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ΠΕΡΙΛΗΨΗ  
 

Η παρούσα εργασία µε θέµα «Η Λαµία στα χρόνια της κατοχής» εκπονήθηκε 
στα πλαίσια του µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας της Β΄ τάξη του 4ου Λυκείου 
Λαµίας στο Β $ τετράµηνο του σχολικό έτος 2015–2016.  

Πραγµατοποιήθηκε έρευνα  από βιβλία και διαδίκτυο, επισκεφθήκαµε τα 
Γενικά Αρχεία του Κράτους, µας επισκέφθηκε στο Σχολείο ο κ. Νίκος ∆αβανέλλος, ο 
οποίος µας µίλησε για την πόλη της Λαµίας και για την περίοδο που εξετάζαµε, µας 
ξενάγησε στην πόλη και  µας έδειξε φωτογραφικό υλικό από την προσωπική του 
συλλογή. Ήρθαµε σε τηλεφωνική επικοινωνία µε τον κ. Νάτσιο ∆ηµήτριο, φιλόλογο 
και ιστορικό,  ο οποίος µας έδωσε πληροφορίες, πήραµε συνέντευξη από κάτοικο της 
Λαµίας που έζησε τα γεγονότα,  και µας έδωσε και προσωπικό ηµερολόγιο και τέλος 
δηµιουργήσαµε ένα θεατρικό δρώµενο, το οποίο παρουσιάσαµε εντός της µαθητικής 
κοινότητας του 4ου Λυκείου Λαµίας την ηµέρα της παρουσίασης των ερευνητικών 
εργασιών µε θέµα τα γεγονότα της κατοχής.. 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
  
     Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε µε την επίβλεψη της κ. Λεκάκη ∆ήµητρας και 
εντάσσεται στο πλαίσιο του µαθήµατος της Ερευνητικής Εργασίας της Β΄τάξης του 
4ου Λυκείου Λαµίας κατά το σχολικό έτος 2015 – 2016 .Το θέµα εντάσσεται στο 
επιστηµονικό πεδίο της Τοπικής Ιστορίας και έγινε προσπάθεια να προσεγγιστεί σε 
όλες του τις διαστάσεις από τέσσερις οµάδες οι οποίες είχαν τακτές συναντήσεις 
Ολοµέλειας µε τη συµµετοχή όλων των οµάδων. 
       Την οµάδα Α΄ αποτέλεσαν οι µαθητές:  
Τσερπέλης Ελπιδοφόρος, Χοϊδά Βασιλική,Τσινάβου Κων/να,Τσαντήλα Χριστίνα, 

Τσιούµα Κατερίνα, Σωτηροπούλου Μαρία, Χαντζής Θεµιστοκλής 
Στόχος της οµάδας Α΄ ήταν να εργασθεί πάνω σε πρόσωπα που βοήθησαν στη 
σωτηρία της πόλης και η τηλεφωνική συνέντευξη µε τον φιλόλογο και ιστορικό 
∆ηµήτριο Νάτσιο.  
       Την οµάδα Β΄ αποτέλεσαν οι µαθητές: Τσατσούλα Αθηνά, Χριστοδούλου Θάνος, 

Υφαντής Ορέστης, Τσαγιάννη Μπέττυ, Τσαγανού Έλενα, Σταµάτη Άννα, Τσιούτζιρα 

Κων/να 
Στόχος της οµάδας Β΄ ήταν να πάρει τη συνέντευξη από κάτοικο της Λαµίας ο οποίος 
έζησε την περίοδο της κατοχής και  να την καταγράψει.   
       Την οµάδα Γ΄ αποτέλεσαν οι µαθητές: Τεπελένας Μάριος, Χαρτοδιπλωµένου 

Άννα Μαρία, Ταξιάρχου Χρόνης, Φούρκας Σπύρος, Φούρκας Ραφαήλ, Φύκας 
Παντελής  
Στόχος της οµάδας Γ΄ ήταν  να δηµιουργήσει ως τέχνηµα Παρουσίαση του Office – 
Power Point και να συντάξει τη γραπτή ερευνητική έκθεση. 
Την οµάδα ∆΄ αποτέλεσαν οι µαθητές: Σκιαδάς  Αδάµ, Τσοχαντάρης Γιάννης, Φιόλας 

Σταµάτης, Φύκας ∆ηµήτρης, Χαντζής Σωτήρης. 

Στόχος της οµάδας ∆΄ ήταν να εργασθεί πάνω στα ιστορικά γεγονότα της κατοχή της 
Λαµίας και της απελευθέρωσή της, η ένταξη των ιστορικών  γεγονότων στην ιστορία 
της Ελλάδας, της Ευρώπης και στην παγκόσµια ιστορία. 
 

Σχηµατίστηκε φάκελος της ερευνητικής εργασίας που περιλαµβάνει τη γραπτή 
ερευνητική έκθεση, άλλα συµπληρωµατικά στοιχεία και το τέχνηµα. 

  Τέλος προγραµµατίστηκε η παρουσίαση της εργασίας στη σχολική κοινότητα. 
 
 «Για τη συµβολή τους ευχαριστούµε όλους όσους συνεργάστηκαν». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η προσέγγιση  της ιστορίας του τόπου τους 

και ειδικότερα της περιόδου της κατοχής 1941-1945. Να εντάξουµε τα γεγονότα στην 
ιστορία της Ελλάδας και την παγκόσµια ιστορία, να διερευνήσουµε  το θέµα από 
πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, να προσεγγίσουµε πολιτισµικά στοιχεία της 
περιοχής και τον ανθρώπινο παράγοντα και τέλος να αναπτύξουµε  κριτική και 
ιστορική σκέψη και συνείδηση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Ενότητα 1η 

 
Κατοχή της πόλης της Λαµίας από τα γερµανικά στρατεύµατα 

 

Στις 18 Απριλίου 1941, ηµέρα της Μεγάλης Παρασκευής, η Λαµία 

βοµβαρδίστηκε ανελέητα από τους Γερµανούς και στις 20, ηµέρα του Πάσχα, 

γερµανικά στρατεύµατα µπήκαν στην πόλη και σε όλη την περιοχή για να µείνουν 

µέχρι της 17ης Οκτωβρίου 1944. Η Μεγάλη Παρασκευή της ορθόδοξης εκκλησίας 
µας, έγινε πιο πένθιµη για τη Λαµία του 1941 και την Κεντρική Στερεά Ελλάδα. Οι 
Γερµανοί κατακτητές έστειλαν τα βοµβαρδιστικά αεροπλάνα τους να καταστρέψουν 
όχι µόνο στρατιωτικούς στόχους. Η πόλη δέχτηκε πολλαπλά χτυπήµατα µε οβίδες 
στις πλατείες της, σε δρόµους και σε κτίρια, µε αθώους πολίτες νεκρούς και 
τραυµατίες. Η 18η Απρίλη ήταν µέρα ηλιόλουστη, αλλά η πόλη ήταν άδεια απ’ τον 
κόσµο της. Οι Άγγλοι και Νεοζηλανδοί υποχωρούσαν αµυνόµενοι και στις 20 
Απριλίου – ηµέρα του Πάσχα – οι Γερµανοί κατακτητές εισήλθαν στη Λαµία. Στα 
χωράφια και στα γειτονικά χωριά, οι ξεσπιτωµένες οικογένειες της Λαµίας γιόρτασαν 
όπως µπορούσαν το Πάσχα. Η σκληρή περίοδος της Κατοχής µόλις άρχιζε. 

 
(23 Απριλίου 1941: Τα Γερµανικά µηχανοκίνητα µπαίνουν στη Λαµία) 



Ο γερµανικός στρατός που ήρθε, χωρίς την απαραίτητη επιµελητεία και 
παραβιάζοντας τις διεθνείς συµβάσεις του 1926 και 1929, κατέσχεσε όλες τις 
αποθήκες τροφίµων. Όσα τρόφιµα δεν µπορούσαν να καταναλώσουν στον τόπο 
παραγωγής, οι Γερµανοί, σε επιταγµένα εργοστάσια, τα µετέτρεπαν σε κονσέρβες. 
Με τον τρόπο αυτό στέρησαν τον ελληνικό πληθυσµό από τα βασικά τρόφιµα. Η 
γεωργική υπηρεσία της Λαµίας, όπως και αντίστοιχες σε άλλα µέρη της Ελλάδος, 
διατάχθηκε να κάνει τα λεγόµενα “παρακρατήµατα”, για τα στρατεύµατα κατοχής. 
Ήταν ποσότητες δηµητριακών (σιτάρι, καλαµπόκι, κ.ά.) µετά το θερισµό, που τα 
συγκέντρωναν και τα έστελναν στην Ιταλία ή στη Γερµανία. Παράλληλα, άνθισε το 
παραεµπόριο, η µαύρη αγορά, µε Έλληνες που δηµιούργησαν σχέσεις µε τους 
κατακτητές για ίδιο όφελος. Από τις αγορές των πόλεων έλειψαν τα βασικά τρόφιµα 
και σύντοµα ήρθε ο λιµός. Η µαύρη αγορά συνυπήρχε µε τη φανερή, αλλά για 
µερικούς µήνες. Ύστερα η δεύτερη νεκρώθηκε. Η εξαθλίωση απλωνόταν παντού. Η 
περιφέρεια είχε σχετικό βαθµό αυτονοµίας από τη γεωργία και την κτηνοτροφία των 
κατοίκων της, αλλά κι αυτή συνάντησε δυσκολίες. Στις µεγάλες πόλεις, οι ελλείψεις 
και οι στερήσεις άρχισαν µε την εχθρική εισβολή. Για κάποιες εβδοµάδες, όσοι είχαν 
κάποια χαρτονοµίσµατα, κάτι έβρισκαν στη λευκή αγορά.  Στη συνέχεια, µπορούσαν 
να αγοράζουν ακόµα κάποια φυτικά προϊόντα (χόρτα κυρίως). Στα εστιατόρια, το 
φαγητό της εποχής ήταν αγκινάρες µε ίχνη λαδιού στο ζουµί τους. Στα 
ζαχαροπλαστεία εµφανίστηκαν κατασκευάσµατα … ειδικής σύνθεσης, και οι τιµές 
ανέβαιναν. Γρήγορα όµως τα καταστήµατα άδειασαν κι άρχισαν να κλείνουν µε τη 
σειρά. Μόνο τα καφενεία, µε το ρεβιθοκαφέ τους, λειτούργησαν ως το τέλος της 
Κατοχής. 

 
(Θάνατοι από πείνα και κρύο, στη Λαµία του 1942) 



Οι λεωφορειακές γραµµές σύντοµα νέκρωσαν. Οι µετακινήσεις γίνονται µε τα 
πόδια ή µε µεταφορικά ζώα προς τα γειτονικά χωριά, εφόσον δεν υπήρχαν καύσιµα 
για τα αυτοκίνητα. Στις µεγάλες πόλεις οργανώθηκαν συσσίτια απόρων. Η µερίδα 
ψωµιού (50 δράµια) διατηρήθηκε για 3 µήνες και το αλάτι µε τα σπίρτα του δελτίου, 
µέχρι το τέλος. Η επισιτιστική κατάσταση όλο και χειροτέρευε. Όµως κανένας δεν 
µπορούσε να διανοηθεί, εκείνο το πρώτο καλοκαίρι της Κατοχής, το κακό που θ’ 
ακολουθούσε το χειµώνα. Τον Ιανουάριο του 1942, οι καιρικές συνθήκες έγιναν πολύ 
άσχηµες. Ο χειµώνας έπεσε βαρύς. Πολλά χιόνια και το θερµόµετρο3 ήταν για 
αρκετό χρονικό διάστηµα κάτω απ’ το µηδέν. Είχε χρόνια να κάνει τόσο κρύο. Για να 
ζεσταθούν οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να ξυλεύουν τα γύρω δάση. Στις πόλεις, 
όταν δεν είχαν κάτι για να ζεσταθούν, µερικοί έκοβαν δέντρα στα όρια της πόλης (ή 
και µέσα σ’ αυτήν). Τα σχολεία έκλεισαν και δεν κυκλοφορούσαν αυτοκίνητα. Το 
ηλεκτρικό ρεύµα από την Ηλεκτρική Εταιρία 4 Λαµίας κοβόταν για πολλές ώρες. 
Ερχόταν 2 ώρες το πρωί, δηλ. 6-8 π.µ. και 6 ώρες από το απόγευµα µέχρι το βράδυ, 
δηλ. 6-12 µ.µ. Υπήρχε έλλειψη πετρελαίου. Τις πετρελαιοµηχανές της Ηλεκτρικής 
Εταιρείας Λαµίας προµήθευαν µε πετρέλαιο οι Γερµανοί (που προερχόταν από τη 
Ρουµανία). Για τις ατµοµηχανές της Ηλεκτρικής Εταιρίας στη διετία 1942-43 
χρησιµοποιήθηκε ελαιοπυρήνας ως καύσιµο. Ο δηµοτικός φωτισµός λειτουργούσε 
τότε µέχρι τις 12 το βράδυ, όταν το εργοστάσιο σταµατούσε τη λειτουργία του. Στο 
βιβλίο του «Χειµώνας ’41», ο ∆ηµήτρης Ψαθάς θα γράψει για την πεινασµένη και 
παγωµένη Αθήνα “Παγώνεις ... Φέρνεις µια βόλτα στην Αθήνα, βλέπεις τους γυµνούς 
σκελετούς να µελανιάζουν, κι’ ακούς θρήνους που βγαίνουν απ’ τους δρόµους, 
αλήτες, ανθρωπάκους, γυναικούλες, πιτσιρίκια: Πεινάω! Πεινάω ”. 

Με το ένστικτο της επιβίωσης ιδιαίτερα έντονο, ο κόσµος των πόλεων ανακάλυψε 
ασυνήθιστες διατροφικές τεχνικές και είδη, όπως η µποµπότα, το χαρουπάλευρο, το 
κουκουτσάλευρο. Παρατηρήθηκαν περιπτώσεις να τρώνε σκαντζόχοιρους, χελώνες 
και µουλάρια. Στην περιφέρεια της Ελλάδος µπορούν να θεωρηθούν τυχεροί όσοι 
ζούσαν σε µέρη όπου υπήρχε παραγωγική, αγροτική και κτηνοτροφική, 
δραστηριότητα, όσο βέβαια επέτρεπαν οι κατοχικές συνθήκες. Στην Αθήνα οι 
εφηµερίδες γέµιζαν από αγγελίες για την αγορά κοσµηµάτων, ενώ κουρελιασµένα και 
κάτισχνα παιδιά ζητιάνευαν παίρνοντας πού και πού κάποια χάρτινη δραχµή από τους 
περαστικούς. Με πρωτοβουλία της Εκκλησίας της Ελλάδος, σε συνεργασία µε τον 
∆ιεθνή Ερυθρό Σταυρό, µέχρι τον Ιανουάριο του 1942 το τουρκικό ατµόπλοιο 
“Κουρτουλούς” πρόλαβε κι έκανε τέσσερα ταξίδια (µέχρι τις 5 Ιαν. 1942) φέρνοντας 
στην Αθήνα ορισµένες ποσότητες τροφίµων. Η ανθρωπιστική βοήθεια που 
προσέφερε το τουρκικό πλοίο ήταν περισσότερο συµβολική και όχι ουσιαστική. Από 
το Φθινόπωρο του 1942 ξεκίνησαν τα φορτία τροφίµων του ∆ιεθνούς Ερυθρού 
Σταυρού να εφοδιάζουν διάφορα µέρη της χώρας. Μετά από συµφωνία που 
επιτεύχθηκε µεταξύ των εµπόλεµων πλευρών (Άγγλων και Γερµανών), συστάθηκε 
σουηδοελβετική επιτροπή που διένειµε τρόφιµα στην Ελλάδα. Στη Λαµία, το ∆ιεθνή 
Ερυθρό Σταυρό εκπροσωπούσε από το 1942 ο Σουηδός Stoure Linner, µε τρόφιµα 
που ήταν αποθηκευµένα σε διάφορους χώρους (όπως στο “Πέτρινο” Γυµνάσιο, στο 
ηµιτελές κτίριο του Νοσοκοµείου Λαµίας, στη ∆ηµοτική Αγορά Λαµίας και αλλού). 
Η προσφορά αυτού του ανθρώπου ήταν µεγάλη, εφόσον έσωσε κόσµο από την πείνα 
και από τους Γερµανούς (µε παρεµβάσεις που έκανε). Αρκεί να θυµίσουµε το στιχάκι 
που έλεγε ο συγκεντρωµένος κόσµος στην οδό Αινιάνων όπου διέµενε: «Βγες Linner 
στο µπαλκόνι, ο λαός πεινάει, κρυώνει». Ο Linner έµεινε στη Λαµία µέχρι την 
αποχώρηση των Γερµανών (το 1944). 

Ο χειµώνας του 1942 υπήρξε ο πλέον δραµατικός της σύγχρονης ελληνικής 

Ιστορίας. Ποτέ άλλοτε, είτε σε καιρούς επαναστάσεων, πολέµων και εθνικών 



κινδύνων είτε σε περιόδους φυσικών καταστροφών, δεν καταγράφηκε (ιδιαίτερα στις 

µεγαλουπόλεις) τόσο µεγάλος αριθµός θυµάτων και ακόµη περισσότερο απαξίωση 

και εξευτελισµός της ανθρώπινης ζωής και αξιοπρέπειας. Η Λαµία, όπως άλλες 

περιφερειακές πόλεις, µε τη συνδροµή των χωριών µας, που διατηρούσαν κάποια 

αυτονοµία βασικών αγαθών, έχασε ανθρώπους από πείνα και κρύο, χωρίς όµως να 

φτάσει σε κατάσταση λιµού, ούτε να πεθαίνουν οι άνθρωποι στο δρόµο. Οι γέροντες, 

οι άρρωστοι ήταν τα θύµατα της πείνας, της έλλειψης θέρµανσης και φαρµάκων. 

Αντίθετα, όπως φαίνεται από τους αριθµούς, τα παιδιά αντιστάθηκαν σχετικά 

περισσότερο. Κατά την περίοδο αυτή οι κάτοικοι, παρ’ όλες τις κακουχίες, την πείνα 

και τη δυστυχία, τις συλλήψεις, τις φυλακίσεις, τις εκτελέσεις, τις λεηλασίες, τις 

δηµεύσεις και τις επιτάξεις, δεν σταµάτησαν την εθνική τους αντίσταση κατά του 

κατακτητή, µε επικεφαλής το ΕΑΜ και τις άλλες αντιστασιακές οργανώσεις. 

Το καλοκαίρι του 1944 επρόκειτο να είναι το τελευταίο της πιο σκληρής κατοχής 
που επεβλήθη στην πατρίδα µας και τον ελληνικό λαό από τον Απρίλιο του 1941. 
Καθώς οι δυνάµεις του άξονα υποχωρούσαν σε όλα τα µέτωπα, τα κατοχικά 
στρατεύµατα στην Ελλάδα, τέλη Αυγούστου 1944, ανέρχονταν σε 302.000 (210.000 
Γερµανοί, 55.000 Βούλγαροι 6.000 Σενεγαλέζοι, Μαροκινοί, Τάταροι, Ουκρανοί και 
31.000 Ιταλοί που παρέµειναν στο πλευρό του άξονα µετά τη συνθηκολόγηση της 
Ιταλίας το Σεπτέµβριο του 1943). Μαζί µε τις 27.000 ντόπιους συνεργάτες τους (µε 
πυρήνα τα τάγµατα Ασφαλείας της κυβέρνησης Ιω. Ράλλη) είχαν εξαπολύσει όλο το 
τελευταίο διάστηµα αιµατηρά αντίποινα µε συλλήψεις, µπλόκα, εκτελέσεις, 
εµπρησµούς, λεηλασίες και οµαδικά εγκλήµατα, για να κάµψουν την αντίσταση του 
ελληνικού λαού στις πόλεις και τα βουνά. 
Παράλληλα όµως και η δράση της ελληνικής εθνικής αντίστασης αυξανόταν µε 
πολυάριθµα σαµποτάζ σε γέφυρες, αποθήκες και αµαξοστοιχίες, ενέδρες, µάχες σε 
ορεινές διαβάσεις, οδικούς άξονες, σιδηροδροµικούς σταθµούς αλλά και επιθέσεις σε 
αστικά κέντρα. Από την άνοιξη του 1944 το µεγαλύτερο µέρος της ορεινής Ελλάδας 
ήταν ήδη ελεύθερο υπό τη διοίκηση της «κυβέρνησης του βουνού» (Π.Ε.Ε.Α).

 



Η δύναµη του µόνιµου ΕΛΑΣ αυξανόταν διαρκώς σε άνδρες και αξιωµατικούς 
αγγίζοντας  τις 79.000 τις µέρες της απελευθέρωσης, διαρθρωµένη σε 10 µεραρχίες, 
παράλληλα µε τις 50.000 του εφεδρικού και τις 6.000 της πολιτοφυλακής,!!). 
Επιπλέον ο αντάρτικος στρατός ενισχύονταν ικανοποιητικά σε υλικό από τις µάχες µε 
τον κατακτητή, αποκτώντας παράλληλα πρωτόγνωρες τακτικές δυνατότητες για τη 
διεξαγωγή όλο και πιο σύνθετων επιχειρήσεων, σε συνδυασµό µε πλούσια εµπειρία 
και αυτοπεποίθηση.  

Η κατάσταση στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια το Φθινόπωρο του 1944 

Στις 23 Αυγούστου 1944 ο σοβιετικός στρατός συντρίβοντας τους ναζί εισερχόταν 
θριαµβευτικά στη Ρουµανία, που εγκατέλειπε τον άξονα. 
Στις 5 Σεπτεµβρίου η ΕΣΣ∆ κήρυξε τον πόλεµο στη Βουλγαρία και στις 8 του µήνα 
εισέβαλε στο βουλγαρικό έδαφος. Η βαλκανική χώρα πρώην σύµµαχος του άξονα, 
άλλαζε τώρα στρατόπεδο και στις 9 Σεπτεµβρίου κήρυξε µε τη σειρά της τον πόλεµο 
στη Γερµανία προσβάλλοντας τις χιτλερικές δυνάµεις µέσα στο Γιουγκοσλαβικό 
έδαφος στη Νις και τα Σκόπια. 
Η ώρα της λευτεριάς πλησίαζε και για την πολύπαθη Ελλάδα. 
Καθώς ο κίνδυνος εγκλωβισµού των γερµανικών µεραρχιών στην Ελλάδα καθίστατο 
πλέον ορατός, η αποχώρηση των κατοχικών στρατευµάτων προς βορρά ήταν απλά 
θέµα χρόνου οπότε και ο οδικός και σιδηροδροµικός άξονας Αθηνών-Θεσσαλονίκης 
έπρεπε να διατηρηθεί ανοιχτός και ασφαλής. 
Ήδη από τις 30 Αυγούστου η γερµανική αεροπορία και το ναυτικό είχαν µεταφέρει 
από τα νησιά του Αιγαίου στην ηπειρωτική Ελλάδα 68.000 άνδρες ενώ απέµεναν 
ακόµα 33.000 Γερµανο-ιταλοί στα νησιά και την Κρήτη. 
Στις 12 Οκτωβρίου οι Γερµανοί αποχώρησαν από την Αθήνα προς βορρά για να 
αποφύγουν την περικύκλωση από τον προελαύνοντα σοβιετικό στρατό. 

Σύσκεψη καπεταναίων Λαµίας 



Από το Σεπτέµβριο όµως µεγάλα τµήµατα του ελληνικού εδάφους ήταν ήδη ελεύθερα 
από τις δυνάµεις του ΕΛΑΣ: από τα τέλη Αυγούστου ο νοµός Έβρου, το πρώτο 
15νθήµερο του Σεπτεµβρίου, η νότια Πελοπόννησος, η δυτική Στερεά, η ανατολική 
Μακεδονία και η Θράκη και από τα νησιά η Λέσβος και η Χίος 
Στα δυτικά ο Ε∆ΕΣ είχε απελευθερώσει τη Λευκάδα, και όλη την Ήπειρο εκτός από 
τα Γιάννενα. 
Το 5µερο 4-10 Οκτωβρίου απελευθερώθηκαν η Κέρκυρα, η Πάτρα, το Ναύπλιο και η 
Κόρινθος και πλέον όλη η Πελοπόννησος ήταν υπό ελληνικό έλεγχο. Το µεγαλύτερο 
µέρος των ταγµάτων Ασφαλείας είχε εξοντωθεί ή συλληφθεί και παραδοθεί στους 
Άγγλους και την Εθνική Κυβέρνηση, εκτός από τους ένοπλους συνεργάτες των 
Γερµανών στη Μακεδονία.  
Στις 16 Οκτωβρίου οι Γερµανοί έφυγαν και από τη Θήβα και όλη η ανατολική Στερεά 
ήταν ελεύθερη εκτός από τη Λαµία και τη Χαλκίδα. 
 Η επικείµενη αποχώρηση των Γερµανών από τη Λαµία 
Καθώς οι Γερµανοί ετοιµάζονταν πυρετωδώς για την αποχώρησή τους από τη Λαµία  
και µε δεδοµένο ότι οι δυνάµεις του ΕΛΑΣ πλησίαζαν από τα νότια (η 13η µεραρχία 
Ρούµελης διέθετε πλέον µια ισχυρή δύναµη 7.000 ανταρτών), µέσα στην πόλη 
επικρατούσε αναβρασµός και έντονη ανησυχία. 
Κυκλοφορούσε η πληροφορία ότι οι κατακτητές, σύµφωνα µε την πάγια τακτική τους 
και σε άλλα µέτωπα κατά τη διαδικασία της υποχώρησης, θα ανατίναζαν σηµαντικά 
κτίρια και εγκαταστάσεις µέσα στη Λαµία προκαλώντας εσκεµµένα ανυπολόγιστες 
καταστροφές στις υποδοµές, µε τεράστιους κινδύνους για τον πολύπαθο πληθυσµό. 
Στόχο αποτελούσαν οι µεγάλες αποθήκες πυροµαχικών στο στρατόπεδο Τσαλτάκη 
(όπου στη διάρκεια της κατοχής µεταφορτώνονταν πυροµαχικά στα τραίνα από το 
Λιανοκλάδι µε κατεύθυνση το λιµάνι της Στυλίδος για µεταφορά τους στα πλοία). 
Παράλληλα επρόκειτο να ανατιναχθούν το Εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της 
Ηλεκτρικής Εταιρείας στην οδό Λεωνίδου και το τηλεφωνικό κέντρο της ΑΕΤΕ 
(Ανώνυµη Ελληνική Τηλεφωνική Εταιρεία) στην οδό Αινιάνων. 
Επίσης κινδύνευαν µε ολική καταστροφή οι αποθήκες τροφίµων του ∆ιεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού που βρίσκονταν σε διάφορα σηµεία της πόλης: στο παλιό 
Νοσοκοµείο στην οδό Φλέµινγκ (σηµερινό ∆ηµαρχείο), στο σιδηροδροµικό σταθµό 
Λαµίας, στο παλιό Γυµνάσιο Αρρένων (σηµερινό 6ο Γυµνάσιο) και κτίρια στην οδό 
Παλαιολόγου. Ο κίνδυνος για τη Λαµία ήταν µεγάλος καθώς κινδύνευε µε ολική 
καταστροφή. 
Στις 17 Οκτώβρη το πρωί,  µία µόλις µέρα πριν την απελευθέρωση της Λαµίας, 
οµάδα µαχητών της 13ης µεραρχίας του ΕΛΑΣ συγκρούστηκε µε τους Γερµανούς 
στα ανατολικά προάστια της πόλης, στη Μεγάλη Βρύση, µε κόστος 9 νεκρούς 
µαχητές, τους: Αθ. Ψωµά (Λαµία), ∆ηµ. Βάρσο (Λαµία), Ηλ. ∆εβεσιάδη (Λαµία), 
Θωµ. Παπαδηµητρίου (Στυλίδα), Ιω. Γιαννούτσο (Στυλίδα), Γιώργο Μανωλόπουλο 
(Λαµία), Ιω. Πανούτσο (Λαµία), Τζινάβα (Λαµία) και Θ. Ψωµά που τραυµατίστηκε 
σοβαρά και υπέκυψε αργότερα στα τραύµατα του (Λαµιακός Τύπος, Τρίτη 18 
Οκτώβρη, σελ.4).  
Η αναστάτωση είχε χτυπήσει κόκκινο. Κανείς δεν ήξερε πως θα αντιδρούσαν οι 
Γερµανοί που ετοιµάζονταν την άλλη µέρα, 18 Οκτωβρίου, ξηµερώνοντας του Αγ. 
Λουκά, να κινηθούν βόρεια προς την κατεύθυνση του ∆οµοκού, αποχωρώντας από 
την πόλη. 
  



Οι «τρεις ξένοι» που βοήθησαν στη σωτηρία της πόλης 

         Μέσα στον ορυµαγδό των εξελίξεων 3 άνθρωποι έπαιξαν εκείνες τις ώρες, τον 
πλέον σηµαντικό ρόλο, σωτήριο για την ύπαρξη της Λαµίας, αποτρέποντας σε 
µεγάλο βαθµό την καταστροφή της: ο Ιταλός αιχµάλωτος Eugenio de Simone, ο 
Αυστριακός στρατιώτης Josef H. Blechinger (Ηλίας Κόκκινος) και ο Σουηδός 
αντιπρόσωπος του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού Sture Linner. 
          Ο Ιταλός αξιωµατικός του πυροβολικού, Eugenio de Simone (1909-1968), 
ηλεκτρολόγος αντιφασίστας, από το χωριό Απριλιάνο της Κοσέντζα, αιχµάλωτος των 
Γερµανών από το 1943 στο στρατόπεδο Τσαλτάκη, είχε πάρει εντολή από τους 
Γερµανούς να φτιάξει και να τοποθετήσει στις αποθήκες πυροµαχικών του 
στρατοπέδου τα εκρηκτικά καλώδια που θα σήµαιναν το τέλος για την πόλη της 
Λαµίας. Αρχικά θα γινόταν µια πιο µικρή έκρηξη για προειδοποίηση όταν οι 
γερµανικές φάλαγγες θα βρίσκονταν στα στενά ∆ερβέν Φούρκα προς ∆οµοκό (16ο 
χλµ) και θα επακολουθούσε η µεγάλη έκρηξη.

Eugenio De Simone και Ελπίδα Πέτρου 
Ο de Simone δουλεύοντας όλη νύχτα, µε τεράστιο κίνδυνο, προκάλεσε για 
παραπλάνηση την πρώτη µικρή έκρηξη το πρωί, ξηµερώµατα 18 Οκτωβρίου, και 
 αποσυνδέοντας τα µεγάλα καλώδια, απέτρεψε τη δεύτερη µοιραία έκρηξη. 
Έτσι το πρωί ξηµερώµατα, όταν τα πρώτα τµήµατα του ΕΛΑΣ έµπαιναν στην πόλη 
από τα ανατολικά και έφταναν στο στρατόπεδο Τσαλτάκη, τον βρήκαν να αποσυνδέει 
τα καλώδια, σώζοντας τη Λαµία από βεβαία καταστροφή.  
Τις µέρες της αποχώρησης των Γερµανών από τη Λαµία, ένας άλλος «ξένος», ο 
Αυστριακός στρατιώτης, Josef H. Blechinger (1911-1995), από µια περιοχή στα 
σύνορα µε τη ∆ρέσδη, µε ειδικότητα στους σιδηροδρόµους, που είχε πολεµήσει στην 
Πολωνία και τη Γιουγκοσλαβία, βρίσκονταν στη Λαµία. Τις µέρες του Οκτώβρη 
1944 είχε µάθει από πληροφορίες, ότι οι κατακτητές φεύγοντας επρόκειτο να 
ανατινάξουν τις αποθήκες πυροµαχικών στο στρατόπεδο Τσαλτάκη όπου εργαζόταν 
και ο ίδιος. 



Έχοντας επαφές µε την αντίσταση (ΕΛΑΝ 
Μαλιακού) µέσω της µετέπειτα γυναίκας του 
Αγγελικής Καρακώστα, αποφάσισε να 
αποτρέψει την ανατίναξη µε κίνδυνο της 
ζωής του. Σε µια παράλληλη ιστορία µε του 
Ιταλού de Simone, ήρθε σε συνεννόηση µε 
τους αντάρτες και µε Ιταλούς σκοπούς του 
στρατοπέδου και έκοψε τα καλώδια, 
σώζοντας την πόλη από την καταστροφή, 
διαφεύγοντας κατόπιν στη Στυλίδα κοντά 
στον καπετάνιο του ΕΛΑΝ Μαλιακού, 
Σωτήρη Μπεγνή. 

Ο J. Blechinger, έµεινε µεταπολεµικά στη Λαµία, απέκτησε ελληνική υπηκοότητα και 
πήρε το όνοµα Ηλίας Κόκκινος (από τον πρώτο νεκρό Λαµιώτη στο αλβανικό 
µέτωπο). Παντρεύτηκε την Αγγελική και απέκτησε ένα γιό το Νίκο. Ασχολήθηκε µε 
τη βυζαντινή ζωγραφική και εργάστηκε ως αγιογράφος.  

 

Στις 18 Οκτωβρίου 1979, ηµέρα της απελευθέρωσης και γιορτής του πολιούχου 
Αγίου Λουκά, µε οµόφωνη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου, επί δηµαρχίας Αντ. 
Φίλη , τιµήθηκε µε το αργυρό µετάλλιο της πόλης, για την προσφορά του στον τόπο. 
Όταν τον είχαν ρωτήσει για τη δράση του, εκείνα τα χρόνια, απάντησε µε σοφία και 
σεµνότητα: «Γράψτε πως είµαι Έλληνας δηµοκράτης, τίποτε άλλο».  

 



Εκείνο το διήµερο εκτυλισσόταν 
παράλληλα και µια τρίτη ιστορία µε 
πρωταγωνιστή αυτή τη φορά το 
Σουηδό αντιπρόσωπο του ∆ιεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού και µετέπειτα 
διπλωµάτη Sture Linner (1917-2010) 
τον οποίο προαναφέραµε ως µέλος 
µιας οµάδας Σουηδών του ∆ιεθνούς 
Ερυθρού Σταυρού επιφορτισµένης µε 
την επισιτιστική βοήθεια στον 
λιµοκτονούντα ελληνικό πληθυσµό 
από το Φεβρουάριο του 1942.  
Στη διάρκεια του 1943, υφηγητής 
πλέον της ελληνικής γλώσσας στο 
Πανεπιστήµιο της Ουψάλας, 
εργάστηκε, ως υπεύθυνος του ∆ιεθνούς Ερυθρού Σταυρού, µε τοµέα ευθύνης τη 
Στερεά Ελλάδα και τη Θεσσαλία. Λίγες µέρες προτού οι Γερµανοί αποχωρήσουν από 
τη Λαµία, και µε δεδοµένη τη φήµη για ανατίναξη των αποθηκών τροφίµων της 
πόλης ο Linner ανέλαβε την πρωτοβουλία να οργανώσει επιτυχώς οµάδες 
περιφρούρησης από 15-20 νέους της πόλης για την αποτροπή λεηλασιών αλλά και 
ανατίναξής τους από τους ναζί.Πράγµατι οι φήµες επιβεβαιώθηκαν αφού στις 17 
Οκτωβρίου, ο Γερµανός διοικητής ενηµέρωσε τον S.Linner ότι τα µεσάνυχτα θα 
ανατιναχτούν οι διάσπαρτες αποθήκες τροφίµων του ∆.Ε.Σ της πόλης.Μαθαίνοντας 
επιπλέον και την πληροφορία από τον 20χρονο τότε, εν ζωή σήµερα συµπολίτη µας, 
Γεώργιο Γεωργουλόπουλο, ότι οι Γερµανοί επρόκειτο να ανατινάξουν και το 
Εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της Ηλεκτρικής Εταιρείας στην οδό Λεωνίδου που 
λειτουργούσε από το 1912, επισκέφθηκε ξανά µε δική του πρωτοβουλία τα 
µεσάνυχτα της 17ης Οκτωβρίου το Γερµανό διοικητή στην οικία του (οδός 
Τσιριµώκου και Μανωλίδου) και έτσι απετράπη η τροµακτική έκρηξη που θα 
επέφερε ανυπολόγιστες καταστροφές. Τελικά µόνο το τηλεφωνικό κέντρο στην οδό 
Αινιάνων ανατινάχθηκε τα µεσάνυχτα, ξηµερώνοντας η 18η Οκτωβρίου, και ενώ 
παράλληλα εκτυλίσσονταν τα προαναφερθέντα γεγονότα στο στρατόπεδο Τσαλτάκη 
στις αποθήκες πυροµαχικών από τους de Simone και J. Blechinger µε τη βοήθεια των 
ανταρτών του ΕΛΑΝ. 

Η είσοδος των ανταρτών του ΕΛΑΣ στην πόλη 

Στις 18 Οκτώβρη το βράδυ, οι τελευταίοι Γερµανοί εγκατέλειψαν τη Λαµία, 
πιεζόµενοι σε όλη την πορεία τους προς ∆οµοκό από τις ανταρτικές δυνάµεις. 
Από το πρωί οι καµπάνες χτυπούσαν χαρµόσυνα, ανήµερα του πολιούχου Αγ. Λουκά, 
για την ελευθερία που είχε έρθει µέσα από ποταµούς αίµατος και θυσιών του ηρωικά 
αγωνιζόµενου, σε βουνά και πόλεις, ελληνικού λαού. 
Είχαν περάσει 1.275 τραγικές µέρες από εκείνη τη µαύρη Κυριακή του Πάσχα στις 
20 Απριλίου 1941 όταν ο γερµανικός στρατός µπήκε στην πόλη µας και 
σηµατοδότησε την έναρξη της πλέον βάναυσης κατοχής από τις δυνάµεις του άξονα. 
Τα ξηµερώµατα της 19ης Οκτωβρίου τα πρώτα τµήµατα της 13ης µεραρχίας του 
ΕΛΑΣ µπήκαν στην πόλη. Πρώτο εισήλθε το 36ο σύνταγµα (διοικητής ο 
αντισυνταγµατάρχης Ευθύµιος Ζούλας και καπετάνιος ο Λουκάς Καθούλης –
Αριστείδης). 



Ακολούθησαν οι άνδρες του ΕΛΑΝ Μαλιακού (διοικητής ο Σόλων Γρηγοριάδης και 
καπετάνιος ο Σωτήρης Μπεγνής) και του 2ου συντάγµατος Παρνασσίδος υπό τον 
καπετάνιο ∆ηµ. ∆ηµητρίου (Νικηφόρο). 
Την ίδια µέρα έφτασαν στη Λαµία και τµήµατα του 42ου συντάγµατος µε διοικητή το 
Φώτη Βερµαίο (Φοίβος Γρηγοριάδης) και καπετάνιο το Γιώργο Χουλιάρα (Περικλής) 
καθώς και αντιπρόσωποι της Π.Ε.Ε.Α και του ΕΑΜ, αντιπροσωπεία της Κ.Ε του 
Κ.Κ.Ε  και του Γεν. Στρατηγείου του ΕΛΑΣ. 
Η  πόλη  της Λαµίας τις επόµενες µέρες έγινε το κέντρο  ολόκληρης της 
απελευθερωµένης Ελλάδας και των διεργασιών που έλαβαν χώρα εκεί εν όψει της 
επικείµενης σύγκρουσης του ΕΑΜ µε τους Άγγλους στην Αθήνα. 
  

Η θριαμβευτική υποδοχή του Άρη στη Λαμία 

Ο πρωτοκαπετάνιος του ΕΛΑΣ, Άρης Βελουχιώτης, που βρίσκονταν στην 
Πελοπόννησο ήδη από τις 22 Απριλίου 1944 µε διαταγή του Γενικού 
Στρατηγείου, έχοντας πλέον εκδιώξει τους Γερµανούς κατακτητές  και συντρίψει τα 
προδοτικά Τάγµατα Ασφαλείας, πέρασε στις 14 Οκτωβρίου στην Ιτέα και από εκεί 
στην Άµφισσα, όπου του έγινε θριαµβευτική υποδοχή, µε κατεύθυνση τη Λαµία. Ο 
Άρης Βελουχιώτης µε τους µαυροσκούφηδες κι ανάµεσα τους τον πάτερ-Ανυπόµονο, 
τον µετέπειτα  ηγούµενο της Ι.Μ Αγάθωνος, έφτασε το σούρουπο της 
20ης  Οκτωβρίου   στην γενέτειρά του τη Λαµία, όπου ο λαός τους υποδέχτηκε σαν 
ελευθερωτές. 

Σε δηµοσίευµα της τοπικής εφηµερίδας «Ρούµελη» µνηµονεύεται η περιγραφή: 
«΄Ηταν βραδάκι. Καβάλα στο άλογό του, µε τους µαυροσκούφηδες συνοδεία, ο Άρης 
µπαίνει στην πόλη που γεννήθηκε. Η υποδοχή που του έγινε βγαίνει από τις 
δυνατότητες µιας περιγραφής. Από τη µια άκρη της πόλης ως την άλλη 
παρατεταγµένα τα συντάγµατα της 13ης µεραρχίας χαιρετούσαν τον αρχηγό τους. Οι 
αντάρτες  συνεπαρµένοι από τον  ενθουσιασµό τον υποδέχονταν µε ζητωκραυγές και 
πυροβολισµούς. Οι χιλιάδες του λαού τον επευφηµούν. Τα λουλούδια πέφτουν πάνω 
του βροχή. Τον στεφανώνουν µε στεφάνια από δάφνη και µυρτιά». 



 

 Στη συνέχεια ο Γιώργος Χουλιάρας (Περικλής) ανακοίνωσε ότι ο πρωτοκαπετάνιος 
του ΕΛΑΣ υποσχόταν να µιλήσει στο λαµιώτικο λαό την Κυριακή 29 Οκτώβρη στην 
παµφθιωτική πανηγυρική εκδήλωση που προετοίµαζε το ΕΑΜ στη Λαµία µε αφορµή 
την 4η επέτειο του «ΟΧΙ», συγκέντρωση, όπου εκφωνήθηκε ο µνηµειώδης «Λόγος 
της Λαµίας», µε τη βαριά πολιτική και ιστορική παρακαταθήκη που φέρει έως  
σήµερα.  

 

 

 

 

 

 



       Ένταξη των ιστορικών  γεγονότων στην ιστορία της Ελλάδας  
 

Η Ελλάδα ήταν από τις χώρες που µπήκαν σχετικά ετεροχρονισµένα στον 

∆εύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο. 

  Ουσιαστικά η πρώτη πολεµική πράξη που σχετίζεται µε την Ελλάδα ήταν ο 

τορπιλισµός  του καταδροµικού ''Έλλη' από ιταλικό υποβρύχιο στο λιµάνι της 

Τήνου, στις 15 Αυγούστου του 1940. Μολονότι η εθνικότητα του υποβρυχίου 

αναγνωρίστηκε, επισήµως καταχωρήθηκε ως αγνώστου ταυτότητας σε µια 

προσπάθεια να αποφευχθεί ο πόλεµος. Έτσι, ο µοναδικός που την πλήρωσε ήταν 

εκείνος ο δηµοσιογράφος  αθηναϊκής εφηµερίδας στον οποίο είχε ανατεθεί να 

καλύψει τον εορτασµό της γιορτής της Παναγίας. Αυτός όµως προτίµησε την 

συντροφιά της κοπέλας του, έστειλε το "ρεπορτάζ" του από αθηναϊκό ξενοδοχείο 

και την επόµενη µέρα η εφηµερίδα του κυκλοφόρησε µε το πρωτοσέλιδο: 

"Μεγγαλειώδης ο εορτσασµός" (η κάτι τέτοιο). 

Όταν απέκρουσαν και την "Εαρινή επίθεση" την άνοιξη του 1941 προκλήθηκαν 

αλυσιδωτές αντιδράσεις, Οι Γιουγκοσλάβοι, εµπνεόµενοι από τις ελληνικές 

επιτυχίες, οι οποίες ήταν οι πρώτες συµµαχικής δύναµης εναντίον των δυνάµεων 

του Άξονα, ξεσηκώθηκαν, άλλαξαν την φιλοναζιστική τους κυβέρνηση και 

µπήκαν στο πόλεµο στο πλευρό των Συµµάχων.  Οι Γερµανοί αποφάσισαν  να 

επέµβουν, διότι τα συµµαχικά στρατεύµατα που βρίσκονταν στην Ελλάδα, θα 

µπορούσαν να αποτελέσουν απειλή για τη σχεδιαζόµενη επιχείρηση εναντίον της 

Σοβιετικής Ένωσης. 

Οι Γερµανοί, αφού διόρισαν κυβέρνηση - αχυρανθρώπων µε πρώτο δοτό 

πρωθυπουργό τον Τσολάκογλου,  χώρισαν την χώρα σε τρεις ζώνες κατοχής. Μια 

δική τους, µια ιταλική και µια βουλγαρική, τις οποίες διοικούσαν µε την βοήθεια 

των Ταγµάτων Ασφαλείας, ελλήνων συνεργατών τους δηλαδή. Τα επόµενα χρόνια 

ήταν πολύ δύσκολα για τον λαό και µε πολλές απώλειες ειδικά στους αµάχους. Η 

οικονοµική κρίση, η οποία επιτάθηκα από το λεγόµενο "κατοχικό δάνειο", το 

οποίο εξαναγκάστηκε να δώσει η Ελλάδα στην Γερµανία (και το οποίο ως σήµερα 

αρνείται η Γερµανία να αποπληρώσει) αλλά και έλλειψη τροφίµων, απόρροια της 

επίταξης της σοδειάς από τις δυνάµεις κατοχής, οδήγησαν σε πολλούς θανάτους 

από την πείνα. Υπολογίζονται περί τα 300.000 άτοµα, τα περισσότερα στις 

µεγάλες πόλεις. 

 

       Ένταξη των ιστορικών  γεγονότων στην ιστορία της Ευρώπης  
 

Στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου η Γερµανία κατέλαβε µεγάλο µέρος 

της Ευρώπης εφαρµόζοντας µια νέα τακτική που ονοµαζόταν «Blitzkrieg» 

(πόλεµος-αστραπή). Το Blitzkrieg περιλάµβανε τη χρήση µεγάλου αριθµού 

αεροσκαφών, τεθωρακισµένων και πυροβόλων. Αυτές οι δυνάµεις διασπούσαν 

την εχθρική άµυνα σε ένα στενό µέτωπο. Η πολεµική αεροπορία δεν επέτρεπε 

στον εχθρό να κλείσει το ρήγµα. Οι γερµανικές δυνάµεις περικύκλωναν τα 

αντίπαλα στρατεύµατα, αναγκάζοντάς τα να παραδοθούν. 



Χρησιµοποιώντας την τακτική του «πολέµου-αστραπή», η Γερµανία νίκησε την 

Πολωνία (επίθεση τον Σεπτέµβριο του 1939), τη ∆ανία (Απρίλιος 1940), τη 

Νορβηγία (Απρίλιος 1940), το Βέλγιο (Μάιος 1940), την Ολλανδία (Μάιος 1940), 

το Λουξεµβούργο (Μάιος 1940), τη Γαλλία (Μάιος 1940), τη Γιουγκοσλαβία 

(Απρίλιος 1941) και την Ελλάδα (Απρίλιος 1941). Ωστόσο, η Γερµανία δεν 

κατάφερε να νικήσει τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία προστατευόταν από χερσαίες 

επιθέσεις χάρη στο κανάλι της Μάγχης. 

Οι γερµανικές δυνάµεις επιτέθηκαν στη Σοβιετική Ένωση τον Ιούνιο του 1941, 

καταφέρνοντας να εισχωρήσουν σε βάθος µεγαλύτερο των 965 χλµ. έως τις πύλες 

της Μόσχας. Η δεύτερη γερµανική επέλαση το 1942 έφερε τους Γερµανούς 

στρατιώτες µέχρι τις όχθες του ποταµού Βόλγα και την πόλη του Στάλινγκραντ. Η 

Σοβιετική Ένωση, µαζί µε τη Μεγάλη Βρετανία και τις Ηνωµένες Πολιτείες που 

κήρυξαν τον πόλεµο στη Γερµανία το ∆εκέµβριο του 1941, κατάφεραν να 

γυρίσουν την πλάστιγγα του πολέµου εις βάρος της Γερµανίας. 

Στην ανατολή, η µάχη του Στάλινγκραντ απετέλεσε αποφασιστικό σηµείο καµπής. 

Μετά την ήττα στο Στάλινγκραντ το χειµώνα του 1942-43, τα γερµανικά 

στρατεύµατα πήραν το µακρύ δρόµο της υποχώρησης. Τον Απρίλιο του 1945 οι 

σοβιετικές δυνάµεις µπήκαν στο Βερολίνο. Στη δύση, στρατεύµατα των 

Συµµάχων αποβιβάστηκαν στη Νορµανδία στις 6 Ιουνίου 1944 (ηµέρα γνωστή ως 

D-Day). Πάνω από 2 εκατοµµύρια στρατιώτες των Συµµάχων ξεχύθηκαν στη 

Γαλλία. Τον Ιούλιο, οι συµµαχικές δυνάµεις κατόρθωσαν να προελάσουν πέρα 

από το προγεφύρωµα της Νορµανδίας. Οι Σύµµαχοι συνέχισαν την επίθεσή τους 

εισβάλλοντας στη Γερµανία. Το Μάρτιο του 1945 οι συµµαχικές δυνάµεις 

πέρασαν τον Ρήνο και προέλασαν στην καρδιά της Γερµανίας. 

Η ναζιστική Γερµανία συνθηκολόγησε το Μάιο του 1945. 

Σηµαντικές ηµεροµηνίες 

1 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1939 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΟΛΩΝΙΑ 

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1933 

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΚΑΤΑΚΤΑ ΤΗ ΝΟΡΒΗΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ∆ΑΝΙΑ 

10 ΜΑΙΟΥ 1940 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ∆ΥΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ  

1941 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΕΙΣΒΑΛΛΟΥΝ ΣΤΗ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΕΛΛΑ∆Α 

22 ΙΟΥΝΙΟΥ 1941 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΕΠΙΤΙΘΕΝΤΑΙ ΣΤΗ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ 

28 ΙΟΥΝΙΟΥ 1942 

ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ∆ΥΝΑΜΕΙΣ ΠΡΟΩΘΟΥΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΒΟΛΓΑ  



 Ένταξη των ιστορικών  γεγονότων στην παγκόσμια  ιστορία  
  
Μετά το Α' Παγκόσµιο πόλεµο τα χρόνια ήταν δύσκολα αφού η οικονοµική κρίση 

που είχε εκδηλωθεί, είχε µεγάλες κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Στη Γερµανία, 

την Ιταλία, την Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα επιβλήθηκε το δικτατορικό καθεστώς. 

Ειδικά στη Γερµανία το ναζιστικό κόµµα του Χίτλερ επιδίωκε να ξεπλύνει την ντροπή 

του Α' Παγκοσµίου πολέµου και να κυριαρχήσει στον κόσµο. Έτσι συµµάχησε µε τον 

ηγέτη τους φασιστικής Ιταλίας Μπενίτο Μουσολίνι και µαζί(Άξονας Βερολίνου - 

Ρώµης) προσπάθησαν να επιτεθούν εναντίον των άλλων χωρών της Ευρώπης. 

Η έναρξη των συγκρούσεων έγινε µε την εισβολή των Γερµανών στην Πολωνία(1-9-

1939). Ζητούσε ουσιαστικά το σηµερινό Γκντανσκ, που ήταν η µοναδική έξοδος των 

Πολωνών στη Βαλτική. Την ασφάλεια της Πολωνίας είχε εγγυηθεί η Αγγλία οπότε 

έσπευσε αµέσως σε βοήθεια. 

Τα γεγονότα ακολούθησαν µε γοργό ρυθµό, αφού και η Γαλλία κήρυξε πόλεµο στη 

Γερµανία και το ίδιο και η Ρωσία αφού το 1941 ο Χίτλερ έκανε εισβολή στη 

Σοβιετική Ένωση, παραβιάζοντας το σύµφωνο µη επίθεσης που είχε υπογράψει µαζί 

της, για να µην έχει δύο µέτωπα(σύµφωνο Ρίµπεντροπ - Μολότοφ) 

   Το ∆εκέµβριο του 1941 η Ιαπωνία, σύµµαχος των Γερµανών, βοµβάρδισε τον 

αµερικανικό στόλο στη Χαβάη(Περλ Χάρµπορ) αναγκάζοντας και την Αµερική να 

µπει στον πόλεµο. Τότε ο πόλεµος έγινε παγκόσµιος. 

Στη διάρκεια του Β' παγκοσµίου πολέµου οι Έλληνες αντιµετώπισαν µε επιτυχία τις 

τεράστιες δυνάµεις του Άξονα. Μεγάλα ήταν τα εγκλήµατα κατά της ανθρωπότητας 

που διαπράχθηκαν στη διάρκεια αυτού του πολέµου Ανάµεσά τους φρίκη προκάλεσαν 

το ολοκαύτωµα των Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα του Χίτλερ, Άουσβιτς και 

Νταχάου όπου πάνω από 5.000.000 Εβραίοι θανατώθηκαν µε απάνθρωπο τρόπο. 

Ο Β' παγκόσµιος πόλεµος έληξε το 1945 µε ήττα των δυνάµεων του Άξονα. Ο Χίτλερ 

αυτοκτόνησε και η Γερµανία παραδόθηκε "άνευ όρων", ο Μουσολίνι εκτελέστηκε 

από Ιταλούς παρτιζάνους. Η Γερµανία δε, χωρίστηκε σε δύο κράτη. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Η εκπαίδευση στα χρόνια της κατοχής 

Η εκπαίδευση στα χρόνια της κατοχής υπολειτουργούσε. Χωριζόταν σε τρεις 
βαθµίδες: πρωτοβάθµια, µέση και ανώτερη.  

• Πρωτοβάθµια εκπαίδευση: Περιελάµβανε το δηµοτικό σχολείο, το οποίο 
στεγαζόταν στο σηµερινό δηµοτικό θέατρο. 

• Μέση εκπαίδευση: Περιελάµβανε το Γυµνάσιο Αρρένων, το οποίο 
στεγαζόταν στο Τσάλιο Μέγαρο στη σηµερινή οδό Μακροπούλου και το 
Γυµνάσιο Θηλαίων που στεγαζόταν στο Μουστάκειο. 

• Ανώτερη εκπαίδευση: περιλάµβανε το Πρακτικό Λύκειο Λαµίας(1923-
1944), το οποίο στεγαζόταν στην οδό Αινιάνων 7, και το Ιεροδιδασκαλείο 
Λαµίας, το οποίο στεγαζόταν µαζί µε το πρακτικό και αποφοιτούσαν 
δάσκαλοι και παπάδες. 

Η αυτοδιοίκηση στα χρόνια της κατοχής 

Κατά τη διάρκεια της κατοχής οι δήµαρχοι της Λαµίας διαδέχονταν ο ένας των 
άλλων σύµφωνα µε τις εντολές των Γερµανών, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν τα 
προσωπικά τους συµφέροντα. Αυτοί ήταν οι: 

• Νικόλαος ∆ουδουµόπουλος (1937-1940) 

• Αθανάσιος Γραµµατίκας (1940-1941) 
• Κωνσταντίνος Πλατής (8 Σεπτεµβρίου-21 Οκτωβρίου 1941) 

• ∆ηµήτριος Τράκας (21 Οκτωβρίου-16 Ιανουαρίου1941-1942) 

• Ιωάννης Ελλασόνας (17 Ιανουαρίου-12 Μαρτίου 1942) 
• ∆ηµήτριος Τράκας (27 Μαρτίου – 4 Ιανουαρίου 1943) 

• Νικόλαος Κοντογιάννης (5 Ιανουαρίου-5 Νοεµβρίου 1943) 

• ∆ηµήτριος Λατσός (6 Νοεµβρίου-2 Μαρτίου 1943-1944) 

• Ιωάννης Κοντοµήτρος (3 Μαρτίου-1 Σεπτεµβρίου 1944). Εκτελέστηκε από 
τους αντιστασιακούς. 

• Κλεοµένης Θεοδοσόπουλος (2 Σεπτεµβρίου-23 Σεπτεµβρίου 1944) 

• Ιωάννης Κοκαλάκης (24 Σεπτεµβρίου-29 Οκτωβρίου 1944) 
Οι περισσότεροι από αυτούς ήταν δικηγόροι και µεγαλοκτηµατίες της εποχής. 

Βιβλίο «Οι ∆ήµαρχοι της Λαµίας 1836-1996» 

∆ηµήτριος Θ. Νάτσιος  

 

 

 

 

 

 



Νοσηλευτικά ιδρύματα της Λαμίας 

• Γενικό νοσοκοµείο Λαµίας: Ιδρύθηκε το 1938 και µέχρι το 1941 στεγαζόταν 
στο σηµερινό 2ο ∆ηµοτικό Σχολείο Λαµίας. Το 1941 οι Γερµανοί πήραν το 
κτήριο και το έκαναν στρατιωτικό νοσοκοµείο Ιταλών και Γερµανών. Έπειτα, 
το ίδρυµα χωρίστηκε στο χειρουργικό τµήµα, το οποίο στεγαζόταν σε µια 
κλινική στη διασταύρωση των οδών Βενιζέλου και Πατρόκλου (σηµερινός 
¨Χορµόβας») και το παθολογικό τµήµα, που στεγάστηκε  στα ξενοδοχεία 
«Ρούµελη» και «∆ελφοί» (σηµερινή Αττική Τράπεζα). Μετά την 
απελευθέρωση µεταφέρθηκε στην αρχική του θέση. 

• Ορεινό αντιφυµατικό αναρρωτήριο Αντίνιτσας: λειτούργησε από το 1935-
1944. Τον Ιούνιο του 1944 οι Γερµανοί ανατίναξαν το αναρρωτήριο και το 
µοναστήρι. 

• Ειδικό αντιαφροδισιακό θεραπευτήριο Λαµίας: λειτούργησε το 1943-1944 
• Κλινική Ευστάθιου και Κωνσταντίνου Γκλέτσου 
• Κλινική Καρπούζα  
• Κλινική αδελφών Σκουτέλη  
• Κλινική Κωνσταντίνου Τσεκούρα  

Βιβλίο «Ιστορία Γεν. Νοσοκοµείου Λαµίας 1938-2007 
µε σύντοµη Ιστορία όλων των νοσηλευτικών ιδρύµατος της πόλης» 

 ∆ηµήτριος Θ. Νάτσιος 
Λαµία 2008     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2η Ενότητα: Έρευνα 

 
     Στα πλαίσια της ερευνητικής εργασίας στις 14-4-2016 πραγµατοποιήθηκε 
επίσκεψη στο Σχολείο  µας από τον κ. Νίκο ∆αβανέλλο, ο οποίος µας µίλησε για το 
θέµα µας.  
     Στις 15-4-2016 πραγµατοποιήθηκε επίσκεψή µας στα Γενικά Αρχεία του Κράτους 
Νοµού Φθιώτιδας, όπου η ∆ιευθύντρια της υπηρεσίας µας ξενάγησε στο χώρο και µας 
πληροφόρησε ότι  δυστυχώς τα στοιχεία για την περίοδο που εξετάζαµε ήταν 
ελάχιστα και δεν κυκλοφορούσαν εφηµερίδες, παρά µόνο η «Ρούµελη», που 
βρίσκεται σε χέρια ιδιωτών και δεν υπάρχει πρόσβαση. 
     Την ίδια ηµέρα ο κ. Νίκος ∆αβανέλλος µας ξενάγησε στην πόλη µας και µας 
έδειξε φωτογραφικό υλικό από τη συλλογή του.  
     Από την Β΄ οµάδα πάρθηκε συνέντευξη από κάτοικο της Λαµίας που έζησε τα 
γεγονότα και τους δόθηκε και χειρόγραφο συνοπτικό ηµερολόγιο. 
     Ο µαθητής Σταµάτης Φιόλας έγραψε ένα θεατρικό δρώµενο για την πείνα στη 
διάρκεια της κατοχής το οποίο παρουσίασαν µαζί µε τον Ορέστη Υφαντή την ηµέρα 
παρουσίασης των εργασιών. 
       
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 
«Λαµία, το χρονικό µιας πόλης», Νίκος ∆αβανέλλος 
 «Προσωπικότητες της Λαµίας», Νίκος ∆αβανέλλος  
http://www.ksm.gr 

http://www.lamiakos-typos.gr 
http://www.mag24.gr 

http://www.mixanitouxronou.gr 
http://oinoxori.gr 

 
 

 
 

 
 

 


