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ΣΟΤ ΕΛΑΘΣΕ ΠΟΤ ΕΠΕΑΝ ΣΗ ΜΑΥΗ 

ΚΑΣΑ ΣΟΤ ΝΑΖΘΜΟΤ 
 
Σηηο 18 ηνπ Απξηιε ζπκπιεξώζεθαλ 78 ρξόληα από ηε κάρε πνπ έδσζε ν ΕΛΑΣ , 
ην έλνπιν ηκήκα ηνπ ΕΑΜ ( Εζληθό Απειεπζεξσηηθό Μέησπν), ζηελ ηνπνζεζία 
«Ταρληζηα» ζηελ Κάησ Μειηά . 
Η κάρε δόζεθε ελαληίνλ ησλ λαδηζηηθώλ γεξκαληθώλ δπλάκεσλ θαηνρήο πνπ από 
ηνλ Απξηιε ηνπ 1941, δπν ρξόληα πξηλ, εηζέβαιαλ ζηελ Ειιάδα θαη ηελ 
θαηέιαβαλ, δηνξίδνληαο ηηο δηθεο ηνπο πξνδνηηθέο θπβεξλήζεηο. 
Η θύξηα θαη κεγαιύηεξε αληηζηαζηαθή νξγάλσζε , ην ΕΑΜ, ηδξύζεθε κε ηελ 
πξσηνβνπιία ηνπ ΚΚΕ πνπ, αλ θαη παξάλνκν, πξνζέθεξε ηελ νξγαλσηηθή θαη 
πνιηηηθή ηνπ εκπεηξία θαη ηα θαιπηέξα παηδηά ηνπ ζ’ απηόλ ηνλ δύζθνιν θαη 
γεκάην θηλδύλνπο αγώλα θαηά ηεο λαδηζηηθήο θαη θαζηζηηθήο θαηνρήο.  

Σηηο αξρέο ηνπ 1943 ην αληάξηηθν άξρηζε λα θνπληώλεη θαη νη επηζέζεηο               
θαηά ησλ θαηνρηθώλ δπλάκεσλ γηλνληνπζαλ όιν θαη πην ππθλέο. 

 
Είραλ ήδε γίλεη θηππήκαηα ηνπ ΕΛΑΣ ζηνλ Άγην Δεκήηξην θαη ηε Μνξλα. 
Η ζηδεξνδξνκηθή γξακκή Θεζζαινλίθεο –Αζήλαο γηλόηαλ όιν θαη πην ζπρλά ζηόρνο ησλ αληάξηηθσλ 
επηζέζεσλ …Τν γεξκαληθό επηηειείν απνθάζηζε λα αληηδξάζεη. Τνπιάρηζηνλ 5000 γεξκαλνί ζηξαηηώηεο κε 
βαξύ νπιηζκό θαη ηε βνήζεηα ησλ γεξκαλνληπκελσλ  ειιήλσλ ηνπ Πνπινπ εμόξκεζαλ ζηελ νξεηλή Πηεξία.  
Σηηο 16 ηνπ Απξηιε ηνπ 1943 βνκβάξδηζαλ ην Ληηόρσξν, ζθόησζαλ θαηνίθνπο θαη έθαςαλ ζπίηηα. 

Η ΜΑΧΗ ΣΤΑ «ΤΑΧΝΙΣΤΑ» 
Σηηο 18 ηνπ Απξηιε ηνπ 1943 ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα ζηξαηνπεδεπζαλ ζηελ Κάησ 
Μειηά , ελώ νη αληάξηεο ηνπ ΕΛΑΣ είραλ πηάζεη ηα γύξσ πςώκαηα.  Ο ΕΛΑΣ επηηίζεηαη 
θαη κπαίλεη ζην ρσξηό . Σθνηώλεηαη έλαο γεξκαλόο αμησκαηηθόο θαη κεξηθνί ζηξαηηώηεο. 
Η κάρε όκσο είλαη άληζε. Οη αληάξηεο πζηεξνύλ ζε κάρε εθ παξαηάμεσο κε έλαλ 
ηαθηηθό , αξηζκεηηθά ππέξηεξν θαη θαιπηέξα εμνπιηζκέλν, ζηξαηό. 
Είθνζη επηά καρεηέο ηνπ ΕΛΑΣ πέθηνπλ καρόκελνη ηνλ μέλν θαηαθηεηή. Οη δπλάκεηο 
ησλ γεξκαλώλ εμνξκνύλ ζηα Πηεξία θαη ηνλ Όιπκπν . Πίζσ ηνπο αθήλνπλ θακέλε γε.  
Δεθαηέζζεξα ρσξηά θαη έλα κνλαζηήξη ηνπ Όιπκπνπ θαη ησλ Πηεξησλ ππξπνινύληαη ελ 

κέξεη ή νινθιεξσηηθά. Μεηαμύ απηώλ είλαη θαη ην Ληηόρσξν, ε Λεπηνθαξπά , ε Κάησ 
Μειηά , ν Άγηνο Δεκήηξηνο θαη ην κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ Δηνλπζίνπ.Ο ΕΛΑΣ ειίζζεηαη θαη 
απνζύξεηαη πξνο ηελ Πίλδν , κε ζθνπό λα δηαηεξήζεη ηηο δπλάκεηο ηνπ πξνο ην παξόλ 
θαη λα επαλέιζεη αξγόηεξα 
Η κάρε ζηα «Ταρληζηα» κπνξεί λα ζηνίρηζε αθξηβά ζηνλ ΕΛΑΣ , έδεημε όκσο όηη ην 
έλνπιν αληηζηαζηαθό θίλεκα ήηαλ απνθαζηζκέλν λα αληηκεησπίζεη ζηα ίζηα ηνπο 
γεξκαλνύο θαηαθηεηέο θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. Χάζεθε κηα κάρε , θεξδήζεθε όκσο ν 
πόιεκνο ηεο απειεπζέξσζεο δπν ρξόληα κεηά. 
Ο ΕΛΑΣ ζπλέρηζε ηελ έλδνμε αγσληζηηθή παξάδνζε ησλ αλππόηαθησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ζε θάζε 
μέλε θαηνρή θαη ηεο έδσζε λέν λόεκα θαη πνηόηεηα. Η κάρε απηή έρεη πεξάζεη ζηηο πην ιακπξέο ζειίδεο ηεο 
ηνπηθήο ηζηνξίαο, έζησ θαη αλ ε επίζεκε ηζηνξηνγξαθία ηελ απνζησπά ή ηελ ππνβαζκίδεη.. 
Η εθπαηδεπηηθή θνηλόηεηα έρεη ππνρξέσζε λα ηελ αλαδείμεη , λα ηελ κειεηήζεη θαη λα δηδάμεη ζηε λέα γεληά 
ην αγσληζηηθό κήλπκα πνπ ζηέιλνπλ ηα 27 παιιεθάξηα από ηνλ ηάθν ηνπο. 
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ΚΤΡΘΑΚΗ 18-4-2021, 12μ                     

Ο αξιωματικόσ του 
ΕΛΑΣ Παντελθσ 
Μυλωνάσ  ςκοτώιηκε 
ςτη μάχη ςτα Τάχνιςτα 

Θεμιςτοκλθσ 
Τάταρησ, μαχητθσ 
τησ ιρυλικθσ 
ΕΠΟΝ, έπεςε ςτη 
μάχη κατά των 
κατακτητών-ναζί. 


