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Θεσσαλονίκη 5 Νοεμβρίου 2020 

 

“ΤΟ ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ” ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗΣ ΣΤΙΣ ΦΛΟΓΕΣ 

 

Καταρράκτης. Ένα ορεινό, ειδυλλιακό, μαγευτικό και ιδιαιτέρου 

φυσικού κάλλους κεφαλοχώρι του νομού Άρτας. Κτισμένο στις πλαγιές 

του όρους Τζουμέρκων. Είναι ένα παραδοσιακό χωριό της ελληνικής 

υπαίθρου πλούσιο σε φυσική ομορφιά και θα ήταν άγνωστο, όπως είναι 

και τόσα άλλα χωριά της περιοχής, αν τον Οκτώβριο του 1943, δεν είχε 

συμβεί το τραγικό γεγονός της πυρπόλησής του από τα ναζιστικά στρα-

τεύματα κατοχής, τα οποία σκόρπισαν τον πόνο και το πένθος στους 

κατοίκους του.  

26 Οκτωβρίου 2020. Συμπληρώθηκαν εβδομήντα επτά χρόνια 

από την αποφράδα εκείνη ημέρα της 26ης Οκτωβρίου 1943, κατά την 

οποία τα γερμανικά κατοχικά στρατεύματα πυρπόλησαν τον όμορφο 

Καταρράκτη του νομού Άρτας.  

Κάηκε το 90% των σπιτιών, το δημοτικό σχολείο και ο ενοριακός 

ναός της Κοίμησης της Θεοτόκου. Έμεινε μόνον το καθολικό της Iεράς 

Mονής της Αγίας Αικατερίνης, πολιούχου του χωριού, την πόρτα του 

οποίου, παρά τις συνεχείς προσπάθειες, δεν μπόρεσαν να παραβιά-

σουν.  

Η πυρπόληση, εκτός 

από τις τεράστιες υλικές 

ζημιές και καταστροφές των 

σπιτιών, βάφτηκε και με το 

αθώο αίμα των δέκα οκτώ 

ανθρώπινων θυμάτων του 

χωριού. Συνεπώς πολλές 

και ανεπανόρθωτες οι κα-

ταστροφές και ανυπολόγι-

στος ο φόρος αίματος του 

ολοκαυτώματος.  
Εικόνα 1: Ιερά Μονή Αγίας Αικατερίνης 



[2] 
 

Ο Καταρράκτης, μέχρι την ημέρα αυτή, ήταν ένα χωριό κόσμημα 

της ορεινής περιοχής των Τζουμέρκων, με τις συχνές υπαίθριες πανη-

γυρικές εκδηλώσεις και τους κατοίκους του να ζουν την αγροκτηνοτρο-

φική ζωή τους με αυτάρκεια, με λιτότητα, με μια τίμια και αξιοπρεπή 

φτώχεια, αλλά με πλούσια καρδιά και ανθρώπινα αισθήματα. Ζούσαμε 

ευτυχισμένοι, βέβαια, χωρίς αυτοκίνητο, άσφαλτο, ηλεκτρικό ρεύμα και 

νερό στα σπίτια μας. Ας μέναμε έτσι κι ας μην ερχόταν ποτέ ο τυφώνας 

του ολοκαυτώματος και στη συνέχεια η λαίλαπα του εμφυλίου πολέμου. 

Αυτά μας ξερίζωσαν, με συνέπεια οι Καταρρακτηνοί να έχουν διασκορ-

πιστεί στις πέντε ηπείρους και στις πολλές πόλεις της Πατρίδας μας, 

χωρίς όμως να ξεχνούν τις βαθιές ρίζες τους στο χωριό.  

Σκεφθείτε σήμερα τους νέους της εποχής εκείνης, οι οποίοι είναι 

ογδόντα και πλέον ετών, που γεννήθηκαν στο ορεινό αυτό χωριό, μεγά-

λωσαν ξυπόλυτοι και πεινασμένοι σ’ ένα πρόχειρο και ερειπωμένο κα-

τάλυμα δίχως νερό, τουαλέτα και ηλεκτρικό ρεύμα, αν μπορούν να ξε-

χάσουν την πίκρα και την οδύνη, που τους συσσώρευσαν τα τραγικά 

και θλιβερά γεγονότα της πυρπόλησης.  

Αβάσταχτες οι ημέρες μας, η ανέχεια των παιδικών χρόνων, η 

απελπισία της νιότης, η προοπτική του μέλλοντός μας.  

Τελευταία, με προεδρικό διάταγμα του 2017 αναγνωρίστηκε ως 

“Μαρτυρικό Χωριό” και προς τιμή των ανθρωπίνων θυμάτων αναγέρθη-

κε στην κεντρική πλατεία του χωριού επιβλητικό μνημείο, στις μαρμάρι-

νες πλάκες του οποίου αναγράφονται τα ονόματα των θυμάτων της να-

ζιστικής θηριωδίας.  

Επαινώ και Συγχαίρω 

το εξαιρετικό Διοικητικό Συμβούλιο της “Πανελλήνιας Ένωσης 

Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων Μαρτυρικού Χωριού Καταρράκτη Άρτας” 

και ιδιαίτερα τον δραστήριο Πρόεδρό του, το οποίον με πρωτοβουλία, 

μέριμνα και συνεχή φροντίδα οργανώνει και πραγματοποιεί κάθε χρόνο 

μια απέριττη θρησκευτική εκδήλωση μετά μνημοσύνου τιμής και μνήμης 

των με άδικο και φρικτό θάνατο τελειωθέντων συγχωριανών μας. Οι ε-

νέργειες και δραστηριότητες αυτές αποτελούν εμβόλιο μνήμης, συμβάλ-

λουν στη διατήρηση και ενίσχυση της μνήμης μας με το να ακούγεται με 

τα αυτιά της μια διαρκής φωνή, η οποία καλλιεργεί και διασώζει την ε-
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ντολή “δεν πρέπει να ξεχνά κανείς τους σκοτωμένους και τους πληγω-

μένους…” {Γ. Σχολάριος}. Μια φωνή, η οποία ενισχύει την πίστη μας και 

αποτελεί αχτίδα φωτός στον σκοτεινιασμένο κόσμο της εποχής μας. 

Πλέον αυτού εκμεταλλεύεται κάθε μέσο και ευκαιρία υπόμνησης και 

προβολής της ιστορίας του ολοκαυτώματος. 

26η Οκτωβρίου 

Μιας ακόμη μεγάλη, αλλά αποφράδα ημέρα για τον Καταρράκτη, 

μια θλιβερή επέτειος, μια μνήμη, ένα χρέος.  

Τη χαρακτηριστική αυτή ημέρα επιβάλλεται να πραγματοποιείται 

εκδήλωση, κατά τον λαμπρότερο και πιο ιεροπρεπή τρόπο και να απο-

τίνεται φόρος μνήμης και τιμής προς τα “αδίκω και φρικτώ θανάτω” τε-

λειωθέντα θύματα της πυρπόλησης. Αιωνία η μνήμη τους.  

Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.  

    Με Τιμή 

Νικόλαος Ζαρκάδας 

Υποστράτηγος ε.α.  


