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Θεσσαλονίκη 13 Σεπτεμβρίου 2021 

 

ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ 

 

Ξημέρωνε η εορτή του Αγίου Δημητρίου, την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 

1943, πριν από εβδομήντα οκτώ χρόνια ακριβώς, όταν το απείρου φυσικού 

κάλλους χωριό Καταρράκτης, στο οποίο, όπως κάθε άλλη ημέρα οι φιλήσυχοι 

κάτοικοί του ξύπνησαν για να συνεχίσουν την καθημερινή τους ζωή, όπως να 

κινηθούν μέσα στον τόπο τους και να ασχοληθούν με τις αγροκτηνοτροφικές 

δουλειές τους. Ξαφνικά οι αδίστακτοι και σιδηρόφρακτοι Γερμανοί κατακτητές 

με πρωτοφανή βαρβαρότητα εισέβαλαν, αφού προηγούμενα είχαν πυρπολή-

σει τα περισσότερα σπίτια των συνοικισμών Σγάρας και Σκλούψας {σημερινής 

Μηλέας}, στο χωριό και από τα “Αμπέλια” άρχισαν να πυρπολούν αδιάκριτα 

τα σπίτια, πυροβολούσαν όποιον έβρισκαν στο διάβα τους και έκαιγαν όποιον 

έμεινε στο σπίτι του.  

Στο βιβλίο “Μαρτυρίες και Μνήμες της Κατοχής, ΜΑΡΤΥΡΙΚΟ ΧΩΡΙΟ 

Καταρράκτης Άρτας”, το οποίο παρουσιάστηκε την Κυριακή, 8 Αυγούστου 

2021, στο χωριό, περιγράφονται οι λεπτομέρειες πυρπόλησης του χωριού.  

Είναι ένα βιβλίο, το οποίο συντάχθηκε με πρωτοβουλία, μέριμνα και 

φροντίδα της “Πανελλήνιας Ένωσης Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων Μαρτυρι-

κού Χωριού Καταρράκτη Άρτας” και εκδόθηκε με την ευγενική χορηγία του 

Δήμου Κεντρικών Τζουμέρκων.  

Αποτελεί μια ψύχραιμη, λεπτομερή, καλογραμμένη και ευσύνοπτη πε-

ριγραφή της ιστορίας του χωριού αρμονικά ζυγισμένη με τη χρήση λαϊκού, λο-

γοτεχνικού, επιστημονικού λόγου και της φωτογραφίας.  

Ένα ιστοριογράφημα γραμμένο με ένα πρωτοποριακό, πρωτότυπο και 

αξιοθαύμαστο τρόπο, δεδομένου ότι φιλοξενεί τις απλές περιγραφές, θαυμά-

σιες λεπτομέρειες και ειλικρινείς πληροφορίες αυτοπτών μαρτύρων. Είναι αυ-

τοί, οι οποίοι έζησαν τα τραγικά γεγονότα και με μια προφανή αγάπη, ευαι-

σθησία, ευγένεια και πλούσιο συναίσθημα ενθυμούνται, προσεγγίζουν και πε-

ριγράφουν αυτά. Εξαιρετική η προσφορά τους, γιατί δεν είναι μακριά η ημέρα, 

κατά την οποία οι ζωντανοί και αδιάψευστοι μάρτυρες του ολοκαυτώματος του 

χωριού θα εκλείψουν.  
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Πλέον αυτών, φιλοξενεί αναλύσεις και θέσεις αξιόλογων και διακεκρι-

μένων επιστημόνων σχετικά με την ελληνική οικονομία στην περίοδο της γερ-

μανικής κατοχής, την εθνική αντίσταση στην περιοχή των Τζουμέρκων και τις 

γερμανικές αποζημιώσεις.  

Γενικά, είναι ένα βιβλίο, το οποίο παρέχει στον αναγνώστη μια πλήρη 

εικόνα της ιστορικής πορείας της περιοχής κατά τη διάρκεια της γερμανικής 

κατοχής.  

Όλα τα κείμενα διακρίνονται από μια ιδιαίτερη ευαισθησία ψυχής, πί-

στης, πόνου και άδολου πατριωτισμού και παρουσιάζουν την ψυχική ευγένεια 

και το υψηλό ήθος των συντακτών τους.  

Ένα τέτοιο βιβλίο όπως το “Μαρτυρίες και Μνήμες της Κατοχής”, από 

τις σελίδες του οποίου αναβιώνουν και παρουσιάζονται η πορεία του Καταρ-

ράκτη στο πέρασμα των χρόνων, η κατοχή, η εθνική αντίσταση και η εγκλημα-

τική δραστηριότητα των γερμανικών κατοχικών στρατευμάτων μαγεύει και μας 

συντροφεύει στο σημερινό ταξίδι της ζωής μας.  

Περιγράφει μια εποχή, την οποία απωθούμε βιαστικά στο περιθώριο 

της μνήμης προκειμένου να απαλλαγούμε από τις πληγές των αναμνήσεων. 

Συνδέει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον του χωριού μας.  

Με σεβασμό στη μνήμη του πόνου, που είναι ενσωματωμένη σ’ αυτό 

το “Μαρτυρικό Χωριό” εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια και επαινώ την 

πρωτοβουλία, τους κόπους και την διαρκή δραστηριότητα της Πανελλήνιας 

Ένωσης Θυμάτων και Φίλων Θυμάτων Μαρτυρικού Χωριού Καταρράκτης Άρ-

τας για την αξιόλογη αυτή προσφορά της.  

Μέσα στις σελίδες του βιβλίου “Μαρτυρίες και Μνήμες Κατοχής” θα συ-

νεχίσει να κτυπάει η καρδιά του ολοκαυτώματος του Καταρράκτη και να δια-

τηρείται η μνήμη των με άδικο θάνατο θυμάτων του, γιατί τον θάνατο δεν τον 

φέρνει μόνο η απώλεια της ζωής, αλλά και η λήθη.  

Ευχαριστώ.  

 

    Με Τιμή 

 

Νικόλαος Ζαρκάδας 

Υποστράτηγος ε.α.  


