
ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΔΟΣΗ

ΜΗΝΙΑΤΙΚΟ! ΑΝΤΑΡΤΗ!
ΦΥΛΛΟ 7 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ-ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ XIII ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΟΥ Ε. Λ. Α. Σ. 1 ΑΥΓΟΥΣΤΕ 1944

01 ΑΓΡΙΕΣ ΟΡΔΕΣ ΤΩΝ ΟΥΝΝΩΝ ΚΑΙ ΤΑ ΣΤΙΦΗ ΤΩΝ ΡΑΛΑΗΔΩΝ 
ΣΚΟΡΠΙΣΑΝ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΚΑΙ__ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΣΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ

ΑΚΑΟΝΙΤΟΣ 0 ΠΕΡΗΦΑΝΟΣ ΛΑΟΣ ΤΗΣ, ΖΗΤΑ ΑΠΟ'ΤΟΝ ΕΑΑΣ ΕΚΔΙΚΗΣΗ
Η Π Ε Ε Λ Σ Τ Ο  Π Α Ε Υ Ρ Ο  Τ Ο Ν  Π Υ Ρ Ο Π Α Θ Ω Ν

Στά μέσα Αύγουστου ό λαός τής Ρούμελης δέχτηκε μιά πρωτοφανή 
σέ άγριότητα έπιδρομή άπό μέρους των οΰννων. Τά μανιασμένα στίφη 
των Χιτλερικών όρδών, ακολουθούμενα άπό Ράλληδες καί μαροκινούς, 
ξεχύθηκαν μέσα στή Ρούμελη, σκορπώντας στή διάβα τους τήν έρήμωση, 
τήν καταστροφή και τό θάνατο.

ΡΊ

τοϋ Καρπενησιού. Ά σ έλγη σ α ν  σέ γέροντα Παππα.
Μιά κοπέλλα έμεινε άναισθητη γιατί, 63 καθάρματα έκόρεσαν στό 

κορμί της τά χτηνώδη τους ένστικτα, Λήστεψαν άκόμα καί τις καμπάνες. 
Κάψαν μοναστήρια πού χρόνια τά σεβάστηκαν οί "Αγαρηνοί.

Πάνω ά π’ τά έρείπια δμως στέκεται ό Ρουμελιώτικος λαός. Μέ τά 
Πάνω άπό 12000 στρατός των ές—ές ξεστράτευαε ένάντια στή Λεύτε- άφταστο ηθικό του, μέ τήν απέραντη πίστη του στόν άγώνα του, μέ τήν 

Ε λ λά δ α , ά π ’ τήν Κοιλάδα τοϋ Σπερχειού κι' ά π ’ τήν Τριχωνία. άκατάβλητη θέλησή του γιά τή δική του Νίκη. "Ενας Λαός μέ τόν στρα-
Ό  έχθρός δμως άπόφευγε συστηματικ Ί τήν συνάντηση του μέ τόν 

ΕΛΑΣ. Ό  στρατός μας παρά τήν έλλειψη των μέσων, την γύμνια, τήνξυ- 
πολυσιά καί τήν κούραση, μέ έλιγμούς καί κινήσεις ενός ταχτικού στρατού 
αντιμετώπισε τόν εχθρό.Πολλές έκατοντάδες κουψαρ.α και πολυάριθμοι 
τραυματίες είνε δ άπολογισμός των έπιχειρήσεων για ιόν έπιδρομέα.

Τά υψώματα τής Φθιώτιδας σπάρθηκαν άπ’ τά βρωμερά κρανία των 
φασιστών. ’Ανάμεσα σ’ αύτά καί τά άθλια κεφάλια τού Διοικητή τών έπι 
χειρήσεων καί τοϋ Διοικητή τοϋ Πυροβολικού. Ό  πρώτος έπεσε άπό βό
λι άντάρτικο κ ι'ό  δεύτερος άπό νάρκη μας. Τά βουνά τής Τριχωνίας 
είδαν πώς πληρώνει ό ΕΛΑΣ τους δολοφόνου,. Ί α  σπήτια τής 
καί τά σχολεία  μεταβλήθηκαν σέ νοσοκομεία

Στήν έποποιΐα  αύτή ό έφεδρικός ΕΛΑΣ, οί οργανώ σεις καί ό λαός- 
μέ άπόλυτη πειθαρχεία, μέ άτσάλινη συνοχή κα ίμ ε άκμαιοτατο ήθικό πα 
ραστάθηκαν δίπλα στόν μαχόμενο στρατό μας ισάξιοι,'συμπολεμιστές κι’ 
άντάξιοι τής δόξας τοϋ μαχόμενου έθνους. "Ολη ή Ρούμελη πάλαιψε σκλη 
ρά. Κι’ άπ’ τήν πάλη'αύτή ό καταχτητής πήρε ένα γερό μάθημα.

"Ερριξε δμως τον δγκο τών δυνάμεων του καί τού βαμεί οπλι
σμού του ένάντια στό Καρπενήσι. Καί παρά τήν άνιίσταση, τ ι ,  αντεπιθέ
σεις τών τμημάτων μα_ς καί παρ’ δλες τις φθορές του τό κατέλαβε 

Ό γδονταεφτά χωρ’ιά κι’ ανάμεσα το^ς τό Καρ 
τών οϋννων μεταβλήθηκαν σέ σωρρΰς καπνιζό, 
γοι άνέσκαψαν τή γή, βρήκαν καί καταλήστε^ζχι 

Σφάξαν καί κάψαν ζω ντανούς γέρόφ ες,ι
σ χ ο Α ε ία . Κ ό π ρ ισ α ν  σ τ ή ν  " Α γ ι α

“  ΜΙΑ ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ Ε Κ Θ Ε % Λ  
ΤΗΣ El ΙΙΔΡΟΜΗΣπ Τ Ω Κ  ΓΕΡΜΑΝΩΝ

τό του τον ΕΛΑΣ, πού απέδειξε στις επιχειρήσεις αύτές τή μαχητική του 
άξια καί τήν άφοσιωσή του στά λαϊκά τ_>υ συμφέροντα.

Τά καμμένα σπίτια, τά ρημαγμένη χωριά, τό ληστεμένο βιό του, τοϋ 
δίνουν καινούργια δύναμη καί μίσος. Μίσος έκδίκησης γιά τούς βάρβα
ρους καταχτητές καί γιά  τούς βρωμερούς Γερμανοράλληδες.

Καί τό μίσος αυτό, κι' ό δρκος τής έκδίκησης έκφράζεται στήν πάλη, 
στήν πάλη τήν έπιθετική. Ό Λ α ό ς  καί ό ΕΛΑΣ μέ τήν πάλη τους αύτή 
άτσάλωσαν τήν εθνική ένότητα σφυρηλάτησαν ακατάλυτους δεσμούς 
στρατού καί λαού, ανέβασαν τήν μαχητικότητα, έξεβίασαν τήν πραγμα- 

Λαμίας τοποίηση Ολοκληρωτικής ένότητος, διατράνωσήν ακόμα μιά φορά τή θέλη 
σή τους γιά  μιά νίκη ένάντια σ ιό  φαχτι<%Α ^ιά μιά νίκη λαϊκή.

,Ο ΕΛΑΣ παραστέκεται κοντά,νττί^  τονεμένο λαό μας, βοηθός στό 
έργο τής στέγασης και τής περ!%β^,ψτς το υ. ΆΑ.μέριστη ή βοήθεια τοΰ 
ΕΛΑΣ θτχναι σέ χέρια κρά σ ίπ ^ ά ρ χο ντ α  μ έ ^ χ ^ ί · τεχνικοί ματ, οί ειδικοί, 
οί γιατροί μας, οί έτη^ττή^ονΐς, δλος Δ φΐρ& κϋζ  μας. θά κηρύξει άμιλλα  
στήν προσφορά βοήθ^κ; στό έργα«5ΐί^^της πεοίβ,α^ψης τών πονεμένων 
άδελφών μά§. καθήκοντα Λ®α4»<όυν μπροστ-ά^τάν έΛΑΣ, ή, βοήθεια 

ό λαό κ ^ έ ^ δ ίκ η σ η . .  φ « *
ΛΜ & ίστειο θά γίν/Π|^Ββϋμελη καά μ & ^ Ι^ ά β α  του θά κάψει τούς κα- 
ύρ^ους. Λαός κα^ ή ^ατό;: Έ^ιπ^ρ^Γ<·Λ σπίτια μας, τά χωριά μας, τό

^.σπάρχουν πιά ζήταν έκδίκηοη. 
έχκληματά του. Οί Γερμανοτοολιάδες 

ου λαοϋ μας θά λογοδοτήσουν. Ή 
3 2̂ 01 'μία. Έκδίκηοη! Απόφαση άμετάκλ-τη!.

ίοιαοα -

Άπό τί τελευταίε; μέρες τού2Ιου/.«μ

αύτές ξεπερνουσάν τι 
αποτελούσαν μηχαι;
>.αι ιια,ρ κιομέ'εχ^ο 
λινό. Έπιτάχιηκαν ΐ έ  κι' απ' τι& π%)Π 
χη Aui'ia; πο/.κά χτήνη αεΛ^ωρΒία.

Το πρωί τής δ-«-·4£\ Λμφθηκαν άπ 
τήν περιοχή ΑγρινίΛΛΪ φάλαγγες προ; 
το Θερμό, η μία άπό τή ι5. π,.ευρά ιης 
Λίμνη; Τριχωνίδας κΤ άκλη άπ’τήΝυιια. 
Ή  δύναμη τών 2 αυτών φ.ΐΛΐιγγων περ
νούσε τού; 2 χιλ. άνδρε; μέ ορειβατικό 
πυρ,κό, όλμου; και πολ/.u αυτόματα όπλα.

Τα τμήματα μα; χιύπησαν και τί; 
δυό φάλαγγες στά χωρία Άφράιο, Τα;ι- 
άρχη καί Πρυστοβα, άλλα είχαν αδύνατο 
ία τούς συγκροτήσουν έξιάιία; τής μεγά
λης υπεροχής ιού έχθρού σε άρ.θμυ ά ι
δρών καί μέσα πυρυς.

Στι; 5 8Τ4 τμήμα τού 42 Συν,το; επι
τέθηκε κατά τού εχθρού που στάθμευε 
οτή Μυρτιά καί τού έπίφερε μεγάλε; ά- 
πτόλειες. Στις 6-8 44 ό εχθρό; μπήκε 
σιό Θερμό. ’Απ’ όσα χωρία πέρ ίσε 
τάκαψε. Ά πό τό πρωί επίσης τή; 7-8 44 
δύναιιη 3 χιλ. Γερμανών μέ τάγκς καί 
πυρ)κό κινήθ ηκαν άπ’ τΆγρίνι πρός Ά γ. 
Βλαση ενάντια σ’ ένα τάγμα τού 42 Συν) 
το; καί κατέλαβε υστέρα άπό σκληρό 
αγώνα τήν Σαργιάδα καί Φραγκόσκαλα- 

Σύγχρονα άλλη

ϊζόμεΜ^Τ&μ
I τις 9 νά απώθηση τα τμήμα-

υνάυεις^« ιι^^καί νά καταλάβει τήν Σπερχειά-

Φτέρη— Άνω Φτε- 
Ιιω; συντρίφτηκαν. 

ίγΤρονα ό εχθρό, υστέρα άπό μάχη 
μι!Γ τα ,μήματα μας τής Ύπατης, καταφε- 
ρε νά μπει στήν Υπάτη κατά τής 10 ή 
ώρα. Τήν ώρα αυτή τά τμήματά |ίας πο
λεμούσαν στόν Αγ. Γιώργη—Λευκάδα.

Τό άπόγευμα ό έχθρός αφού συγκέν
τρωσε κι' άλλες δυνάμεις, εξαπόλυσε με
γάλη επίθεση καί πήρε τόν 'Άη-Γιώργη 
καί τήν Λευκάδα καί άνάτρεψε τά τμη-

Η U ΕΕΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ
ΤΙρ j; τί; Διοικητικές Έπιτροτές καί τις ανώτερε; Διοικήσει; ’Εθν. 11ο- 

λιτοη υ/.ακής Θεσσαλίας καί Στε.εάς.
Ό  έχθρός μέ τις τελευταίες μεγάλες εκκαθαριστικέ; επιχειρήσεις στή Δ. 

Μακεδονία, Ρούμελη καί άλλε; περιοχές κατέστρεψε καί λεηλάτησε όλα τά κα- 
ταληφθένια άπ’ αυτόν προσωρινά χωριά. Χιλιαδε; κατοίκων βρίσκονται τελείως 
άστεγοι, γυμνοί καί χωρι; πόρου; ζωής. Είνε άναγκη νά κινήτοπο.ηθοΰν αμέ
σως όλες οί εθνικές ύυνάμεις γιά μιά προσωρινή έγκατάσιαση, πριν φτάσει 
ό χειμώνας κ ί γιά τήν παροχή κάθε άλλης βοήθειας στους παθοντες. Συγ
κροτήσατε συνεργεία τεχνιτών υλοτόμων γιά τό σχίοημο οικοδομήσιμου ξυ
λεία;, καθώ; καί τεχνιτών, οίκοδόμων, μαραγκών γιά χτίσημο παράπηγμά 
τω·. Οί κρατούμενοι νά χρησημοποιηθοΰν γιά τό σκοπό αυτό. Οί σ. νί'.ευσεις 
τών κατοίκων θ.ί αποφασίσουν γιά όρισπένες ήιιέρες προσωπικής έργαπία; καί 
νιά χρησημοποϊησή τους γιά μεταφορά. "Ολοι οί μηχανικοί καί δασοτεχνικοι 
ντά κληθούν νά προσφέρουν τις υπηρεσίες τούς στόν παραπάνω εθνικό σκοπό. 
Τά άπαραίτητα εργαλεία νά έξευρεθούν έστω καί μέ επίταξη. Ή  υλοτόμηση 
γιά τή στέγαση τών πυροπαθών είνε άπόλυτα ελεύθερη. ΙΙάνω στή βάση τών 
ανωτέρω συγκροτήσατε συγκεκριμένο σχέδιο άμεσου εργασία;.

Ό  ΙΙροέδρος 
Α. Σβώλος

Ό  Γραμματέας τών’Εσωτερικών 
Γ. Σιάνιος

δα—Μακρακώμη. Στίς 12.30 ό έχθρός 
αν καί χτυπιότανε άπ’ τό άντιαρμαιικό 
πυροβολικό μας, πολυβόλα καί τά λοιπά 
μέσα, κατάφερε, αδιαφορώντας γιά τίς 
άπώλειε;, νά καταλάβη τήνΤσούκα. Τήν

μαιά μα; πού κατείχαν τή γραμμή ΙΙίτσι- 
Καρρές, πού συμπτήχτηκαν στή Ράχη.

Στίς 9-8-44 ό έχθρός υστέρα άπό νέα 
επίθεσή του κατά τών τμημάτων μα

ΜΙΑ ΒΔΟΜΑΔΑ ΕΡΗΜΩΙΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗ

Ή  μεραρχία μας καί τά τμήματά τη; 
παρακολουθώντας άγρυπνα τίς κινήσεις 
τών γερμανών, σπεύδατε νά ειδοποιούν 
έγκαιρα τούς πληθυσμούς, μόλις σημειω
νότανε η άπειλή τής εισβολής τους στά 
χωριά. Χάρη στίς φροντίδες αύτές εξα
σφαλίστηκε, όχι μότο ή άποχώρηση τών 
κατοίκων, άλλά καί ή άπομάχρυνση τ ώ ν  
ζώων καί ή απόκρυψη ιών τροφίμων. 
"Ετσι, μπαίνοντας στά χωριά οί γευμα- 
νοί καί οί ραλληδες. δ'ν βρίσκανε τί
ποτα άλλο σ’ αύτά, έχτάς άπό μερικούς 
παρήλικε; γέρους, άρρωστοί?; στήν πλειο- 
ψηφία τους, πού εϊτανε αδύνατο νά κι
νηθούν. Αύτα τά άνθρώπινα ερείπια 
υπήρξαν τά μοναδικά θύματα, πάνω στά 
οποία φορέσανε τά αίυοβόρα τους έν- 
στιχτα οί οϋννοι.

ΤΟ ΘΡΥΛΙΚΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
Μέ εξαιρετική τάξη έχτελέστηκε ή 

εκκένωση τοΰ Καρπενησιού άπό τόν 
πληθυσμό. Άπό δυό μέρες, όταν άρχισε 
νά διαγράφεται ή άπειλή τής εισόδου 
τών γερμανών, ή εθνική πολιτοφυλακή, 
σέ συνεργασία της μέ τή μεραρχία μας, 
είχε λάβει όλα τά αέτρα γιά νά εξασφα
λίσει τή ζωή καί τήν περιουσία τού 
πληθυσμού. νΕτσι, όταν τή νύχτα τής 
8 Αύγουστου, δόθηκε τό σύνθημα τής 
εκκένωσης, οί κάτοικοί βρισκότανε έτοι
μοι καί ή άπσχώρησή τους έχτελέστηκε 

(Συνέχεια στή 3 σελ.)

Γερμανική φάλαγγα 
κινήθηκε άπ’ τήν περιοχή Τριχωνίας 
πρός ιό Μπερίκο, που καιέλαβε ύστερα 
άπό μάχη, χωρίς νά μπορέσει νά προχω- ’¿δια ώρα ό έχθρός μέ 2 τάγκς, 12 αύτο- και μπήκε στό Καρπενήσι τήν 16 ώρα. 
ρήση βορειότερα αύτοΰ. κίνητα,καί ( οτοσυκλέτες έπετέθη ένάντια Χαραχτηριστικό τών όλων επιχείρησε- ό

Οί δυνάμεις πού χρησιμοποίησε συνο
λικά σιήν κοιλάδα Σπερχειού υπολογί
στηκαν σέ δύναιιη μεραρχίας (περισότε- 

πού βρίσκονταν στίς Ράχες τά άνέιρεψε ρο άπό 7-8 χιλ. άντρε;.)
Στή μάχη τών Ράχεων σκοτιυθηκαν 

υποστράτηγος διοικητής τών εχθρικών
Στίς 8-8-44 συνέχισε τήν Ιπίθεσή του στήν Παληοβράχα. Τά τάγκς κτυπηθέντα ων, είνε τό ότι ό έχθρός χρηστμοποιών- δυνάιιεων κι’ ό υπασπιστής του. Ή  κή-

έναντίον τοΰ Ά γ. Βλάση. Τά τμήματά 
μας απειλούμενα νά κυκλωθούν καί πι- 
εζόμενα κατά μέτωπο συμεπτήχθηκαν 
πρός τήν ’Επισκοπή" Ό  έχθρός συνέχισε 
τήν επίθεσή του κατά τής ’Επισκοπής 
και μέ κατά μέτωπον επίθεση καί σύγ
χρονη κυκλωτική ,ένέργεια άνέιρεψε τά 
έκεϊ τμήματα τήν 9-8-44, τά οποία ουνε

άπ’ τά πυρά μας άναγκάατηκαν να γυρί- τας μεγάλε; δυνάμεις άπειλοΰσε διαρκώς δεία τους εγινε στή Λαμία και κράτησαν 
σουν στή Σπερχειάδα. Τό άπόγευμα ό έχ- μέ κύκλωση τά τμήματά μας, πού παρ’ μιά μέρα πένθος, 
θρός ένισχυμένος μέ δυνάμεις 7-8 χι- όλο πού υστερούσαν σέ αριθμό καί προ-

η ιΛ ι ι /λ ν  ΤΤΐι/ΛνΑ ν/·# ί γ»)ι - ττη ντή Γ  π ρ  ΙΙΡΠΠ ΤΤΙΐηΠΤ. ΡΤΙΡΓΗΡηΓίν ΙΙ.ν'νάλρ^λιάδων άνδρών, τάγκς, πυρ)κό καί όλ- παντός σέ μέσα πυρός, έπέφεραν μεγάλες 
μους κατάφερε μέ νέα επίθεση νά κα- άπώλειες σ ’αύτόν. ΟΙ απώλειες του 
ταλάβη τή.ν Παληοβράχα. δέν εξακριβωθήκαν άκόμα. Πάντως χον-

Ύστερα άπ’ τήν κατάληψη τήςΠαληο- τρικά υπολογίζονται σέ 20ο)ο τή; δύνα- 
βράχας έκανε 4 επιθέσεις εναντίον τών μης πού διατέθηκε γιά τήν επίθεση σέ

πτήχθησαν πρός Φραγκίσταν, καί άπό τμημάτων μας πού είχαν συμτηχθεί στή νεκρούς καί τραυματίες.

Ά ς σημειωθεί ότι άπ’ τή δεύτερη μέ
ρα τών έπιχειρήσεων κατέφθαναν άνιι- 
φορές άπ’ όλα τά τμήματά μας ότι έξ- 
αντλήθηκαν τά πυρομαχικά τους. Ό  ανε
φοδιασμός τους όμως ήταν άδύνατος 
γιατί ή μεραρχία δέν διέθετε αΰτε ένα 
εφεδρικό φυσσίγγι.



Ο ΜΗΝΙΑΤΙΚΟΣ ΑΝΤΑΡΤΗΣ Σελίδα 2

ΣΤΟ ΡΥΘΜΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΛΗΣ ΜΑΣ
χ χ χ χ χ κ χ >

cxX-
X
X
X

ΚΑΤΑΓΕΛΟΥΜ Ε
Της <}νν. Φ ανής Σ η μ ίτη
της Λ .Δ ιαφώ τισης της ΔΚΣ

Ξεγυμνωμένα, τραγικά τά χωριά τής 
Σιερεάς υψώνουνε μαρτυρικά τά καπνι
σμένα τους ερείπια σαν καταγγελία άμεί- 
λιχτη τής βαρβαρότητας τής απάνθρω
πης του Γερμανού καταχτητή καί καιαγ- 
γέλουνε ακόμα βροντοφωνάζοντας την 
ενεργητικά προδοτική, ασυνείδητη, βόε- 
λυρή παρακίνηση καί συμμετοχή τής τά
ξης εκείνης των αισχρών προδοτών, που 
αντιπροσώπους τους αναγνωρίζουνε τά 
μισητά όργανα τής Κυβέρνησης Ράλλη, 
τούς κήρυκες τούτους τής ξεφτισμένης 
ηθικής πού··λόγια τέτεια, σαν εκείνα τού 
άφήκα\ε γραμμένα στους ερειπωμένους 
τοίχους τη: Φραγκίσπις «Ζήτω 6 Φασι
σμός, θάνατο στό Κομμουνισμό», «χαιρε
τίσματα ά.τό τό Φασισμό καί μάς συγ
χαρείτε γιά τήν ενόχληση», σφραγίσα\ε 
τύ έργο τους, διακηρύχνοντας παγκόσμια 
τούς βρωμερούς σκοπούς τής ’Αρχής 
πού εκπορεύονται.

"Οταν ό πόθος , ας βα'θ’ύς γιά τή Λευ
τεριά κήρυξε τον άμείλιχτο κατατρεγμό 
του Γερμανού καταχτητή, ξεσκεπάζο
ντας στον ξεγελασμένο λαό τήν ενεργη
τική βοήάεια τής Κυβέρνησης τής ’Α
θήνας στύν ξένο επιδρομέα, όταν ενερ
γώντας αποφασίζαμε τήν εξόντωση τής 
Κυβέρνησης τούτης, είμαστε βέβαιοι α
πόλυτα, πώς κοντινός τ>ά ήταν ό χρό\ος 
πού άά έφερνε πλέρια τή δικαίωσή μας.

"Ας τινάξουμε μαΛρυά μέ βαί)·ειά πε- 
ριφρόνήση τήν άσύστολα αστήριχτη δι
καιολογία, πού βρεθήκανε πολλοί νά ρί
ξουνε, πώς τάχατες τά περίφημα τούτα 
τάγματα ’Ασφαλείας τά δημιούργησε ό 
’Αγώνας μας πού δειχνότανε στά μάτια 
πολλών αμφίβολης σκοπιμότητας.

Ό  ’Αγώνας υας, πού διαγράφηκε από 
τήν πριυτη στιγμή καί έμεινε τέτοιος, 
είναι ’Αγώνα; Λύτρωσης ατό τό δικέφα- 
/ο Τέρας τής Ξένης Κατάχτησης καί τή; 
υπουλη; κακόηχης ντόπιας σύμπραξης. 
Μας κατηγορήσανε γιά  άΘεοίΓς. καί 
βάλανε φωτιά στίς ’Εκκλησίες μας, σχί
σανε, ποδοπατήσανε τίς εικόνες τών Ά γί 
ων μας, συλλίσανε τά Ιερά μας.

.Μάς κατηγορήσανε γιά  3.;ιάτέ<·, 
καί κατα?νΤ|στέψανε τά γερά άσ,,α ισμέν ι 
χωριά μας, σπείρανε συνειδυτά τήν δυ 
στυχία, ξεκανοντας ιό πιο ασήμαντο άχε- 
ροκάλυβο, λεηλατώντας τό τελευταίο σπει 
ρί σταριού.

Μάς κατηγορήσανε γιά  άνήθι-
κόνς, καί βιάσανε γιτναικες, γέρου:, γρη 
ές, μέ τήν ανείπωτη άνηΌ’ηκστητά τους.Δέ 
σεβαστήκανε ούτε τούς παπάδες.

Ή  λογχισμένη Παναγιά τής εκκλη
σίας τής Φραγκίστσς, τά ερείπια τού 
Καρπενησιού, καί 40 χωριών τά κσρβου 
νιασμένα κορμιά ιών γερόντων, οι άνα- 
νριχιαστικές αίσχρότηττς φιονάζουνε μέ 
φλογισμένη άνμπνοή, τήν ασυνείδητη ύ- 
ποσταση τού επιδρομέα. ‘Η φωνή τούτη 
ά; ξεχυθεί από κορφή, σέ κορφή καί σαν 
σίδερο πυρωμένο ά; κάψει ριζόβαάα τήν 
τελευταία αμφιβολία οτήν ψυχή κάι)ε Γ,Ελ 
ληνα, κάΰ*ε ανθρώπου γιάτήν ενεργητική 
σύμπραξη τής Κυβέρνησης τής ‘Αθήνα: 
στό απανΟ’ρωπο έργο τού Καταχτητή!
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ΙΙίνακας τών καταστροφών -τον ττρσξενήθηκαν 

ότή Ρ ο έ ρ ε λ η  ότίιν τελευταία  ϊίΐιδοοιιή

Καρπενήσι 
Λάσπη 
Μψρίκη
Κρίκελο
Μιάρα
Κλαψ!
Βουτύρου 
Μικρό Χΐυριό 
Μεγάλο Χωριό 
Νόστιμο 
Βίνιανη
Ά ν. Φραγκίστα
Δυτ. Φραγκίστα
Επισκοπή
Γ οριανάδες
Καστανιά
Καλεσμένο
Δερμάτι
Ά γ .  Γιώργης
Μαυριά
Παπαρούση
Ά σπρόπυργος
Δομνίστα
Προυσός
Μονή Κουμασίων

II Δ.

I ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ
κάηκαν

(άστεγοι 11.000)
764 σπίτια 497 ά/υοώνες μείνανε 14
176 246 - ' 4
83 118 47

108 61 262
18 17 4

112 100 33
65 65 55
35 28 45
80 125 161
40 50 16
51 36
81 30 19

117 35 13
44 55 16
59 60 6
14' 155
46 41 74
4

19 34 13
6 24 16
6 9 64
3 127

βομβαρδίστηκε άπό τό πυρ)κό 
ανατινάχτηκε τό μοναστήρι 
ά ν α τ Γν ά χ  τ η'κ ε

Φ0ΙΩΊ ΙΔΑ (άστεγοι 25 χιλιάδες)
“Α η -Γ  ιώργης 142 149 9
Μερκάδα 106 103 9
Λευκάδα 134 133 2
Φτέρη 113 173 79
Τ οοΟκα 194 30
Νεοχωράκι 21 27 3
Πυργός 90 80 5
Μεγάλο Κάψη 77 73 23
Μεσαίο Κάψη 41 48 5
Γ αρδίκι 40 320
Άσιτρόκαμπος 53 84 V  2).
Λιτόσελο 44 43 51
Πτελέα 41 7 39
Πίτοι 8 18 24.
Βίτουλη 43 θ’
Καμπιά 58 13
Υπάτη 350 0
Μακρακώμη 33ρ 0
Κανάλια 6 114
Τ υμφρηστός 170 23
Νεοχώρι 14 13 4

’Εκτός αυτών καταστράφηκαν επίσης τά χωριά "Ανω 
Καλλιθέα, Κλωνί, Πέρα Κόψη, Καστανια, Σπερχειάδα, Πε

καί Κάτω 
ριβόλι κάί

Παληοβράχα γιά τά όποια δέν υπάρχουν ακόμα στοιχεία.

ΟΡΕΙΝΗ ΤΡΙΧΩΝΙΑ (άστεγοι 23 χιλιάδες)
Κόνισκα 25 95
Χούνη 128 2
Σίδερα 18 18
Καραμανέϊκα 40
Παληοχώρι 7 40

Έ χτός αυτών κάηκαν έπίοιης τά χωριά "Αγιος Ελασης, θερμ ός, 
Μπερίκο, Ζαπαντινα, 'Λγ. Ταξιάρχης, ’Αμπέλια, Μέγα Δέντρο, Ντέρβα 
Ά ράχω βα, ΠοταμοΟλα, φραγκόσκαλα, Ά γ ια  Παρασκευή γιά  τά όποια  
δέν υπάρχουν άκριβή στοιχεία. <· \

IV ΜΑΚΡΥΝΕΙΑ (άστεγοι 18.000)
Κάηκαν τά χωριά Ζευγαράκι, Παπαδάτες, Γραμματικού, Γαβαλού, 

Ματαράγκα, Μπουρλέσια. "Ανω και Κάτω ΜακρυνοΟ, Γούστιανη, Στα- 
ράλωνα, Καψορράχη κλπ. γιά τά όποια  δέν υπάρχουν στοιχεία.

ΔΕΝ ΛΥΓΙΖΟΥΜΕ
I οΐτ dvv._’Λ . <·>ε ο δ ω ο ό π ο ν  λα ν
’ΕίΚ οόνιιϊίονλον  . Εήρντανία..

Οί τελευταίες έκκαίίαριστικές επιχει
ρήσεις τών Γερμανών καί τών γερμανο- 
ράλλ*)δων στη Ρούμελη βρήκαν τό απο
κορύφωμά τους σέ αγριότητα καί κατα
στροφική μανία στήν Ευρυτανία, πού 
χτύπησαν συνδιασμένο άπό τίς περιοχές 
Τριχωνίας καί Φθιώτιδας μέ ίσχυυότα- 
τες καί άρτια έςοπλισμενες δυνάμεις. 
Οί Χιτλεροφασίστες καί τά ντόπια καθόρ 
ματα, οί σύμμαχοί τους Ράλλΐ|δες. πάτη
σαν 28 συνολικά χωριά άπό τά 103 τής 
Ευρυτανίας. "Εκαψαν άπ’ αυτά, σχεδόν 
ολοκληρωτικά, τά 18. Στόν ΓΙρουσό καί 
τήν Καστανιά κάψανε τά σπίτια αγωνι
στών τών Έθι(.κοαίελευίΙ-ερωτικών όργα 
'ώσεων καί στ’ άλλλα κάνανε ζημιές.

Άπό ιά ώ; τώρα στοιχεία υπολογί
ζονται σέ 1891 τά καμένα σπίτια καί οέ 
40 τά θ ύματα τής θηριωδίας τού έ ρΟρού. 
'Ολοκληρωτικά καί μέ πρωτόφαντη λύσσα 
κατάστρεψαν το Καρπενήσι, τή Λάσπη, 
τήν Άνατ. Φραγκιό-α, τούςΓόριανάδες, 
Μετά έρχονται τά χωριά Δ υ τ ί κ ή 
Φραγκίστα, Βούτυρο, Νόστιμο, Μεγάλο, 
Μικρό, Κλαψί, Μυρίκη, Κρίκελλο, Βίνια- 
νη, ’Επισκοπή, Μιάρα κλπ. Τό χαρακτη
ριστικό των επιχειρήσεων αύτών άπό τήν 
πλευρά τού πληθυσμού ήταν ή παληκα- 
ρίσα. αντιμετώπιση τής επιδρομής, ή ψύ
χραιμη καί οργανωμένη αποχώρηση τού 
κόσμου άπό τα χωριά, ή παλλαϊκή συμ
μετοχή του πληθησμού στη βοήθεια τών 
ηρωικών τμημάτων του στρατού μας 
ΕΜΑΣ, πού πολέμησαν μέ ανδρεία καί 
πού συμπτήχτηκαν κάτω άπότήν πίεση τών 
αφάνταστα υπέρτερων δυνάμεων τού εχ
θρού, άφούπροξένησαν σοβαρέςάπιύλειες.

Σήμερα ύ πληθυτμός τών καμένων 
χωριών αντιμετωπίζει όξύτατο πρόβλημα 
έπ ι σι τ ατμόν, στ·ένασ.υτ~̂ ταί..χιγ·εινή - -τε-
ρίθολψη:. Μέ τή βοήθεια τής 11ΕΕΑ 
πού άμεσα εκδήλωσε τό ενδιαφέρον της, 
μέ τή συμμαχική ενίσχυση πού δικαιούται 
ν’ αναμένει πλούσια ό πρωτοπόρος στόν 
αγώνα Εΰρυτανικός λαός καί προπαντός 
μέ τήν Παλλαϊκή συμμετοχή τού Εύρυ- 
τανινού πληθυσμού σέ πια έκδήλωση αλ
ληλεγγύης που πρακτικά εκφράζεται μέ 
τήν παροχή προσωπικής εργασίας γιά 
τήν υλυτόμηοητών σανιδιών πού άπαιτοΰ 
νται γ·ά μιά πρόχειρη στέγαση καί τήν 
παροχή βοήθειας σέ κλινοσκεπάσματα, 
θά περάσει τή φοβερή μπάρα, χωρίς νά 
σπάσει ιό ηθικό καί γενναιοφρόνημα του.

Ηνωμένοι μέ τό μίσος ενάντια στόν 
καταχτητή καί τούς ντόπιους προδότες 
πού τόσα χνάρια τής χτηνώδικης καί 
βάρβαρης ταχτικής τους άφησαν στά 
χωριά μας, πλάι στήν II ΚΕΑ καί στέλ
νοντας νέους μαχητές ΟτόνΕΛΛΣ, πιστοί 
στον κοινό συμμαχικό άγώνα, σφίγγοντας 
τήν καρδιά μας ζητάμε εκδίκηση. Καί 
θ·ά τήν πάρουμε γρήγορα μέ τό τιμή μέ
να όπλο του μαχητή ΕΛΑΣ.

"Οσο κι’ άν λυσομαναν, ό καταχτητής 
καί οί ντόπιοι λακέδες του, γιάέ’να :τ ο ά γ 
μα μπορούν νάνε βέβαιοι:

Ό  Εΰρυτανικός Λαός δέν λυγίζει!

11ώς άντιαετ<οπί<ία|ΐε τονς έπτδροιιεϊς

Η ΔΡΑΣΗΤΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΜΑΣ
7 Α ΰγονότον—Ά πό τήν αυγή ή 

XII Πυροβολαρχία άρχισε νά βάζει άπό 
τα υψώματα τής Λευκάδας μέ γρήγορα 
συγκεντρωτικά πυρά ενάντια στίς γερμα
νικές συγκεντρώσεις στή Μακρακώμη. 
Κατά τό μεσημέρι ή πυροβολαρχία μας 
άρχισε νά χιυπά τί; γερμανικές συγκεν
τρώσεις κοντά στήν αμυντική γραμμή 
Παληοβράχας—Φτέρης μέ εξαιρετική 
ευστοχία. ΙΙαρ’όλες τίς προσπάθειες τού 
γερμανικού πυροβολικού γιά νά μάς 
σιγήσει, ή πυροβολαρχία μας συνέχισε 
τή βολή της κι’ αργότερα τή μετέφερε 
στήν περιοχή τής Βίτυυλης, μήν επιτρέ
ποντας σιά μηχανοκίνητα τού εχθρού νά 
περάσουν τή γέφυρα.

8 Α ΰγονότον —-Τά μεσάνυχτα ή 
πυροβολαρχία συμπτύχθηκε στό Πίτσι 
κΓ άπό κεϊ μετεφέρθηκε στίς ράχες τού 
Καρπενησιού. Μά μένοντας ακάλυπτη, 
λόγω τής σύμπτυξης τού 1)86, αναγκά
στηκε νά φορτώσει τά πυροβόλα της 
καί κάτω άπό τον καταιγισμό τών έχθρι 
κών πολυβόλων συμτύχθηκε στά Β. Δ. 
υψώματα τού Κάψη, άπ’ οπού άρχισε νά 
χτυπά τίς συγκεντριήσεις τού εχθρού στόν 
"Αγιο Γιώργη καί στό δημόσιο δρόμο. 
Οί απώλειες τού εχθρού υπήρξαν τρο
μακτικές.

9 Ατίτγονότον—Κατά τό μεσημέρι 
ή πυροβολαρχία συμτύχθηκε στό Παληό 
κάστρο, άπ’ δπου στίς 10, 11 καί 12

Λήγούστου χτυπούσε συνεχώς τό πεζικό 
καί τά μηχανοκίνητα τού εχθρού στή γέ 
φυρα'Αη-Γιωργημέάρισταάποτελέσματα.

Σ τίς 13 Α νγο νό το ν  άπό τά ύψώ 
ματα τού Άσπρόκαμπου χτύπησε ένα ού 
λαμό πυροβολικού πού βρίσκονταν στόν 
"Αγιο Γιώργη κ.Γάπό κεϊ μεταφέρθηκε 
στήν περιοχή Νέα Γιαννιτσού.

Στίς 14 Α ΰγονότον  χτύπησε μέ 22 ο
βίδες μιά μηχανοκίνητη φάλαγγα μεταξύ 
Καστρί—Μάκρης καί τό μηχανοκίνητο 
πυροβολικό τού έχθροΰ μεταξύ Μακρα- 
κώιιης—Μάκρης. Τά αποτελέσματα τής 
βολής υπήρξαν τόσο ακαριαία, ώστε καί 
οί 2 φάλαγγες άπεχώρησαν άτακτα μέ 
μεγάλες απώλειες.

Στις 16 Αίτγοίτότον οί παρατηρητές 
μας άνεκάλυψαν μιά γερμανική πυροβο
λαρχία, τήν όποια καί/τυπήσαμε μέ δυό 
βαρειές οβίδες. Ή  επιτυχία εϊτανε

πρωτοφανή:. Ή  γερμανική πυροβολαρ
χία σίγησε καί άποσύρθηκε άτακτα.

Στίς 17 Α νγο νό τ ο ν  παρατηρήθηκε 
καί άλλη εχθρική πυροβολαρχία, τήν ο
ποία καί χτυπήσαμε γρήγορη ριπή. "Ο
λες οί βολές μάς πέσανε πάνω της καί 
κατέστρεψαν τόπροσωπικό της.

’Όταν φτάσαμε στήν περιοχή Γιαννι
τσού οί πυροβολητές μας έγιναν άντικεί- 
μενοθερμοτάτων εκδηλώσεων άπό τόνπλη 
θυσμό δλης τής κοιλάδας τού Σπερχειού 

Μέ ήαερήσισ διαταγή άπονεμήθηκε έ
παινος στού, αξιωματικούς καί ιδιαίτερα 
οτόν αξιωματικό βολής, άνθ)γό Π. Πα- 
πούλτα γιά τή δράση του κατά τό διά
στημα τών έπιχειρήσεων. "Επαινος άπο· 
νεμήθηκε επίσης σ’ όλους τούς αντάρτες 
καί τούς επιστρατευμένους πολίτες ημι
ονηγούς γιά τή δράση τους

ΕΔΛ XIII Π υροβολαρχίας
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ΣΥΣΠΕΙΡΩΜΕΝΟΣ ΣΤΕΝΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΕΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΗΡΩΙΚΟ ΕΛΑΣ 
0 ΛΑΟΣ ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ ΒΡΟΝΤΟΦΩΝΑΖΕΙ ΜΕ ΜΙΑ ΚΡΑΥΓΗ: ΕΚΔΙΚΗΣΗ !

(Σιτνέ^ςεια άπό τήν 1η άε^Λόα) δών τά βασανιστήρια, σφάχτηκαν, ξεκοι παρέμεινε ακλόνητο. 'Όλοι άνεξαιρέτω
χωρίς χόν ελάχιστο πανικό. Μέχρι τό λιάστηκαν. Στό Καρπενήσι σκότωσαν μέ- 
πρωϊ οΰχε ένας κάτοικος, έχχός από ιιε- σα σχό ερειπωμένο γυμνάσιο χό γέρο Γ . 
ρικούς άρρωστους γέρους, δέν είχε μεί- Τσαβαλιά, άφοϋ προηγούμενα του βγά
νει. Ή  Έ θν. Πολιτοφυλακή άναλαμβά- λανε χή γλώσσα. Τόν παράλυτο Γ. Φαρ-
νονχας χή φρούρηση τής πόλης, την έγ 
κ«τέλειψε ιιισή ωρα πριν τήν είσοδο 
ιών γερμανών, άφοΰ τοποθέτησε δυό 
φυλάκια σχά γύρω υψώματα γιά νά πα
ρακολουθεί τις κινήσεις ιούς.

“Ετσι μπαίνοντας καιά τίς 4 χό από
γευμα τής επομένης, οί γερμανοί, βρή
κανε ιό θρυλικό Καρπενήσι έρημο άπό 
κατοίκου;. Ή  είσοδό ιούς συνοδεύτηκε 
μέ άλλαλαγμούς χαράς γιά τήν πλούσια 
λεία πού βρήκανε γιά νά πλιατσικολογή
σουν. Γι’ αύιύ καί ριχτήκανε άμέσυ>ς 
στή διαρπαγή τών αγαθών πού είχαν 
έγκαταλείψει οί κάτοικοι. Μέ μυρουδιά 
σκυλιού βρίσκανε τα καταφύγια, πού 
είχε κρύψει ό πληθυσμός τά τρόφιμα 
καί τά υπάρχοντά του. “Οτι είχε άπο- 
μείνει μέσα στά σπήτια λεηλατήθηκε. 
Κάθε τί πού δέν μπορούσαν νά συναπο- 
κομίσουν καίγονταν καί καταστρέφον- 
ταν. Όταν τό πλιάισικο τέλειωσε, τότε 
οί θύννοι μέ τή φωτιά καί ιό δυναμίτη 
καιέαιρεψαν καί ανατίναξαν ολόκληρη 
τήν ηρωική πύλη. Μέσα σέ 3 μέρες, τύ 
Καρπενήσι, τό λίκνο τού αντάρτικου, τό 
καμάρι τής ’Ελεύθερης 'Ελλάδας, μεια- 
τραπηκε σέ σωρό άπό ερείπια. Τέτοια 
υπήρξε ή λύσσα ιών εμπρηστών τού Χί- 
τλερ καί τών καθαρμάτων τού Ράλλη, 
ώστε τίποτα δέν άφιοαν ορθό. 13 γέροι 
καί γρηές πού είχανε μείνει, κάηκαν 
ζωντανοί. Τό υδραγωγείο 'ανατινάχτηκε. 
Οί έκκλησιές λεηλατήθηκαν. Καταστρά
φηκαν οι καμπάνες. Κλοπή κάνε τα μα
νουάλια. Με τά ξίφη τρυπήθηκαν οί ει
κόνες. ΙΙυρπολήθηκε ή εκκλησία τού 
Νεκροταφείου. ’Ανατινάχτηκε τό γυμνά 
σιο. Λεηλατήθηκαν τά είδη τού ’Ερυ
θρού Σταυρού. Πυρπολήθηκαν οί βιβλιο- 
θήπΕζ: Μπιί ιη  800 πεάίπσυ σπήτια τοϋ 
Καρπενησιού, σώθηκαν περί τά 1Γ μόνο 
κι’ αύιά μισοκαταστρεμιιένα.

ΠΑΝΤΟΥ tPHMΩΣH 
Κ Α Ι  Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Η

Τήν ίδια εικόνα παρουσιάζουν επίσης 
καί τά υπόλοιπα χωριά τής ¿υρυτανίας, 
τής Δ. Φθκυτιδας, τή: Τριφωνίας καί 
τής Μακρυνείας, απ’ τα όποια πέρασαν 
οί Γερμανοί. 'Η Λάσπη, τό Κάψη, ' 6 
"Αη — Γιώργης, ή Βύτουλη, ό Πύργος, ή 
Μακρακώμη, η Φοέρη, ή Λευκαό./, ή 
Μερκαόα, η ΓΙαληοβραχα, ή ΓΥπάι;ί] κλπ 
δέν υπάρχουν πιά. Σι ή ϋέση του-' οργώ
νεται ένας σωρός άπο χαΛασματα. Σε 
80.000 περίπου ανέρχονται οι άστεγοι 
στην περιοχή τής Μεραρχίας μας. Σέ 
2000 πάνω κάτω υπολογίζονται τά σπήτια 
πού κάηκαν καί άναιινάχΟηκαν μόνο 
στην Ευρυτανία. Σπήτια, σχολειά, έκκλη 
σιές, αχυρώνες, άνθρωποι, ζώα, κήποι, 
γεννήματα, δέντρα, βρύσες, σπαρτά, πη
γάδια—όλα παραύοΟηκαν σας φλόγες 
καί τήν καταστροφή. "Οη δέν εΐτανε ύυ 
νατό νά καεί ανατινάζονταν μέ τό δυνα
μίτη. Είνε αδύνατο να χωρέσει άν·ί>ρώ-

μακίδη τόν κάψανε ζωντανό. Τή Γρηά 
Κατερίνα Σιταρά, άπό τή Λάσπη, τή 
σκότωσαν, άφοϋ προηγούμενα τής βγά
λανε τά μάτια καί τής κόψανε τά πόδια.

οί κάτοικοι, παρα το γεγονος οτι χάσα
νε όχι μόνο τά σπήτια τους, αλλά καί 
όλα τους τά υπάρχοντα, δέχτηκαν τ ί  
σκληρά χτυπήματα τών καταχτητών μέ 
πρωτοφανή ήρεμια καί στάθηκαν στις 
τραγικές αυτές στιγμές αλύγιστοι ήρωες 
μπροστά στή συμφορά. Καμμιά μεμψι- 
μοιρία δέν ακούστηκε άπό πουθενά. Μό-

Στύ Κάψη ένα παράλυτο γέρο τον κύλη- νο μιά φωνή ξεσπά άπό τά χείλη του:
’Εκδίκηση! Μ’ αύζή τήν κραυγή ρ περή
φανος και ήοωϊκός λαός τής Ρούμελης 
εκδηλώνει παντού τήν άγανάγτπση καί 
τό μίσος του ενάντια στίς ορδές τών 
χιτλερι κών καί τά σιίφη τών Ράλλη δων.

Χαρρχτηριστικό είνε, ότι όλοςό πλη 
θυσμό: συσπειρώθηκε μέ απόλυτη έμπ - 
σιοσύνη γύρω άπρ τίς πολιτικέ: όργανά) 
σεις, άκολουίΚόντας κατά γράμιια τίς 
όδηγίε: καί τίς συστάσεις τών υπευθύ
νων τού στρατού τών αντιπροσώπων 
τή: Π, Κ. Κ. Λ. καί τού Κ. Λ. Μ,
νοιώθοντας, ότι μόνο μέ τό "μέσο 
αύτο θά άντιμετοόπιζε τούς επιδρομείς

σαν και τον σκιτωσ ιν ατο γκρεμνό. 
"Εναν άλλο γέρο, τυφλό, τόν κάψανε ζων 
τ ·νό. Στή Μερκάδα κόψανε άπό ένα γέ
ρο τ’ αυτιά καί υστέρα τόν σκότωσαν.

"Ολα αυτά άπ/ηελοϋν μόνο ελάχιστα 
π ιραδειγμαια-γιά τίς μέθοδε: εξόντω
σης. τού πληθυσμού, πού # χρησιμοποίη- 
σ ιν οι ούννοι·. ’Ακόμα καί κατά τή φευ- 
γ λ λα τους στην Τ οι χωνιά καί τή Μακρύ 
ν-α ι φρόν ισ ιν νά γεμίσουν μέ εκατοντά
δες νάρκες τά μέρη πού περνά ό ειρηνι
κό: πληθυσμός, γιά νά τόν εξοντώσουν. 
Μέσα σιά ερείπια, κάτω άπό τά δέντρα, 
τΐ/ιά'ί σιίς βρύσες, ανάμεσα στού: λαχα 
νοκηπους, στους δρόμους, στά άλοο'ΐα— 
π ιντού, οί ούννοι καλύψανε τό έδαφος 
μέ διπλέ: καί τριπλέ: σειρές άπό ναό-''·*·:, 
(/τ > τ.ίς οποίες βρήκαν τό θάνατο δεκά
δες γυν ιικόπ /.ιδ /.

ΑΚΛΟΝΗΤΟ ΤΟ Ο Κ Ο  ΤΗΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
Έδώ πρέπει νά σημειωθεί ιδιαίτε

ρα, ότι ίό ηθικό όλου τοϋ πληθυσμού

έκδηλίόνονχας συνάμα τήν αλληλεγγύη 
τους ατούς πυροπαθείς. Ό  διευθυντής 
τού αμερικανικού Νοσοκομείου, λοχαγός 
Μόγιαρς, σέ ομιλίες του πρός τούς 
εκπροσώπους τών κατοίκων τού Καρπε
νησιού δήλ<οσε, ότι ή αμερικανική απο
στολή θά πάρει δλά τά δυνατά μέτρα 
γιά νά ένισχύσει τούς πληγέντας πληθυ
σμούς. Ή  ενίσχυση αυτή, τήν οποία 
ύποσχέιθηκε ό λοχαγός Μόγιαρς, πρόκει
ται νά έκφρασθεί μέ τή λήψη μέτρων 
προνοίας γιά τή φαρμακευτική καί ια
τρική περίθαλψη τών πυροπαθών, μέ τήν 
ίδρυση 4 νοσοκομεί*·»ν στά γύ κυ χωριό, 
τήν αγορά ποσοτήπυν σιταριού γιά νά 
(διανεμηθούν στούς πληθυσμού:, καί τήν 
ενίσχυσή τους μέ πισόχαρτα, καρφιά κλπ. 
υλικά οικοδομών γιά τή στέγασή τους. 
"ΙΙδη όπως πληροφορούμαστε, ή αμερι
κανική αποστολή εξέθεσε στο εξωτερι
κό όλη την τραγωδία τών πληθυσμών 
καί ελπίζει, ότι ή αμερικανική Κυβέρνη
ση θά στείλει μεγάλες ενισχύσεις, γιά 
νά ανακουφίσει τούς πληγέντα: άπό τήν

θυμία, ό καθένας προσπαθούσε νά βοη
θήσει τόν άλλο όπως μπορούσε. Κανένα 
κοούσ ια κλοπής δέν σημεκυθηκε, άν 
εξαιρέσουμε τήν περίπτωση τού Τ ίσσου 
Δεδούση, άπό τό Καρπενήσι, ό οποίο: 
καί συνελήφθη άυέσως άπό τήν πολιτο
φυλακή, γιατί έκλεψε μιά ραπτομηχανή.

ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ ΤίΑΝ ΘΥΜα ΊΏΝ

ΜΙ αλληλεγγύη ανάμεσ ι σ’ όλους είτανε >Ε<ταατί·)° ( Η τ0)ν γεριιανων, πληθυσμούς, 
κάτι τό πρωτοφανές. ’ Αγόγγυστα, μέ προ

Ευθύς μόλις «Ί Γερμανοί καί οί Ρά 
λ ■) δ : έ γ < ατ α λ ε πα νε, ύ σ . εο / ά π ό τ ή ν 
πίεση τών τμημάτων,μας, τά χωριά πού 
ε ί (/. ν κ α τ α λ ά β ε ι κ α ί -πυρσό λ ή σ ε ι, ο ί 
σ('|μ(πισμοί τής μεραρχίας μας μαζύ μέ 
τά τμήματα τής ’Εθνικής Πολιτοφυλσ. 
κή:, μ.παίνοντας ο" αυτά, άναλαβαινάνε 
ά ιέοω; τό έργο τής κατα,σβεσης τών 
πυρκαιώ'* καί τής διάσωσης, κάθε τι 
π >ύ είτανε δυνατό. άπό τί; φλόγες τής 
φωτιάς, ξεκαθαρίζοντας σύγχρονα τούς 
δρόμ *υ: καί τά σπήτ (/ άπό τίς υπονο
μεύσεις τών ναρκών, πού είχανε τοποθε
τήσει.

Στο Καρπενήσι άπό τούς προ')τους 
μπήκανε μέσα ό αντιπρόσωπός τής ΓΙΕ 
ΕΑ συν. Ήλία: Μανιάτης, κι’ ό συν. Ν. 
Φιλ'κός μαζί μέ τήν εθνική πολιτοφυλα
κή τού Καρπενησιού, ή οποία σ’ όλο αυ
τό το διάστημα συνεργαζότανε στενά με 
το λόχο δ οίκηση; τής μεραρχίας μας. 
Κάτω άπό τήν άμεση καθοδήγηση αυ
τών, σβύστηκάν οί φωτιές τών καταφύγι
ο)-»' απόκρυψης τροφίμων τού πληθυσμού 
πού καίγονταν ακόμα, καθαρίστηκαν οί 
£υνχιίτε; πού είχανε «σκορπίσει στούς 
δρόμου: καί τά σπήιια κι’ άνατινάχτη 
καν οί ετοιμόρροποι τοίχοι τών-πυρτο- 
λημ-νων στητ.ών καί κ/ταστηιιάτων. 
Χάρη στις γρήγορες ενέργειες, τή: έθν. 
πολιτοφυλακής έπετεύχθηκε επίσης ή

αποκατάσταση τής ύδρευσης.
Τό νεγονός ότι τά περισ νύτερα κατα

φύγια τοϋ πληθυσμού είχαν άνικαλυ- 
φτεί άπό τού; γεσμανού:καί λεηλατηθεί, 
έιθετε άμεσ / το ζή .ημα τής έξασφάλι- 
σΐ)ς ιή; διατροφή: τών κατοίκων. Γι’ 
αυτό ένα άπό τά πρώτα μέτρα γιά τήν 
περίθαλψη τών πυροπαθών είτανε ή χο
ρήγηση σ’ αύίούς ειδών διαρροή ής άπό 
μέρους τής ιιερ /οχιάς μάς κα. τών πολι
τικών όργανιυσεων. ζ

’Έτσι από τή δεύτερη κι’ όλας μέρα 
ή μεραρχία μας χορήγησε σ’ όλους τούς 
κατοίκους συσσίτιο. Σύγχρονα ή ΕΤ V 
(επιμελητεία τού αντάρτη) διέθεσε σ’ 
αυτούς 280 όκ. τυρί καί 1700 όκ. σιτάρι, 
ενώ ή εθνική πολιτοφυλακή παίρνοντας 
υπό τήν προστασία της τά παιδιά, καθι
έρωσε γι’ αυτά πρωινό ρόφημα. Επίσης 
τό πολιτικό Νοσοκομείο διέθεσε γιά τόν 
ίδιο σκοπο όλα του τά άπηθέμιτα σέ 
σιτάρι καί φασόλια.

Τά ίδια μέτρα λήφθηκαν επί τη; καί 
στά άλλα πυρπολημένα χωριά. Στή Φθι
ώτιδα. μέ τήν προιτοβουλίσ τών πολιτι
κών οργανώσεων όργανο)θηκαν συσσίτια 
σ’ όλα τά χωριά. Έξ άλλου ή όργανα) ιη 
Κτημενίων π:ριέθ/λψ5 περί τούς 2.000 
πυροπαθείς τής περαρερείας, στου Ζα-

ο ι
Αμέσως, ατό τήν 

Π Ε Ξ Λ παίονοντα: ύπ'

χαρακη.
ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ ΤΗΣ ΠΕΕΑ
ι.)0) Π| μρραι, η 

όι|ιη τ.η; τήν τρα-
πινος νους τό μέγεΟ-ος τιύν καταστροφών Ύικ,Ι ύ'έσφ :ών πληθυσμών, εσπευσε με 
’Ανατινάχτηκαν τα πλατάνια άπό τίς τ»|λι·γραφημά της πρ,ι; τή Διοικητική 
πλατείες τών χιοριών. Καταστράφτ|καν μέ επιτροπή καί τήν είΐνική πόλιτοιμυλακτι 
τά μαχαίρια τά μποστάνια καί όλη ή Στερείς, νά διατάξει τήν άμεση λήψη 
φυτεία. Ρίχτηκαν μέσα στά πηγάδια ό- μέτρκιν προστασίας καί περίθαλψης τών 
λων ιών ειδών οί ακαθαρσίες, ακόμα πυροπαθών. I όσο ο συν. Σημίτης, όσο 
καί πτάιματα. Πυρπολήθηκαν όλα τά έ- καί ό,συν. Ηλίας Μανιάτης, πού άπό την 
ξοχικά καλύβια. Μεταφέρθηκαν στήν κοι πριότη. στιγμή βρέθηκαν ανάμεσα στούς 
λάδα τού Σπερχειού 50ΐΓόμηροι για νά πυροπαθείς, φρόντισαν με μιά σειρά μέ- 
μάσουν όλο τό καλαμπόκι. Σκοτώθηκαν τίΗΙ π°υ πήρανε νά  ̂ οργανώσουν συνερ- 
ολα τά γουρούνια, οί κότϋε:, τά πρόβατα Υε«α ύλοτόμων, τά όποια θά εξασφαλί 
τά γίδια κλπ. πού βρέθηκαν στή διάβα ζανε τούς άστεγου; μέ τήν απαραίτητη 
τους. Στή Λάσπη, στή Μιάρα, στή Δ. ξυλεία.
Φραγκίσια, στον "Αγιο ΙΐΑσση, στήν Οί καταστροφές καί οί συμφορές- μάς 
Ποταμούλα, στή Φραγκόσκαλα, στό 11α- δήλιυσε ό συν. Μανιάτης-πού επληξαν τόν 
ληοχάιρι, στήν Τσούκα καί σέ άλλα χω- πληθυσμό είνε μεγάλες. Ό  επισιτισμός 
ριά ανατινάχτηκαν μέ τούς δυναμίτες οί καί ή προσωρινή στέγαση τών πυροπα-
εκκλησιες.

ΦΡΙΚΙΑΣΤΙΚΑ ΟΡΓΙΑ
Δεκάδες, άν όχι εκατοντάδες γέροι καί 

γρηές, τυφλοί, παράλυτοι, σακατεμένοι 
άπό τίς άρρώστειες καί τό χρόνο, κάηκαν 
ωντανοί, υποβλήθηκαν σέ δλων τών εί-

θών αποτελούν φοβερά προβλήματα. Μά 
είμαστε βέβαιοι, οτι μέ τήν ενίσχυση 
δλων θά τά φέρουμε σέ αίσιο πέρας. 
"Ηδη ή ΠΕΕΑ άπέστειλε τό Γραμματέα 
τής Προνοίας συν. Κόκκαλη, <γ1“ νά έξε' 
χάσει, άπό κοντά τις ανάγκες τών πυρο

παθΰν καί σύγχρονη διέθεσε ένα σεβα
στό ποσό γιά τήν αγορά καρφιών. Σύ- 
χρ>να ή Διοικητική επιτροπή Στερεά; 
ετοιμάζει συνεργεία γιά νά έγκαταστήσει 
νεροπρίονα γιά τό σχίσημο σανίδων καί 
συγκεντρώνει τσίγκους γιά τί; ανάγκες 
τών πυροπαθών. ’Εκτός αυτού κατ ιβά· 
λ νται.επίσης ενέργειες γιά τή μεταφο
ρά χόρτου γιά τά ζώα.

Παράλληλα μεγάλες φροντίδες κσ- 
ταβάλλουνται. επίσης καί άπό μέρους 
τού Δήμου Καρπενησιού. "Ηδη συγκρο
τήθηκαν επιτροπές γιά τόν επισιτισμό, 
τή στέγαση καί τήν υγεία τών πυροπα
θών, οί όποιες φροντίζουν γιά νά λύ
σουν όσο είνε δυνατό τά ζητήματα «ύτά.

Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΙΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΑΧΩΝ
Οί εκπρόσωποι τών συμμαχικώνστρατ uo 

τικών,αποστολών πού έπεσκέφθηκαν επί
σης τά ερειπωμένα χωριά της Ευρυτανίας 
δέν Τΐαρέλειψαν νά έκιρράσουν τήν άγα- 
νάχτηση καί τόν αποτροπιασμό τους γιά 
τίς αφάνταστες καταστροφές τών θύννων,

ΠΟΙΟΥΣ ΣΚΟΤΩΣΑΝ' ΚΑΙ ΚΑΙΡΛΝΞ 
Ω I ΟΥΝΝΟΙ

Ιΐινακ ας τών Θιτιιάτων άπο τήν 
έπιόρσηη τών Γεο ιιανών 

καί Ρ ά λλ η όω ν
Καοπενίίιίτ

8 Άλεξ. Φαρμσκίδης 
Μάχη Φαρμακίδη 
Άνδρ. Κουσόπουλος 
Άγγελ. ί’ιαταγάνα 
Φωτεινή Μαμαλ'οΟ 

i Άναστ. Γκούβας 
I Μάνθα Κλιτσάκη 
g Γεώργιο; Τσαβαλιάς

Ι ’Άν>α Φραγκαλτού 
’Ελένη Σεκλέτη 
Βασιλική Ρικοπούλου 
Άνορττσα Λιάπη 
Μαρία 'Γσαμπούλα 
ΛάιΙπη
’Ιωάννης Σαφάκαί 
Δημ. Χατζόπουλος 
Κατερίνα Φσλή 
Κατερίνα Σιταρά 
Μτ'ρίκη 
Άλεξ. Καντυ/^ι 
Ά λ. Παπαδόπουλος
Ί ωινης Σακκας
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παδόπουλο: 
λό; και 7 τοαυματίες

Α. Φ σαγκίότα
Μαρία Κακκαβά 
Δοιινίτίτα 
Νικ. II 
“ιΞνας Ι.α'.ο 
Σίάεοα 
Ε. Καλογερά 
Μεγ. Χωστό 
Μαρία Σκούδα 
καί μιά άτό τήν Ά'τράνοβα 
Β οντνρον  
Χαρ. ΙΙαπιθανασ'ου 
Μαρία Κ ο ν τ ογ ι τι ν ν 11 
Γορτανάδες 
Βασιλ. Ρικοπούλου 
Κρίκελο 
Άγγελ. Σιγκούνη 
Ά,θ. Τσαμαδός 
Μιάρα
Κ. Άναστασσπούλου 
Κ αλεόμένο  
Β ισιλική Αιγδή 
Κωνστ. Μάστορας 
’Αγγέλλω Μάστορα 
ΙΙρόδροιιος 
Γεώργιος Καρβούνης
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Έ χτός άπό τά Θύματα αύτά 

κάηκαν ή σκοτώθηκαν 5 στον 
"Λη — Γιώργη, 3 στή Μερκάδα. 2 
στή Λευκάδα, 3 στό Νεοχωράκη. 
5 στό Λιτόσελο καί 2 στό Κάψη, 
τών όποιων τά ονόματα δέν γνά> 
σθηκαν άκόμα
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¿ T S m n s W A P iA  ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΠΕΕΑ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝ. ΛΑΟ 
Σ̂ΥΝΟΗΚΟΛΟ?ΗΣαν ΓΙΑ ΤΑ ΟΡΓΙΑ ΚΑΤΑΧΤΗΤΟΝ-ΠΡΟΑΟΤΑΝ

Ή  έναρξη τής επίδεσης του Κόκκινου 
στρατού στο ρουμανικό μέτωπο είχε κε- 
ραυνοβόλα αποτελέσματα. Τή δεύτερη 
κι5 δλας μέρα τής επίθεσης κι’ αφού 
διασπάστηκε ή αμυντική γραμμή των 
Γερμανο-ρουμάνων, τόσο στον τομέα τού 
’Ιάσιου, δοο καί στην κεντρική καί νό
τιο Βεσαραβία, ή Ρουμανία βλέποντας 
το 'αόιέξοόο στο οποίο περιήλΟ-ε αναγ
κάστηκε να συνθηκολογήσει. "Ηδη ή 
νέα Κυβέρνηση πού σχηματίστηκε μέ τη 
συμμετοχή δλων των κομμάτων καί μέ 
πρωθυπουργό τό Φιλελεύθερο Σανατέσκο 
κατήγγειλε τή Ρερμανο-Ρουμανική συμ
φωνία, καί διακήρυξε, ότι ή Ρουμανία 
ενώνεται μέ τά σύμμαχα έΐΒη. Κινη
τοποιώντας συνάμα όλες τις δυνάμει; τής 
χώρας, ή Ρουμα ία κήρυξε τον πόλεμο 
εναντία στ ή Γερμανία.

"Ο Επίτροπος των εξωτερικών τής 
ΕΣΣΔ Μόλοτυΐφ μιλοηάας πάνω σοη 
συνθηκολόγηση τή; Ρουμανίας έπανέλα- 
βε τή δήλωση τού Άπ«ι/ ίου, σύμφωνα 
μέ την οποία ή Συβ. ’Ένωση δεν έχει 
καμμιά βλέψη πάνω στα Ρουμανικά ε
δάφη και καμμιά πρόθεση ν’ αλλάξει 
τα κοινωνικό της καύεστώς ή να 'θίξει 
την ανεξαρτησία της. ’Αντίθετα, δήλωσε, 
ή ΕΣΣΔ ίΡ αγωνιστεί για τό διώξημο 
ιών γερμάτων άπό ιή Ρουμανία κι* άν 
ο Ρουμανικός στρατός πολεμήσει μαζύ 
μέ τόν Κόκκινο στρατό ενάντια στούς 
γερμανούς καί τούς ουγγρους·. γιά την έ- 
πανάκτηση τής Ί’πανσυλβανίας, Ότι άφ*:- 
Φεί σ’ αυτόν ό οπλισμός του. Πάντως 
ό Κόκκινος στρατός ύά συνεχίσει τίς 

1 επιχειρήσεις του σεή Ρουιιανία μέχρι πού 
νά διωχτούν οι γερμανοί καί ν ’ άπο- 
κατασιαΟεΐ ή ανεξαρτησία τής Ρουμα
νία:.

Μια μέρα αργότερα συνθηκολόγησε έ- 
• πότης, μέ .το.ύς συμμάχους καί ή Βουλγα
ρία. ‘Η Βουλγαρική κυβέρνηση σέ ανα
κοίνωσή της άνέφερε, ότι ή έπιύυμίά 
της είνε νά «πομακρυνει κάί>ε ενα.ν πού 
άνπδρά σπ| συμφιλίωση με τά σύμμαχα 
έθνη καί δηλώνει, ότι ί)·ά εφαρμόσει πο 
λιτική αύσιηρή, ουδετερότητα;, άφοπλί- 

¿ο'τας σύγχρονα όλες τις γερμανικές 
δυνάμεις πού βρίσκονται στο βουλγαρικό 
έύαηος. Έξ άλλου ό βούλγαρος

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤίΜΗΣ ΣΤΗΝ ΗΡΩΙΚΗ ΑΘΗΝΑ
Μέ οδύνη καί άγυνάχτηση ή ΠΕΕΑ παρακολουθ3ί τά γεγονότα πού έκτυλίυ- 

σουνται οτό εσωτερικό τής χώρα;. Καταχτητές καί προδοτικά όργανά του έξαπέ- 
λ-υπαν πρωτυφι.νή τρομοκρατία στήν ύπαιθρο καί οργιάζουν στά μεγάλα κέντρα 
τής Αθήνας καί του Πειραιά. Σιού; συνοικισμού; καί τά προάφτεια χιλιάδες "Κλ- 
λη\ες πιάνουνται, δέρνουνται, φιλακίζουνται, σκοτώνουνται, στέλνουνται στή Γερ
μανία. Οί συνοικισμοί κ ιίουνται. Δεκάδες τουφεκίζουνται κάβε μέρα. Ή  προδοτι
κή. Κυβέρνηση τών Κουΐσλιγκ αποφασίζει νά επιστρατεύσει μέ τήν ωμή βία τόν 
πληθυσμό γιά νά τόν χρησιμοποιήσει σέ μιά απελπισμένη προσπάθεια νά σώσει 
τους γερμανούς. Μέ τά μέτρα αυτά ή Κυβέρνηση τής Άβ-ήνας καί δλοι δσοι έ- 
χτελούν τίς διαταγές των ενισχύουν θετικά τόν εχθρό κ ά βλάφτουν τόν απελεύθερα, 
τικό αγώνα τού λαού, δπω; καί τόν αγώνα των μεγάλων συμμάχων . ας. "Ετσι Ο
λοι αύιοί γίνουνται. εγκληματίες πολέμου. Καί είνε απόφαση ό'.ων των συμμάχιυν 
νά μή μείνε· άτιμιίιρητος κανένας εγκληματίας πολέμου.

"Ελληνες, ή ώρα τής λευτεριάς π/.ηοιάζει. Ή  έβ—ική ενότητα έγινε, λέν ύ π ά ρ  
χει ούτε πρόσχυμα τιιά γιά την εγκληματική αιματοχυσία. "Οσοι βοηθούν τόν εχ
θρό καί βάφουν τά χέρια τους μέ αδελφικό αίμα θά πληρώσουν τα εγκλήματα 
τους. Ή  ΠΕΕΑ έξ ονόματος του ελληνικού λαού απευθύνει μιά τελευταία προει
δοποίηση; δσοι παρασύρθηκαν, δσοι παράπλανήθηκαν, είνε καιρός νά συνέλθουν.

Ο καταχτητής σπέρνει τόν εμφύλιο πόλεμο καί ανοίγει δλο καί μεγαλύτερο 
χάσμα. Τήν ύστατη αυτή στιγμή δσοι έγιναν όργανα του εχθρού οφείλουν νά ξυ
πνήσουν, νά άναλυγισθονν τήν ευθύνη του; καί ,ά  πάψουν τό ολέθριο έργο τους. 
"Ας ι’ιναλογισθ.ιϋν ακόμα, δα μάταια χύνουν το ελληνικό αίμα, γιατί τή λύση όλων 
τυιν ζητημάτων θά τήν ιδιάσει αύριο ό λαός, τιάρα μάλιστα πού έχει πιά ενιαία 
εθνική Κυβέρνηση.

’Αθηναίοι — Πειραιώτες—Κάτοικοι τών συνοικισμών καί προαπτείαη! "Ανδρες 
καί γυναίκες! Νέοι καί νέες! Ξεύρουμε τα μαρτύριά σας. Θαυμάζουμε τόν ηρωι
σμό σας, Μή χάνετε τήν πίστη σας. 'Ολόκληρο τό έθνος είνε μαζύ σας. Ή  ώρα 
τού λυτρωμού φθάνει. Ή  ΓΙΕΕΑ σάς στέλνει χαιρετισμό τιμής έκ μέρους τού μα- 
χομένου ελληνικού λαού,

ΣΥΝΔΙΔΣΜΕΝΗ ΊΓΠΙΘΕΣΗ ΖΕΡΒΑ ΚΑ! ΚΑΤΑΧΤΗΤΩΝ 
ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΑΧΟΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΑΑΣ

γ >ς τών εξωτερικών διαβεβαίωσε τον 
πρεσβευτή τής ΕΣΣΔ, διι οί γερμανοί 
πού υποχωρούν άπό τό ρουμανικό μέτω
πο καί έρχονται σιή Βουλγαρία, θά α
φοπλίζονται καί θά περιορίζονται.

ΔΗ\ΩΕΕΙλ ΤΟΥ ΣΥ,Μ ΣΒΩΛΟΥ 
Ό  Πρόεδρος τής ΙΙΕΕΑ, καθηγητής 

Α. Σβώλος οή/.ωσε στίς 22 Αύγουστου 
στό πραχτσρειυ «Ελεύθερη 'Ελλάδα» τά 
έξης, σχετικά μέ τί; διαπραγματεύσεις 
γιά τή συνθηκολόγηση τή; Βουλγαρίας;

' Ά πό ραδιοφωνική εκπομπή πληρυ- 
φορηθήκααε τίς δηλώσεις τού βουλγά- 
ρου πρωθυπουργού καί τίι σχετικά σχό
λια τού αγγλικού τύπου. Τό μέρος τών 
δηλώσεων πού αφορά τή Δυτική Θράκη 
είνε απαράδεκτο θέμα συζήιησης. Οί 
σχετικές υποδείξει., τού Μ,ταγκιριάνωφ 
καθορίστηκαν σωσ.ά άπό τού; άγγλους 
οχολιασιές. Τό μ,ιχόμενο ελληνικό έθνος 
πού ύπέστη τίς εγκληματικές συνέπειες 
τής βουλγαρικής εισβολής, πού πραγα- 
τοποιήθηκε μόνο σάν επακόλουθο τής 
τής γερμανικής, θεωρεί τήν ακεραιότητα 
τή; χώρα; σάν μιά άπό τίς πρώτες έπι- 
δειώξεις τού λαού. Παρόμοια ακριβώς 
είνε καί ή θέση τόσο τού ΕΑΜ, δσο καί 
τού ΚΚΕ πάνω στό ζήτημα αυτό.

Μέ τίς τελευταίες εκκαθαριστικέ; έ- 
πιχειρήσε,ις τών γερμανών, κατά τίς ό- 
ποίεςό ΕΛΑΣ άνέλαβε νά διεξάγει πο- 
λθπλεύρο καί σκληρό αγώνα, κινήθηκε 
εναντίον του καί όλη ή ντόπια αντίδρα
ση. Σιήν περιοχή τή ; μεραρχία, «ας τά 
ραλλικά τάγματα πού ακολουθούσαν 
τούς γερμανούς πλειοδοτούν ιν μαζύ 
τους ποιος θ ι  διαπρ ιξει τά περισσότερα 
αίσχη. Στό Κρίκελοί) ΰτενω,.οτάρχη: Κα- 
τσαρό; ίιπόδειχνε στού: γερμανούς τά 
σπήτια ιών μελών τών εθνικό απελευθε
ρωτικών όργαντάσειον. Σιήν Καστανοί ό 

ύπυυρ- προδότης Κατιρούμπ,ις πρωτοστατούνε
στό κάψ,μ το'ι συνοικισμού Γούρνε;. Ά : 
πό τη Ναύπ ικτο κινείται δ πολύ; Καπε- 
τσώνη Στό Καλεσμένο οί ράλληδες έ
γραψαν στού; τοίχους τών στ,ιτιών: *Ζή- 
τιυ ό φασισμός. Μάς συγχωρεϊτε γιά 
τήν έ όχ ηοη!»

Σύγχρον ι μ’ αύτά ενάντια στον ΕΛΑΣ 
κινήθηκε επίσης καί ή προδοτική οργά
νωση ΕΔΕΣ, μέ τήν πρόθεση νά καρπω 
θεί εδαφικά κέρδη καί νά ένισχύσει 
τούς επιτιθεμένους γερμανούς. "Ετσι ά
πό τής 7 Αύγουστου τό 15ο σύνταγμα 
δέχτηκε συνιδιασμένη επίθεση 2ΤΧ) έδε- 
σιτών άπό τό νότο καί 1000 γερμανών

άπό βορρά. Στις 12 Αύγουστου οί έδεσΐ- 
τε: πήγαν στην "Αρτα καί συνέλαβαν 
50 60 άτομα σ ; συνεργασία μέ τούς χω
ροφύλακες. “Αλλα τμήματα τού ΕΔΕΣ 
πού άκ.ολυυθοΟσ ιν τούς γερμανούς πρός 
τό Δεσπ- ιι .< καιέ’- ώαν ιό Ίί κλ ,ο,./ώ 
ρι, ύποστηριζόμενσι δέ άπό τό γερμανι
κό πυροβολικό 500 έδεσίτες κατέλαβαν 
Επίσης τό Ριζό.
’Ενώ τά τιιήματα τή; ήώιυϊκή; \ ’{γ] ιιε- 
ραο/ίας αντιμετωπίζουν τή συνδιασυέ,νη 
αδτή επίθεση, δ λαός τής Ήπείρ υ ξ-- 
σηκόιθηκε μί άγανάχτηση ενάντια στίς 
Ζερβικές συμιιορίες. Έτσι μόνο σιήν πε
ριοχή τού 15ου συντάγματος πιροσήλθιν 
αύθ ιρμητα καί ζήτησαν νά κίτταταγοϋν 
στον ΕΛΑΣ 700 άντρες, ανάμεσα στούς 
όποιους καί πολλές γυναίκες. ,

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ Τ Η !  ΤΤΕΕΑ
Ή  ΠΕΕΑ παίρνοντας ΰιΓ δψη της , 

τά γεγονότα αύτά -κατάγγειλε στή συμ
μαχική αποστολή ίήν όλιικλήρωση τ; ς έ 
θνικής πραδοπία; τού Ζέρβα καί ζήτη
σε νά παρέμβουν καί νά 'τόν πιέσουν 
νά σταματήση τήν επίθεση, πού συγχρο
νισμένη μέ τή γερμανική, αποτελεί πρά
ξη άντ ισυμιιαχική.

ΔΙΑΨΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ 
ΤΗΣ «ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ»

ΑΥΞΑΝΕΙ Η ΕΠΙΘΕΤΙΚΗ ΜΑΣ ΔΡΑΣΗ
Τμήματα τού 54ου συντάγματος καί καί προξένησε σ’ αυτούς μεγλε ς άπώ- 

τού 3|7 ιππικού έπετέθηκαν στό σιδ. λείες.
σταθμό τού Βελεστινου, πού τόν όπερα- Τμήιιατα τού 34ου συν(το; έπετέθη- 
σπίζανε 350 γερμανοί μέ πολυβόλα, δ'.- κε στίς ΚυροΟτες (Λωρίδα;) ενάντια σέ 
μους καί πυρ|κό. "Υστέρα άπό δίωρο ά- 300 περίπου γερμανού". Ή  μάχη κράτη- 
γώνα, τά τμήματά μας κατώρθοσαν νά σε 4 1)2 ώοες. Ό  εχθρός έχασε 180 νε- 
άνατιναξουν τά οικήματα τών γερμανών κρού; καί 100 αιχμαλώτους. ΙΙήραοε λά- 
καί'νά κυριεύσουν τά γύρω φυλάκια, φυρα 25 μουλάρια κι’ δλο τίν οπλισμό 
Μιά φάλαγγα άπό 2 τάνκς, 4 πυροβόλα 1 πυροβόλο, 3 δλαους, μυδρά) ια, αύτό- 
καί 9 αυτοκίνητα πού κινήθηκε γιά έ- ματα, υγειονομικό υλικό κλπ. Οί άπιί>- 
νίσχυση άπό τό Βόλο προσέκρουσε στίς λειές μας ε’ίσαν 28 νεκροί καί 30 τραυ- 
πλαγιο'ηυλακές μα; καί σέ πεδίο ναρκών, ματίες.

Σ χόλια του  έξωτερικοΟ τύπου 
μεταδοθέντα άπό έκπόμπές του 
Λονδίνου καί Καΐρου άναφέρουν 
δτι ή απόφαση τής ΠΕΕΑ, τού ΕΑΜ 
καί του ΚΚΕ νά αυμμετάσχουν 
στην Κυβέρνηση του κ. Παπανδρέου 
πάρθηκε ϋστερα άπό έπέμβαση τής 
ΕΣΣΔ καί τής έδώ σοβιετικής άπο- 
στολής. Οί αρμόδιοι κύκλοι διαψεύ- 
σουν τους άνυπόστατους αύτούς 
ισχυρισμούς.

μέ αποτέλεσμα νά άνατιναχθούν τά τάνκς 
καί νά υποχωρήσει ό εχθρός. Ό  
εχθρός έχασε 160 νεκρούς άπ’ τούς ό
ποιους οί 70 κάηκαν. Οί δικές μας απώ
λειες εϊσαν 8 νεκροί μεταξύ τών όποιων 
καί ό άνθ]γύς Άλέκο, Μουταφτσή; καί

Η ΔΡΑΣΗ  ΤΟΥ ΕΛΑΝ

Στίς 12 Αύγουστου ό γερμανάς διοικη
τής Σκοπέλου μέ 3 άλλούς γερμανούς, 
έπιβαίνοντας στό εξοπλισμένο καταδιιό- 

, „  , , χτικό «Ούρανός» πιάσιηκε αιχμάλωτος
28 τραυματίες, ,̂τα χεριια μας πέρασαν ύστερα άπό συιιπλοκή μέ τό ΕΛΑΝ Τό 
3 κούρσες, 11 αύτοκίνητα, 2 μοτοσυ- σ«άφος κάί ό .¿ΛλιιΤμός τού καθώς καί 
κλεττε,, 58 κάρρα ιματισμός, 3 τοννοι οί 4 γερμανοί αιχμαλωτίστηκαν, 
πυρομαχικά κλπ. "Ενα άλλο γερμανικό καταδιωχτικό

Τό ανεξάρτητο τάγμα Φθιώτιδας έπε- 40 τόννωγ πιάστηκε επίσης στά στενά 
τέθηκε σιή Στυλίδα, όπου βρίσκονταν μεταξύ Πηλίου—Σκιάθου καί αΐχμαλω- 
1700 γερμανοί με πυρ)κό, όλμους κλπ- τίστηκαν δλοι οί έπιβαίνονττς,

Σ τό  π λ ε υ ρ ό  τ η ς  1’ο ύ ρ ε λ η ς

ΟΑΗ Η ΕΛΕΥΟΕΡΗ ΕΑΑΑΔΑ 
ΒΟΗΘΑ ΤΟΥΣ ΠΥΡΟΠΑΘΕΙΣ

Ό  Γραμματέας τών ’Εσωτερι
κών τής ΠΕΕΑ συν. Γ. Σιάντος μέ 
τηλεγράφημά του πρός τή Διοικη
τική έπιτροπή Σ τερεός, έγνώρισε, 
δτι οί έθνικοαπελευθερωτικές όργα- 
νώσεις τής Θ εσσαλίας θέσανε στή 
διάθεση τής ΠΕΕΑ 15.000 όκ. σιτά
ρι γιά  τίς ανάγκες τών πυροπαθών 
καί λε-λατηθέντω ν κατοίκων τής 
Ευρυτανίας. "Ηδη ή ποσότητα αύτή 
πρόκειται νά μεταφεοθεΐ σύντομακαί 
θα διανεμηθεί σ ’ αυτούς πού έχουν 
τή μεγαλύτερη καίπιό άμεση άνάγκη 
Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΜΑΣ

ΊΙ XIII μεραρχία συνεχίζοντας τίς 
προσπάθειες της γιά τήν ένίπχυοη τών 
πυροπαθών, έστειλε arto τό λόχο οτριιτη 
γείου 27 ανδρες στό Καρπενήσι γιά νά 
παράσχουν ί; πρώτες βοήθειες στό έργο 
τή; στέγασης. ’Εξ α/.λου συνεργεία τής 
μεραρχίας μας συνεχίζουν τήν άνατίναξη 
τών ετοιμόρροπων σπητιών καί καθαρί
ζουν τούς δρόμους άπό τά ερείπια. ΊΙ 
σιοργή πού αποδείχνει γενικά ή μεραρ
χία μας γιά τήν ανακούφιση τών πυρο 
παθών έχει συγκινήσει τόσο τούς πληθυ
σμού.-, ώστε εκφράζονται μέ τά πιό 
θερμά λόγια γιά τή διοίκηση τής XIII 
μεραρχίας καί ιδιαίτερα γιά τόν καπετά
νιο της συν. Τ. Λευτεριά, πού αγωνίστη
κε ενάντια στοάς επιδρομείς πλάι στά 
μαχόμενα τμήματα τής μεραρχίις μας σέ 
δλη τή διάρκεια τό,ν εκκαθαριστικών έ- 
πιχειοήσεων.

Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
Ό  αντιπρόσωπος τής αμερικανικής α

ποστολής λοχαγός Μόγιαρς ειδοποίησε 
τό δήμαρχο Καρπενησιού, δτι θέτει στή 
διάθεσή του 6000 όκ. σιτάρι καί 50 λί
ρες γιά τίς ανάγκες ιών πυροπαθών καί 
5.000 όκ. σ> τάρι γιά νά πληρωθούν τά 
ήμεροαίοθια τών εργαζομένων στα συνε-
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ΣΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΦΘΏΤΙΔΑ
Τηλεγραφήματα προς τή Διοι

κητική έπιτροπή Στερεάς αναφέρουν 
δτι σ’ δλη τή Δυτική Φθιώτιδα συνε
χίζεται τό έργο της στέγασης τών 
πυροπαθών. Ή δ η  πολλά συνεργεία  
άοχισαν κάτω άπό τίς όδηγϊες τών 
δασοτεχνιτιόν νά υλοτομούν τήν ξυ 
λεία, ένώ άλλα συνεργεία ε ρ γ ά 
ζονται γιά νά κατασκευάσουν κερα- 
μήδια, ά σβέστι καί τούβλα.

Α Ν Τ ΙΦ Α Σ Γ ετΙΚ Η  Ε Π ίΤ Ρ Ο ίΙ ΐΓ
ΓΕΡΜ Α Ν Ω Ν  ΣΤ ΡΑ Τ ΙΩ Τ Ω Ν
Γερμανοί στρατιώτες πού αΰτομό- 

λησαν στόν ΕΛΑΣ συγκρότησαν αν
τιφασιστική έπιτροπή γερμανώ ν  
στρατιωτών «’Ελεύθερη Γερμανία». 
Ή έπιτροπή μέ προκήρυξή της κά- 
λεοε δλους τούς γερμανούς στρα
τιώτες νά ένωθούν μαζύ της κοντά 
στόν ΕΛΑΣ «γιά νά γλυτώσουν ά π ’ 
τή δουλεία του Χίτλερ καί ν' α νοι
κοδομήσουν μιά καινούργια έλεύθε 
ρη Γερμανία»

Τό γεγονός δτι σέ πολλές περιο
χές οί γερμανοί στρατιώτες άρχι
σαν νά αύτομολοϋν καί νά παρα
δίνονται στόν ΕΛΑΣ, έπιβάλλει τήν 
ανάπτυξη τής διαφωτιστίκής μας 
δουλειάς άνάμεσα σ ’ αύτούς, γιά νά 
διευκολυνθεί τό πέρασμά τους μέ τόν 
οπλισμό τους στίς γραμμές μας, κα 
λώ ντας τους γιαύτό μέ προκηρύξεις 
τρικ καί μέ ζ& ντανή σύνδεση καί έ 
ξασφαλίζοντας 1 τή ζωή σ’ δσους 
παραδινουνται.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ~
ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗΚΕ 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
Ά π ό  τό Κάιρο ήλθε ή πληροφο

ρία δτι σχηματίστηκε Κυβέρνη
ση έθνικής ένότητας μέ πρόεδρο τόν 
Παπανδρέου. Τό ΚΚΕ μετέχει μέ 
2 υπουργεία καί μέ άλλα  δυό ή 
ΠΕΕΑ. Τό ΕΑΜ αντιπροσωπεύεται 
μέ ένα ύπουργείο. Τά όνόματα  
τών υπουργών καί ή κατανομή τών ΰ 
πουργείων θά άνακοινωθοΰν σύντομα


