. Τα στελέχη του Κόμματος και της Νεολαίας, όπως
παντού, έτσι και στο χωριό μας έκαναν πειστική και διευκρινιστική δουλειά με τις λαϊκές μάζες και κυρίως με την νεολαία.
Ο ερχομός του συντρόφου Πύρρο Κόντη
Τον Ιούνιο του 1942 ήρθε με παράνομο τρόπο ο σύντροφος Πύρρο Κόντη, ο οποίος στο μέρος πλησίον της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, διοργάνωσε μια συνάντηση με ορισμένους νέους, όπου μίλησε για τα καθήκοντα της νεολαίας στον αγώνα κατά του φασισμού, για την επανάσταση και την
διαφύλαξη της συνομωσίας καθώς και για την εξολόθρευση των φασιστικών δυνάμεων, οι οποίες βρίσκονταν ακόμα στο Πωγώνι, στην Πολύτσανη, στο κέντρο της Σωπικής και στα συνοριακά φυλάκια
Σωπική – Τσιάτιστα.
Η πρώτη μονάδα παρτιζάνων
Στις αρχές του φθινοπώρου του έτους 1942, στο μέρος πλησίον της εκκλησίας της Αγίας Παρασκευής, ο Θ. Μάστορας διοργάνωσε μια συνέλευση με σκοπό την ίδρυση της πρώτης μονάδας παρτιζάνων της περιοχής.
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Η συνέλευση του Αρχηγείου της μονάδας στην Στεγόπολη
Στις αρχές Δεκεμβρίου 1941, στο μοναστήρι της Στεγόπολης διοργανώθηκε η συνέλευση του Αρχηγείου της μονάδας, στην οποία συμμετείχαν και οι σύντροφοι: Θέμο Βάση, Πύρρο Κόντη, Θ. Μάστορας
και άλλοι για την σύνταξη του σχεδίου για την πραγματοποίηση δυο σημαντικών δράσεων: την καταστροφή του φασιστικού συνοριακού φυλακίου της Σωπικής και εκείνου της Τσιάτιστας.
Η δράση κατά του φυλακίου της Σωπικής
Σύμφωνα με το σχέδιο, την νύχτα της 9ης Δεκεμβρίου 1942, η μονάδα των παρτιζάνων της περιοχής
που την αποτελούσαν περίπου 30 άτομα και έχοντας στην κατοχή τους 1 πολυβόλο, περικύκλωσε το χωριό
Σωπική και το φυλάκιο τοποθετώντας το πολυβόλο 200 – 300 μέτρα σε απόσταση από το φυλάκιο, απέναντι από τα παράθυρα του διοικητηρίου. Την καθορισμένη ώρα και μετά το σήμα που έδωσε ο Θ. Μάστορας ξεκίνησε η επίθεση απ’ όλες τις πλευρές. Η επίθεση δεν είχε μεγάλη διάρκεια: 10 – 15 λεπτά.
Οι Ιταλοί στρατιώτες του φυλακίου μαζί με 5 Αλβανούς στρατιώτες αναγκάστηκαν να παραδοθούν. Οι
παρτιζάνοι αφόπλισαν τους στρατιώτες και τους μίλησαν για τον σκοπό του αγώνα. Έπειτα τους άφησαν
ελεύθερους, κατέσχεσαν το στρατιωτικό τους υλικό (δυο πολυβόλα, 30 χειροβομβίδες, 13 όπλα και άλλα),
μοίρασαν στον λαό τα τρόφιμα και κατά το μεσημέρι απομακρύνθηκαν από το χωριό.
Αυτή η απρόσμενη ενέργεια των παρτιζάνων κλόνισε τον κατακτητή. Το Ανώτατο Αρχηγείο της Βασιλικής Αλβανικής Αστυνομίας, με το που ενημερώθηκε από την Αστυνομία του Αργυροκάστρου σχετικά
με την δράση των παρτιζάνων, ειδοποίησε τα ανώτατα όργανα του κράτους με το παρακάτω έγγραφο:
«Στις 9 του τρέχοντος μήνα, μια ένοπλη τσέτα αποτελούμενη από περίπου 150 αντάρτες επετέθη στον
βασιλικό φύλακα στην Σωπική (Λιμπόχοβο), που έπεσε στην μάχη μαζί με 11 στρατιωτικούς που βρίσκονταν μέσα στο φυλάκιο και είχαν στην διάθεσή τους μόνο 2 αυτόματα όπλα, οι οποίοι άντεξαν μέχρι
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που τους τελείωσαν τα πυρομαχικά. Μετά οι αντάρτες λεηλάτησαν το στρατόπεδο και αφόπλισαν μερικούς στρατιώτες και απομακρύνθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση». (Βλέπε έγγραφο Αρ. 2063/4 ημ.
14 Δεκεμβρίου 1942 προς την Γενική Αντιβασιλεία, το Προεδρείο του Υπουργικού Συμβουλίου, το
Υπουργείο Εσωτερικών Υποθέσεων κτλ).
Εκτός αυτού το Υπουργείο Εσωτερικών είχε ενημερωθεί και από το νομαρχείο Αργυροκάστρου με
το παρακάτω έγγραφο:
«Μια τσέτα κομμουνιστών 150 ατόμων, από τα χωριά Σέπερη, Σχωριάδες, Χλωμό, Τσιάτιστα,
Λάμποβο και υπό την ηγεσία του δραπέτη Χρηστάκη Πεστάνη πολιόρκησε την στρατιωτική βάση του
συνοριακού βασιλικού σταθμού της Σωπικής και μετά από μια σύντομη σύγκρουση ανάμεσα σ΄εκείνους
και τους στρατιώτες, κατάφεραν να τους νικήσουν και να τους αιχμαλωτίσουν.
Η τσέτα λεηλάτησε τα πάντα που βρίσκονταν στο στρατόπεδο και αφού αφόπλισε τους στρατιώτες
και τους άφησαν ελεύθερους, απομακρύνθηκαν. Η καταδίωξη για την σύλληψή τους συνεχίζεται».
(Βλέπε έγγραφο Αρ. 25/502 ημερ. 15 Δεκεμβρίου 1942 της Νομαρχίας Αργυροκάστρου).
Όπως φαίνεται και από τα δυο αυτά έγγραφα οι φασίστες, με σκοπό να δικαιολογηθούν ενώπιον
των αφεντικών των και να μειώσουν την αξία της επίθεσης, έστειλαν μη πραγματικά στοιχεία, πενταπλασίασαν τον αριθμό των παρτιζάνων που επιτέθηκαν στο φυλάκιο, είπαν ότι δήθεν οι στρατιώτες παρέμειναν στον πόστο τους έως ότου τους τελείωσαν τα πυρομαχικά, πως δήθεν την δράση αυτή της
Σωπικής την καθοδηγούσε ο Χρηστάκης Πεστάνης, πως οι εχθρικές δυνάμεις καταδίωκαν τις δυνάμεις
των παρτιζάνων και άλλα.
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Την επιτυχία της δράσης της Σωπικής την έκανε γνωστή στον λαό η εφημερίδα «Η Φωνή του Λαού»
(Βλέπε «Φωνή του Λαού» 15 Φεβρουαρίου 1943, σελ. 15). Βλέπε επίσης την περιγραφή που έκανε στο
γεγονός ο σύντροφος Πάνος Τσούκας στην εφημερίδα «Λαϊκό Βήμα» Αρ. 1808, 10.12.1964.
Η ίδρυση του Εθνικοαπελευθερωτικού Συμβουλίου
Με βάση τις οδηγίες που είχε δώσει το Κόμμα στην Συνέλευση της Πέζας, παντού ανά την χώρα ξεκίνησαν να ιδρύονται τα Εθνικοαπελευθερωτικά Συμβούλια σαν όργανα της νέας λαϊκής εξουσίας.
Έτσι συνέβη και στο χωριό Σχωριάδες. Κατά το δεύτερο 10 ήμερο του μηνός Δεκεμβρίου του έτους
1942, έγινε μια σύσκεψη σε στενό κύκλο για να ληφθούν κάποια μέτρα σχετικά με τις εκλογές που
έπρεπε να γίνουν για το Εθνικοαπελευθερωτικό Συμβούλιο του χωριού.
Η συνέλευση έγινε σε ευρεία κλίμακα, παρόλες τις προσπάθειες που έκαναν μερικά αρνητικά στοιχεία,
και οργανώθηκε στις 22-23 Δεκεμβρίου 1942 στο σχολείο του χωριού. Εκεί εξελέγη και το πρώτο Εθν/κο
Συμβούλιο του χωριού. Στην συνέλευση παρευρέθη και ο απεσταλμένος της Επιτροπής της Περιφέρειας
Αργυροκάστρου. Το Συμβούλιο έκανε μια σειρά συνελεύσεων όπου συζητήθηκε η διεθνής κατάσταση και
κυρίως η βοήθεια που έπρεπε να προσφερθεί στον αγώνα. Τον Μάρτιο του 1943 έγινε η αναδιοργάνωση
του Συμβουλίου με νέα πιο δραστήρια μέλη τα οποία ήταν πιο δεμένα με τον αγώνα.
Η σύσταση της εθελοντικής ομάδας για την τήρηση της τάξης
Για την τήρηση της τάξης στο χωριό και για την προστασία του για κάθε ενδεχόμενο, στις αρχές του
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1943 συστάθηκε μια ένοπλη ομάδα αποτελούμενη από περίπου 10 άτομα. Αυτή η ομάδα, μαζί με
τους υπόλοιπους συγχωριανούς οι οποίοι ήταν πρόθυμοι να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Κόμματος
συμμετείχε σε διάφορες εργασίες με τοπικό χαρακτήρα.
Αργότερα αυτές οι ομάδες συστάθηκαν και σε άλλα χωριά του Πωγωνίου, και αποτέλεσαν τους πρώτους πυρήνες για την συγκρότηση της πρώτης τσέτας των παρτιζάνων του Πωγωνίου.
Οι αρχές του κινήματος
Μετά την πρώτη Διάσκεψη της Περιφέρειας, η Επιτροπή του Κόμματος για το Αργυρόκαστρο σύμφωνα με τις οδηγίες του ΚΚΑ διόρισε τους πρώτους διοργανωτές που θα εργάζονταν στις γειτονιές της
πόλης και στις περιοχές της περιφέρειας. Ανάμεσά τους και τον Παναγιώτη Πάνο για το Πωγώνι.
- Μετά τους αθλητικούς αγώνες μιλούσαν στους νέους για τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα,
για τον ηρωικό αγώνα του κόκκινου στρατού.
- Κατά το έτος 1942 πολλές γυναίκες μετέδιδαν με ένθερμο τρόπο την γραμμή του Κόμματος
και του Εθνικοαπελευθερωτικού Μετώπου. Μια εξ αυτών ήταν και η Καλλιόπη Ζήκο από την Σωπική.
- Η οργάνωση του Κόμματος μπόρεσε να δημιουργήσει τις πρώτες βάσεις της από το καλοκαίρι
του 1942 στις περιοχές του Ζαγόρι, στο Πωγώνι κτλ. Αυτές οι περιοχές έγιναν τα πρώτα κέντρα των
παράνομων αγωνιστών.
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Η ίδρυση του Εθνικοαπελευθερωτικού Συμβουλίου στο χωριό
Μέχρι τον Αύγουστο του 1942 είχε συγκροτηθεί στις Σχωριάδες το Εθνικοαπελευθερωτικό Συμβούλιο.
Στις Σχωριάδες το Εθνικο Συμβούλιο συγκροτήθηκε τον Δεκέμβριο του 1942. Η ιστορία της Ταξιαρχίας από τον Κ. Κόντη.

Το Πωγώνι και το Εθνικό Μέτωπο (Μπάλι
– Balli Kombëtar)
- Το έγγραφο του Μπάλι για την Τσιάτιστα
(Π.Τς. σελίδα 64)
- Η απαγόρευση της κυκλοφορίας που ελήφθη ως μέτρο το 1942 δεν μείωσε την ορμή του
κινήματος. Ως αποτέλεσμα της μέχρι τότε δουλειάς στο Πωγώνι είχαν σχηματιστεί οι πρώτες παράνομες βάσεις.

Μνημείο των 11 πεσόντων αγωνιστών της 8ης
Ταξιαρχίας Κρούσης κατά την διάρκεια του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, στις 14.6.1944.
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Η πρώτη μονάδα του Πωγωνίου
Η πρώτη μονάδα του Κινήματος στο Πωγώνι έχει σχηματιστεί την άνοιξη του 1942 με επίκεντρο
το βουνό στο Χλωμό (Π.Τσιούκας, Θ. Μ. σελ. 42)
Κατά τα μέσα του φθινοπώρου, στην Αγία Παρασκευή στις Σχωριάδες έγινε συνέλευση των ακτιβιστών της περιοχής. (Π. Τσιούκας σελ. 43)
Η μονάδα συγκροτείται, διευρύνεται, ξεκινάει την δραστηριότητά της.
Όπως μας ενημερώνει ένα έγγραφο της εποχής στις 23 Νοεμβρίου 1942, στην Πολύτσανη η μονάδα
οργανώνει μια συνέλευση με τον λαό και μετά από μια ομιλία, άνοιξε το κοτσέκι του σταριού που είχε
μαζευτεί από τον φόρο του δέκατος και το μοιράζει στον λαό.
Βλέπε το έγγραφο με αρ. 1959/2, ημ. 26/9/1942 της Ανώτατης Διεύθυνσης της Βασιλικής Αστυνομίας της Αλβανίας προς την Γενική Βασιλική Εθνοφρουρά κτλ.

203

Συλλογή Αρχείων

Την ίδια περίοδο βρίσκουμε αυτή την ανακοίνωση που έχει δημοσιευτεί στην εφημερίδα «Η Φωνή
του Λαού» τεύχος Νοεμβρίου 1942, «Στο δρόμο Μαυρόγερο — Πολύτσανη» κτλ (Π.Τς. σελ. 45-49).
Η καταστροφή του σταθμού της Σωπικής, Σαράντης Δαλές 9 Δεκεμβρίου 1942, αρ. 15
Φεβρουαρίου 1943.
Η καταστροφή του σταθμού της Τσιάτηστας στις 12 Δεκεμβρίου 1942.
Οι εθελοντές παρτιζάνοι φρουροί
Σε στρατηγικά σημεία, σε σταυροδρόμους τοποθετούνταν παρτιζάνοι φρουροί οι οποίοι τελούσαν υπό
την διοίκηση της περιοχής.
Οι φρουροί στο χωριό ελέγχαν τις κινήσεις του εχθρού. Κατέγραφαν τους ανθρώπους που είχαν ενταχθεί στην τσέτα. Μάρτιος — Σεπτέμβριος 1943. Βλέπε: Έγγραφα του Γενικού Επιτελείου — έγγραφο
αρ. 21, σελ. 65.
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Από το έργο του Πάνο Τσούκα: Θοδωρής Μάστορας
Σελ. 40 – Το έτος 1942 η εξέλιξη των γεγονότων στο Πωγώνι προσέδωσε στις εποχές της χρονιάς
εκείνης , εκτός από το αστρονομικό τους νόημα και ένα άλλο συμβολικό νόημα.
Την άνοιξη ήρθαν οι πρώτοι κομμουνιστές. Σχηματίστηκε η πρώτη μονάδα του Κινήματος με κέντρο
το βουνό …
Το καλοκαίρι άναψε περισσότερο στις καρδιές του κόσμου η αποφασιστικότητα για πόλεμο, το μίσος
έναντι των εχθρών. Το Πωγώνι ζούσε ολοένα και πιο πολύ τον παλμό του πολέμου. Ο λόγος του Κόμματος αντηχούσε σαν πολεμική ιαχή και σε αυτά τα μέρη.
Το φθινόπωρο ωρίμασαν οι συνθήκες για την ένωση των αγωνιστικών προσπαθειών για την δημιουργία μιας τσέτας παρτιζάνων. Εκείνη την περίοδο ο Θ. Μάστορας βρισκόταν στο Πωγώνι.
Τον Ιούνιο του 1942, στα χωριά του Πωγωνίου, Πολύτσανη, Σχωριάδες και Μαυρόγερο πέρασε
παράνομα ο σύντροφος Πύρρος Κόντη, ο οποίος συναντήθηκε με μερικούς νέους αυτών των χωριών και
τους μίλησε για την ανάγκη της οργάνωσης του αγώνα. Οι συναντήσεις γίνονταν σε απομονωμένα μέρη.
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Πάλι τον Ιούνιο του 1942, μια ομάδα πολυτσανιωτών πήγαν στην Ζαγοριά, με την πρόφαση ότι θα
έπαιζαν ποδόσφαιρο. Στο μοναστήρι της Νιβάνης, κάτω από την σκιά μιας βελανιδιάς έγινε η συγκέντρωση
με τους νέους, όπου έγινε αναφορά στα καθήκοντα της νεολαίας στον αγώνα κατά του φασισμού.
Στα μέσα Σεπτεμβρίου 1942, στην τοποθεσία «Αγία Παρασκευή», όπως ονομαζόταν ένα ανοιχτό
μέρος σε δασική περιοχή, έξω από τις Σχωριάδες, κλήθηκε με πρωτοβουλία του Κόμματος μια συγκέντρωση με τους ακτιβιστές αυτής της περιοχής. Ανάμεσά τους ήταν και ο Θοδωρής. Έτσι συγκροτήθηκε
σε εκείνη την περιοχή η πρώτη ένοπλη μονάδα και ξεκίνησαν οι πρώτες δράσεις.
Στις 26 Νοεμβρίου 1942 το Ανώτατο Αρχηγείο της Αλβανικής Βασιλικής Αστυνομίας με το έγγραφο
Αρ. 1959/11 ενημέρωνε την Γενική Αντιβασιλεία, το Προεδρείο του Υπουργικού Συμβουλίου και τις
άλλες ανώτατες αρχές ότι: «τις πρώτες ώρες στις 23 του μήνα έτος μια τσέτα αποτελούμενη από έναν
ακαθόριστο αριθμό ενόπλων ατόμων, έχει πάει στην Πολύτσανη, έχει συγκεντρώσει τον λαό της περιοχής
για να ακούσουν έναν κομμουνιστικό λόγο και μετά απ’ αυτό μοίρασαν σιτάρι από το δέκατο.
Τον Νοέμβριο του 1942 η εφημερίδα «Η Φωνή του Λαού» έγραφε: «Στο δρόμο Μαυρόγερο – Πο-
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λύτσανη ένας παρτιζάνος, ο οποίος ήταν καθ’ οδόν για να ενωθεί με την ηρωική του τσέτα, έπεσε πάνω
σε Ιταλούς καραμπινιέρους, άρχισε την μάχη, πλήγωσε έναν εξ αυτών και οι υπόλοιποι, όπως συνηθίζουν
οι φασίστες αποσύρθηκαν διαλυμένοι.
Σελ. 50 Την πρώτη ένοπλη απόπειρα οι αγωνιστές της τσέτας του Πωγωνίου την έκαναν στην Σωπική όπου καταστράφηκε ο σταθμός των φασιστών, όπου μαζί με τον σταθμό της Τσιάτιστας είχαν παραμείνει τα μοναδικά κρησφύγετα στην περιοχή του Πωγωνίου και του Ζαγορίου.
Το σχέδιο της κατατρόπωσης καταστρώθηκε στην συνέλευση που έλαβε μέρος στο Μοναστήρι του
Στεγόπουλου. Το αρχηγείο αποτελείτο από τον Θέμο Βάση, τον Πύρρο Κόντη και άλλους, ανάμεσα
στους οποίους ήταν και ο Θοδωρής. Εκεί αποφασίστηκε ότι η τσέτα του Πωγωνίου έπρεπε να συλλέξει
τις απαραίτητες πληροφορίες για την κατάσταση του σταθμού. Η συνάντηση για την δράση αυτή θα
γινόταν μετά από δυο μέρες στην Αγία Παρασκευή.
Την καθορισμένη μέρα, μια μερίδα εκ των πολεμιστών της ελευθερίας συγκεντρώθηκαν στην Αγία
Παρασκευή με τον Θέμο Βάση στον μύλο του Τσιμίντζη. 3 στρατιωτικές ομάδες περικύκλωσαν το
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χωριό Σωπική και μια ομάδα εγκαταστάθηκε στις καλύβες στα σύνορα, μήπως έρχονταν εχθρικές δυνάμεις. Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα άρχισε η επίθεση. Ο κρότος του μοναδικού πολυβόλου που είχαν οι παρτιζάνοι έδωσε το σινιάλο. Ο σταθμός καταστράφηκε.
Μετά από λίγο καιρό, η εφημερίδα «Η Φωνή του Λαού» στο τεύχος του 15 Φεβρουαρίου 1943 έδινε
τα χαρμόσυνα νέα της νίκης με ανταπόκριση από την Σωπική. Την Τετάρτη, στις 9 Δεκεμβρίου, η δική
μας τσέτα των παρτιζάνων πολιόρκησε και αφόπλισε τον φύλακα των συνόρων της Σωπικής. Η πολιορκία
έγινε στις 2 μετά τα μεσάνυχτα από 30 παρτιζάνους. Μετά από 10 – 15 λεπτά μάχης, οι πυροβολισμοί
σταμάτησαν και οι φύλακες των συνόρων παραδόθηκαν. Αφού τους αφόπλισαν, η τσέτα πήρε το στρατιωτικό υλικό και τους άφησε ελεύθερους χωρίς να πειράξει το προσωπικό τους υλικό. Οι παρτιζάνοι, που
δεν είχαν καμιά απώλεια, έριξαν στον αέρα με χαρά… Οι παρτιζάνοι οργάνωσαν μια σύσκεψη ενώπιον
των στρατιωτών και των χωρικών, όπου επεσήμαναν τα κακά στοιχεία του φασισμού και την επαναστατική
ορμή του λαού μας. Όλα τα αντικείμενα που η τσέτα δεν τα χρειαζόταν τα διένειμε στον λαό, ο οποίος
αποδέχθηκε με μεγάλη χαρά την δράση των γενναίων συντρόφων».
Στις 11 Δεκεμβρίου ο διοικητής της Βασιλικής Αλβανικής Καραμπινιερίας, ταξίαρχος Σίλβιο Ρομπίνο
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με το έγγραφο 2063/2 ενημέρωνε ότι: Στις 9 του τρέχοντος μήνα, μια ένοπλη τσέτα αποτελούμενη
από περίπου 150 αντάρτες επετέθη στον βασιλικό φύλακα στην Σωπική (Λιμπόχοβο), που έπεσε στην
μάχη μαζί με 11 στρατιωτικούς που βρίσκονταν μέσα στο φυλάκιο και είχαν στην διάθεσή τους μόνο
2 αυτόματα όπλα, οι οποίοι άντεξαν μέχρι που τους τελείωσαν τα πυρομαχικά. Μετά οι αντάρτες λεηλάτησαν το στρατόπεδο και αφόπλισαν μερικούς στρατιώτες και απομακρύνθηκαν προς άγνωστη κατεύθυνση».
Στις 14 Δεκεμβρίου ενημέρωνε γι’ αυτή την δράση και η νομαρχία Αργυροκάστρου με το μυστικό
έγγραφο Αρ. 25/205 το Υπουργείο Εσωτερικών. (Και στα δυο παραπάνω έγγραφα έχει αυξηθεί σκόπιμα ο αριθμός των παρτιζάνων).
Τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου πολιορκήθηκε και καταστράφηκε και το φασιστικό φυλάκιο
της Τσιάτιστας.
«Η Φωνή του Λαού» σε μια άλλη ανταπόκρισή του ενημέρωνε: «Τσιάτιστα. Τα ξημερώματα του
Σαββάτου στις 12 Δεκεμβρίου μια μονάδα ανταρτών, πολιόρκησε τον φύλακα των συνόρων της Τσιάτιστας. Μετά από μισή ώρα μάχης με όπλα και χειροβομβίδες, οι στρατιώτες παραδόθηκαν. Οι παρτιζάνοι έγιναν αποδεκτοί με ενθουσιασμό από τους χωρικούς, στους οποίους εξήγησαν την σημασία της
μάχης αυτής και την ληστεία των φασιστών. Οι πέντε αλβανοί στρατιώτες εξέφρασαν την επιθυμία να
ενωθούν με τους συντρόφους της αντάρτικης μονάδας.
Τον Φεβρουάριο του 1943, σε μια ευρεία συγκέντρωση που έγινε στο Μετόχι, ανάμεσα στις Σχωριάδες, Χλωμού και Σωπικής, με την συμμετοχή όλων των ενόπλων της περιοχής και των στρατιωτικών
υπευθύνων των Εθνικοαπελευθερωτικών Συμβουλίων, η τσέτα αναδιοργανώθηκε και αυξήθηκε με νέους
αγωνιστές. Ως κομισάριος ορίστηκε ο Παναγιώτης Πάνος, ο οποίος είχε επιστρέψει στο Πωγώνι στα
τέλη Δεκεμβρίου του 1942. Η τσέτα ενδυναμώθηκε. Ένα ολμοβόλο και ένα πολυβόλο Breda τα έδωσε
μια σωπικιώτισσα. Δυο άλλα πολυβόλα, 11 όπλα και πολλές χειροβοβμίδες τα έδωσαν οι χωρικοί της
Τσιάτιστας.
Οι κορυφές του Μπουρέτο – Καλαμπάρι και Κορφή, Γκρύκα, Μακρύκαμπος, Δεμπέλι, Επισκοπή,
Ραντάλ, Λιμπόχοβο, Μπόντριστα, Σωτήρα, Κρα, Λεσνίτσα, Μεμοράχι, Δίβρη, Γιέρμα, Σωπική, Μπογάζι, Κονίσπολη - είναι μερικά μόνο από τα βουνά και τα χωριά που γνώρισαν την τσέτα του Πωγωνίου
σε διάφορες πολεμικές δράσεις μαζί με άλλες στρατιωτικές μονάδες παρτιζάνων. Σ’ αυτά τα μέρη η
τσέτα του Πωγωνίου έχει τελέσει και μια έντονη προπαγανδιστική και ενημερωτική δουλειά.
Στις 26 Νοεμβρίου του 1943 οι δυο μονάδες (εκείνη της Άνω Δρόπολης και εκείνη του Πωγωνίου)
ενώθηκαν σε μια μεγαλύτερη και πιο οργανωμένη μονάδα, στο τάγμα «Θανάσης Ζήκος». Διοικητής
του πρώτου λόχου ορίστηκε ο Θ. Μάστορας.
Στις αρχές Ιουλίου 1943, η τσέτα πήρε εντολή να μετακινηθεί προς την Πρεμετή όπου οι μονάδες
των παρτιζάνων θα έκαναν επίθεση στο φασιστικό στρατόπεδο.
Στις 18 Ιανουαρίου 1944, οι γερμανό – μπαλίστες, μετά την ήττα τους στην Πέτσα και στην Μουζίνα, έπεσαν με νέες δυνάμεις στην Κάτω Δρόβιανη, όπου έβαλαν φωτιά σε μερικά σπίτια – όπως είχαν
κάνει στην Πέτσα και στην Μουζίνα – και σκότωσαν ανυπεράσπιστους χωρικούς. Οι παρτιζάνοι ήταν
στην Άνω Δρόβιανη. Ο εχθρός ξεκίνησε μια επίθεση με τα πυροβολικά και τα πολυβόλα τοποθετημένα
στην Αγία Παρασκευή. Οι παρτιζάνοι αντεπιτέθηκαν και τους έδιωξαν. Ο Θοδωρής Μάστορας ηγείτο
της επίθεσης. (Βλέπε και την μάχη στη Δίβρη).
Τον Απρίλιο του 1944 – η μάχη στο Λόγγο.
Τον Σεπτέμβριο του 1943, μετά την συνθηκολόγηση της Ιταλίας, οι παρτιζάνοι μπήκαν στο Αργυρόκαστρο.
Για να διαιρέσουν τον λαό, για να τον απομακρύνουν από τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα, στα
διαβολικά σχέδια των κατακτητών και των προδοτών ήταν και το απεχθές έγκλημα: εκτέλεσαν δεκάδες
χωρικούς στο χωριό Γλύνα. Κατ’ εντολή του Κόμματος από τους πρώτους ήρθε η τσέτα του Πωγωνίου
αποτελούμενη από 70 άτομα, μαζί με τον Θοδωρή. Ήρθαν την δεύτερη ή την τρίτη μέρα μετά την
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σφαγή. Μίλησε ο κομισάριος της τσέτας ο Παναγιώτης Πάνος, μίλησε ο ήρωας του λαού Λευτέρης
Τάλος, τους μίλησε και ο Θοδωρής. «Η Φωνή του Λαού» Αρ. 20, Σεπτέμβριος 1943 τόνιζε ότι: «Από
το χαντάκι όπου έθαψαν 27 χωρικούς της Γλύνας αναδύεται σήμερα μια μοναδική φωνή: «Εκδίκηση».
Και η εκδίκηση δεν άργησε. Εκείνες τις ημέρες, οι δυνάμεις των παρτιζάνων αφού πολιόρκησαν την Νεπραβίστα συνέλαβαν τον προδότη Φεχμί Κούλα, τον Σιαμπάν Μπέκιο και άλλους, οι οποίοι μαζί με τους
φασίστες είχαν σκοτώσει πολλούς ανθρώπους και έιχαν κάψει τα χωριά της Γλύνας και του Λαμπόβου
του Σταυρού. Το στρατιωτικό δικαστήριο των παρτιζάνων τους καταδίκασε εις θάνατον για προδοσία
έναντι της πατρίδος και του λαού.
Με την καταστροφή του φυλακίου της Τσιάτιστας απελευθερώθηκε ολόκληρη η περιοχή Ζαγόρι –
Πωγώνι. Από τις πρώτες μέρες, στα χωριά της περιοχής εκλέχθηκαν με την πραγματική βούληση του
λαού τα Εθνικοαπελευθερωτικά Συμβούλια, η νέα εξουσία του λαού. Το Πωγώνι έγινε το ασφαλές κέντρο
του Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Εδώ εγκαταστάθηκαν:
- Η διοίκηση της περιφέρειας
- Το νοσοκομείο των παρτιζάνων της 1ης περιοχής δράσης
- Το τηλεφωνικό κέντρο
- Το υποδηματοποιείο και το ραφείο
- Οι φούρνοι
- Οι αποθήκες
Εδώ έγιναν οι παρακάτω συσκέψεις:
- Στις 5 Ιουλίου 1943 για 4 συνεχόμενες μέρες η μονάδα δράσης του Κόμματος της περιφέρειας
Αργυροκάστρου.
- Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου 1943 η πρώτη σύσκεψη των εκπαιδευτικών της περιφέρειας Αργυροκάστρου.
- Στις 8 Δεκεμβρίου 1943 η σύσκεψη της Αντιφασιστικής Νεολαίας της περιφέρειας, που εξέλεξε
το Συμβούλιο και την Επιτροπή της περιφέρειας.
- Τον Δεκέμβριο εξελέγη το Εθνικοαπελευθερωτικό Συμβούλιο της περιφέρειας.
- Στις 15 Δεκεμβρίου 1943 εγκαινιάστηκε το τάγμα «Θέμο Βάση» και 5 μέρες αργότερα η τσέτα
«Καστριότ Μούτσο».
- Τον Ιούνιο 1944 , η Επιχείρηση του Χειμώνα, οι γερμανο-μπαλίστες από την Βοστίνα. Ο σκοπός
της επιχείρησης ήταν η πολιορκία και η κατατρόπωση των δυνάμεων των παρτιζάνων και των βάσεων των.
Τα στρατεύματα των παρτιζάνων αποσύρθηκαν. Παρέμεινε ένας λόχος της πρώτης Ταξιαρχίας στο βουνό
της Τσιάτιστας και μια μονάδα παρτιζάνων του τάγματος «Θ. Ζήκο». Η μάχη έγινε πάνω από τις Σχωριάδες. Έκαψαν τα χωριά. Στην Σωπική κάηκαν 187 σπίτια. Στις Σχωριάδες 83 σπίτια. Στην Πολύτσανη
40 σπίτια. Σκοτώθηκαν 33 άτομα. Το Χλωμό το λεηλάτησαν και πήραν ανθρώπους αιχμαλώτους. Άρχισε
ξανά να ακούγεται το όπλο των παρτιζάνων. Οι μπαλίστες έτρεχαν στο φαράγγι της Σέλτσης. Οι χωρικοί
που είχαν συλληφθεί αφέθηκαν ελεύθεροι και την πραμάτεια την μοίρασαν στους κατόχους της.
- Απρίλιος 1944. 70 παρτιζάνοι του τάγματος «Θ. Ζήκο» σχημάτισαν έναν λόχο, το οποίο εντάχθηκε στην 8η Ταξιαρχία.
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Γράμμα του Θοδωρή Μάστορα από την Σκόδρα προς τον
αδερφό του Παναγιώτη στο
Ελμπασάν 28.2.1937
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Ο σχηματισμός της Επιτροπής της Κομμουνιστικής Νεολαίας για την Περιφέρεια Αργυροκάστρου
Η Διάσκεψη για την εκλογή της Επιτροπής της
Νεολαίας για την Περιφέρεια Αργυροκάστρου έγινε
στις 22 Μαρτίου 1942.
Απεσταλμένος ήταν ο Κεμάλ Στάφα. Στα χωριά
σχηματίστηκαν οι αντίστοιχες επιτροπές Αντιφασιστικής Νεολαίας. Στις αρχές Δεκεμβρίου 1943 έλαβε
χώρα στην Πολύτσανη η πρώτη Διάσκεψη της ένωσης
της Αντιφασιστικής Νεολαίας της Περιφέρειας, που
έδωσε μια νέα ώθηση στο έργο της Νεολαίας. Στις 19
– 20 Απριλίου 1944 διεξήχθη στη Σέπερη η δεύτερη
Διάσκεψη. Στις 8 Ιουλίου 1944 στο Χλωμό τελέστηκε
η τρίτη Διάσκεψη όπου εκλέχθηκαν και οι απεσταλμένοι για το πρώτο Συνέδριο της Αντιφασιστικής Νεολαίας της Αλβανίας. Σ’ αυτή την Διάσκεψη συμμετείχε
και η συντρόφισσα Νετζμίγιε Τζουγκλίνη (Χότζα).
Μεγάλη βοήθεια στην κινητοποίηση των μαζών
στον αγώνα ενάντια στους κατακτητές έδωσε και η εκπαιδευτική ομάδα.
Η μειονότητα και το Εθνικοαπελευθερωτικό
Κίνημα
Σύμφωνα με τις οδηγίες της Κεντρικής Επιτροπής
του ΚΚΑ και προσωπικά του σ. Ενβέρ, η Επιτροπή
του Κόμματος της Περιφέρειας ακολούθησε την πολιτική της αδελφοποίησης με τον λαό της μειονότητας.
Στις περιοχές της μειονότητας σχηματίστηκαν τσέτες
και τάγματα παρτιζάνων. Σε μια επιστολή απευθυνόμενη προς τον Θοδωρή Σιάνο από το Δερβιτσιάνη γί-
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νεται λόγος για εφοδιασμό με όπλα των εθελοντών
από την μειονότητα. «Στείλτε το γρηγορότερο δυνατόν – λέγεται στην επιστολή – να πάρετε 40
όπλα για της ανάγκες της τσέτας σας τώρα που είναι υπό σχηματισμό». Σε μια ανακοίνωση της Περιφερειακής Επιτροπής τονίζεται το γεγονός ότι το Εθνικό Μέτωπο δεν μπόρεσε να εισχωρήσει στα χωριά της μειονότητας. Ο λαός εκεί είναι ενωμένος. Ο λαός της μειονότητας ένωσε τα όπλα του με εκείνα των Αλβανών
στον αγώνα κατά του κατακτητή…» (Βλέπε «Λαϊκό Βήμα», ημ. 26 Φεβρουαρίου 1987, σελ. 3. Άρθρο: «Η
οργάνωση του Κόμματος στην τότε Περιφέρεια Αργυροκάστρου» από την Ζάνα Μεβλάνη».
Η συμμορία του Μαρκέζ Αλή
Στις 3 Αυγούστου 1942, μια συμμορία κλεφτών καθοδηγούμενη από τον εγκληματία Μαρκέζ Αλή, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι τα ένοπλα παιδιά του χωριού Στεγόπουλη βρίσκονταν σε δουλειές εκτός χωριού, λεηλάτησαν δυο σπίτια. Την επόμενη μέρα λεηλάτησαν άλλα δυο σπίτια στα χωριά Σέλτση και Χλωμό.
Αυτοί οι κλέφτες παρουσιάζονταν ως παρτιζάνοι της τσέτας του Μπεχτζέτ Μέμα, ζητούσαν χρήματα από
τις οικογένειες που ήταν σε καλή οικονομική κατάσταση. (Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Κώτσο Μόσχου.
Απόσπασμα από την Μακέτα του Ιστορικού του Αργυροκάστρου σελ. 107).
- Συμμορίες κλεφτών οι οποίες είχαν σχηματιστεί από τις δυνάμεις του κατακτητή με σκοπό να δημιουργήσουν ένα εχθρικό κλίμα μεταξύ του λαού και του Κόμματος, κυκλοφορούσαν στα χωριά της Λουντζερίας, της Ζαγοριάς και του Πωγωνίου. Επίσης έστελναν γράμματα σε διάφορες οικογένειες όπου τους
ζητούσαν μεγάλα ποσά χρημάτων δήθεν για τις ανάγκες του Αντιφασιστικού Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα.
(Μακέτα σελ. 78 – 79).
Η τεχνική για την μειονότητα
Το τεχνικό τμήμα του Κόμματος στην Περιφέρεια άρχισε να εκδίδει τις ανακοινώσεις του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα στην ελληνική γλώσσα από τα τέλη Φεβρουαρίου 1944 και έπειτα.
(Σύμφωνα με τις αναμνήσεις του Θ. Νάστο και του Κ. Νίκα. Βλέπε Μακέτα Αργυροκάστρου, Τόμος
1ος, σελ. 6).
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Το Συνέδριο της Πρεμετής
Η εκλογή των απεσταλμένων στο Πωγώνι για το Συνέδριο της Πρεμετής έγινε ελεύθερα διότι το Πωγώνι είχε περίπου 2 χρόνια που ήταν ελεύθερη περιοχή, υπό την ηγεσία του Κόμματος και το διοικούσε
το Εθνικοαπελευθερωτικό Συμβούλιο.
Η εγκύκλιος του Προεδρείου του Γενικού Εθνικοαπελευθερωτικού Συμβουλίου ημ. 14 Απριλίου
1944, ανάμεσα στ’ άλλα αναφέρει: «Οι αντιπρόσωποι για το συνέδριο να εκλέγονται από τις τάξεις των
πιο δοκιμασμένων στελεχών και αγωνιστών, οι οποίοι θα εκπροσωπούν πραγματικά τον λαό.
Οι εκλογές θα γίνονταν δημοκρατικά και οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι στις 10 Μαΐου θα βρισκόντουσαν
στο Αρχηγείο της Περιφέρειας».
- Την 1η Μαΐου 1944 κατ’ εντολή του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η κοινή Διοίκηση της πρώτης
ζώνης δράσης και του αρχηγείου της πέμπτης και όγδοης ταξιαρχίας , εξέδωσαν την εντολή για την κινητοποίηση και την τοποθέτηση των δυνάμεων στην προστασία του Συνεδρίου. Σύμφωνα με την εντολή,
η όγδοη ταξιαρχία είχε ως καθήκον την επίβλεψη και την προστασία της δυτικής πλευράς της Πρεμετής,
από τον ποταμό Αώο μέχρι την Σωπική Πωγωνίου. Το πρώτο τάγμα της θα επέβλπε το φαράγγι του
Χλωμό πάνω στο Λάμποβο και την Γκρίκα της Σέλτσης μέχρι την Σαρακινήστη.
- Το δεύτερο τάγμα θα ήταν στην διάθεση του κοινού αρχηγείου Ζαγοριά – Πωγώνι. Το τέταρτο
τάγμα θα ήταν στην Σωπική και στο Χλωμό και θα έστελνε ομάδες ανίχνευσης στην Οψάδα, στην Τσιάτιστα και Δρυμάδες. (Μακ.Α. σελ 26).
- Οι αντιπρόσωποι για το Συνέδριο υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό όπου και να πέρασαν.
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Από την εφημερίδα «Λαϊκό Βήμα»
- 15 Σεπτεμβρίου 1942. Η συνέλευση στην Αγία Παρασκευή για την οργάνωση του ένοπλου
αγώνα και τον σχηματισμό της πρώτης μονάδας στην περιοχή.
- 9 Δεκεμβρίου 1942. Η καταστροφή από την τοπική τσέτα και άλλες τσέτες του φυλακίου της
Σωπικής.
- 12 Δεκεμβρίου 1942. Η καταστροφή του φυλακίου της Τσιάτιστας.
- Αρχές 1943. Αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση της τσέτας με νέους παρτιζάνους.
- Αρχές Φεβρουαρίου 1943, στην Επισκοπή αφού η τσέτα σκότωσε έναν Ιταλό στρατιώτη ανάγκασε να παραδοθούν 23 Ιταλοί φασίστες και διένειμαν τα τρόφιμα.
- Αργότερα η τσέτα πολέμησε στο Λιμπόχοβο ενάντια στους ιταλούς φασίστες και στους μπαλίστες.
- Στην Κρα η τσέτα βοήθησε να διαλυθεί μια συγκέντρωση σοβινιστών.
- Στο Βούρκο διενήργησε μια ευρεία προπαγανδιστική δράση.
- Στις αρχές Ιουνίου 1943 η τσέτα συμμετέχει στην μεγάλη μάχη της Πρεμετής, μαζί με τα
τάγματα «Ριζά Τσερόβα» και «Φουάτ Μπαμπάνη».
- Τον Αύγουστο 1943 οργανώθηκε από τις εχθρικές δυνάμεις το έγκλημα στην Γλύνα. Η τσέτα
του Πωγωνίου στάθηκε δίπλα στον λαό της Γλύνας.
- 30 Αυγούστου 1943, η τσέτα του Πωγωνίου μαζί με τα τάγματα «Ασίμ Ζενέλη», «Μίστο
Μάμε», Ναΐμ Φράσερι» και με την τσέτα της παραθαλάσσιας περιοχής επιτέθηκαν στις εχθρικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο Λιμπόχοβο και τις κατατρόπωσαν.
- Την ίδια περίοδο η τσέτα του Πωγωνίου βοήθησε στην οργάνωση της τσέτας της Άνω Δρόπολης
αφήνοντας εκεί και μερικούς αγωνιστές.
- Τον Νοέμβριο 1943, η τσέτα του Πωγωνίου μαζί με άλλους παρτιζάνους από την μειονότητα
σχημάτισαν το τάγμα «Θανάσης Ζήκος».
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Από το έργο του Σπύρο Τζάη:
Λευτέρης Τάλιος
Σελ. 51 Το καλοκαίρι του 1943 η Επιτροπή της Περιφέρειας του Κόμματος ανέθεσε στον Λευτέρη
Τάλιο, ώστε μαζί με άλλους συντρόφους που δρούσαν στην περιοχή να συλλέξουν νέους από τα χωριά
της μειονότητας και να σχηματίσουν έτσι μια νέα τσέτα.
Στα τέλη του Ιουλίου, ο Λευτέρης ξεκίνησε από την Νιβάνη μαζί με τον διοικητή της τσέτας του Πωγωνίου, τον Παναγιώτη Πάνο και με άλλους συντρόφους για να περάσουν στα χωριά της Δρόπολης, της
Ρίζας και του Δέλβινου.
Σελ. 52 Εκείνες τις ημέρες διαδόθηκε η είδηση για το άσχημο έγκλημα των μπαλίστων στο χωριό
Γλύνα. Τις πρώτες μέρες του Αυγούστου 1943. Σκοτώθηκαν 26 άντρες.
Σελ. 53 – 55 Τα λόγια του σ. Ε. Χότζα από την ομιλία του στην δεύτερη Διάσκεψη στις 6.09.1943.
Τεταμένη η κατάσταση στα μειονοτικά χωριά μετά το έγκλημα της Γλύνας. Έργο των Ζερβιστών.
Σελ. 56 – 57 Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας του Αυγούστου 1943, η πρώτη συνέλευση στο χωριό
Κρα της Άνω Δρόπολης. Ο Λευτέρης, ο Παναγιώτης Πάνος και μια καλή ομάδα παρτιζάνων ήρθαν στο
Κρα. Την συνέλευση την διηύθυνε ο Γιώργος Ζώτος, ζερβιστής. Η συνέλευση απέτυχε.
Σελ. 58 – 62 Συνέλευση στο χωριό Μεμοράχι , η διαεξαγωγή και η αποτυχία. Ο Λευτέρης με τον
Παναγιώτη.
Σελ. 63 Φθινόπωρο 1943. Η συνέλευση των μπαλιστών στα Αχούρια του Χουστόβα κοντά στο χωριό
Δίβρη.
Σελ. 70 Στις αρχές Νοεμβρίου 1943 έγινε η μάχη για την απελευθέρωση του Λιμπόχοβου. Συμμετείχε και το τάγμα «Θ. Λούλια».
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Από τον Πάνο Τσούκα: Το τάγμα «Θανάσης Ζήκος»
- 18 Ιανουαρίου 1944 – Η δράση της Δρόβιανης, μετά την ήττα στην Πέτσα και στην Μουζίνα.
- Στη Δίβρη
- Απρίλιος 1944 – Στο Λόγγο
- Απρίλιος 1944 – Ένας λόχος της 8ης ταξιαρχίας με 70 παρτιζάνους σχημάτισαν έναν λόχο
με τον Θοδωρή Μάστορα.
- 25 Απριλίου 1044 – Ο λόχος στο Τσαρόκ. Ο σχηματισμός της 8ης ταξιαρχίας.
- Ο λόχος εντάχθηκε στον 2ο λόχο του δεύτερου τάγματος της 1ης ταξιαρχίας
- Υπαρχηγός του 1ου τάγματος Θοδωρής Μάστορας
- Μάιος 1944 – Το Συνέδριο της Πρεμετής και ο ρόλος της 8ης ταξιαρχίας.
- Ιούνιος 1944 – Η επιχείρηση του Ιουνίου και η 8η ταξιαρχία
- 17 Ιουνίου 1944 – Η μάχη στο Νισόι της Σέλτσης
- Η απελευθέρωση της Κονίσπολης
- Η 8η ταξιαρχία στην περιοχή του Μπερατίου
- Το 2ο τάγμα της 8ης ταξιαρχίας στην απελευθέρωση των Τιράνων.
Από το κείμενο «Η ιστορία του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα»
Σελ. 280 Η δράση της Σωπικής και της Τσιάτιστας
Σελ. 322 Η δράση της επισκοπής και του Λιμπόχοβου.
Σελ. 403 Η μάχη της Πρεμετής Ιούλιος 1943
Σελ. 473 Οι μάχες στο Λιμπόχοβο Αύγουστος 1943
Σελ. 541 Η συνθηκολόγηση της Ιταλίας και οι Ιταλοί του Αργυροκάστρου Σεπτέμβριος 1943.
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Το τάγμα «Θανάσης Ζήκος» Γιάννης Γκινόπουλος
- Η μάχη στη Δρόβιανη
- Η μάχη στο διάσελο της Μουζίνας 17 Ιανουαρίου 1944
- Η μάχη στο Σμιρνέτς της Ρεζόμας Δεκέμβριος 1944
- Η μάχη στο Πέτσε Φεβρουάριος 1944
- Η επιχείρηση του Ιουνίου Απρίλιος 1944
- Επίθεση στη πόλη του Δέλβινου 21 Ιουλίου 1944
- Η ένταξη του πρώτου λόχου του τάγματος 6 Αυγούστου 1944
- Εγκαίνια της 14ης ταξιαρχίας στον κάμπο της Σέπερης. 18 Αυγούστου 1944
- Η μάχη για την απελευθέρωση του Αργυροκάστρου 18 Σεπτεμβρίου 1944
- Τον Οκτώβριο 1943 στην δράση στη Λάβδανη
- Η τσέτα του Πωγωνίου που είχε ενταχθεί στο τάγμα «Θανάσης Ζήκος» χώρισε στα δύο:
1. Θ. Μάστορας στην 8η ταξιαρχία
2. Γιάννης Γκινόπουλος 19η ταξιαρχία.
Γιάννης Γκινόπουλος κομισάριος του πρώτου λόχου.
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Το πρώτο Εθνικοαπελευθερωτικό Συμβούλιο
- Δημοσθένης Χατζόλος
- Γιάννης Ρέτζιος
- Λεωνίδας Καλέμης
- Τέλης Μάνος
- Θωμάς Λώλης
- Μήτρος Λέκας
Εισαγγελέας: Γρηγόρης Μούτσας
Στο τάγμα «Θανάσης Ζήκος» συμμετείχε και ο Σπύρος Κυριάκος και ο Ν. Κατσάνος.
Στην 8η ταξιαρχία ο Παντελής Ντάλλας ( Θ. Τζίτζο, Σ. Πέτση)
Ο Νίκος Ντάλλας σε δυο δράσεις στην Ελλάδα
Οι δυο κόρες Χρυσάνθη και Τσίγια στην οργάνωση της Νεολαίας.
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Οι Σχωριάδες κατά την διάρκεια της Επιχείρησης του Χειμώνα, 1943 — 1944
Το φθινόπωρο του 1943 οι δυνάμεις του Εθνικοαπελευθερωτικού Στρατού έδρεπαν πολλές επιτυχίες
σε όλη τη χώρα. Αυτές οι επιτυχίες δημιούργησαν ταραχές στους ναζιστές κατακτητές και τις συντηρητικές
δυνάμεις. Γι' αυτό, με σκοπό να καταστρέψει τον Εθνικοαπελευθερωτικό Στρατό, καθώς και τα συμβούλια
που συστήνονταν σε όλη τη χώρα, οι ναζιστές αποφάσισαν να τελέσουν μια μεγάλη επιχείρηση επιστρατεύοντας περισσότερους αστυνομικούς, ζογκίστες και μπαλίστες.
Τον Ιανουάριο του 1944 ένα γερμανικό κομβόι καθοδηγούμενο από τους μπαλίστες, άρχισε να κινείται
με κατεύθυνση προς τη Βοστίνα — Σωπική. Αποτελούνταν από 700 Γερμανούς, εξοπλισμένοι με ορεινό
πυροβολικό και με ολμοβόλο διαφόρων διαμετρημάτων. Πορευόταν με ταχύτητα προς τη Σωπική. Ο
σκοπός τους ήταν να καταλάβουν την Πολύτσιανη, να πολιορκήσουν και να εξοντώσουν τις δυνάμεις των
παρτιζάνων, που δρούσαν στις περιοχές Πωγώνι — Λουντζουρία — Ζαγοριά και να κατέστρεφαν την
υλική βάση. Στη Σωπική είχε αποθήκη τροφίμων, στην Πολύτσιανη ήταν το νοσοκομείο των παρτιζάνων
με πολλούς τραυματίες και ασθενείς, ενώ στη Σέπερη ήταν οι βάσεις και οι αποθήκες της πρώτης ζώνης
δράσης. Γι' αυτόν τον λόγο αυτό το σχέδιο έπρεπε να χαλάσει πάση θυσία. Το γερμανικό κομβόι έπρεπε
να εμποδιστεί σε τέτοιο βαθμό, ώστε οι δυνάμεις των παρτιζάνων να είχαν τη χρονική ευχέρεια να αποσυρθούν στην Πρεμετή. Κι έτσι έγινε.
Στις 25 Ιανουαρίου το βράδυ έφτασαν οι δυνάμεις των παρτιζάνων. Ήταν περίπου 60 άτομα ενταγμένοι στον πρώτο και τον τρίτο λόχο του πέμπτου Τάγματος της πρώτης Ταξιαρχίας. οι παρτιζάνοι αμέσως
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μελέτησαν την περιοχή, συνέταξαν το σχέδιο δράσης και έλαβαν θέση στα στρατηγικά σημεία, σύμφωνα
με το σχέδιο στην ανατολική πλευρά της Σωπικής. Ο καιρός ήταν ομιχλώδης, έβρεχε και χιόνιζε. Η
γερμανική εμπροσθοφυλακή που αποτελούνταν από 80 άτομα, ο οποίοι προχωρούσαν σε κάποια απόσταση μεταξύ τους, πλησίαζαν τη Σωπική. Όταν έφτασαν μέχρι κάποιο σημείο, άφησαν μια ομάδα
40-50 ατόμων, ενώ οι υπόλοιποι συνέχισαν την πορεία τους με κατεύθυνση προς τον δεύτερο λόχο των
παρτιζάνων, οι οποίοι είχαν βρει ένα κατάλληλο σημείο και παρατηρούσαν μεταμφιεσμένοι τις κινήσεις
του εχθρού. Ήταν η καλύτερη στιγμή για να ξεκινήσουν την επίθεση. Δόθηκε η διαταγή και ξεκίνησε
αμέσως η επίθεση. Ο καταιγισμός των πυροβολισμών των παρτιζάνων θέρισε τους Γερμανούς στρατιώτες
και δεν τους άφηνε το περιθώριο να ανταποδώσουν. Εκείνοι ήταν περικυκλωμένοι από όλες τις πλευρές
και όπου και να πηγαίναν, τους περίμενε η σφαίρα των παρτιζάνων. Παρόλες τις προσπάθειες των υπολοίπων δυνάμεων των Γερμανών να βοηθήσουν την εμπροσθοφυλακή τους, δεν τα κατάφεραν. Οι Γερμανοί αφού είδαν την βαριά ήττα τους, επέλεξαν τον δρόμο της Οψάδας — Τσιάτιστας και άρχισαν να
αποσύρονται με μεγάλες απώλειες σε ανθρώπους και σε πυρομαχικά και κυρίως μη εκπληρώνοντας τον
στόχο τους.
Την επομένη το πρωί στις 8 συνεδρίασε η διοίκηση του τάγματος και κατέστρωσε ένα σχέδιο και
καινούργια επίθεση εναντίων των Γερμανών. Συνέχιζε να χιονίζει. Οι παρτιζάνοι είχαν μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ένα μέρος τους συγκεντρώθηκε γύρω από την εκκλησία, που ήταν μεταξύ Σωπικής και
Σχωριάδων. Αλλά, εκείνη τη στιγμή ήρθε ο αγγελιοφόρος και έφερε την εντολή για την απόσυρση των
δυνάμεων των παρτιζάνων προς την Πρεμετή. Η αποστολή που είχε ανατεθεί στο πρώτο Τάγμα της
πρώτης Ταξιαρχίας είχε στεφθεί με επιτυχία. Το νοσοκομείο με τους ασθενείς και τους τραυματίες είχε

221

Συλλογή Αρχείων

απομακρυνθεί από την Πολύτσιανη. Η υλική βάση που βρισκόταν στη Σωπική και στο Ζαγόρι είχε μεταφερθεί αλλού. Μεγάλη βοήθεια σε όλο αυτό το εγχείρημα έδωσαν οι χωρικοί και κυρίως οι γυναίκες
με τα ζώα τους, όταν οι δυνάμεις των παρτιζάνων άρχισαν να μετακινηθούν διαμέσου της Δερόπολης προς
την Πρεμετή.
Οι ναζιστές και οι συνεργάτες τους οι μπαλίστες, εξαγριωμένοι από την αντίσταση που βρήκαν μπροστά
τους και την ήττα που έπαθαν, άρχισαν να εκδικούνται σκοτώνοντας, λεηλατώντας και καίγοντας τα χωριά.
Στις 26 Ιανουαρίου πυρπόλησαν τη Σωπική, καίγοντας 187 σπίτια, λεηλατώντας πάνω από 800 αιγοπρόβατα και σκοτώνοντας πολλούς ανθρώπους. Την επόμενη μέρα στις 27 Ιανουαρίου, πυρπόλησαν
και τις Σχωριάδες, όπου εκτός των φόνων, των σπιτιών που έκαψαν και των λεηλασιών, πήραν ομήρους
και ηλικιωμένους και παιδιά τους οποίους έστειλαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και το πιο ντροπιαστικό
για έναν στρατό που φέρονταν ως τίμιο, πήραν με τη βία μια ομάδα γυναικών.
Οι Σχωριάδες στην Επιχείρηση του Ιουνίου 1944
Την περίοδο που στην Πρεμετή (24 Μαΐου 1944) ολοκλήρωνε τις εργασίες του το ιστορικό Συνέδριο
της Πρεμετής, οι γερμανικές δυνάμεις ανέλαβαν μια άλλη μεγάλη επιχείρηση εναντίον του Εθνικοαπελευθερωτικού Κινήματος. Αυτή ήταν η Επιχείρηση του Ιουνίου, όπου κατά τη δεύτερη φάση του καταλαμβάνει και την περιοχή και τις Σχωριάδες πιο ειδικά.
Πλησίον της Κλοκής, ανατολικά του χωριού, οι δικές μας δυνάμεις των παρτιζάνων υποχρέωσαν τις
δυνάμεις των Γερμανών να υποχωρήσουν με κατεύθυνση την Ελλάδα απ' όπου είχαν έρθει. Οι παρτιζάνοι
πολέμησαν και αντιστάθηκαν για 12 μέρες. Μια σκληρή μάχη έγινε στους πρόποδες του βουνού της Νε-
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μέρτσκας, όπου ένας λόχος του 40U Τάγματος της Ταξιαρχίας (βλέπε: Κιαζίμ Κόντη, εφημερίδα «Luftetari» (ο πολεμιστής) αρ. 38, ημερ. 12 Μαί'ου 1963), παρόλο που κάποια στιγμή βρέθηκε πολιορκημένος, αλλά με μια μάχη σώμα με σώμα κατάφερε να σπάσει την πολιορκία και να σωθεί. Εκείνη
τη στιγμή, το 3 0 Τάγμα της Ταξιαρχίας, επιτέθηκε στην οπισθοφυλακή του εχθρού, εξολόθρευσε τη
διοίκησή τους και σκότωσε περίπου 40 Γερμανούς.
Μετά από μερικές ημέρες οι Γερμανοί με νέες δυνάμεις επιστρέφουν στη Σωπική και προκαλούν,
όπως το συνήθιζαν μεγάλες ζημιές και καταστροφές, καθώς και καινούργιες δολοφονίες.
Παναγιώτης Πάνος
Επέστρεψε στο Πωγώνι κατά τα τέλη Δεκεμβρίου 1942. (σελ. 66)
Τον Φεβρουάριο 1943 διορίστηκε κομισάριος της τσέτας.
Μετά τη Συνδιάσκεψη της Περιφέρειας, η Επιτροπή της Περιφέρειας, σύμφωνα με τις οδηγίες του
Κομμουνιστικού Κόμματος της Αλβανίας, τον διόρισε στην οργανωτική ομάδα που θα εργάζονταν στην
περιοχή του Πωγωνίου.
Θοδωρής Μάστορας
Στις αρχές Νοεμβρίου 1943 έγινε δεκτός στο Κόμμα.
Στις 26 Νοεμβρίου 1943 διορίστηκε Διοικητής του 10u Λόχου του Τάγματος «Θανάσης Ζήκος».
Την άνοιξη του 1942 ήταν μέλος στην μονάδα του Κινήματος με κέντρο το βουνό του Χλωμού

223

Συλλογή Αρχείων

Λευτέρης Τάλος
Ο Λευτέρης Τάλος την περίοδο του μακελειού της Γλύνας δρούσε με την τσέτα του Πωγωνίου, με
ανάθεση ειδικής αποστολής από την Επιτροπή Περιφέρειας του κόμματος. (Π.Τς. σελίδα 92)
Ο εκφασισμός του σχολείου
Η απόφαση του Υπουργικού συμβουλίου πως ως επίσημο χαιρετισμό όριζε τον φασιστικό τρόπο χαιρετισμού, ακολουθήθηκε από την εγκύκλιο της 29ης Σεπτεμβρίου 1939 του Υπουργείου Παιδείας. Σε
εκείνη την εγκύκλιο δινόταν η οδηγία στους δασκάλους των δημοτικών σχολείων, οι μαθητές να χαιρετίσουν υποχρεωτικά με φασιστικό τρόπο σηκώνοντας ψηλά το δεξί της χέρι. Αυτή η απόφαση έγινε δεκτή
με θυμό από τους μαθητές και τους πατριώτες διδασκάλους.
Η άρνηση εγγραφής στο Φασιστικό Κόμμα της Αλβανίας των δασκάλων.
Για την φασιστική στολή και τον σχηματισμό της φασιστικής οργάνωσης για τους μαθητές. Balilla e gioventu fascista .
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Η ίδρυση της τσέτας των παρτιζάνων του Πωγωνίου
Τον Φεβρουάριο του 1943, στην τοποθεσία Μετόχι, μεταξύ της Σωπικής, Σχωριάδων και Χλωμό,
οργανώθηκε μια ευρεία συνέλευση όλων των ενόπλων του Πωγωνίου, περίπου 60 άτομα. Την συνέλευση
διηύθυνε ο σύντροφος Παναγιώτης Πάνος από την Τσιάτιστα. Σ' αυτή την συνέλευση αποφασίστηκε η
ίδρυση της πρώτης τσέτας παρτιζάνων του Πωγωνίου, με κομισάριο τον Παναγιώτη Πάνο. Για τον εξοπλισμό της τσέτας έδωσε μια σημαντική βοήθεια ο λαός της περιοχής, παραδίδοντας μια ποσότητα όπλων
που κρατούσε κρυμμένα από την εποχή του ελληνοϊταλικού πολέμου. Ένα από τα καθήκοντά του ήταν
να μην επιτρέψει τον εχθρό να πατήσει στην περιοχή του Πωγωνίου. ΓΙ' αυτόν τον σκοπό είχαν οριστεί
στην περιοχή θέσεις φρουράς ποΙ) βρίσκονταν σε στρατηγικά σημεία. Σ' αυτές τις θέσεις έκαναν σκοπιά
τα μέλη της τσέτας από 3 ώρες ο καθένας.
Ταυτοχρόνως η τσέτα βοηθούσε τα Εθνικοαπελευθερωτικά Συμβούλια των χωριών για την εκτέλεση
των διαφόρων αποφάσεων.
Η τσέτα του Πωγωνίου όπου συμμετείχαν και παιδιά από τις Σχωριάδες, αυξάνονταν και έκανε διάφορες πολεμικές ενέργειες. Εκείνη συνεργάζονταν και με τις τσέτες των άλλων περιοχών.
Το Σεπτέμβριο του 1943 αφού πληροφορήθηκαν για τις προετοιμασίες που έκαναν οι φασίστες για
να επιτεθούν την περιοχή της Ζαγοριάς από την πλευρά του Τσαγιούπη, η τσέτα του Πωγωνίου βοήθησε
την περιοχή με 150 οπλισμένα άτομα.
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Όπως η τσέτα καθώς και οι οπλισμένοι της περιοχής συμμετείχαν τον Αύγουστο του 194? στην
μάχη της Μαρινέζας του Λιμπόχοβου, τον Σεπτέμβριο στο Γκρεχότι κτλ.
Η σύσταση του δικαστικού σώματος στο χωριό
Προς βοήθεια του Εθνικοαπελευθερωτικού Συμβουλίου, κατά τα μέσα Ιουλίου του 1943 συγκροτείται το δικαστικό σώμα του χωριού, αποτελούμενο από 5 άτομα που εκλέχθηκαν με δημοκρατικές
διαδικασίες. Πρόεδρος του σώματος επελέγη ο Γρηγόρης Μούτσος.
Αυτό το σώμα δίκαζε τις υποθέσεις που αφορούσαν εσωτερικά θέματα του χωριού με κανονικές επίσημες κλήσεις και με δίκαιη κρίση.
Η συγκρότηση του Συμβουλίου της Αντιφασιστικής Νεολαίας
Μετά την πρώτη Συνδιάσκεψη της Νεολαίας της Περιφέρειας Αργυροκάστρου που πραγματοποιήθηκε στην Πολύτσανη στις 8 Δεκεμβρίου 1943, κατά τις 15 Δεκεμβρίου ήρθαν στο χωριό μας οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής Νεολαίας της Περιφέρειας, και οργάνωσαν σε ένα δωμάτιο του σχολείου
μια ευρεία συνέλευση με τους νέους του χωριού και μέσα σε ένα κλίμα ενθουσιασμού εξελέγη το πρώτο
Συμβούλιο της Αντιφασιστικής Νεολαίας του χωριού αποτελούμενο από 5 άτομα.
Η Οργάνωση της Νεολαίας πραγματοποιούσε διάφορες συσκέψεις με τα μέλη της, βοηθούσε τις
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Η ίδρυση του Συμβουλίου της Αντιφασιστικής Γυναίκας
Κατά την ένδοξη περίοδο του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα, έναν σημαντικό ρόλο έπαιξε και η
σχωριαδίτισσα γυναίκα, η οποία ποτέ δεν δίστασε να παρέχει την βοήθειά και την συμβολή της.
Μετά την πρώτη Συνδιάσκεψη της Αντιφασιστικής Γυναίκας της Περιφέρειας που πραγματοποιήθηκε στην Νιβάνη τον Απρίλιο του 1944, ιδρύθηκε και η Οργάνωση της Αντιφασιστικής Γυναίκας.
Η Οργάνωση της Γυναίκας εξέλεξε το Συμβούλιό της. Οι γυναίκες ήταν εκείνες που έπλεκαν μάλλινες
κάλτσες και πουλόβερ για τους παρτιζάνους, που μοίραζαν τη μπουκιά τους, ήταν πάντοτε πρόθυμες να
βοηθήσουν με τα ζώα τους στις πολεμικές επιχειρήσεις.
δυνάμεις των παρτιζάνων, έκανε διάφορες εθελοντικές εργασίες στο χωριό. Κατ' αυτήν την περίοδο είχε
συγκροτηθεί και η ομάδα της κομμουνιστικής νεολαίας .
Αυτοί είχαν επαφές με τον αντιπρόσωπο της Περιφέρειας τον σύντροφο Εκερέμ Ντόμπι, ο οποίος
εκείνη την περίοδο υπήρξε οργανωτικός γραμματέας των ομάδων του Πωγωνίου.
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Μερικά στοιχεία από το ιστορικό της Οργάνωσης της Νεολαίας του χωριού Σχωριάδες
Η Κομμουνιστική Οργάνωση της Νεολαίας του χωριού Σχωριάδες ιδρύθηκε στις 22 Δεκεμβρίου
1943. Αποτελούνταν από 5 μέλη όπως: 1. Η Πολυξένη Κυριάκο 2. Η Αγλαΐα Καλύβα 3. Η Όλγα
Μπάντο 4. Η Ευδοξία Παντάζου 5
Η οργάνωση επιτελούσε ένα προπαγανδιστικό και υποκινητικό έργο πραγματοποιώντας συναντήσεις
με τους κομμουνιστές συντρόφους του χωριού καθώς και με τον Βασίλη Κάτι, ο οποίος δρούσε σ' αυτήν
την περιοχή. Αυτή η οργάνωση αποτελούσε το στήριγμα των δυνάμεων των παρτιζάνων εδώ.
Η οργάνωση έχει ξεσκεπάσει ανοιχτά μερικές σκέψεις και την σοβινιστική πολιτική, όπως ήταν η περίπτωση μιας νεαρής κοπέλας η οποία εκφραζόταν ανοιχτά για την επίδραση του Ελληνικού Σοβινισμού
διότι εκείνη είχε τον αρραβωνιαστικό της και την οικογένεια, όπως τον πατέρα και τον αδερφό της στο
εξωτερικό.
Μάλιστα σε μια συνέλευση ακόμα και στα τραγούδια κριτικάρανε αυτή την στάση της. Από την οργάνωσή μας πήγαν παρτιζάνοι 9 άτομα, ο πιο μικρός εκ των οποίων ήταν ο Παντελής Ντάλλας στην ηλικία των 15 ετών και έπεσε ηρωικά στην απελευθέρωση των Τιράνων στις 14 Νοεμβρίου 1944.
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Μετά την απελευθέρωση η νεολαία μας εντάχθηκε στις εθελοντικές ομάδες για την αναδόμηση του
καμένου χωριού μας. Αξίζει να αναφερθεί πως η ορμή της Νεολαίας που αναλάμβαναν την μεταφορά
των οικοδομικών υλικών με ζώα ή ο εθελοντισμός και η τόλμη του νεαρού Γιάννη Μήτση, ο οποίος
ήταν ο πρώτος που πήγε εθελοντής στις εργασίες του Δρόμου Κούκεσι — Πεσκοπία.
Δεν υπήρξαν εργασίες και δράσεις όπου η νεολαία των Σχωριάδων να μην διακρίθηκε. Αναφέρουμε μόνο πως στην Ταξιαρχία
«Θανάσης Ζήκος» στον σιδηρόδρομο Δυρράχιο — Τίρανα συμμετείχαν 15 άτομα. Στο σιδηρόδρομο Φίερι — Ρογκοζίνα συμμετείχαν 10 κορίτσια και πολλά άλλα παραδείγματα.
Στην αναμόρφωση του κάμπου της Δρόπολης συμμετείχαν 8
κοπέλες καθώς και σε άλλες τοπικές δράσεις όπως στο άνοιγμα του
δρόμου του Πωγωνίου. Στην κολεκτιβοποίηση της γεωργίας η νεολαία του χωριού μας ήταν η πρώτη που στήριξε και βοήθησε όσον
αφορά αυτό το θέμα, όπως ήταν το παράδειγμα του Αντρέα
Μπέλλο, ο οποίος άφησε την άδεια και γύρισε από την Πολύτσανη
και εργάστηκε με τον Στέφανο Τσάτση για την κολεκτιβοποίηση
και άλλα παραδείγματα.
Από την οργάνωση της νεολαίας του χωριού Σχωριάδες.

Ο Παντελής Ντάλλας
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Η τσέτα των παρτιζάνων του Πωγωνίου
Τον Φεβρουάριο του 1943 σε μια ευρεία συνέλευση στο Μετόχι μεταξύ των Σχωριάδων, του Χλωμού
και της Σωπικής αναδιοργανώθηκε η μονάδα στην τσέτα, με κομισάριο τον Παναγιώτη Πάνο. (Π. Τσ.
σελ. 66)
Την περίοδο του μακελειού της Γλύνας, η τσέτα του Πωγωνίου απαριθμούσε περίπου 70 άτομα.
(σελ.91).

Το Πωγώνι ελεύθερη περιοχή
Μετά την καταστροφή του εχθρικού σταθμού της Τσιάτιστας, το Πωγώνι έγινε ελεύθερη περιοχή,
μια ασφαλής περιοχή του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα. Από τις πρώτες μέρες εγκαταστάθηκε η ελεύθερη λαϊκή εξουσία.
Εκλέχθηκαν στα χωριά με την ελεύθερη βούληση του λαού τα Εθνικοαπελευθερωτικά Συμβούλια.
Εδώ εγκαταστάθηκαν:
Η Διοίκηση της Περιφέρειας
Το νοσοκομείο παρτιζάνων της πρώτης ζώνης δράσης
Το τηλεφωνικό κέντρο
Το τσαγκαράδικο και το ραφείο με δεκάδες τσαγκάρηδες και ράφτες Ο φούρνος
Οι αποθήκες τροφίμων και πολεμικού υλικού
Εδώ έλαβαν χώρα μια σειρά γεγονότων της περιόδου του πολέμου:
Στις 5 Ιουνίου 1943 για 4 μέρες έκανε τις εργασίες του η μονάδα του Κόμματος για την περιφέρεια
Στις 3 και 4 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκαν οι εργασίες η 1η Συνδιάσκεψη των
Αντιφασιστικών Εκπαιδευτικών της Περιφέρειας
Στις 8 Δεκεμβρίου, η Συνδιάσκεψη της Αντιφασιστικής Νεολαίας της Περιφέρειας
Τον Δεκέμβριο εξελέγη το Εθνικοαπελευθερωτικό Συμβούλιο της Περιφέρειας Στις 15 Δεκεμβρίου
1943 εγκαινιάστηκε το Τάγμα «Θέμο Βάση » με πυρήνα την τσέτα « Κότο Χότζη »
Στις 19 Δεκεμβρίου εγκαινιάστηκε η τσέτα «Καστριότ Μούτσο»
Τον Ιούνιο 1944 η Συνδιάσκεψη της Αντιφασιστικής Νεολαίας (Π. τς. σελ. 94-95)
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Το τελωνείο στη Σωπική
Τα τελωνεία τελούσαν υπό τη διεύθυνση της Διοίκησης της Περιφέρειας που είχε εγκατασταθείς
την Πολύτσανη. Έγινε και στην Σωπική τελωνείο. Τελωνιακός φόρος επιβλήθηκε στους κυρίως στους
Έλληνες εμπόρους, οι οποίοι αγόραζαν εμπόρευμα στην Αλβανία. Τα σιτηρά και τα είδη τροφίμων
δεν φορολογούνταν για να αποφευχθεί κατ' αυτόν τον τρόπο η ανάπτυξη της μαύρης αγοράς και την
αύξηση των τιμών.

Μνημείο στην μνήμη του μάρτυρα και αγωνιστή Παντελή Ντάλλα, ο οποίος σε
ηλικία 15 ετών έπεσε ηρωικά στην μάχη για την απελευθέρωση των Τιράνων
στις 14 Νοεμβρίου 1944. Πριν τη δεκαετία του ‘90.
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Το μνημείο του Παντελή Ντάλλα μετά τη δεκαετία του ‘90.

Στρατιωτική διοίκηση της περιοχής και η
τηλεφωνική διασύνδεση
Στις 17/8/1943 συστήθηκε η Διοίκηση της περιοχής και επίκεντρο την Πολύτσανη. Την ίδια περίοδο κατάφεραν να στήσουν και την τηλεφωνική
επικοινωνία, γεγονός που έπαιξε σημαντικό ρόλο
κατά την διάρκεια του πολέμου.
Η Πολύτσανη συνδεόταν με το τηλεφωνικό κέντρο του Λιμπόχοβου. Είχε τηλεφωνικά κέντρα στη
Σούχα, στη Στεγόπολη και στη Σέλτση. Τηλ' φωνο
έβαλαν και στην Σωπική, το οποίο χρησιμοποιούσε
ο φρουρός παρτιζάνος της Σωπικής.
Το τηλεφωνικό κέντρο της Πολύτσανης συνδέθηκε με το τηλεφωνικό κέντρο του Γενικού Επιτελείου με επίκεντρο το Σαβντάρη του Οπάρη.
(Μάρτιος-Σεπτέμβριος 1943.
Βλέπε: Περιοδικό Η τηλεπικοινωνία κατά την
διάρκεια του πολέμου από τον Γάκη Πρόγκρη.
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Το Πωγώνι μια από τις πρώτες εστίες του Εθνικοαπελευθερωτικού Κινήματος γεμάτη με
ιστορικό πολεμικά γεγονότα
Όπως παντού στην Αλβανία, έτσι και στο ορεινό Πωγώνι, η ζωή πριν την απελευθέρωση κυλούσε
φτωχικά, γεμάτη με βάσανα και κακουχίες. Οι πολλοί φόροι, όπως το δέκατο, το τζελέπι κτλ. επιβάρυναν
τις πλάτες των εργατικών μαζών. Στην Τσιάτιστα, ασκούσε εξουσία ο σατράπης κτηματίας Σεφκέτ Σαντουλού — μπέης. Πολλοί πωγωνίτες υποχρεωμένοι από την βαριά πολιτικό-οκονομικό-κοινωνική καταπίεση από τη νιότη τους, έπαιρναν τον πικρό δρόμο της μετανάστευσης, την φυγή. Ο αναλφαβητισμός
καθώς και οι διάφορες ασθένειες ήταν δυο άλλες πληγές για τον φτωχό λαό. Αυτή η δύσκολη ζωή, αυτή
η αδικία, καλλιέργησε το μίσος στην καρδιά του Θανάση Ζήκο, του γενναίου υιού αυτής της περιοχής,
ο οποίος θυσίασε την ζωή του για να θριαμβεύσουν τα υψηλά ιδανικά της σωτηρίας του λαού, για μια
καινούργια ζωή.
Ο Θανάσης, γεννήθηκε στο χωριό Σωπική στις 10 Νοεμβρίου 1910. Από την θέση του Γραμματέως
Δικαστηρίου, όπου είχε διοριστεί, έβλεπε καλύτερα τις αδικίες των νόμων της φεουδοαστικής κυβέρνη-
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σης, το κατακάθι της, τις παρανομίες που γίνονταν, οι άδικες αποφάσεις που λαμβάνονταν στις πλάτες
των φτωχών και βλέποντας έτσι την ζωή στην σκληρή της πλευρά, αυξήθηκε το μίσος του κατά των καταπιεστών και η αγάπη του για τους καταπιεσμένους. Συμβούλευε τους φτωχούς, τους έδινε κουράγιο
και τους έδειχνε τον δρόμο των προσπαθειών και του αγώνα.
Για να γλυτώσει από τις φυλακές, μετά το κίνημα του Φίερι, στο οποίο ο Θανάσης συμμετείχε ενεργά,
πέρασε στην Ελλάδα, στην Γιουγκοσλαβία, στην Ιταλία, στην Ρουμανία, παντού διωγμένος κατά πόδας
από τους πράκτορες της φασιστικής κυβέρνησης. Όταν περνούσε από την Γιουγκοσλαβία προς την Ρουμανία, τον συνέλαβαν οι φύλακες και κρατήθηκε για λίγο καιρό στα μπουντρούμια του ρουμανικού φασισμού. Οι ταλαιπωρίες, η μούχλα της φυλακής, η υγρασία του τσιμέντου, έθιξαν την υγεία του και
απέκτησε φυματίωση. Αλλά και σε αυτή την κατάσταση, εκείνος συνέχισε τον αγώνα που είχε ξεκινήσει.
Ήθελε να πάει στην Ισπανία ως εθελοντής στις διεθνής ταξιαρχίες, παρόλο που οι πνεύμονές του ήταν
σε άσχημη κατάσταση, αλλά οι σύντροφοί του δεν τον άφησαν. Μπαίνει για θεραπεία σε ένα σανατόριο
στην Γαλλία, και εργάζεται από πόλη σε πόλη για να κηρύξει τον πόλεμο κατά του φασισμού. Από το
Φθινόπωρο του 1938 είχε αποκαλύψει τον ρόλο του αρχηγού της 5 ης Αλβανικής Φάλαγγας, που ήταν
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ο Μουσταφά Κρούγια. Ήταν ο πρώτος που ξεσκέπασε τον ρόλο του Κιαζίμ Κωτσούλη, ένας από τους
πρώτους που ίδρυσαν την Αλβανική Ομοσπονδία στην Γαλλία.
Εκείνος ήταν ένας οραματιστής, έβλεπε το μέλλον, τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα. Πέθανε στην
Γιουγκοσλαβία όπου είχε πάει σαν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας, να θέσει την
ιδέα της ένωσης και της οργάνωσης, και από εκεί να έρχονταν στην Αλβανία. «Και ο Θανάσης Ζήκος,
όπως ο Αλή Κελμέντη και ο Αβνή Ρουστέμη, έζησε και πέθανε σαν λεοντόκαρδος για την ελευθερία».
Αλλά, οι πόθοι των χωρικών του Πωγωνίου και ολόκληρου του Αλβανικού λαού, πραγματοποιήθηκαν
εξ ολοκλήρου με τον θρίαμβο του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα που έκανε ο λαός υπό την σοφή και
ώριμη καθοδήγηση του Κομμουνιστικού του Κόμματος (σήμερα Κόμμα Εργασίας) με επικεφαλή τον
σύντροφο Ενβέρ Χότζα. Το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα στην περιοχή του Πωγωνίου ξεκίνησε σε οργανωμένη μορφή την άνοιξη του 1942, με την έλευση των πρώτων παρανόμων και τον σχηματισμό
μια ομάδας δράσης στα χωριά Πολύτσανη, Σχωριάδες και Χλωμό. Τον Ιούνιο του 1942 στην Πολύτσανη, Σχωριάδες, Χλωμό και Μαυρόγερη, πέρασε παράνομος και ο σύντροφος Πύρρο Κόντη, ο οποίος
σε μερικά απομονωμένα και ασφαλή μέρη, συναντήθηκε με μερικούς νέους και τους μίλησε για την
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ανάγκη του αγώνα κατά του φασισμού και των προδοτών του λαού, για τον αγώνα της Σοβιετικής Ένωσης
και τον σχηματισμό των πρώτων ομάδων των ανταρτών, για την κατάρρευση της παλαιάς εξουσίας και
την δημιουργία της νέας λαϊκής εξουσίας, για την ανάγκη της διατήρησης της υπόνοιας πως ο εχθρός
παρακολουθούσε κάθε κίνηση και πόσο μάλλον που η δράση γινόταν κάτω από την μύτη των καραμπινιέρων. Για να γλυτώσουν από την παρακολούθηση των καραμπινιέρων, ο σύντροφος Πύρρο Κόντη, τον
Ιούλιο 1942, κάλεσε μερικούς νεαρούς από την Πολύτσανη στη Νιβάνη, τάχα για να παίξουν ποδόσφαιρο. Μια τέτοια συνάντηση έγινε λίγο αργότερα και στην Πολύτσανη, όπου ήρθε μια ομάδα νέων
από την Ζαγοριά ανάμεσα στους οποίους ήταν και ο Σωτήρης Παπούλης. Τον Φθινόπωρο του 1942 άρχισε στο Πωγώνι ο σχηματισμός των ομάδων των ανταρτών. Έτσι γύρω στις 15 Σεπτεμβρίου 1942,
κάπου κοντά στις Σχωριάδες, η Λαϊκός Ήρωας Θοδωρής Μάστορας κάλεσε μια συνέλευση και είχε ως
σκοπό τον σχηματισμό μιας οπλισμένης τσέτας. Στα χωριά άρχισε η ίδρυση μονάδων ανταρτών. Στην
ομάδα των Σχωριάδων συμμετείχαν ο Γιάννης Παππάς, ο Θανάσης Ζώης κτλ. Η γη έτρεμε κάτω από τα
πόδια των Γερμανών. Το Πωγώνι, αν και τυπικά βρισκόταν στα χέρια τους, στην πραγματικότητα παρόλο
που βρισκόταν κάτω από τη μύτη των εχθρών μετατρεπόταν σε μια βάση των μονάδων μας.
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Αυτό το συμπεραίνουμε και από τις ομολογίες των ιδίων των εχθρών. Έτσι από μια ανακοίνωση με
αρ. 1871/11 με ημερομηνία 13/11/1942 υπογεγραμμένο από τον Γενικό Διοικητή της Ταξιαρχίας
τον Σίλβιο Ρομπίνο το πρώτο σώμα των αλβανικών βασιλικών καραμπινιέρων έγραφε: «Η οπλισμένη
τσέτα αποτελούμενη από περίπου 30 άτομα που πήγε στο Λάμποβο του Λιμπόχοβου στις 12 Νοεμβρίου
1942 και μοίρασε στον λαό τα δέκατα, και έφυγε προς την Πολύτσανη». Την ίδια περίοδο το εν λόγω
σώμα ενημερώνει πως ο σταθμός στην Πολύτσανη είχε ενδυναμωθεί.
Αλλά παρόλα τα μέσα που λάμβανε ο εχθρός, δεν εμπόδιζαν την επέκταση του Κινήματος στην περιοχή του Πωγωνίου. Εκείνη την περίοδο, ξεκίνησαν πιο εντατικά οι δράσεις εναντίων τους. Τον Νοέμβριο του 1942, ακούστηκαν οι πρώτοι πυροβολισμοί των όπλων των παρτιζάνων. Στο τεύχος του
Νοεμβρίου της εφημερίδος «Η Φωνή του Λαού» έγραφε: «... διότι κοντά στο Μαυρόγερο-Πολύτσανη,
ένας παρτιζάνος ο οποίος πήγαινε να ενωθεί με την τσέτα του, συνάντησε Ιταλούς καραμπινιέρους, άρχισε την μάχη, τραυμάτισε έναν εξ αυτών, και οι υπόλοιποι όπως συνηθίζουν οι φασίστες, αποσύρθηκαν
διαλυμένοι». Μερικές μέρες αργότερα άρχισαν οι δράσεις για την εξόντωση των συνοριακών φυλακίων
των φασιστών στο Πωγώνι. Στις 9 Δεκεμβρίου 1942, μια ομάδα παρτιζάνων αποτελούμενη από περίπου
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30 άτομα με επικεφαλής τον μάρτυρα Θέμο Βάση, περικύκλωσε και αφόπλισε τους συνοριοφύλακες της
Σωπικής, που ήταν 4 Ιταλοί στρατιώτες και 5 Αλβανοί στρατιώτες, ενώ 3 μέρες αργότερα, στις 12 Δεκεμβρίου, τελέστηκε η επιχείρηση του αφοπλισμού του Σταθμού της Τσιάτιστας. Σ' αυτή την επιχείρηση
συμμετείχαν ο Θοδωρής Μάστορας, ο Θανάσης Ζώης κτλ. Οι παρτιζάνοι υποδέχθηκαν με ενθουσιασμό
από τους χωρικούς και αυτό το ομολόγησαν και οι ίδιοι οι κατακτητές. Στην μηνιαία αναφορά με αρ.
01410 υπογεγραμμένο από τον Κώτσο Μούκα, το βασιλικό αστυνομικό τμήμα Αργυροκάστρου , έγραφε
προς την γενική διεύθυνση της αστυνομίας: «...στρατολογούν νέους συντρόφους, και από τον τοπικό πληθυσμό η οποία τους έχει μεγάλη συμπάθεια, όπως και από τις σειρές των στρατιωτικών και αστυνομικών,
αρκετοί εκ των οποίων τον τελευταίο καιρό έχουν λιποτακτήσει με όπλα». Στην καταστροφή του συνοριακού σταθμού της Τσιάτιστας, όλη η περιοχή του Πωγωνίου απελευθερώθηκε δια παντός. Μετά την απελευθέρωση άρχισε η οργάνωση της νέας λαϊκής εξουσίας, που ολοκληρώθηκε σε όλα τα χωριά μέσα στον
μήνα Δεκέμβριο του 1942.
Τον Φεβρουάριο του 1943, στην τοποθεσία «Μετόχι» στο κέντρο του Πωγωνίου, έγινε μια συνέλευση,
στην οποία έλαβαν μέρος όλοι οι οπλισμένοι της περιοχής, περίπου 60 άτομα καθώς και οι υπεύθυνοι με
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τις στρατιωτικές υποθέσεις στο Εθνικοαπελευθερωτικό Στρατό. Σ' αυτή την συνέλευση την οποία διηύθυνε ο Παναγιώτης Πάνος, αποφασίστηκε να σχηματιστεί η Τσέτα του Πωγωνίου. Κομισάριός της
εκλέχθηκε ο Παναγιώτης Πάνος. Για τον εξοπλισμό της τσέτας, μεγάλη συμβολή έδωσαν οι ίδιοι οι
χωρικοί, παραδίνοντας τα όπλα και κάθε είδος πολεμικού υλικού που κρατούσαν κρυφό από τον εχθρό,
με την ευχή: «πάρτε τα παιδιά και να βγείτε ασπροπρόσωποι».
Τα σημαντικότερα καθήκοντα της τσέτας ήταν: Να μην επιτρέπανε τον εχθρό να προχωρήσει στο
Πωγώνι και κατά δεύτερον να βοηθήσει την λαϊκή εξουσία στην εκτέλεση των ληφθέντων αποφάσεων
και την τήρηση της τάξης. Η τσέτα συνεργαζόταν και με τις άλλες ομάδες των παρτιζάνων των γειτονικών
περιοχών, ενάντια των προσπαθειών του εχθρού να διεισδύσουν σε αυτές τις περιοχές.
Έτσι, τον Δεκέμβριο του 1943, μόλις πήραν την πληροφορία ότι οι μπαλίστες ετοιμάζονταν να επιτεθούν την περιοχή της Ζαγοριάς από το Τσαγιούπι, περίπου 150 οπλισμένοι άντρες από το Πωγώνι,
πήγαν στη βοήθεια της μονάδας της Ζαγοριάς. Η τσέτα του Πωγωνίου, δρούσε κάτω από τις εντολές,
της Διοίκησης ης Περιφέρειας. Έτσι σε μια επιστολή με ημερ. 17/6/1943 υπογεγραμμένη από τον
Ζιχνή Σάκο, δινόταν η εντολή στην τσέτα ώστε να περνούσε ευθύς αμέσως στο Μακρύκαμπο και να
συναντηθεί με το τάγμα της Τσαμουριάς στην Επισκοπή. Σε ένα άλλο έγγραφο υπήρχε η εντολή για
να περάσουν στο Λιμπόχοβο, ενώ σε άλλο να πηγαίναν στην δράση για να καταλάβουν το Γκρεχότι,
μετά την παράδοση της φασιστικής Ιταλίας. Σε αυτές τις ενέργειες, εκτός από τα μέλη της τσέτας συμμετείχαν και απλοί χωρικοί. Κατά την διάρκεια του βάρβαρου εγκλήματος κατά των αθώων χωρικών
της Γλύνας (/1943) η τσέτα με περίπου 70 άτομα από όλα τα χωριά του Πωγωνίου, ξεκίνησε για την
Δρόπολη. Ο στόχος της τσέτας ήταν: να επιβάλει την τάξη, να εξαφανίσει μια ομάδα ληστών που εμφανίστηκε εκεί και κυρίως να αναπτύξει προπαγανδιστικό έργο υπέρ του Εθνικοαπελευθερωτικού
Αγώνα. Στο Μποζανίκ η τσέτα συνάντησε, πρόσφυγες που είχαν φύγει από τη Γλύνα μετά το μακελειό.
Εκεί, σε μια συνέλευση ο Π. Πάνος, τους μίλησε για το απάνθρωπο έγκλημα και την αποφασιστικότητα
των παρτιζάνων να εκδικηθούν. Η τσέτα κατάφερε να αποτύχει το σχέδιο του Βασίλη Σαχίνη, διότι κα-
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τέλαβε μια ποσότητα όπλων που είχαν αγοραστεί στην Ελλάδα για λογαριασμό του, με σκοπό τον εξοπλισμό των πρακτόρων του.
Αργότερα, τον Οκτώβριο του 1943, στην τσέτα του Πωγωνίου, εντάχθηκαν και 12 άλλα άτομα από
την Δρόπολη (η πλειοψηφία από την Δερβιτσιάνη) με επικεφαλής τον Θοδωρή Σιάνο, ενώ στις 26 Νοεμβρίου, προστέθηκε και η οπλισμένη ομάδα της άνω Δρόπολης σχηματίζοντας έτσι το τάγμα, που πήρε
το όνομα του μαχητή κομμουνιστή Θανάση Ζήκο. Διοικητής του τάγματος εκλέχθηκε ο σύντροφος Παναγιώτης Πάνος, ενώ κομισάριος ο Θοδωρής Σιάνος. Με την απομάκρυνση της τσέτας από το Πωγώνι,
για να προστατέψουν την περιοχή από τους μπαλίστες και τους ληστές, στα κρίσιμα σημεία όπως το Καλαμπάρι, το φαράγγι της Σέλτσης, το Καρφί και στο Μακρύκαμπο, πηγαίναν με σειρά διάφοροι άντρες,
με βάρδιες ανά τρεις μέρες.
Στα μέσα του 1943, σχηματίστηκε στο Πωγώνι το πρώτο Εθνικοαπελευθερωτικό Συμβούλιο της περιοχής, ο οποίος συγκεντρωνόταν τακτικά δυο φορές το μήνα και εξέταζε διάφορα θέματα, κυρίως με
εκείνα που είχαν να κάνουν με τον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα. Επίσης στο πρώτο μισό του 1943
σχηματίστηκαν ομάδες δράσης της Κομμουνιστικής Νεολαίας, στην Τσιάτιστα με 9 άτομα, στο Χλωμό
με 8, στην Πολύτσανη με 12, στις Σχωριάδες με 9 κτλ. Μετά την πρώτη διάσκεψη της Αντιφασιστικής
Νεολαίας της Περιφέρειας που έλαβε μέρος στην Πολύτσανη στις 8 Δεκεμβρίου του 1943, σε όλα τα
χωριά της περιοχής πέρασαν οι αντιπρόσωποι της Επιτροπής της Νεολαίας της Περιφέρειας και εκλέχθηκαν τα πρώτα Συμβούλια της Αντιφασιστικής Νεολαίας. Τον ίδιο μήνα σε μια συνέλευση που έγινε
στις Σχωριάδες, με την συμμετοχή όλων των Συμβουλίων της Νεολαίας των χωριών, εκλέχθηκε και το
πρώτο Συμβούλιο της Νεολαίας της περιοχής. Το 1944 σε όλα τα χωριά ιδρύθηκαν οργανώσεις της γυναίκας, τον Φεβρουάριο — Μάρτιο σχηματίστηκε στην Πολύτσανη η διοίκηση της χώρας, ενώ το Φθινόπωρο ιδρύθηκε η Οργάνωση του Κόμματος στην περιοχή. Με την διεύρυνση του Αγώνα η περιοχή μας
έγινε μια ασφαλής εστία του. Στην Πολύτσανη, το κέντρο της περιοχής, είχε την έδρα της η Διοίκηση
της Περιφέρειας. Εκεί στις 5 Ιουλίου 1943 τέλεσε τις εργασίες της η πρώτη ομάδα δράσης του Κόμματος
της Περιφέρειας, στις 8 Δεκεμβρίου η πρώτη Διάσκεψη της Αντιφασιστικής Νεολαίας, στις 10-14 Δεκεμβρίου εκλέχθηκε το πρώτο Εθνικοαπελευθερωτικό Συμβούλιο της Περιφέρειας. Στις 15 Δεκεμβρίου,
στην βάση της τσέτας «Κώτο Χότζη» σχηματίστηκε η τσέτα « Καστριότ Μούτσο» αποτελούμενη από 60
παρτιζάνους, ενώ το 1944 το τάγμα «Παντελής Μπότσαρης». Στην Πολύτσανη βρισκόταν το μόνο οργανωμένο νοσοκομείο παρτιζάνων για την περιοχή δράσης Αυλώνα — Αργυρόκαστρο, ήταν το στρατιωτικό
εργαστήριο που το αποτελούσαν 60 εργαζόμενοι, ράφτες, τσαγκάρηδες κτλ., λειτουργούσε το τηλεφωνικό
κέντρο, ο φούρνος για το ψωμί, το μαγειρείο, οι διάφορες αποθήκες τροφίμων και με πολεμικό υλικό
κτλ. Στο Χλωμό, τον Ιούνιο του 1944, συγκλήθηκε η Διάσκεψη της Νεολαίας της Περιφέρειας, που
εξέλεξε τους αντιπροσώπους για το πρώτο Συνέδριο της Αντιφασιστικής Νεολαίας. Για 2-3 μέρες στο
Χλωμό ακούγονταν τα τραγούδια και οι χοροί των αντιπροσώπων.
Στην περιοχή του Πωγωνίου, έλαβαν μέρος αρκετές πολεμικές δράσεις κατά την διάρκεια των πολεμικών επιχειρήσεων του εχθρού του χειμώνα και του Ιουνίου το 1944. Στις 25 Ιουνίου 1944, ένα κομβόι
οχημάτων γερμανο-μπαλιστών μετακινούνταν από την Βοστίνα, με κατεύθυνση την Σωπική. Αυτό το
κομβόι αποτελούμενο από 700 άτομα και εξοπλισμένο με ορεινό πυροβολικό διαφόρων διαμετρημάτων,
πορευόταν με μεγάλη ταχύτητα. Εάν οι δυνάμεις μας προκαλούσαν την παραμικρή καθυστέρηση θα επέφερε μεγάλη ζημιά. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη. Στην Πολύτσανη, το νοσοκομείο των παρτιζάνων είχε
πολλούς ασθενείς. Στην Σωπική είχε πολλά είδη τροφίμων και ρουχισμού για τους παρτιζάνους που είχαν
έρθει από την Κλεισούρα. Στην Σέπερη ήταν οι βάσεις και οι διάφορες αποθήκες της πρώτης ζώνης. Το
σχέδιο των Γερμανών ήταν: Να καταλάβουν το φαράγγι της Σέλτσης και την Πολύτσανη, να καταστρέψουν τα πάντα εδώ και να εξοντώσουν τις δυνάμεις που θα έρχονταν από το φαράγγι. Μετά να βγαίναν
στη Σέπερη για να εξοντώσουν με τη σειρά τις βάσεις και τις άλλες δυνάμεις που βρίσκονταν στην Ζαγοριά.
Για να χαλάσουν τα σχέδια του εχθρού, έπρεπε να τους χτυπήσουν για να σταματήσουν επί τόπου, ώστε
να δίναν την ευκαιρία στις δυνάμεις των παρτιζάνων να αποσυρθούν τακτικά προς τον αυχένα του βουνού
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Δεμπέλη που ήταν γεμάτο χιόνι και μετά να κατέβαιναν στην Πρεμετή. Μόλις πληροφορηθήκανε για
την έλευση των εχθρικών δυνάμεων, περίπου 80 Σωπικιότες, στην πλειοψηφία τους γυναίκες, έτρεξαν
μαζί με τα ζώα τους μέσα στο σκοτάδι, και μετέφεραν όλο το υλικό που βρισκόταν στο χωριό για τη Νιβάνη. Στις 10 Ιανουαρίου το βράδυ, έφτασαν στην Σωπική περίπου 80 παρτιζάνοι του 5 ου τάγματος
της πρώτης ταξιαρχίας και την επόμενη μέρα από το πρωί τοποθετήθηκαν σε στρατηγικά σημεία του
χωριού, στα ανατολικά, από την πλευρά των συνόρων με την Ελλάδα. Η εμπροσθοφυλακή των Γερμανών αποτελούμενη από 30 άτομα κινούνταν προς την πλευρά που ήταν το τάγμα και προχωρούσε ανέμελη. Η μάχη ξεκίνησε πολύ σκληρή με επιθέσεις και αντεπιθέσεις καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας.
Ο εχθρός άφησε στο πεδίο της μάχης γύρω στους 30 νεκρούς και πολλούς τραυματισμένους. Το σχέδιο
του εχθρού απέτυχε. Η μάχη στην Σωπική, όχι μόνο αποτέλεσε μια βαριά γροθιά για τους Γερμανούς,
αλλά έδωσε την δυνατότητα στους παρτιζάνους, στην οπισθοφυλακή και στους τραυματισμένους να
αποσυρθούν χωρίς απώλειες προς την Πρεμετή. Το τάγμα των παρτιζάνων, αφού τέλεσε το καθήκον
του, και αφού αποκάλυψε το σχέδιο του εχθρού και το κατέστρεψε, αποσύρθηκε με τάξη προς διάφορες
περιοχές για να ασκήσει την δράση του. Οι Ναζί-μπαλίστες, εξαγριωμένοι από την ήττα τους, εξαπολύθηκαν με λύσσα ενάντια στον αθώο πληθυσμό. Δολοφόνησαν 33 άτομα. Στην Σωπική λεηλάτησαν
το χωριό, έκαψαν 187 σπίτια, στις Σχωριάδες 87, στην Πολύτσανη 40 κτλ. Επίσης έκλεψαν εκατοντάδες ζώα. Ο εχθρός χρησιμοποίησε την φωτιά και το σίδηρο, το ψέμα και την προπαγάνδα, για να
σπάσουν την ενότητα του λαού με το κίνημα, αλλά κανένα από αυτά τα μέσα, και ούτε η προπαγάνδα
των ελληνικών οπισθοδρομικών δυνάμεων με τον πράκτορά της τον Βασίλη Σαχίνη, δεν υπέταξαν τον
λαό μας. Οι πουλημένοι πράκτορες της ελληνικής ακροδεξιάς όπως ο Θύμιος Γκίκας, ο Ηλίας Ζέρης,
ο Μηνάς Πάρας κτλ προσπάθησαν να υπονομεύσουν το κίνημα στο Πωγώνι με καμουφλαρισμένες μεθόδους σύμφωνα με τις οδηγίες των αφεντικών τους, ανέπτυσσαν μια εχθρική δράση, πράγμα το οποίο
και ομολόγησαν μπροστά στο λαϊκό δικαστήριο μετά την απελευθέρωση, που τους έδωσε την ποινή που
τους άρμοζε.
Την 1 η Φεβρουαρίου 1944, ένας λόχος της Πρώτης Ταξιαρχίας, που είχε μείνει για να χτυπήσει
τις δυνάμεις των ναζι-μπαλίστων της οπισθοφυλακής, επιτέθηκε στους προδότες που είχαν παραμείνει
στο Χλωμό. οι μπαλίστες τρομοκρατημένοι από την επίθεση των παρτιζάνων έφυγαν για την Πολύτσανη.
Την επομένη, οι παρτιζάνοι του 2ου λόχου της Πρώτης Ταξιαρχίας που βρίσκονταν πάνω από την Πολύτσανη, ξεκίνησαν την επίθεση ενάντια των μπαλίστων που είχαν συγκεντρωθεί εδώ από το Χλωμό,
και που είχαν λεηλατήσει τα σπίτια της Πολύτσανης. Οι τρομοκρατημένοι μπαλίστες διέφυγαν από το
φαράγγι της Σέλτσης και παράτησαν στους δρόμους τα λεηλατημένα και τα όπλα τους. Σκληρές μάχες
έγιναν στο Πωγώνι και κατά την διάρκεια της εχθρικής Επιχείρησης του Ιουνίου του 1944. Μια τέτοια
μάχη έλαβε μέρος στην τοποθεσία Κλοκή πάνω από τις Σχωριάδες. Οι δυνάμεις του 4ου τάγματος της
Ταξιαρχίας, οδήγησαν σε υποχώρηση τις δυνάμεις των ναζιστών και τους κυνήγησαν κατά πόδας μέχρι
τα σύνορα με την Ελλάδα.
Από το Πωγώνι πήραν μέρος στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα 96 παρτιζάνοι και ένα μέρος από
αυτούς όπως: ο Τέλης Ντίνης, ο Θοδωρής Μάστορας, ο Παντελής Ντάλλας, ο Γιώργος Μπέγζος, ο
Παναγιώτης Κονόμης, ο Βασίλης Παπίγγης, ο Ηλίας Ζώτος, ο Θεμιστοκλής Χασιώτης, ο Νικόλαος
Νάτσης έδωσαν την ζωή τους στο άνθος της ηλικίας τους, για την απελευθέρωση και την άμυνα της πατρίδος. Καθ' όλη την διάρκεια του Εθνικοαπελευθερωτικού Αγώνα το Πωγώνι αποτέλεσε μια σημαντική
βάση. Ο πληθυσμός της περιοχής, έχει υποδεχτεί, έχει στεγάσει και φιλοξενήσει και ταΐσει εκατοντάδες
παρτιζάνους, ,μοιράζοντας την μπουκιά σαν τη μάνα με το παιδί, σαν η αδερφή με τον αδερφό. Η
αγάπη του λαού για τους παρτιζάνους ήταν χωρίς όρια. Τα καλύτερα αγόρια και κορίτσια του Πωγωνίου,
συμμετείχαν στο πόλεμο μαζί με τις χιλιάδες των παρτιζάνων ανά τη χώρα και πολέμησαν ηρωικά και
αδελφωμένοι, χωρίς να λάβουν υπόψη καμία θυσία, διότι ήταν πεπεισμένοι πως μόνο με τον ένοπλο
αγώνα υπό την καθοδήγηση του Αλβανικού Κομμουνιστικού Κόμματος με επικεφαλής τον σύντροφο
Ενβέρ Χότζα, θα κέρδιζαν την πραγματική ελευθερία.
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Εις μνήμην των ηρωικών αγώνων και των θυσιών του λαού στην περιοχή μας και ηρωισμού των γενναίων παρτιζάνων, οι οποίοι με τις μάχες που έδωσαν στην περιοχή του Πωγωνίου έγιναν παράδειγμα
ηρωισμού, στις τοποθεσίες όπου έγιναν μάχες έχουν ανεγερθεί πολλά μνημεία και αναμνηστικές πλάκες.
Αυτά αποτελούν σύμβολα του μαζικού ηρωισμού, άνευ προηγουμένου αγώνα του λαού μας, ο οποίος υπό
την καθοδήγηση του Κόμματος, πραγματοποίησε το αιώνιο όνειρό του, κερδίζοντας την πλήρη ελευθερία
και την ανεξαρτησία του και σήμερα ζώντας και εργαζόμενος ελεύθερος οικοδομεί με επιτυχία τον σοσιαλισμό.
Σεπτέμβριος 1980
Δημήτριος Λάβαρης

Πίνακες με στοιχεία
για τις Σχωριάδες
την περίοδο της Κατοχής
Στην ενότητα θα βρείτε:
• Κτηματολόγιο

χωραφιών εκκλησίας Σχωριάδων, εγράφη παρά Βασιλείου Γ. Σιούτη
το 1940.

•Η

πληθυσμιακή σύνθεση του χωριού
Σχωριάδες ανά καταγωγή, Ιανουάριος
1944.

• Οι

οικογένειες του χωριού Σχωριάδες πριν
την πυρπόληση του χωριού, 27 Ιανουαρίου
1944.

Η κατάσταση των οικογενειών και των
κατοικιών του χωριού Σχωριάδες πριν την
πυρπόληση του χωριού από τους γερμανομπαλίστες τον Ιανουάριο του 1944.

•

Μνημείο στην Πολύτσανη αφιερωμένο στις τρεις συνδιασκέψεις που
έγιναν εκεί. Όπως γράφει και η επιγραφή του: «Θα περάσουν αιώνες
και οι γενιές δεν θα ξεχάσουν ποτέ πως εδώ στην Πολύτσανη τον Δεκέμβριο του 1943 έλαβαν χώρα τρεις ιστορικές συνδιασκέψεις της περιφέρειας Αργυροκάστρου: του Εθνικοαπελευθερωτικού Συμβουλίου,
της Νεολαίας και των εκπαιδευτικών».
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Κτηματολόγιο χωραφιών εκκλησίας Σχωριάδων
εγράφη παρά Βασιλείου Γ. Σιούτη το 1940
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
246

Ονόματα χωραφιών
Αγορά
Ρωμέικα
Ραμνίτσα
Αηθανάση
Ρεζβάνη
Πάρα
Ραμνίτσα
Αγορά
Τσιαφτινόκος
Αγία Παρασκευή
Πάρα
Σόχωρο
Ποταμιά
Αγορά
Μουρσί
Σόχωρο
Κλοκή
Άγιο Σωτήρα

Ονοματεπώνυμο αφιερωτού ή και ωφειλέτου
Τέλος Λέκας
Κώστας Τουράνης
Μπούμπας ή Πίππης
Νικόλαος Λίτος
Μπούμπας ή Πίππης
Νικόλαος Λίτος
Νικόλαος Λίτος
Νικόλαος Λίτος
Νικόλαος Λίτος
Βαγγέλης Βαβάκος
Κώστας Γιώτενας
Νικόλαος Λίτος
Μπούμπας ή Πίππης
Μπούμπας ή Πίππης
Μπούμπας ή Πίππης
Γιάννης Βέικος
Γιώργης Κατσάνος
Γιάννης Μπεντούλης

α/α
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Ονόματα χωραφιών
Σιούτη-Ράχη
Κουκουράτου
Κρανιά
Φορτόπα
Θεοτόκος
Άσχημο
Μηλιά Πάρας
Παναγία
Φορτόπα
Χοτιμίστα
Ρίζα
Ρίζα
Σωτήρα
Σωτήρα
Ραμνίτσα
Μιλιαίς Πάρας
Κλοκή
Κουκουράτου
Ζιόρκοβο
Αμπέλι
Κήπο

Ονοματεπώνυμο αφιερωτού ή και ωφειλέτου
Μπούμπας ή Πίππης
Θύμιος Σιούτης
Τάσος Μπεζιάνης
Νικόλας Βαγγέλης
Βασίλης Ζώενας
Μήτρος Γκάτζιας
Βαγγέλης Βαβάκος
Τάσος Μπεζιάνης
Κώστας Βαβάκος
Γιάννης Μπεντούλης
Γιάννης Μπεντούλης
Γιάννης Μπεντούλης
Γιάννης Ζήσος
Τάσος Μπεζιάνης
Τάσος Μπεζιάνης
Τάσος Μπεζιάνης
Τάσος Μπεζιάνης
Τάσος Μπεζιάνης
Τάσος Μπεζιάνης
Τάσος Μπεζιάνης
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Η πληθυσμιακή σύνθεση του χωριού Σχωριάδες ανά καταγωγή, Ιανουάριος 1944
Καταγωγή

Οικογένειες
Αριθμός

Άτομα
Ποσοστό %

Αριθμός

Ποσοστό %

Σχωριαδίτες

89

76

332

72

Ερχόμενοι

26

22

118

25

Βλάχοι

2

2

ιο

2

Σύνολο

117

460

Μέσος όρος ατόμων ανά οικογένεια
Σύνολο: 4
Άντρες: 210, 45,6 %
Γυναίκες: 250, 54,4 %
Οι οικογένειες του χωριού Σχωριάδες πριν την πυρπόληση του χωριού
27 Ιανουαρίου 1944
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α/α

Ονοματεπώνυμο

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Απόστολος Νγκέλης
Ανδρέας Παντάζος
Μόσχος Νγκέλης
Αναστάσιος Τουλούμπας
Αλέκος Τουλούμπας
Ευγενία Ννκέλη
Κίτσιος Κονόμος
Νικόλαος Λώλης
Βασίλειος Σιούτης

Σύνολο ατόμων
2
2
1
3
2
3
12
4
6

Άντρες
1
1

6
2
3

Γυναίκες
1
1
1
3
2
3
6
2
3
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α/α
10

Ονοματεπώνυμο
Απόστολος Τσάνος

Σύνολο ατόμων
4

Άντρες
2

Γυναίκες
2

11

Νικόλαος Βαγγέλης

7

4

3

12

Νικόλαος Πετρίδης

4

2

2

13

Βασίλης Κύρκος

6

2

4

14

Αλέκος Κάνας

5

3

3

15

Φίλιππος Ντούρος

5

2

3

16

Κωνστάντω Νίτσιου

1

17

Χρήστος Μήλιας

2

1

1

18

Χρήστος Γκαρέλας

4

2

2

19

Μήτε Μεϊντής

7

5

2

20

Τέλης Καραγιάννης

3

1

2

21

Νάσιος Μήτσης

4

2

2

22

Αικατερίνη Βαγγέλη

2

23

Γρηγόρης Μούτσος

2

1

1

24

Λάμπρος Μπέλλος

3

2

1

25

Γρηγόρης Χατζής

2

1

1

26

Τάκης Ντόκος

7

3

4

27

Κωνστάντω Λώλη

3

28

Μάνθος Κοντολώλης

2

1

29

Νάσιος Μπέης

3

2

1

30

Γάκης Μπάντος

4

2

2

31

Λεωνίδας Καλέμης

3

1

2

32

Αντώνης Νταλές

4

2

2

33

Γάκης Νταλές

6

4

2

34

Μαρία Νταλέ

1

35

Χρήστος Βάγιος

5

3

2

36

Κίτσα Σάκα

2

37

Νικόλαος Πασπάλης

7

4

3

38

Θεμιστοκλής Πασπάλης

4

2

2

39

Καλλιόπη Καλύβα

1

1

40

Φρόσω Καλύβα

1

1

1

2

3

2

α/α
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Ονοματεπώνυμο
Χριστόφορος Καλύβας
Μαριγώ Μίτση
Βασίλω Νάκα
Κώτσιος Πασπάλης
Βασίλειος Φλεντζούρης
Αντώνης Καλύβας
Βασίλειος Πασπάλης
Χρυσάνθη Πασπάλη
Γάκης Κυριάκος
Χρήστος Τσάνος
Λάμπρος Βάγιος
Νίκος Ντάλλας
Νίκος Μπάντος
Σπύρος Νικολής
Τζίμος Κάνας
Παναγιώτης Τσάβος
Γάκης Τσάνος
Κωνστάντω Μπάντο
Αντώνης Λώλης
Ευθύμιος Γκαντίνας
Βασίλειος Λώλης
Νίτσο Σάνη
Χρήστος Λ. Καραγιάννης
Γάκης Νάκας
Βασίλειος Νάκας
Παπά Χ. Οικονόμου
Νάκο Σάνη
Χρήστος Μίτσης
Γιώτης Καραγιάννης
Παπάς Κυριάκος
Λάμπρος Λίτσης
Βασίλης Κόνης
Μήτσος Τσιαούσης
Απόστολος Ντάλλας
Καλιάνθη Ντάλλα
Βασίλης Καράσης
Γιάννης Μπαμπούρης
Γρηγόριος Τσιόνης
Γάκης Μπαμπούρης

Σύνολο ατόμων
4
2
1
5
1
4
6
2
9
7
3
8
7
2
6
4
5
2
3
1
4
2
6
4
4
2
5
2
3
6
3
3
4
4
3
5
2
3
5

Άντρες
2

3
2
3
6
4
1
4
4
1
1
2
3
2
2
3
2
2
3
1
4
1
2
3
1
3
1
2

Γυναίκες
2
2
1
2
1
2
3
2
3
3
2
4
3
1
5
2
2
2
1
1
2
2
3
2
2
2
2
1
3
2
2
3
2
1
2
2
2
2
3
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α/α
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118

Ονοματεπώνυμο
Γρηγόρης Λώλης
Θωμάς Λώλης
Μήτρος Γκουτζουμπίνας
Νικόλαος Μπέλλος
Γιάννης Ρέτζιος
Λεωνίδας Γκίκας
Χρυσάνθη Λώλη
Σπύρος Λώλης
Πάντος Νότης
Νικόλαος Ζώης
Βασίλω Ζωένα
Βαγγέλης Τέλιος
Σωτήριος Βαγγέλης
Στέφανος Μπερούκας
Παναγιώτης Τέλιος
Δημήτριος Κοντολώλης
Χρήστος Μάνος
Δημοσθένης Χατζόλος
Μιχάλης Χατζής
Φίλιππος Λώλης
Λεωνίδας Ρίζος
Λάμπρος Μπεζιάνης
Κώτσ6ς Πάλης
Μάνθος Ρέτζιος
Κώτσος Κατσάνος
Κωνστάντω Τσιαούση
Απόστολος Μπεντούλης
Χρήστος Α. Καραγιάννης
Λάμπρος Μπεντούλης
Κώτσιος Μήλιας
Απόστολος Μήλιας
Κώστας Παπαγιώτης
Μήτρος Παπαγιώτης
Ντεντέκο Ζενούνη
Δημήτριος Μήλιαρης
Κωνστάντω Φύση
Κίτας Φούκης
Βασίλω Ζώη
Γάκης Μήτσης

Σύνολο ατόμων
4
5
6
5
5
5
3
4
4
4
1
4
6
5
8
6
3
4
4
1
4
2
6
3
10
3
5
3
2
5
4
2
3
6
6
4
3
1
3

Άντρες
3
1
3
2
2
2
1
2
2
2
2
4
3
3
3
2
2
1
2
1
4
1
5
1
2
2
1
3
2
1
2
4
5
1
1

Γυναίκες
1
4
3
3
3
3
2
2
2
2
1
2
2
2
5
3
1
2
3
1
2
1
2
2
5
2
3
1
1
2
2
1
1
2
1
4
2
1
2

Οικογένειες: 117
Σύνολο Ατόμων: 460
Άντρες: 210
Γυναίκες: 250
252
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Συλλογή Αρχείων

Η κατάσταση των οικογενειών και των κατοικιών του χωριού Σχωριάδες πριν την πυρπόληση του χωριού από τους γερμανο-μπαλίστες τον Ιανουάριο του 1944.
α/α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
254

Μαχαλάδες
Προσήλιο
Κώτσιος.Τσιαούσης
Κώτσιος Κατσάνος
Μάνθος Ρέτζιος
Βασίλης Σαναβίτης (κλειστό)
Βαβάκου (κλειστό)
Γιάννης Μπεντούλης
Αντώνης Μπεντούλης
Λάμπρος Μπεντούλης
Κώτσιος Μήλιας
Κίτσιος Μήλιας
Στόλης Μήλιας
Μήτρος Λέκας
Γιάννης Φύσης
Κώστας Παπαγιώτης
Γιώργος Γύφτος
Λάμπρος Νάκας
Γιοργάνου
Λάμπρος Μπεζιάνης
Σπύρο Μπεζιάνεννα (κλειστό)
Νάσιος Ντάλλας (Κώτσιο Πάλης)
Μήτρος Γκάτζας
Κίτσιος Γκάτζας
Σωτήρης Βαγγέλης
Φάνης Μπερούκας
Δέσπω Πέτσου (Περ. Μέτσος)
Γιώργος Κατσάνος (κλειστό)
Δημοσθένης Χατζόλλος
Γάκη Τέλενα (Μήτσης Κοντολώλης)
Πανανής Τέλιος
Βασίλης Τέλιος
M ιχάλης Χατζής
Κώστας Χατζής (Στόλη Νγκέλος)
Λάμπρος Μπεζιάνη (κλειστό)
Νγκέλο Γκικσάνας (κλειστό)
Ρούγα
Βασίλης Μπέλλος
Κίτσιος Μπέλλος
Νικόλας Μπέλλος
Βασίλω Λώλη
Μήτρος Λώλης

Σπίτια

Άτομα 1 έτους
και άνω

1
1
1
1
1
1
1

5
6
6
-

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

5
1
3
5
4
4
7
4
7
5
3
6
2
3
6
2
5
3
5
5
3

2
6
5
9
255
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α/α

Μαχαλάδες

39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Νάσιος Λώλης (κλειστό)
Γάκης Λώλης
Λάμπρο Λώλενα
Χάιδω Λώλω (Γιάννη Ρέτζιος)
Γιάννης Μπαμπούρης
Γάκης Ρέτζιος
Κίτσιο Καρματσέλενα
Γρηγόρης Λώλης (Κούκουρα)
Κίτσιος Καράσης
Καραουλάνη (Κουτσουμπίνας)
Λεωνίδας Γκίκας
Γιάννης Ντάλλας
Τζιάφος
Νικόλας Ζώης
Βασίλη Ζώεννα
Γιάννης Ζώης
Παπά Χαρ. Οικονόμου (κλειστό)
Σπύρος Κονόμος (κλειστό)
Βασίλης Κονόμος
Θανάσης Κονόμος (Κώστα Μούτσος)
.… Τσίρου (Β. Σαναβίτης)
Αντώνης Παπαχρήστου
Κώστα Βαβάκου (κλειστό)
Τζήμο Βαβάκου (κλειστό)
Φάνη Βαβάκου
Κώστας Λώλης
Αντώνης Μπάντος (κλειστό)
Θεμιστοκλής Μπάντος (κλειστό)
Αλέξη ςΜπάντος
Ευθυμία Γκαντίνα
Νικόλας Τσιαούσης (κλειστό)
Γιάννης Καραγιάννης
Νάκος Σάνης
Κήτας Φούκης
Λάμπρο Σάννενα (κλειστό)
Χρήστος Μίτσης
Δημήτριος Γράβαρης (κλειστό)
Φάνης Κούσης (κλειστό)
Γάκης Νάκας
Λάμπρος Λίτσης
Βασίλης Λίτσης
Βασίλης Κόνης
Παπά Κυργιάκος
Κίτσιος Κούσης (Μπεντούλη)

51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
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Σπίτια
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Άτομα 1 έτους
και άνω
3
1
5
3
7
3
8
5
4
5
5
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α/α
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

258

Μαχαλάδες
Αϊ Νικόλας
Κίτσιος Τσάνος
Σπύρος Νικολής
Νάσιος Μπάντος
Σπύρο Βάγενα (Ν. Ντάλλας)
Νικόλα Βάγενα
Κώτσιος Βάγιος
Λάμπρος Βάγιος
Κώστας Γιώτης (κλειστό)
Γάκης Κυργιάκος
Βασίλης Πασπάλης
Τζήμο Τσαμπέρης (κλειστό)
Τάσης Καλύβας (κλειστό)
Φρόσω Τσαμπέρη
Καλλιόπη Καλύβα
Νικόλας Πασπάλης
Κίτσα Σάκα
Γάκης Καλύβας
Στόλης Καλύβας
Παπαγιώργη (κλειστό)
Νταγκανέτση (κλειστό)
Λάμπρος Νάκας (κλειστό)
Κώτσιος Κυρίτσης
Βασίλης Γρίβας
Βασίλης Φλεντζούρης
Βασίλη ςΧατζόλου (παλιό)
Βασίλης Χατζόλου (νέο)
Τσούπας (κλειστό)
Κίτσιος Καλύβας
Φατίκο
Κούλα
Απόστολος Νγκέλης
Κώστας Νγκέλης
Γιάννη Νγκέλενα
Κίτσιος Κονόμος
Κίτσιος Λίτου
Λένη Γύφτου
Γάκης Σιούτης
Κώτσος Νάκας (Τζεμάλης)
Νικόλας Πέτσιος
Βασίλης Κύρκος
Αλέκος Κάνας
Φιλίππης Ντούρος
Φάνη Νίτσενα
Κίτσιος Βαβάκος
Νικόλας Βαγγέλης
Κίτσιος Γκαρέλας

Σπ.

Άτ.

α/α
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145

Μαχαλάδες

Σπ. Άτ.

Μιτσούρκος
Τάση Μπεκιάρενα
Χατζής Μπεκιάρης (κλειστό)
Γιώργος Μπέϊκος
Νάσιος Μίτσης
Κίτσιος Κάνας
Μάνου
Φόλενα
Γιάννης Μούτσος
Νικόλας Μούτσος
Αλέξη Χατζήνα
Τάκης Μπούρδης
Κίτσιος Λώλης
Μάνθος Κοντολώλης
Σπύρο Δαλλέσια
Στράτος
Γάκης Δαλλές
Αντώνης Δαλλές
Θεολόγος Δαλλές
Βαγγέλης Καλέμης
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