
Μάχη Διςπηλιού - 15 Απριλίου 1941. 
 
Για τη μάχη του Διςπηλίου περιγράφονται τα παρακάτω ςτην επίτομη Ιςτορία του Ελληνοΰταλικού και Ελληνογερμανικού 

πολέμου, 1940-41 (έκδοςη ΓΕΣ/ΔΙΣ). Η μάχη του Διςπηλίου είναι η μοναδική «εκ ςυναντήςεωσ» και «επι ανοικτού πεδίου» 

μάχη του Ελληνογερμανικού πολέμου. 

 

(...) Σην 6ην πρωινόν τησ 15ησ Απριλύου 1941 η «ωματοφυλακό SS Αδόλφοσ Φύτλερ», 

μεγϋθουσ ενιςχυμϋνησ Μηχανοκινότου Σαξιαρχύασ, με επύλεκτη ςύνθεςη και υπό τον 

Τποςτρϊτηγο Ζϋεπ Ντότριχ επιτύθεται κατϊ τησ τοποθεςύασ με ϊρματα και πεζικό 

δυνϊμεωσ περύπου τϊγματοσ ενώ εχθρικαύ Πυροβολαρχύαι και μηχανοκύνητοι 

φαλαγγεσ ενιςχύουν ςυνεχώσ την εχθρικόν επύθεςιν. Η κύρια προςπϊθεια εύναι προσ 

ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ και η δευτερεύουςα προσ ΑΓ.ΥΩΣΕΙΝΗ. Προ των δραςτικών όμωσ 

πυρών τησ ημετϋρασ γραμμόσ και ιδύα του πυροβολικού υπό την διεύθυνςιν των εισ το 

αυτό παρατηρητόριον ευριςκόμενων από τησ ϋω, Μοιρϊρχου Λοχαγού 

Αναςταςόπουλου, Ομαδϊρχου Αντιςυνταγματϊρχου Κομπόκη και Διοικητού 

Πυροβολικού τησ ΦΙΙ Μεραρχύασ υνταγματϊρχου Μουκανϊκη καθηλώνει μϋχρι τησ 

08:15 ώρασ το εχθρικόν πεζικόν και αναγκϊζει να αποςυρθώςι τα εχθρικϊ ϊρματα και 

αυτοκύνητα, εξ ών περύ τα 25-30 εν ςυνόλω κατεςτρϊφηςαν ό εγκατελεύφθηςαν επύ 

τόπου λόγω βλϊβησ. Η πρώτη αυτό αποτυχύα κατεθορύβηςε τον εχθρόν, διότι 

ενόμιςεν ότι ευρύςκετο προ υπερτϋρων δυνϊμεων. Όπωσ ομολόγηςεν αργότερα ςτον 

υνταγματϊρχη Λιώςη ο Τποςτρϊτηγοσ Ντότριχ, επύςτευε ότι αντιμετώπιζεν τρεύσ 

Μεραρχύεσ Πεζικού, την ΙΦη, την Φη, και την ΦΙΙΙη. Όταν επληροφορόθη ότι ςτην 

περιοχό αμύνοντο ςυνολικϊ τρύα Σϊγματα ηλλατωμϋνησ ςυνθϋςεωσ και αφού αρχικϊ 

εξερρϊγη και κατηγόρηςε τον Έλληνα υνταγματϊρχη ωσ ψεύτην,  τελικϊ μετϊ από 

δύωρον ςυζότηςιν, αναγκϊςτηκε να ςυγχαρεύ τουσ Έλληνεσ αξιωματικούσ και ζότηςε 

να διαβιβαςθούν τα ςυγχαρητόριϊ του ςτον Έλληνα Μϋραρχο. (…) Νϋαι όμωσ 

μηχανοκύνητοι φϊλαγγεσ κατϋρχονται εκ ΚΛΕΙΟΤΡΑ και αποβιβϊζουςι τα 

μεταφερόμενα τμόματα πεζικού, ενώ βαρεύαι Πυροβολαρχύαι αυτού, περύ τασ 10, 

καταλαμβϊνουςι θϋςεισ πϋριξ τησ λύμνησ. Εκ των τμημϊτων τούτων πεζικού και με 

ςχηματιςμούσ προςπελϊςεωσ ϊλλα μεν, δυνϊμεωσ διλοχύασ κινούνται προσ 

ΔΙΠΗΛΙΟ, ϊλλα δε δυνϊμεωσ Σϊγματοσ κινούνται προσ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΤ και 

ανατολικώτερον προσ ΜΗΛΙΣΑΝ. Ούτωσ ενιςχυμϋνη η επιτιθϋμενη γραμμό του 

εχθρού εκδηλώνει νϋαν προςπϊθειαν την 11ην ώραν μετϊ δραςτικόν 

προπαραςκευόν του πυροβολικού του, όπερ κυριολεκτικώσ μαύνεται προσ πϊςαν 

κατεύθυνςιν. Σο εύςτοχον ύςωσ πύρ του ημϋτερου πεζικού και πυροβολικού 

καθηλώνουν το εχθρικόν πεζικόν και το αναγκϊζουν να καταλϊβει χώρουσ 

κεκαλυμμϋνουσ, τασ δε παρϊ την λύμνην ταχθεύςασ Πυροβολαρχύασ του εχθρού να 

αλλϊζουςι διαρκώσ θϋςιν. Εν τη προςπαθεύα όμωσ ταύτη η μόλισ καταφθϊςαςα και εν 

ςπουδό ταχθεύςα Πρώτη Ορειβατικό Πυροβολαρχύα του Σαγματϊρχου Παπαρόδου 

καταςτρϋφεται και ο γενναύοσ Διοικητόσ τησ πύπτει επύ των πυροβόλων του. Σην 4ην 

απογευματινόν ώραν νϋα προςπϊθεια του εχθρού επιτυγχϊνει την κατϊληψιν του 

χωρύου ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ και όπου πύπτει ηρωώκώσ ο Διοικητόσ τησ εκεύ αμυνομϋνησ 



Ίλησ Ίλαρχοσ Φατζηλιϊδησ, ενώ η Ίλη του διατηρούςα τασ θϋςεισ τησ εξουδετερούται 

υπό του εχθρού επύ τόπου. Ούτωσ η οδόσ προσ ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟΝ μϋνει ελευθϋρα εισ 

τον εχθρόν και αδϋςποτοι ϊνδρεσ, ημιονηγού, τυφεκιοφόροι, Διμοιρύα Μηχανικού, 

Λόχοι Μηχανημϊτων των 22 και 23 υνταγμϊτων Πεζικού, διερχόμενοι τησ πόλεωσ 

εκεύνην την ςτιγμόν διατύθενται εςπευςμϋνωσ εισ τουσ γηλόφουσ Α. και Ν. ΑΡΓΟΤ 

και επιβραδύνουςι δια του πυρόσ των τον απειλούντα εχθρόν, όςτισ ϋθεςεν υπό τα 

πυρϊ του την δημοςύαν οδόν προσ ΒΟΓΑΣΙΚΟΝ. Ο εισ γϋφυραν ΜΑΝΙΑΚΗ 

αποςταλεύσ Επιτελϊρχησ τησ Μεραρχύασ Αντιςυνταγματϊρχησ Αναγνωςτόπουλοσ 

προσ ςυνϊντηςιν των υπερβαλλόντωσ βραδυνόντων υνταγμϊτων Πεζικού τησ 

Μεραρχύασ ωθεύ προσ ΑΡΓΟ ΟΡΕΣΙΚΟ το 22ο Π, ο δε επύςησ προσ τα εκεύ ςπεύςασ 

Διοικητόσ τησ Μεραρχύασ Μουτούςησ, επιβαύνων μοτοςυκλϋτασ, τύθεται επύ κεφαλόσ 

του προπορευομϋνου Σϊγματοσ Δϋτςη και ωθεύ τούτο εισ επύθεςιν προσ κατϊληψιν 

των πϋριξ υψωμϊτων πριν εγκαταςταθό και επ΄ αυτών ο εχθρόσ. Σο ηρωικόν τούτο 

Σϊγμα παρϊ τον κϊματον τον αγγύξαντα τα όρια τησ ανθρώπινησ αντοχόσ εκ τησ 

ςυνεχούσ νυχθημερόν πορεύασ, βλϋπον τον τρατηγόν του επύ κεφαλόσ 

ενθουςιϊζεται, ληςμονεύ τουσ κόπουσ και αντλούν νϋασ δυνϊμεισ υπό την αθϊνατον 

Ελληνικόν ψυχόν ορμϊ προσ τα υψώματα και περύ την 16:30 ώρα ανϋρχεται και 

εγκαθύςταται επ΄ αυτών. Σην 17ην ώραν νϋα ςοβαρϊ προςπϊθεια του εχθρού 

εκδηλούται δια ςυνδυαςμϋνησ την φορϊν αυτόν επιθϋςεωσ πεζικού –αρμϊτων – 

πυροβολικού και αεροπορύασ. Σο εχθρικόν Πυροβολικό προπαραςκευϊζει και 

ςυνοδεύει την επύθεςιν διϊ ςυνεχών καταιγιςτικών πυρών εφ΄ όλου του βϊθουσ τησ 

αμύνησ και ιδύα κατϊ των θϋςεων του Σϊγματοσ Δόμου, το ημϋτερον όμωσ Πεζικόν 

παρϊ την εξαιρετικόν ϋνταςιν και πυκνότητα του βομβαρδιςμού ανθύςταται ηρωώκώσ 

και διατηρούςι τασ θϋςεισ των. μόνοσ όμωσ 40 περύπου εχθρικών βομβαρδιςτικών 

αεροπλϊνων ανενόχλητον από φιλύαν αεροπορύαν, βομβαρδύζει ταυτοχρόνωσ από 

μικρού ύψουσ 50-100 μ. τασ Βαρειϊσ Πυροβολαρχύασ. Ο βομβαρδιςμόσ διόρκεςε περύ 

τα 20΄ λεπτϊ δια μεγϊλων βομβών κατϊ του προςωπικού, καθ΄ ού επηκολούθηςε και 

μακρόσ πολυβολιςμόσ. Σα βλητοφόρα ανατινϊςςονται εισ τον αϋρα, τα πυροβόλα 

καταςτρϋφονται και το ςύνολον των Πυροβολαρχιών εξουδετερούται. Ελεύθερα και 

ανενόχλητα πλϋον τα εχθρικϊ ϊρματα ορμούςι προσ τασ αμυνομϋνασ θϋςεισ, 

καταλαμβϊνουςιν επύ τούτων τα ηρωώκϊ πολυβόλα και πυροβόλα του Λοχαγού 

Μανωλϋςου και Τπολοχαγού Σούςα, ούτινεσ αιχμαλωτύζονται επ΄ αυτών και τϋλοσ τα 

εχθρικϊ ϊρματα περικυκλούςι το Σϊγμα Δόμου και το καλύπτον την προσ 

ΚΑΣΟΡΙΑΝ οδόν Σϊγμα πολυβόλων Μανιτϊκη. Προ τησ καταςτϊςεωσ ταύτησ 

διατϊςςεται η ανατύναξισ τησ γϋφυρασ ΜΑΝΙΑΚΗ και η προσ Δυςμϊσ ςύμπτυξισ των 

Μονϊδων δια των ΒΔ του ΑΡΓΟΤ ΟΡΕΣΙΚΟΤ ξύλινων γεφυρών, δι΄ ών και 

επραγματοποιόθη η ςύμπτυξισ των υπολειμϊτων τησ Μεραρχύασ, διότι οι Γερμανού 

καταλαβόντεσ το ΑΡΓΟ την 19ην ώραν και αςχοληθϋντεσ με την εκκαθϊριςιν αυτού 

δεν εκινόθηςαν προσ τασ ξύλινασ γϋφυρασ, το δε επελθών εν τω μεταξύ ςκότοσ και η 

ελαφρϊ βροχό εςταμϊτηςαν παραιτϋρω εχθρικόν ενϋργειαν. 


