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Η Επιχείρησις «Περιστερά»  

 «Ὁ μεγάλος ἐχθρός τῆς ἀλήθειας συχνά δέν εἶναι τὸ ψέμα-ἐσκεμμένο, πλαστό, ἀνέ-
ντιμο-ἀλλά ὁ μῦθος-ἐπίμονος, πειστικός, ρεαλιστικός». Τζον Φιτζέραλντ Κένεντι, Πρόεδρος 
των ΗΠΑ(20 Ιαν. 1961-22 Νοεμ. 1963).  
  

Από την 19η Δεκ. 1948 έως την 29η Ιαν. 1949, διεξήχθη από τον Ελληνικό Στρατό επι-

χείρηση υπό την επωνυμία «Περιστερά», με σκοπό την εκκαθάριση της Πελοποννήσου από 

τις δυνάμεις των κομμουνιστών ανταρτών. Η «Περιστερά» αποτελούσε την πρώτη, από μία 

σειρά επιχειρήσεων, για την πλήρη συντριβή του αυτοαποκαλούμενου «Δημοκρατικού 

Στρατού Ελλάδας(ΔΣΕ)», σε όλη την επικράτεια. Μετά την Πελοπόννησο, θα ακολουθούσε η 

Στερεά Ελλάς με τελικό στόχο το ορεινό συγκρότημα Γράμμου-Βίτσι στην Ήπειρο.  

Οι Αντίπαλες Δυνάμεις  

 Ο αντιστράτηγος Θρασύβουλος Τσακαλώτος,1 διοικητής του Α΄ Σώματος Στρατού, 

ανέλαβε την διεύθυνση της επιχειρήσεως. Από πλευράς εθνικών δυνάμεων συμμετείχαν: η 

ΙΧη Μεραρχία Πεζικού (διοικητής Υποστράτηγος Στυλιανός Μανιδάκης), η72α Ταξιαρχία Πε-

ζικού, οι Α΄ Β΄ Γ΄ και Δ΄ Μοίρες Καταδρομών, υποστηριζόμενες από τεθωρακισμένα, πυρο-

βολικό, μηχανικό, ναυτικό και αεροπορία. Το σύνολο των ανδρών μαζί με τα 3 Τάγματα Χω-

ροφυλακής και τις μονάδες εθνοφυλακής ανερχόταν σε 44.000 άνδρες. Οι αντάρτες διέθε-

ταν την ΙΙΙη Μεραρχία ΔΣΕ (υπό τον Στέφανο Γκιουζέλη) με δύο Ταξιαρχίες(22α και 55η), κα-

θώς και άλλες μονάδες υποστηρίξεως, συνολικής δυνάμεως 4.500 ατόμων.  

 

   
Ο Αντιστράτηγος Θρασύ-

βουλος Τσακαλώτος. 
Ο Γκιουζέλης 

Στέφανος. 
Ο Υποστράτηγος Στυ-
λιανός Μανιδάκης. 

 

Οι Ενέργειες του Εθνικού Στρατού  

Η πρώτη ενέργεια του Τσακαλώτου υπήρξε η πλήρης απομόνωση της Πελοπον-

νήσου. Ουδείς επιτρεπόταν να εισέλθει ή να εξέλθει χωρίς την άδεια των αρχών. Η δεύτερη 

και πλέον αποφασιστική, ήταν η σύλληψη 4.500 πολιτών, προκειμένου να στερηθούν οι αν-

τάρτες των υπηρεσιών του παράνομου μηχανισμού του ΚΚΕ των πόλεων, σε εφόδια και 

πληροφορίες. Ο Τσακαλώτος δεν ενημέρωσε ούτε τους πολιτικούς, ούτε τους στρατιωτι-

κούς προϊσταμένους του για τις συλλήψεις. Οι τηλεφωνικές γραμμές διεκόπησαν και επα-

ναλειτούργησαν όταν οι συλληφθέντες είχαν μεταφερθεί στην Μακρόνησο και σε στρατό-

πεδα συγκεντρώσεως. Το σχέδιο ενεργείας προέβλεπε σε πρώτη φάση, μαζικές εκκαθαρι-

στικές επιχειρήσεις ευρείας εκτάσεως, με τους επιτιθέμενους να κινούνται σε τέσσερα δια-

                                                           
1
 Ο Θρασύβουλος Τσακαλώτος υπήρξε εξάδελφος του Ευκλείδη Τσακαλώτου, παππού του σημερι-

νού υπουργού Οικονομικών. 
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δοχικά σε βάθος κλιμάκια, ώστε να συλλαμβάνουν τους διαφεύγοντες. Ο στρατός εξόρμησε 

από την Κόρινθο, το Αίγιο, την Πάτρα και τον Πύργο καλύπτοντας ένα ευρύ μέτωπο σχήμα-

τος πετάλου, με κατεύθυνση το ορεινό συγκρότημα του Μαινάλου στο κέντρο της Πελοπον-

νήσου. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον Πάρνωνα και τον Ταΰγετο. 

Ο Αιφνιδιασμός των Ανταρτών 

Ο αιφνιδιασμός και η αποσύνθεση των ανταρτικών δυνάμεων, όσον αφορά κυρίως 

την τακτική των επιτιθέμενων υπήρξε ολοκληρωτική. Την 21η Ιανουαρίου 1949, η 55η ταξια-

ρχία έπεσε σε ενέδρα των ΛΟΚ στον Άγιο Βασίλειο Κυνουρίας στον Πάρνωνα,2 με αποτέλε-

σμα να διαλυθεί, ενώ η 22α εξαρθρώθηκε λίγες ημέρες αργότερα στην Ολυμπία της Ηλείας. 

Την 29η Ιανουαρίου 1949 ο Τσακαλώτος ολοκλήρωσε την αποστολή του, παρέδωσε την δι-

οίκηση στον υποστράτηγο Θωμά Πετζόπουλο και αναχώρησε για την Ρούμελη. Την 14η 

Μαρτίου 1949, στην Κερπινή Γορτυνίας ο Γκιουζέλης κινούμενος με τα υπολείμματα των 

δυνάμεων του, δέχθηκε επίθεση και τραυματίσθηκε, σκοτώθηκε την 4η Σεπτ. στο χωρίο Κα-

στανιά Λακωνίας. Οι απώλειες των ανταρτών ανήλθαν στους 3.000 νεκρούς, ενώ των εθνι-

κών δυνάμεων δεν ξεπέρασαν τους 100.  

Ο Παπάγος Αρχιστράτηγος 

Την 20η Ιανουαρίου 1949, ο Θεμιστοκλής Σοφούλης ανακάλεσε τον στρατηγό Αλέ-

ξανδρο Παπάγο και τον διόρισε Αρχιστράτηγο, με τις γιγαντιαίες αρμοδιότητες3 που απαί-

τησε. Παρά τις αμφισβητήσεις που υπάρχουν για την προσφορά του, ο εξηνταεξάχρονος 

Παπάγος με τις δάφνες του έπους του 1940 και τις περγαμηνές από τον εγκλεισμό του στο 

Νταχάου4 κατά την διάρκεια της κατοχής, υπήρξε ένας είδος μεσσία για την πολεμική προ-

σπάθεια του έθνους. Η επιβολή αυστηρότατης πειθαρχίας στο στράτευμα και η εκτέλεση 

άνευ καμίας αντιρρήσεως των διαταγών του από τους διοικητάς των Σωμάτων Στρατού, οι 

οποίοι ήσαν συνταγματάρχες όταν ήταν αρχηγός στρατού, ήταν αποφασιστικής σημασίας 

για την τελική νίκη. Την 31η Ιανουαρίου η 5η ολομέλεια του ΚΚΕ αποφάσισε την ίδρυση ανε-

ξάρτητου μακεδονικού κράτους σε περίπτωση επικρατήσεως του. Η απόφαση υπήρξε ένα 

κολοσσιαίο σφάλμα εκ μέρους του Νίκου Ζαχαριάδη, η οποία απομόνωσε το ΚΚΕ από την 

ελληνική γνώμη και μάλιστα με την κατηγορία της προδοσίας. 

Ο Μοιραίος Ζαχαριάδης  

Η επιχείρηση «Περιστερά» ανέδειξε το χάσμα μεταξύ των στρατιωτικών ικανοτήτων 

του Τσακαλώτου και του Γκιουζέλη. Ο πρώτος υπήρξε ένας εμπειρότατος αξιωματικός που 

έθεσε στρατηγικούς στόχους και γνώριζε πως θα τους επιτύχει. Ο δεύτερος, πρώην οικοδό-

μος και έμπειρος καθοδηγητής, ήταν άσχετος με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Οι επιλογές 

όμως του Ζαχαριάδη στηριζόντουσαν μόνο στην κομματική αφοσίωση. Το δυστύχημα είναι 

ότι, πολλοί ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του για ένοπλη ρήξη για την κατάκτηση της εξου-

σίας, με αποτέλεσμα να αιματοκυλίσει την πατρίδα μας για τρία χρόνια και να διχάσει βα-

                                                           
2
 Ο διοικητής του αιφνιδιασθέντος τάγματος των ανταρτών μαζί με το πολιτικό επίτροπο καθαιρέθη-

καν και εκτελέσθηκαν. 
3
 Επί της ουσίας η κυβέρνηση παραιτούνταν από κάθε ανάμειξη στην διεξαγωγή του πόλεμου και της 

διοικήσεως των ενόπλων δυνάμεων. 
4 Τον Ιούλ. του 1943 συνελήφθηκε από τους Γερμανούς ως αρχηγός της αντιστασιακής οργανώσεως 

«Στρατιωτική Ιεραρχία», μαζί τους Αντιστράτηγους: Κων. Μπακόπουλο, Ιωαν. Πιτσίκα, Παν. Δέδε και 

Γεώργ. Κοσμά. Οι συλληφθέντες στάλθηκαν σε στρατόπεδα συγκεντρώσεως της Γερμανίας και κατέ-

ληξαν στο Νταχάου, μέχρι το τέλος του πολέμου(Μάιος 1945).  
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θειά τον ελληνικό λαό. Σε συνέντευξη του Λεωνίδα Κύρκου στον Αλέξη Παπαχελά την 3η 

Δεκ. 2006, αναφερόμενος στην τότε ηγεσία του ΚΚΕ είπε: «Άνθρωποι γελοίοι, χωρίς καμιά 

παιδεία για να παίξουν έναν ουσιαστικό ρόλο, σαν αυτόν που φιλοδοξούσαν να παίξουν. Κι 

όμως εκείνη την εποχή, τους έβλεπα τους ανθρώπους αυτούς σαν γίγαντες».  

 

Παπάγου 17 Απρ. 2017 

Αντγος ε.α. Ιωάννης Κρασσάς 
 

Βιβλιογραφία  

α.  Σόλων Νεοκλής Γρηγοριάδης, Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδος (1941-1974) 

Αθήνα 1973,  ΕΚΔΟΣΕΙΣ Κ. ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ. 

β. Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Αντισυμμοριακόν αγώνα(1946-49), Εκδό-
σεις ΔΙΣ, Αθήνα 1980. 

γ. Γιώργος Μαργαρίτης, Ιστορία του Εμφυλίου Πολέμου, Αθήνα 2001, Εκδό-

σεις Βιβλιόραμα. 

 


