
Ο πατέρας μου ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΣΩΤΗΡΧΟΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ θα μπορούσε να χαρακτηριστεί αστός. 

Γόνος μεγαλοϊδιοκτητών, εργοστασιάρχης. Η χούντα του 1967 φρόντισε όχι μόνο για την οικονομική 
καταστροφή του αλλά και για τα τρία εμφράγματα που έπαθε στην φυλακή, περιμένοντας να του 
απαγγείλουν κάποια ανυπόστατη κατηγορία. 
Μαθητής Ναυτικού Λυκείου όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, δεν ακολούθησε την φυγή του Ελληνικού 
στόλου στην Αίγυπτο, αλλά έμεινε στην Ελλάδα και πολέμησε για την ελευθερία. 
Αυτό που θα μείνει για πάντα χαραγμένο στην μνήμη μου, ήταν ένας μικρός σιδερένιος σταυρός 
που είχε πάντοτε περασμένο στον κρίκο των κλειδιών του. Ο σταυρός άνοιγε και μέσα του είχε μια 
μικρή ξύλινη σκλήθρα (τίμιο ξύλο, έλεγαν οι αδελφές του). 
 
Η ιστορία του μικρού σιδερένιου σταυρού. 
Το 1944 ο πατέρας μου βρισκόταν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και μεταγωγής στην Ελλάδα. 
Αρρώστησε (μάλλον από προφυματίωση) και έπεσε σε κώμα. Στη ζωή τον επανάφερε μια 
Γερμανίδα Ερυθροσταυρίτισσα, που στάθηκε δίπλα του σε όλη την διάρκεια της αρρώστιας του, τον 
τάισε γάλα με το κουταλάκι και κάποτε στάθηκε στα πόδια του και στη σειρά των μελλοθάνατων.  
Η γυναίκα αυτή φρόντισε για την αποφυλάκισή του και πριν φύγει του έδωσε έναν σιδερένιο σταυρό. 
Ήταν 29 Απριλίου 1944. Το πρωί 1ης Μαΐου 1944 στο Χαϊδάρι, μετά το προσκλητήριο άρχισε η 
εκφώνηση του καταλόγου των μελλοθανάτων που συντάχτηκε σε ειδικό γραφείο της οδού Μέρλιν 
όπου συστεγάζονταν τα Ες-Ες με την Ειδική Ασφάλεια.  
Διαταγή: Τυφεκισμός 200 Κομμουνιστών την 1.5.1944. 
Ο πατέρας μου πιθανόν εξ αιτίας αυτής της γυναίκας, δεν ήταν ανάμεσά τους.  
Μετά την απελευθέρωση, ο πατέρας μου ακολούθησε την τύχη των αγωνιστών της Εθνικής 
Αντίστασης. Όταν ηρέμησαν κάπως τα πράγματα, αναζήτησε με κάθε μέσον τη γυναίκα που του 
έσωσε τη ζωή αλλά δεν κατάφερε ποτέ να τη βρει. 
Πολλά χρόνια αργότερα, ενώ νοσηλευόταν στο Καρδιολογικό του Τζανείου Νοσοκομείου στον 
Πειραιά, ακόμα μια φορά με καρδιακή ανεπάρκεια, η πόρτα άνοιξε, μια νεαρή Ερυθροσταυρίτισσα 
μπήκε στον θάλαμο και κάθισε δίπλα του. 
Δεν ήταν αυτή που του έδωσε την ζωή, ήταν αυτή που μια μέρα αργότερα του έκλεισε τα μάτια.  
Ήταν Δευτέρα 25 Μαΐου 1981 και ο πατέρας μου ήταν μόνο 56 χρονών. 
 

(Αργότερα έμαθα ότι το νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου δεν επαρκούσε για τη φροντίδα των  
ετοιμοθάνατων ασθενών. Το ρόλο αυτό τον είχε αναλάβει ο Ερυθρός Σταυρός με εθελόντριες) 
 

 

Τιμώντας τη μνήμη του πατέρα μου, θα ήθελα να παρουσιάσω τρεις μοναδικές φωτογραφίες που 
εγωιστικά έχω ακόμα στην κατοχή μου, ενώ αποτελούν κομμάτι της σχεδόν άγνωστης ιστορίας της 
χώρας μας. 

 

 

Χρηστίνα Σ. Σωτήρχου 

  

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CE%BF%CF%85%CF%84%CF%83%CF%83%CF%84%CE%AC%CF%86%CF%86%CE%B5%CE%BB


Ελληνικές βουλευτικές εκλογές, 31 Μαρτίου 1946  
 
Οι εκλογές του 1946 διεξήχθησαν από την κεντρώα κυβέρνηση του Θεμιστοκλή Σοφούλη, ύστερα 
από απαίτηση των Άγγλων, χωρίς να διασφαλίζεται η ελάχιστη προϋπόθεση δημοκρατικής 
νομιμότητας και ανεμπόδιστης έκφρασης του φρονήματος των πολιτών. 
Οι εκλογικοί κατάλογοι ήταν νόθοι από την αρχή ως το τέλος.  
Λίγο πριν από τις εκλογές ο Σοφούλης ζήτησε από τους Άγγλους την αναβολή τους, κάτι που 
γράφτηκε στον Τύπο της εποχής στις 2/3/1946. Η απάντηση της Μ. Βρετανίας ήταν κατηγορηματικά 
αρνητική και δόθηκε σε απαντητικό μήνυμα του Βρετανού υπουργού Εξωτερικών Ερνστ Μπέβιν. 
Ο Σοφούλης πειθάρχησε στην απαίτηση της Μεγάλης Βρετανίας να διεξαχθούν οι εκλογές την 31η 
Μαρτίου 1946, αν και ο ίδιος συνέχισε να δηλώνει ότι δεν υπήρχαν οι προϋποθέσεις για αδιάβλητη 
εκλογική διαδικασία. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σε μαζικές παραιτήσεις των υπουργών του 
Σοφούλη που δεν ήθελαν να νομιμοποιήσουν το εκλογικό έκτρωμα. 

 
 
«Μπροστά από την κάλπη ήταν τοποθετημένος ένας λαμπτήρας για να διαπιστώσουν αν το 

ψηφοδέλτιο που έριχναν οι στρατιώτες ήταν κενό ή όχι. Όταν ήρθε η δική μου σειρά και ο 
αξιωματικός με υποχρέωσε να βάλω το ψηφοδέλτιο μπροστά από την λάμπα, χτύπησα με 
δύναμη το χέρι του και έριξα το ψηφοδέλτιο στην κάλπη.  
Έπειτα μας έστειλαν στην Κρήτη, στη Φορτέτζα» 

Αφηγηματική Μαρτυρία του πατέρα μου ΣΩΤΗΡΧΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ του ΧΡΗΣΤΟΥ 

 
 
ΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΕΣ ΟΔΗΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΚΑΛΠΕΣ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ!  
«ΟΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΨΗΦΙΣΕΙ ΘΑ ΠΑΕΙ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΔΙΚΕΙΟ» 
 

 
  



Στρατόπεδα αγωνιστών πριν τη Μακρόνησο 
 
Μετά τις εκλογές του 1946 και το δημοψήφισμα για την επιστροφή του βασιλιά, αποφασίζεται η 
εξυγίανση του στρατού από τους εθνικώς υπόπτους. 
Από τα μέσα του 1946 συγκροτούνται Πειθαρχικά Τάγματα, στρατόπεδα «επικίνδυνων» φαντάρων 
στο Λιόπεσι, Λάρισα, Ντουντουλάρ Θεσσαλονίκης. Κι ήταν επικίνδυνοι οι φαντάροι γιατί είχαν πάρει 
μέρος στην Εθνική Αντίσταση 1940-44 μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ.  
Τα πειθαρχικά αυτά Τάγματα είναι τα Τάγματα Σκαπανέων Α΄, Β΄ και Γ΄ που συγκροτήθηκαν στις 
περιοχές αρμοδιότητας των Α΄, Β΄, και Γ΄ Σωμάτων Στρατού αντίστοιχα. 
Οι στρατιώτες που αποτέλεσαν το Α΄ Τάγμα συγκεντρώθηκαν αρχικά στο Λιόπεσι (Παιανία) Αττικής, 
στους ελαιώνες όπου έδρευε το απομονωτήριο του Α΄ Σώματος Στρατού και αργότερα 
μεταφέρθηκαν στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και τη Γυάρο.  
Οι στρατιώτες του Β΄ Τάγματος συγκεντρώθηκαν αρχικά στη Λάρισα και στη συνέχεια η έδρα του 
Τάγματος μεταφέρθηκε στο Ρέθυμνο, στο Λιόπεσι και τέλος στο Πόρτο Ράφτη.  
Οι στρατιώτες του Γ΄ Τάγματος συγκεντρώθηκαν αρχικά στη Μίκρα και μετά μεταφέρθηκαν στο 
Ντουντουλάρ (Διαβατά) της Θεσσαλονίκης. 
Τα Τάγματα Σκαπανέων, δηλαδή των άοπλων φαντάρων (στρατιωτών, ναυτών και αεροπόρων) 
που υπηρετούσαν εκεί, αγωνίστηκαν να επιδείξουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την αλληλεγγύη 
και συνοχή ανάμεσά τους. 
Στη θέση "δεξαμενή" 15 χιλ. έξω από τον Άγιο Νικόλαο εγκαθίσταται το Α΄ Τάγμα ( οι φαντάροι 
δημιουργούν οι ίδιοι το στρατόπεδό τους) και στο Ρέθυμνο (από τις 15 Νοεμβρίου του 1946) το 
νεοδημιουργηθέν Β΄ Τάγμα. 

 

  



Ρέθυμνο , Το Β΄ Τάγμα Σκαπανέων 

 

 
Κωδικός τεκμηρίου Ν.Μ.13.77.001 

Ημερομηνία τεκμηρίου 1946.12.25 

Λεζάντα φωτογραφίας Β' Τάγμα 

Αριθμός τεκμηρίων 1 

Ημερομηνία φωτογραφίας 25/12/1946 

Τόποι φωτογραφία Ρέθυμνο Κρήτης 

Σημειώσεις 

Στο πίσω μέρος της φωτογραφίας ο Ν.Μ. αναφέρει: 
"Ο καταυλισμός του στρατοπέδου στη "Ξοχώρα". 
Εδώ μεταφέρθηκε το Τάγμα από τη Λάρισα το 
Νοέμβρη του 1946. Έμεινε μέχρι το Φεβρουάριο 
1947. Με την άφιξη της Βαλκανικής Επιτροπής οι 
σκαπανείς απολύθηκαν με προσωρινά απολυτήρια 
εκτός από λίγους που μεταφέρθηκαν στο Α' Τάγμα 
(στον Αγ. Νικόλαο Κρήτης). Αρχές Μαρτίου το 
επιτελείο του μεταφέρεται στο Λιόπεσι". 

Μορφολογικός χαρακτηρισμός φωτογραφίας Αναπαραγωγή 

Προέλευση φωτογραφία Φωτογραφικό Αρχείο Νίκου Μάργαρη 

Σχετικές Ετικέτες 

1946 
Β΄ Τάγμα Σκαπανέων (Β΄ Ειδικό Τάγμα Οπλιτών 
Β΄ΕΤΟ) 
 

http://www.makronissos.org/to-v-tagma-skapaneon-sto-rethimno-kritis/ 
  

http://www.makronissos.org/tag/v-idiko-tagma-opliton/
http://www.makronissos.org/tag/v-idiko-tagma-opliton/
http://www.makronissos.org/to-v-tagma-skapaneon-sto-rethimno-kritis/


Β΄ Τάγμα Σκαπανέων Ρέθυμνο, Νοέμβρης 1946-Φλεβάρης 1947 

 

 
 

  



Β΄Τάγμα Σκαπανέων/ Ρέθυμνο, χειρόγραφη ημερομηνία 18/2/1947  

 
 

 
«…Με την άφιξη της Βαλκανικής Επιτροπής οι σκαπανείς απολύθηκαν με προσωρινά 
απολυτήρια εκτός από λίγους που μεταφέρθηκαν στο Α' Τάγμα (στον Αγ. Νικόλαο 
Κρήτης)…» 

 

 

 
Ο πατέρας μου (σημειωμένος με μπλε σταυρό στις φωτογραφίες) ήταν ανάμεσα σε αυτούς που 

πήραν προσωρινό απολυτήριο το Φλεβάρη του 1947. 
  



Επίλογος 
 
Στις 12 Μαρτίου 1947, επανιδρύθηκε στο Λιόπεσι το Β΄ Τάγμα Σκαπανέων. Ο υπουργός 
Στρατιωτικών Γεώργιος Στράτος ερωτηθείς δήλωσε: 
«Δεν γνωρίζω την ύπαρξη τοιούτου στρατοπέδου» «Είς περίπτωσιν που υπάρχει και οι στρατιώτες 
δεν διαβιούν καλώς θα διατάξω καλυτέραν μεταχείρισιν εκ μέρους των διοικούντων το 
στρατόπεδον». 

 
Οι στρατιώτες του Β΄ Τάγματος, ήταν οι πρώτοι που έφτασαν στη Μακρόνησο στις 28 Μαΐου 1947 
και τους δύο επόμενους μήνες μεταφέρθηκαν στο νησί και τα δύο άλλα τάγματα. 
 
 

 
 

 
 
 
Μια μέρα θα κριθεί η Ιστορία. Αλλά κι αυτή είναι ανάγκη να την 
περιμένουνε. Γιατί το χέρι της ακόμα τρέμει. 
 

Μενέλαος Λουντέμης – Οδός Αβύσσου Αριθμός 0 
 


