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Η Λευκάδα στην Αντίσταση 1941-1944 Σεμινάριο Αθήνας, 14

Ιανουαρίου1979, Αθήνα

Αυτό το σεμινάριο σχεδιάστηκε με πρωτοβουλία του αγωνιστή Γιώργη 

Κοντογιώργη και του Ηλία Θερμού, Πανεπιστημιακού και υλοποιήθηκε από 

την οργανωτική επιτροπή, όπως αναφέρεται στο παρακάτω κείμενο.

Δυστυχώς δεν υλοποιήθηκαν οι δύο προβλεπόμενες συσκέψεις, μια στην 

Αθήνα και μια στη Λευκάδα, ούτε συγκεντρώθηκε και εκδόθηκε το προφορικό 

υλικό του Σεμιναρίου από την οργανωτική επιτροπή.  Παρακαλούνται όσοι 

έχουν στη διάθεσή τους μαγνητοφωνημένα αποσπάσματα από αυτά τα 

πρακτικά, σημειώσεις ή συνεντεύξεις με αγωνιστές να τα δημοσιεύσουν, ώστε 

να διατηρηθεί αυτή η προφορική ιστορία για τα όσα έγιναν σε αυτό το ιστορικό

σεμινάριο.

Έχω στα αρχεία μου τις σημειώσεις μου που γράφηκαν κατά τη διάρκεια της 

πρώτης συνάντησής μας στην Αθήνα στις 14 Ιανουαρίου 1979.  Επίσης, τότε 

κατέγραψα και σημαντικές συνεντεύξεις με πρωταγωνιστές στη Μάχη του 

Ιουνίου 1944 όπως και στη Μάχη στην Πούντα στις 22 Ιουνίου 1947 που 

φωτίζουν αυτά τα ιστορικά και τραγικά γεγονότα στη νεότερη ιστορία της 

Λευκάδας και καταγράφουν τον ηρωισμό των αγωνιστών που πολέμησαν και 

θυσιάστηκαν εκεί.

Επίσης από τότε έχουν δημοσιευθεί κρίσιμα ιστορικά αρχεία όπως του OSS 

των Η.Π.Α., όπως αποτυπώνονται στο βιβλίο μου Αποστολή Περικλής, Τα 

Επίσημα Αρχεία του Αρχηγείου Στρατηγικών Υποθέσεων (OSS) των Η.Π.Α. 

στην Κατεχόμενη Ελλάδα (Μάιος-Οκτώβριος 1944), εκδόσεις Καστανιώτη, 

Αθήνα, 2016.  Εκεί περιέχεται η έκθεση του γενικού γερμανικού στρατηγείου 

του 22ου ορεινού σώματος στρατού στις 7 Αυγούστου 1944 σχετικά με τη 

σχέση των Γερμανών με τον ΕΔΕΣ.  Επίσης στη δημιουργία φιλο-βρετανικού 

δικτύου κατασκοπίας στη Λευκάδα από τη βρετανική αποστολή αναφέρεται ο 
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Θέμης Μαρίνος, αρχηγός της αγγλικής μυστικής αποστολής στα Ιόνια Νησιά, 

στο βιβλίο του Μυστική Αποστολή στο Ιόνιο (1944), Κωδικός DASTARD,   

εκδόσεις Ίκαρος, Αθήνα, 2013, όπου αποκαλύπτονται σημαντικά ονόματα 

παραγόντων της Λευκάδας εκείνη την εποχή που τάχθηκαν στο πλευρό των 

Βρετανών που εναντιώνονταν στο ΕΑΜ.

Σήμερα δίνεται στη δημοσιότητα ένα πρώτο κείμενο που αφορά τον 

σχεδιασμό, τους συμμετέχοντες και τους στόχους του σεμιναρίου. 

Η πρώτη εισήγηση με την οποία άνοιξε αυτό το σεμινάριο στις 10:00 π.μ.  

έγινε από τον αγωνιστή Κώστα Λιβιτσιάνο, μέλος της νομαρχιακής 

οργάνωσης του ΕΑΜ Λευκάδας που αναφέρθηκε αναλυτικά στο χρονικό των  

γεγονότων το 1941 έως τη Μάχη στο Λαϊνάκι τον Ιούνιο 1944.  Αναφέρθηκε 

επίσης στους Λευκαδίτες αγωνιστές που αγωνίστηκαν και θυσιάστηκαν εκτός 

Λευκάδας, όπως ο Σπύρος Ροντογιάννης, ανθυπολοχαγός του αρχηγείου 

Ηπείρου που σκοτώθηκε στην Άρτα, ο Σπυρός Κούρτης από τον Κάβαλλο 

που έπεσε στην Αττική και ο Σπύρος Φίλιππας, γεωπόνος, που σκοτώθηκε 

επίσης στην Αττική, ο Πάνος Ζαβερδινός, ο ταγματάρχης Κατωπόδης, 

μόνιμος του ΕΛΑΣ που εκτελέστηκε στο Αγρίνιο.  Ο Ηλίας Βεργίνης που 

σκοτώθηκε στην Αττική όπως ο δάσκαλος Φραγκούλης και ο Γιώργος 

Γουρδής.  Ο Γιαμαλάκης και ο Τάμπανος εκτελέστηκαν στην Καισαριανή.  Ο 

Στάθης Βλάχος, καπετάνιος του συντάγματος του ΕΛΑΣ, σκοτώθηκε στα 

Δεκεμβριανά.  Επίσης σκοτώθηκε ο Βαγγέλης Καββαδίας, γιός δικαστικού.  Ο 

Άγγελος Βλαχόπουλος εκτελέστηκε ενώ σκοτώθηκε ο Μήτσος Φωτεινός.  Ο 

εισηγητής αναφέρθηκε επίσης στη συμμετοχή των αγωνιστών Νίκου 

Κατηφόρη, τον Καρούσο και τη μητέρα του Πολυξένη, στη Μηλιά, μάνα του 

Ζαχαρή και του Πανταζή Γρηγόρη που ήταν σύνδεσμος των εξορίστων  

αγωνιστών στα νησιά του Αιγαίου.

Στη συνέχεια μίλησε ο Γιώργος Σγουρός, απεσταλμένος της περιφερειακής 

του ΕΑΜ στη Λευκάδα από τον Φλεβάρη έως τον Μάη του 1944, όπου 
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πραγματοποιήθηκαν τομειακές συνδιασκέψεις του ΕΑΜ στα χωριά της 

Λευκάδας μέσα στο πνεύμα της συμφωνίας της Πλάκας.  Μίλησε επίσης ο 

Πάνος Ζαβιτσάνος από την Καρυά, ένας από τους πρώτους αντάρτες στη 

Λευκάδα, όπως επίσης και ο καπετάνιος του ΕΛΑΣ Λευκάδας–Ξηρομέρου 

Στάθης Σταύρακας.  Επίσης μίλησε για την μάχη στο Λαϊνάκι ο Παντελής 

Λιότσος, καπετάνιος του ΕΛΑΣ Ακαρνανίας.

Για τα γεγονότα της Βαυκερής-Εγκλουβής στις 13 Αυγούστου 1943, μίλησαν 

οι Χριστόφορος Κούρτης, Σπύρος Φραγκούλης-Ραπανής, Σπύρος Βλάχος 

από την Εξάνθεια και ο Νίκος Μάλφας.

ΣΧΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ

Αγαπητοί φίλοι,

Ανταποκρινόμενοι σε μια γενική επιθυμία όλων των αντιστασιακών, 

ορισμένοι αγωνιστές της Αντίστασης, πήραμε την πρωτοβουλία και 

συγκροτήσαμε επιτροπή για την οργάνωση μιας σύσκεψης με θέμα “Η 

Λευκάδα στην Αντίσταση”.

Ο σκοπός της σύσκεψης είναι η συλλογή και καταγραφή μαρτυριών κι 

άλλων στοιχείων – γράμματα, φωτογραφίες, αναμνηστικά, κλπ., για όλα τα 

γεγονότα και περιστατικά που αποτελούν τον ένδοξο, αιματοποτισμένο και 

άτυχο εκείνο αγώνα, καθώς και τα πρόσωπα που διαδραμάτισαν κάποιο ρόλο

σε αυτά.

Καθένας θα εκθέσει τα γεγονότα όπως τα έζησε ή τα έμαθε και η 

μαρτυρία αυτή θα μαγνητοφωνείται.  Αυτή έχει κριθεί σαν η πιο 

αποτελεσματική και αποδοτική μέθοδος, γιατί όσο κι αν φαίνονται πιό 

πρόσφοροι και πιο βολικοί άλλοι τρόποι, όπως το γράψιμο ή οι ατομικές 

συνεντεύξεις, έχει αποδειχτεί ότι δεν είναι αποδοτικές.  Η αφήγηση των 
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γεγονότων σε συνέλευση, έχει το πλεονέκτημα ότι γίνεται άμεσα η 

διασταύρωση των πληροφοριών, η αλληλοσυμπλήρωση και το ξεκαθάρισμά 

τους.  Επίσης υποκινείται η απομνημόνευση που εύλογα έχει αδυνατίσει με το

πέρασμα του χρόνου.

Οι καταγραμμένες μαρτυρίες πρέπει να αποτελέσουν τη βάση για τη 

σύνταξη του χρονικού της αντίστασης στο νησί μας και την έκδοσή του.

Νομίζουμε ότι έτσι εκπληρώνουμε όλοι μας ένα χρέος τόσο στη μνήμη 

των ηρώων και των μαρτύρων μας, όσο και στις γενιές που δεν έζησαν τα 

γεγονότα.  Τεράστια θα είναι η συμβολή της προσπάθειας αυτής για την 

ιστορία των λαϊκών μας αγώνων και για τη μελλοντική τους πορεία.

Για την εργασία αυτή είναι αναγκαίες δύο συσκέψεις/σεμινάρια, μια 

στην Αθήνα και μια στη Λευκάδα.

Στις συσκέψεις αυτές θα κληθούν να πάρουν μέρος μόνο όσοι έζησαν 

τα γεγονότα και όσοι συμμετείχαν σ' αυτά, με εξαίρεση δύο νεότερους 

συναγωνιστές, που η επιτροπή θεώρησε απαραίτητη τη βοήθειά τους.

Η περίοδος που πρέπει να καλύψουν οι μαρτυρίες μας αρχίζει από την 

κατάρρευση του Αλβανικού Μετώπου μέχρι τη Βάρκιζα.  Περιεχόμενο πρέπει 

να είναι τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν στη Λευκάδα με τα μέτρα του 

κατακτητή και τη δράση των λαϊκών δυνάμεων με αναφορές και στην ομαδική 

δράση Λευκαδίων σ' άλλες περιοχές.

Η σύσκεψη πρέπει να σταθεί σ' αυτό το πλαίσιο, να περιοριστεί στο 

έργο της και η ίδια μπορεί να αποφασίσει για μελλοντικές ενέργειες και 

εκδηλώσεις.
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Η επιτυχία θα εξαρτηθεί από την κοινή προσπάθεια από όλους μας για 

να παρουσιαστούν τα γεγονότα όπως ακριβώς έγιναν, χωρίς τις 

παραμορφώσεις που έχουν εμφυλλοχωρήσει.  Η σύσκεψη δεν θα γράψει 

ιστορία, θα φτιάξει μόνο το σίγουρο και καθαρό θεμέλιό της, πιστό και ακριβές

χρονικό των γεγονότων, στην χρονική τους διαδοχή.  Αυτό θα είναι ένα 

σπουδαίο και υποδειγματικό επίτευγμα, αν πραγματοποιηθεί.  Κι αυτό είναι 

κατορθωτό μόνο αν όλοι συγκεντρώσουμε την προσοχή σ' αυτό το στόχο: 

ακριβή γεγονότα, ποιά πρόσωπα ονομαστικά πήραν μέρο στην αντίστοιχη 

δράση, τις ακριβείς ημερομηνίες, τοποθεσίες, χωριά, δυνάμεις αριθμητικά, 

οπλισμό και σύνεργα, τύπο, προκηρύξεις και άλλα δημοσιεύματα.  Πολύ θα 

βοηθήσει αν όλοι μας αποφύγουμε τις κρίσεις, επικρίσεις, ευθυνολογίες και 

περιοριστούμε στο τί ακριβώς έγινε και τί έκανε ο καθένας.

Επίσης πρέπει να αναφερθούμε στις οργανώσεις, αριθμό ή και 

ονόματα μελών, καθοδηγήσεις οργανώσεων, αποφάσεις τους, την εξέλιξή 

τους, καθώς και τον ρόλο των ανώτερων οργάνων.  Τα ονόματα των 

θυμάτων.  Όσο γίνεται πιο λεπτομερειακά να αναφέρουμε τη δράση των 

αντιπάλων δυνάμεων, ξεκαθαρισμένα και ονομαστικά.

Το διάγραμμα αυτό αποβλέπει να ξεκαθαρίσει, όσο γίνεται, τα όρια του 

σεμιναρίου και δεν αποβλέπει καθόλου να αποκλείσει την πρωτοβουλία και 

την προσφορά των συναγωνιστών μας, σε σημεία και ζητήματα, που το 

διάγραμμα τούτο δεν προέβλεψε.

Η ίδια η συνέλευση θα αποφασίσει για τη διατήρηση και διαφύλαξη των

υλικών και των μαρτυριών που θα συγκεντρωθούν.

Η οργανωτική επιτροπή θα κάνει σύντομο απολογισμό και θα ζητήσει 

την έγκριση της συνέλευσης για τις πρωτοβουλίες και το έργο της και θα θέσει

στην κρίση της συνέλεσυης το πρόγραμμα των εργασιών και τις προτάσεις 

της.
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Η συνέλευση μπορεί να αναθέσει τη σύνταξη του χρονικού και την 

κατάταξη των μαρτυριών σε συντακτική επιτροπή.

Ελπίζουμε ότι οι προτάσεις μας θα βρουν την απήχηση που χρειάζεται 

και προεξοφλούμε την πρόθυμη συμμετοχή και το ενδαφέρον όλων των 

συμπατριωτών και αντιστασιακών.

Οι ζωντανές μαρτυρίες μπορούν να συμπληρωθούν με σημειώματα ή 

γραπτές μαρτυρίες εκείνων που έχουν να καταθέσουν.

Η συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Γενάρη 1979 ώρα 9 π.μ. 

στην Ομόνοια, αριθμός 12, πάνω από το καφενείο Μ. Αλέξανδρος.

Τη σύσκεψη μπορούν να την παρακολουθήσουν και προσκαλεσμένοι, 

χωρίς φυσική συμμετοχή στη συζήτηση.

Η Οργανωτική Επιτροπή:

Βανδώρος Σωτήρης

Γλένης Λευτέρης

Κοντογιώργης Γιώργης

Κούρτης Χριστόφορος

Λιβιτσάνος Κώστας

Λογοθέτης Φώτης

Μάλφας Νίκος

Σταύρακας Στάθης

Δουβίτσας Γιάννης1

Θερμός Ηλίας2

1 Ο Γιάννης Δουβίτσας, εκδότης του εκδοτικού οίκου Νεφέλη.
2 Ο Ηλίας Θερμός, πανεπιστημιακός από το εξωτερικό, τις Η.Π.Α.  Ήταν οι δύο νεότεροι σύνεδροι 

που όμως ανήκαν στη νεότερη γενιά του Αντιχουντικού Αγώνα, 1967-1974.


