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ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ, ΤΟΥ 

ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗ (ΠΖ) ΝΙΚΟΛΟΥΔΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ  

 

Μοίρες 04-12-2018                                           Πατεράκης Γεώργιος 
Δρ. Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

  Σχολικός Σύμβουλος ε. τ.               

 

 

 Προσφωνήσεις :   

 Σεβασμιότατε, κε Περιφερειάρχη, κοι εκπρόσωποι των στρατιωτικών και αστυ-

νομικών αρχών.  κε  Δήμαρχε, κοι αντιδήμαρχοι,  Κυρίες και Κύριοι, Φίλοι συμπολίτες, 

Αγαπητά μας παιδιά, 

 

 

Εισαγωγικά 

 Η σημερινή τελετή αποτελεί σημαντικό σταθμό για τον τόπο μας, αφετηρία 

πολλαπλών και διαφορετικών διαδρομών και προσεγγίσεων.  

 Μια αναδρομή στην Ιστορία, στον Χώρο και στον Χρόνο.  

 Σ’ ένα χώρο ιερό, που επιλέχτηκε να υπηρετήσει τις τοπικές ανάγκες της πολι-

τείας, της πατρίδας και της άμυνάς της και καθιερώθηκε στη συνείδηση του τοπικού 

πληθυσμού ως σεβαστός χώρος με την ονομασία του ως Στρατόπεδο Ταγματάρχη ΠΖ 

Νικολούδη Εμμανουήλ. 

 Ο Χρόνος της εκδήλωσης επετειακός : ανήμερα της γιορτής της Αγίας Βαρβά-

ρας, προστάτιδας του Πυροβολικού μας. 

 Ο Χώρος της, ιστορικός, αφού για 60 χρόνια τώρα υπηρέτησε τις πολυειδείς 

ανάγκες των Ενόπλων μας Δυνάμεων, σε διάφορες μορφές.  

 Η κατάσταση δείχνει μελαγχολική, με την εικόνα που αντικρύζουμε. 

 Ο χώρος είναι διάσπαρτος με μνήμες, εικόνες, γεγονότα και δραστηριότητες, 

όσων είχαν την ευλογία να έλθουν σε επαφή μαζί του, με οποιανδήποτε ιδιότητα, ή 

σχέση.  

 Ο χρόνος έχει αφήσει εμφανή και ανεξίτηλα τα σημάδια του πάνω στα υλικά 

κυρίως μέρη, που έχουμε ήδη μπροστά μας. Την εικόνα ενός βομβαρδισμένου τοπίου. 

 Στις μνήμες όμως και στις καρδιές μας παραμένουν ζωντανές όλες εκείνες οι 

στιγμές καρτερίας, αγωνίας, αναμονής, προετοιμασίας, επιτυχίας, χαράς, γιορτής, ά-

σκησης, ελπίδας, ενθουσιασμού και όλων των δυνατών ευχάριστων ή δυσάρεστων συ-

γκινήσεων και συναισθημάτων, που κοσμούν την οργανωμένη και πειθαρχημένη στρα-

τιωτική ζωή σε μια στρατιωτική μονάδα, στην περιφέρεια της επαρχίας. 

 Είναι παρήγορο όμως πως στην κατωφέρεια και κατρακύλα της φθοράς του 

χρόνου, υπήρξε αντίδραση ανάσχεσης και ανατροπής της φοράς καθόδου. Η Δημοτική 

Αρχή - και είναι άξια κάθε επαίνου - δεν ανέχτηκε την θέση του παθητικού παρατηρητή 

των εξελίξεων στο χώρο της. Κίνησε «γην και ύδωρ» για να εμπλακεί στις εξελίξεις και 

να αναλάβει πρωταγωνιστικό ρόλο. Να ανακτήσει την χαμένη αίγλη, λειτουργικότητα 

και ακμή του τόπου. Να φρενάρει την απραξία και την αχρήστευση ενός πολύτιμου 

στολιδιού και ανεκτίμητου θησαυρού, που της ανήκει γεωγραφικά.  

 Έτσι γιορτάζουμε σήμερα τα θετικά αποτελέσματα των ενεργειών της. Την ά-

δεια παραχώρησης και αξιοποίησης των εγκαταστάσεων του χώρου, από το Υπουργείο 

Εθνικής Άμυνας, με κάθε νόμιμο και θεμιτό μέσο. 

 Πριν προχωρήσουμε όμως, ας συνοψίσουμε τα στοιχεία, που πρόκειται  να διε-

ξέλθουμε τονίζοντας : 
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 Α_ Αναφορά στην προστάτιδα του Πυροβολικού μας, Αγία Βαρβάρα. 

 Β_ Στον στρατιωτικό Νικολούδη Εμμανουήλ, η προτομή του οποίου κοσμεί 

την κεντρική είσοδο στο χώρο.   

 Γ_ Ιστορική αναδρομή στο χώρο του στρατοπέδου. 

 Δ_ Αναμνήσεις όσων υπηρέτησαν κι έζησαν στο χώρο αυτό.  

 Ε_ Τέλος στον αναστοχασμό, τον κριτικό σχολιασμό της ενέργειας επαναξιο-

ποίησης των εγκαταστάσεών του. 

  Α΄ Στη γιορτή του Πυροβολικού 

 Για την εορτή της Αγίας Βαρβάρας είχαμε τα πρώτα ερεθίσματα από την αρχιε-

ρατική θεία λειτουργία, που παρακολουθήσαμε επικαλούμενοι για μια ακόμη φορά της 

χάρη της. Το τελετουργικό της ακολουθίας μας έφεραν πιο κοντά στη γιορτή της Αγίας. 

Εμείς, ελάχιστα θα είχαμε να προσθέσουμε τονίζοντας πιο πολύ το συμβολισμό και τη 

θυσία της οποίας έγιναν αφορμή να είναι η προστάτις του Πυροβολικού μας σήμερα.  

 Σύντομα λοιπόν αναφέρεται: Η Αγία Βαρβάρα έζησε και μαρτύρησε τον 3ο μ.Χ. 

αιώνα, επί Ρωμαίου αυτοκράτορα Μαξιμιανού. 

 Ήταν μοναχοπαίδι και θυγατέρα του πλούσιου και επιφανούς ειδωλολάτρη Διό-

σκουρου, Τοπάρχη της Νικομήδειας της Μικράς Ασίας. Κατά την απουσία του σε εκ-

στρατεία, ο πατέρας της την έκλεισε σε οχυρό, πολυτελή πύργο, για ν’ αποφύγει τους 

πολλούς μνηστήρες από τον πλούτο και την ομορφιά της.  

 Εκεί όμως κατηχήθηκε και ασπάστηκε τη Χριστιανική θρησκεία. Όταν εξομο-

λογήθηκε στον πατέρα της, για το Χριστιανισμό προκάλεσε την οργή του σε σημείο 

που την παράδωσε ο ίδιος στο Διοικητή της Επαρχίας, Μαρκιανό, για να τιμωρηθεί. Ο 

Έπαρχος προσπάθησε να τη μεταπείσει, αλλά μάταια. Μετά την υπέβαλε σε ανήκου-

στα, και εξευτελιστικά βασανιστήρια, αλλά και πάλι χωρίς αποτέλεσμα. Τελικά αυτή 

αποκεφαλίστηκε με το ξίφος του ίδιου του πατέρα της. «… Ταις πατρικαίς χερσί τω 

πατρικώ ξίφει την τελείωσιν δέχεται». 

 Μάλιστα δε καθώς απομακρυνόταν από το χώρο σφαγής της θυγατέρας του ο 

Διόσκουρος «…αίφνης κεραυνός καταπεσών εκ του ουρανού κατέκαυσεν αυτόν και εκ 

του σώματός του ουδέ ίχνος καν εφάνη» όπως αναφέρει ο Συναξαριστής. Κατακεραυ-

νώθηκε δηλαδή με τη μορφή κεραυνού από τη Θεία Δίκη. 

 Τα λείψανα της μεταφέρθηκαν τον 9ο αιώνα στην Κωνσταντινούπολη, απ’ ό-

που μέρος τους δωρίστηκε στο Κίεβο, καθώς και στον Άγιο Μάρκο της Βενετίας. 

 Η Αγία καθιερώθηκε ως Προστάτιδα του Ελληνικού Πυροβολικού το 1829 με 

τη συμβολική έννοια, ότι τα πυρά του Πυροβολικού μας κατακεραυνώνουν τον εχθρό 

με τον ίδιο τρόπο, που ο τιμωρός κεραυνός έπληξε το δήμιο πατέρα της.  

 Η χάλκινη εικόνα της Αγίας Βαρβάρας βρίσκεται ενσωματωμένη σήμερα στα 

ασπίδια κάθε κανονιού του ελληνικού στρατού.  

 Η μνήμη της τιμάται όχι μόνο από τους Ορθόδοξους αλλά και από τους Καθο-

λικούς, τους Κόπτες, τους Αγγλικανούς, και από το Γερμανικό ναυτικό. Θεωρείται 

προστάτιδα : -- των νεαρών κοριτσιών, --του, Πυροβολικού, Αρχιτεκτόνων, Ανθρακω-

ρύχων, Λατόμων, Φυλακισμένων. Σε πολλά κράτη όπως Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία, και 

δια της Πορτογαλίας η λατρεία της απλώθηκε στην αμερικανική ήπειρο, και όχι μόνο, 

ως Santa Barbara. 

 Η μνήμη της Αγίας γιορτάζεται στις 4 Δεκεμβρίου στα Στρατόπεδα του Πυρο-

βολικού και στον ομώνυμο Ι. Ναό της Σχολής Πυροβολικού.  

 Είναι πολιούχος δε των πόλεων της Δράμας του Ρεθύμνου και του ομώνυμου 

χωριού της επαρχίας μας. 
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 Β΄  Ταγματάρχης (ΠΖ) Νικολούδης Εμμανουήλ 

 Μιλήσαμε προηγουμένως όμως για τη μαρμάρινη προτομή στο «Στρατόπεδο 

Ταγματάρχη Πεζικού Νικολούδη Εμμανουήλ». Οφειλόμενος φόρος τιμής, είναι η πλη-

ρέστερη γνωριμία με την ηρωική μορφή του παριστάμενου, για την οποία απουσίαζαν 

εντελώς οι αναφορές στο παρελθόν.  

 Προσωρινά, φάνηκε ότι περιέπεσε στη κατηγορία του «Άγνωστου Στρατιώτη» 

ως το 2010, που κυκλοφόρησε πλούσιο υλικό για τον βίο και την προσφορά του. Εντο-

πίστηκαν έγγραφα, ντοκουμέντα, που τεκμηριώνουν την ιστορική αλήθεια για τη μορ-

φή και τη δράση του.  

 Θα μπορούσαμε να επεκταθούμε, και θ’ άξιζε, αλλά από οικονομία χρόνου πε-

ριοριζόμαστε σε σύντομα βιογραφικά στοιχεία γνωριμίας του. 

      Η ταυτότητά του : Νικολούδης Εμμανουήλ του Ιωάννου και της Μαρίας το γέ-

νος Μανασάκη, από τη Γαλιά.  

 Μόνιμος Αξιωματικός του στρατού ξηράς (1910-1948). 

 Μικρός ορφάνεψε από πατέρα, μαζί με τα τρία ακόμη αδέλφια του, Γιώργη, 

Ζαχαρία και Ελένη.  

 Μετά από τις σπουδές του στο Γυμνάσιο Πόμπιας, κατατάγηκε 1930 στο στρα-

τό, ως μόνιμος υπαξιωματικός. 

 Στα 1935 εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και αποφοίτησε στα 1938 

ως ανθυπολοχαγός Πεζικού. 

 Αρχές Απριλίου 1941, τοποθετήθηκε στο 26ο Σύνταγμα Πεζικού (Οχυρά Δρά-

μας - τομέας Σογείων) όταν οι Γερμανοί επιτέθηκαν στη γραμμή των Οχυρών της Α-

νατολικής Μακεδονίας.  

 Δύο-τρεις ημέρες ύστερα από τη συνθηκολόγηση του Τμήματος Στρατιάς Ανα-

τολικής Μακεδονίας και την κατάρρευση του Μετώπου, (9-4-1941) μαζί με πλήθος 

άλλων Ελλήνων αξιωματικών και οπλιτών, αιχμαλωτίστηκαν από τα γερμανικά στρα-

τεύματα, και 1η Μαΐου διατάχθηκε η μεταφορά τους στη Θεσσαλονίκη, όπου αφέθη-

καν ελεύθεροι.  

 Έτσι ο υπολοχαγός ήδη Νικολούδης, παρέμεινε και κατοικούσε με τη μάννα 

του στη Θεσσαλονίκη, διότι οι καταχτητές απαγόρευσαν στους Κρητικούς αξιωματι-

κούς και στρατιώτες να μεταβούν στο νησί τους.  

 Υφέρπουσες εμφύλιες αντιπαλότητες τον φέρνουν προ διλήμματος. Από την 

πόλωση του τοπίου και του διαλυμένου τότε ελληνικού στρατού, είχε να επιλέξει μετα-

ξύ : της κατάστασης πλήρους απραξίας, και της ανάληψης δράσης κατά του κατακτητή.  

 Εκείνος αποφάσισε και βγήκε αντάρτης στα βουνά της Μακεδονίας, για να συ-

νεχίσει να πολεμά τους κατακτητές.  

 Στις αντιστασιακές οργανώσεις που υπήρχαν τότε στη Θεσσαλονίκη δεν είχε 

εμπιστοσύνη. Ούτε στο ΕΑΜ, ούτε στην ΥΒΕ, ούτε στην ΠΑΟ. Στις δύο τελευταίες, 

είναι μεν μέλος, αλλά εργάζεται «άνευ εμπιστοσύνης», όπως δηλώνει, στα γραπτά του. 

Παρόλα αυτά θα βγει στο βουνό έστω και με την ΠΑΟ. (Πανελλήνια Απελευθερωτική 

Οργάνωση) και με πυρήνα από άλλους μόνιμους Αξιωματικούς συναδέλφους του, α-

ναχώρησαν για το βουνό Πάικο στις 7 Ιουλίου 1943. 

 Εκεί σημειώνεται εμφύλια αντιπαράθεση ένοπλων ομάδων και εξαναγκάζεται 

ως αιχμάλωτος να στρατευθεί στο ομιχλώδες τοπίου του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, ως πατριωτικής 

οργάνωσης, που δεν τους χώριζε τίποτε. Αυτές ήταν άλλωστε και οι οδηγίες του Συμ-

μαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής.  
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 Του έγιναν προτάσεις να ενταχθεί στο κόμμα, αλλά αρνήθηκε, αντιλαμβανόμε-

νος τις σκοπιμότητες και τα πολιτικά παιγνίδια που παίζονταν. Φρόντιζε να παραμείνει 

«άχρους στρατιώτης» από πολιτικής πλευράς, όπως αναφέρει στο ημερολόγιό του. 

 Έτσι 1943 υπηρέτησε στον ΕΛΑΣ, κάτω από τις διαταγές του στρατηγού Δη-

μάρατου. Πολέμησε σκληρά τους κατακτητές, όπως και τους συνεργάτες των Γερμα-

νών, κυρίως στη Φλώρινα, 1 Νοεμβρίου 1944, όπου τραυματίστηκε και νοσηλεύτηκε 

στο Νοσοκομείο. 

 Αρνήθηκε να πάρει μέρος σε επιχειρήσεις του ΕΛΑΣ που στρέφονταν εναντίον 

Ελλήνων, δυσαρεστώντας τους πολιτικούς καθοδηγητές και κομματικούς παράγοντες, 

που τον απειλούσαν με εξόντωση.  

 Οι συνάδελφοί του, μόνιμοι αξιωματικοί, του σύστηναν μυστικά, να μην απο-

καλύπτεται. Προπηλακίστηκε, παροπλίστηκε έτσι, και σε φανερή δυσμένεια πλέον, 

πήρε απολυτήριο έπειτα από τον ΕΛΑΣ. 

 Περί τον Απρίλιο του 1945, εντάχθηκε στις τάξεις του μεταπολεμικού Εθνικού 

Στρατού αφού προηγουμένως υπέβαλε σχετική «Έκθεση γεγονότων εις τα βουνά δρά-

σεως μονίμων αξιωματικών,… » στο Υπουργείο των Στρατιωτικών (Δνση Πεζικού) και 

κρίθηκε κατάλληλος, από το Ειδικό Συμβούλιο Κρίσεων του Γενικού Επιτελείου Στρα-

τού (ΓΕΣ).  

 Έτσι τοποθετήθηκε και προωθήθηκε και πάλι στη Βόρεια Ελλάδα. 

 Άγαμος στα 1948, σε ηλικία 38 ετών, επιθυμούσε και σχεδίαζε τη δημιουργία 

οικογένειας, ενώ υπηρετούσε τώρα στο 58ο Τάγμα Εθνοφρουράς, με το βαθμό του Λο-

χαγού.  

 Προσφιλής και αγαπητός στους στρατιώτες του, ενώ βάδιζε όμως στα χιόνια, 

Χριστουγεννιάτικα, για να εμψυχώσει τους αγωνιζόμενους στρατιώτες του στην πρώτη 

γραμμή « …φονεύθηκε από έκρηξη φίλιας παγιδευμένης χειροβομβίδας στη θέση Σοχού 

του νομού Θεσσαλονίκης». 

 Η είδηση του θανάτου του διαδόθηκε από τις εφημερίδες.  

    Μάταια οι συγγενείς του έψαχναν το νεκρό τους στη Μακεδονία.  

 Ένας λοχίας, που βρέθηκε τυχαία, όχι μόνο γνώριζε, αλλά είχε υπηρετήσει κά-

τω από τις διαταγές του Λοχαγού και εξιστόρησε με λεπτομέρειες, το πόσο πολύ αγα-

πητός ήταν στους στρατιώτες του και ότι βρέθηκε αυτόπτης μάρτυρας της σκηνής του 

θανάτου του, στις 24-12-1948.  

 Διηγήθηκε μάλιστα με όλες τις λεπτομέρειες τα γεγονότα. 

   Καλοκαίρι 1949 που τελείωνε ο ανταρτοπόλεμος ένας στρατευμένος συγγενής 

του επισκέφτηκε το νεκροταφείο της Ευαγγελίστριας στη Θεσσαλονίκη, όπου ρωτώ-

ντας βρήκε τον τάφο του. Εκεί συναντήθηκε και με συνεργάτιδά του Λοχαγού, εν ζωή, 

η οποία του συστήθηκε και από το Γ΄ Σώμα Στρατού, συντετριμμένη, τον επιφόρτισε 

να μεταφέρει τα προσωπικά αντικείμενα του νεκρού, στη μάνα του, στη Κρήτη.  

 Λίγα χρόνια μετά, η γενέτειρά του Γαλιά, φρόντισε για τη μεταφορά των οστών 

του στο ηρώο που έστησε, στην πλατεία του χωριού.  

  Το στρατόπεδο Μοιρών, δίπλα στη γενέτειρα, [αυτό που βρισκόμαστε σήμερα] 

πήρε το όνομα του «μετά θάνατον προαχθέντος» σε Ταγματάρχη ΠΖ, Νικολούδη Εμ-

μανουήλ, και τοποθετήθηκε στην είσοδό του, μαρμάρινη η προτομή του. 

        Έτσι δεν ξεχάστηκε το αίμα της θυσίας του στην υπηρεσία της πατρίδας.        

 Αιωνία του η μνήμη !!! 
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 Γ΄ Το στρατόπεδο Μοιρών 

 Τώρα σε μια σύντομη ιστορική αναδρομή του τόπου θα πρέπει να αναφερθεί 

ότι ο χώρος των Μοιρών έχει ρίζες βαθιές, που φτάνουν και χάνονται στην αιωνιότητα.  

  Η δίπλα, διάταξη της περίφημης χαράδρας της Λάβδας με το πλούσιο ανάγλυ-

φο, το ποτάμι με τα τρεχούμενα νερά και τις σπηλαιώδεις διατάξεις της, φιλοξένησε τα 

πρώτα ίχνη ανθρώπινης δραστηριότητας. Το δυσπρόσιτο και απόμερο του εδάφους, 

δίπλα στην εύφορη και παραγωγική πεδιάδας της Μεσαράς, αποτέλεσε τόπο ζωής, και 

ασφαλή κατοικία των πρωτόγονων. Φυσικό καταφύγιο του ανθρώπινου είδους πάνω 

στη γη, στην περίοδο ακόμη της Προϊστορίας.  

 Θα σοκάρει ίσως η αναφορά των ιστορικών ερευνητών ότι, εδώ βρισκόμαστε 

πάνω ακριβώς σε ένα σημείο Τομής.  

 Εκεί που η Ιστορία συναντάει την Φιλοσοφία και την Πολιτική.  

 Στους Ιστορικούς χρόνους, το υπέροχο αυτό τοπίο τράβηξε το βλέμμα, την προ-

σοχή, και το ενδιαφέρον δύο ιερών τεράτων της Αρχαιότητας. Κορυφαίων της Ιστορίας 

της Πολιτικής και Πνεύματος, ν’ ασχοληθούν μαζί του. 

  Του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη.  

    Ο μεν Πλάτωνας θα οραματιστεί εδώ ακριβώς την «Ιδανική Πολιτεία» του. Την 

ιδεατή «χώρα των Μάγνητων», όπως την ονομάζει.  

 Καταχωρεί καταγράφοντας τις ιδέες και προτάσεις στο έργο του «οι Νόμοι» 

εξυμνώντας τη φύση, τη θέση, το τοπίο, το κλίμα και τα υπόλοιπα προτερήματά του. 

Τονίζοντας ιδιαίτερα την απόσταση από τη θάλασσα, για να μην φθείρονται τα ήθη 

των πολιτών της από τα λιμάνια και τους ναυτικούς των. Περιγράφει δε το όραμά του 

και την τοποθετεί πάνω στον άξονα μεταξύ Φαιστού και Γόρτυνας, σημειώνοντας ανα-

λυτικά την φύση και την θέση της ως : «τραχυτέραν αυτήν ή πεδιεινοτέραν αν, λέγοις…. 

ογδοήκοντα σταδίων απέχουσα από θαλάσσης». Λοφώδη περιοχή, δεκαπέντε χιλιό-

μετρα δηλαδή από τη θάλασσα, έχοντας υπόψιν του το λιμάνι του Λεβήνα [επίνειο της 

Γόρτυνας]. Εδώ που είμαστε ακριβώς, δηλαδή. Δεκαπέντε χιλιόμετρα από τον Λέντα, 

τους Καλούς Λιμένες και την Αγία Γαλήνη.  

 Ο δε Αριστοτέλης, στο έργο του «Κρητική Πολιτεία» επεκτείνοντας τα όσα πα-

ραθέτει ο δάσκαλός του Πλάτων, εστιάζει με θαυμασμό στα ήθη και έθιμα, στους το-

πικούς θεσμούς, καθώς και στους Γορτύνιους νόμους. 

    Για λόγους οικονομίας θα κάνω άλμα, στα Μετακατοχικά Χρόνια.  

 Μετά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, τότε που επιλέχτηκε, πάνω στην εύφορη 

πλούσια και λοφώδη αυτή περιοχή ο χώρος που βρισκόμαστε, να γίνει στρατόπεδο των 

εθνικών Ενόπλων Δυνάμεων. Επιλέχτηκε για λόγους πρακτικούς και στρατηγικής, κο-

ντά στο αεροδρόμιο Τυμπακίου, από το ανάγλυφο και τη θέση του, σε σχέση με την 

πόλη και τα γύρω πλούσια χωριά.  

   Το στρατόπεδο απόκτησε νομική υπόσταση από το 1958 και λειτουργεί ύστερα 

από διαδικασία αναγκαστικής απαλλοτρίωσης «εκτάσεως συνολικού εμβαδού 45.686 

τετρ. μέτρων (10,5 στρεμμάτων)…για δημόσιαν ωφέλειαν» ιδιοκτησιών από κατοίκους 

της περιοχής, με το από 12 Ιουλίου 1958 Βασιλικό Διάταγμα, όπως απεικονίζεται σε 

σχετικό τοπογραφικό διάγραμμα, που συνοδεύει το νομοθέτημα.  

    Η χρήση της γης έκτοτε, ήταν ποικίλη. Οργανικά η έννοια του στρατοπέδου 

εντάσσεται στη δύναμη της V Μεραρχίας (Κρήτης). Φιλοξενεί αρχικά δυνάμεις Πεζι-

κού και Ιππικού, με ανάλογες εγκαταστάσεις στρατωνισμού καθώς και σταυλισμού των 

ίππων. 

  Είναι έδρα και πεδίο δράσης των γνωστών σε κάθε τόπο Τάγματος Εθνικής 

Ασφαλείας (ΤΕΑ), του παρελθόντος. 
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  Την θέση του ιππικού, που καταργήθηκε, θα καταλάβουν αργότερα η κρατική 

υπηρεσία ανασυγκρότησης της υπαίθρου, με τον τίτλο : Μεικτή Ομάς Mηχανημάτων 

Ανασυγκρότησης, η γνωστή (ΜΟΜΑ).  

 Στρατιωτική υπηρεσία, που διαθέτει πλούσια υποδομή και εργοτάξια δημοσίων 

έργων. Κάτω από υπόστεγα, σταθμεύει στόλους, από φορτηγά αυτοκίνητα, μπουλντό-

ζες, Γκρέϊντερ, οδοστρωτήρες, γερανούς, φορτωτές, γεωτρύπανα, σπαστήρες, μπετο-

νιέρες. Επιμελείται την παρασκευή αλεσμένου χαλικιού, την μεταφορά και ανάμιξη 

αδρανών υλικών. 

 Στο στρατόπεδο στήνει φούρνους ασφάλτου με καζάνια πίσσας και αναμιγνύει 

υλικά για την παρασκευή σκυροδέρματος αλλά και έτοιμου ασφαλτοτάπητα, για την 

οδοποιία της γύρω περιοχής.  

 Μετά τη διάλυση της ΜΟΜΑ το στρατόπεδο λειτουργεί ως υπομονάδα του συ-

γκροτήματος της ΣΕΑΠ [Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού] Ηρακλείου.  

 Στις εγκαταστάσεις του εγκαθίσταται και εδρεύει το 70 Σύνταγμα Πεζικού.  

 Αυτοτελής στρατιωτική μονάδα με πλήρη Διοίκηση, επιτελείο, φρουρά οπλι-

τών και με κύρια αποστολή τη λειτουργία του ως επιστρατεύουσας αρχής για τα όπλα 

και τους άνδρες του Πεζικού και Πυροβολικού.  

  Εκτός από τις μόνιμες εγκαταστάσεις διοικητηρίου, και στρατωνισμού φρου-

ράς, δημιουργούνται υπόστεγα οχημάτων και διάφοροι όρχοι πυροβόλων. Χώροι που 

γεμίζουν ασφυκτικά από παροπλισμένα συστήματα που συντηρούνται περιοδικά και 

ανελλιπώς.  

 Επιπλέον οικοδομείται συγκρότημα τεσσάρων, μεγάλων διώροφων αποθηκών. 

Ευρύχωρων εγκαταστάσεων, για την φύλαξη, συντήρηση, υλικών, εφοδίων και οπλισ-

μού. Διαθέτουν χώρους αλλά και διαδρόμους εκκένωσης και διασποράς των υλικών 

κατά τις ανάγκες της επιστράτευσης.  

   Έτσι φτάνουμε στη διετία, όπου ο ομιλών υπηρετεί ως έφεδρος Ανθυπολοχαγός 

Πυροβολικού στο στρατόπεδο. Λίγο πριν την Κυπριακή Κρίση και την επιστράτευση 

του 1974. Τότε που παρά τις αντιξοότητες της πολιτικής κατάστασης και τα εγκληματι-

κά λάθη της Χούντας, το στρατόπεδο λειτούργησε άψογα, και επιτέλεσε άριστα την 

πολεμική αποστολή του. 

    Στα επόμενα χρόνια και μάλιστα στα 1999, πίσω από τη μαρμάρινη προτομή, 

οικοδομείται και ο ναός της Μεγαλομάρτυρας Αγίας Βαρβάρας.   

   Ο χώρος του στρατοπέδου αρχίζει προοδευτικά να πέφτει σε μαρασμό, με την 

απόσυρση υλικών, οχημάτων, πυροβόλων και την εγκατάλειψή του από τις στρατιωτι-

κές αρχές, γύρω στα 2005.  

 Ο σκληρός και αδάμαστος χρόνος επιφέρει απανωτά κτυπήματα, για να φθά-

σουμε στην κατάσταση και στο τοπίο που βλέπουμε σήμερα.  

 Η εικόνα δεν είναι αποτέλεσμα εχθρικής ενέργειας. 

  Αφύλακτο και εγκαταλελειμμένο στην τύχη του, εξυπηρετεί τώρα άλλες ανά-

γκες. Όσα κτίρια, ως νεόδμητα, άντεξαν στη φθορά, χρησιμοποιούνται ως στάνη, για 

το σταυλισμό σφαγείων ζώων.  

 Εικόνες εγκατάλειψης, ολέθρου και καταστροφής, σπαράσσουν τη καρδιά ό-

λων μας, όσων γνώρισαν από κοντά, έζησαν, υπηρέτησαν ή γνώρισαν ως επισκέπτες 

τον χώρο στην ακμή του. 

  Δ΄ Αναμνήσεις - αναπολήσεις  

    Η παρουσία στρατιωτικών καθώς και η καθημερινή λειτουργία του στρατοπέ-

δου ήταν αναπόσπαστα δεμένη με την τοπική κοινωνία των Μοιρών και της Γαλιάς. 
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Υπήρξε χώρος προσιτός και αγαπητός στις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, με άριστες 

σχέσεις πρόσβασης και επίσκεψης. Σχολικές εκδρομές, πασχαλινά γλέντια, αποκριάτι-

κες και πολιτιστικές εκδηλώσεις ενίσχυαν την τοπική οικονομία. Έδιδαν ζωή στην πό-

λη και πέραν της εθνικής ασφάλειας, τόνωναν το αίσθημα ασφαλείας των πολιτών της 

επαρχίας.  

   Ξεπλυμένες και αχνές φωτογραφίες ενός έντονου παρελθόντος.  

 Μια νεκρή και βουβή πολιτεία.  

 Η παρουσία των στρατιωτικών αρχών με επιβλητικότητα και των ενόπλων 

στρατιωτικών τμημάτων σε τοπικά γεγονότα, εκδηλώσεις, και γλέντια, με υποδοχή του 

κοινού στο στρατόπεδο, δεν θα πάψουν να συνοδεύουν τις αναμνήσεις μας.  

 Ονόματα, παραγγέλματα, ασκήσεις οπλασκίας και άγρυπνες σκοπιές με γερμα-

νικά νούμερα, θα βοούν ακόμη στ’ αυτιά μας.  

 Η απόδοση τιμών σε εθνικές επετείους, παρελάσεις, μνημόσυνα πεσόντων, λι-

τανείες και περιφορά επιταφίου, αλλά και η συμπαράσταση και υλική βοήθεια σε πε-

ρίπτωση θεομηνιών, επισφράγιζαν τη δυναμική παρουσία τους στο τοπικό γίγνεσθαι. 

 

  Ε΄  Επίλογος - Παραινέσεις  

 Τελειώνοντας θα πρέπει να τονιστεί ότι σε εκδηλώσεις, όπως η σημερινή, συ-

νηθίζεται η διατύπωση προτάσεων και παραινέσεων.  

 Καθήκον επιβεβλημένο και λόγοι ηθικής τάξης, λοιπόν, μας υποχρεώνουν να 

εισηγηθούμε δύο τινά : 

 Α. Την οργάνωση ειδικής τιμητικής τελετής, αποκλειστικά στον Ταγματάρχη 

Νικολούδη, μετά μάλιστα την εύρεση ντοκουμέντων της ιστορικής έρευνας, με κυριό-

τερα δύο επίσημα σημαντικά στοιχεία – έγγραφα : 

1. Την δεκασέλιδη δακτυλογραφημένη Έκθεσή του στο Υπουργείο Στρατιω-

τικών. [«Έκθεσις γεγονότων εις τα βουνά, δράσεως μονίμων αξιωματικών, 

δράσεως υπαλλήλων, κρίσεις και προτάσεις. Υπολοχαγού ΠΖ Νικολούδη Εμ-

μανουήλ, Θεσσαλονίκη 10-3-1945».] 

2. Το χειρόγραφο Ημερολόγιο - Απομνημονεύματά του, της περιόδου 1941-

1945, έκτασης 128 πυκνογραμμένων σελίδων. [Διαστάσεων τετραδίου 17Χ 

25 εκ. και την επικείμενη επιμελημένη, υπομνηματισμένη και φροντισμένη 

έκδοσή τους].  

 Όπως με πληροφόρησε πρόσφατα, συνεχίζοντας την έρευνά του, ο ιστορικός 

ερευνητής, υποστράτηγος ε.α. Πριόβολος Ιωάννης -τον οποίο ευχαριστώ πολύ για τα 

στοιχεία που έθεσε στη διάθεσή μου- μαζί με άλλα στοιχεία που ανακάλυψε, επιμελεί-

ται εκδοτικά τα «Απομνημονεύματά» του Νικολούδη, που πρόκειται να κυκλοφο-

ρήσουν σύντομα, αρχές του 2019, από τον εκδοτικό οίκο «Αλφειός».  

 Είναι μια καλή ευκαιρία νομίζω, αξιοποίησής τους, από τις τοπικές αρχές και 

τα σχολεία. Ευκαιρία απόδοσης των οφειλόμενων τιμών καθώς και καταχώρησής τους 

στην Τοπική μας Ιστορία. 

 Β΄. Επόμενο καθήκον, μας αναγκάζει να διακρίνουμε και αναγνωρίσουμε το 

ενδιαφέρον και τον ζήλο της Δημοτικής μας αρχής, για το καλό του τόπου, με την ση-

μερινή ενέργεια και δραστηριότητα ανάληψης της ευθύνης για την αναγέννηση και 

αξιοποίηση των εγκαταστάσεων και του χώρου του εγκαταλειμμένου στρατοπέδου.  

    Ο τόπος μας από την προϊστορία ήδη είναι προικισμένος με δυνατότητες και 

ανεπανάληπτα προτερήματα. 
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 Συνεχίστε σταθερά και ανυποχώρητα μέχρι τέλους, Κε Δήμαρχε !!! μέχρι να το 

αποκαταστήσετε και να το επαναφέρετε σε ανεκτή και επωφελή κατάσταση λειτουρ-

γίας για την κάλυψη ζωτικών αναγκών μιας σύγχρονης, αναπτυσσόμενης, και λειτουρ-

γικότερης πόλης.  

 Επιμείνετε !!! χωρίς αναστολές, μέχρι να το αποδώσετε έτοιμο προς χρήση στην 

τοπική κοινωνία. Θα χρειαστούν ίσως πολλά.  

 Σχεδιασμός, χρήματα, υλικά, αντοχές και υπομονή.  

 Η αρχή έγινε όμως και είναι «το ήμισυ του παντός». Η πρόσφατη ανακοίνωση 

επιχορήγησης του έργου με δυο περίπου εκατομμύρια από το κράτος είναι, πολύ 

ενθαρρυντικό βήμα. 

 Οι δυσκολίες και τα εμπόδια γνωρίζουμε ότι είναι συνυφασμένες με όλα τα 

μεγάλα και σπουδαία έργα.  

 Τόσο εσείς όσο και το επιτελείο σας, ν’ αντλείτε κουράγιο και δύναμη στο α-

νηφορικό δρόμο που πορεύεσθε, από το σκεπτικό πάντα πως ενεργείτε σύμφωνα με 

την συνείδηση σας. Αποδίδετε οφειλόμενες τιμές στους ήρωές μας και ενεργείτε άρι-

στα, σύμφωνα με το πνεύμα και το όραμα του Πλάτωνα στον τόπο μας, για την «Ιδα-

νική Πολιτεία» του, που προαναφέραμε, την οποία κι εσείς τείνετε να οικοδομήσετε 

στο δήμο μας, για τον τόπο, με τον καλύτερο τρόπο.   

 Και είναι προς τιμήν σας.  

 

          Σας ευχαριστώ πολύ !!! 

 

         Γ. Μ. Π.  

 


