
Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ 
 

Από ηηο 4 έσο ηηο 8 Μάξηε ηνπ 1944 ε Κνθθηληά, ε πξνζθπγνύπνιε ηνπ Πεηξαηά, βίσζε θάπνηεο από ηηο 
πην ηξαγηθέο κέξεο ηεο πνιύρξνλεο ηζηνξίαο ηεο.  
Οη Γεξκαληθέο δπλάκεηο ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο ρσξνθύιαθεο αιιά θαη ηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο ηεο επνρήο 
εθείλεο, είραλ βάιεη ζην ζηόραζηξό ηνπο ηελ πόιε ηεο Κνθθηληάο, ε νπνία ηνπο αληηζηεθόηαλ κε θάζε 
ηξόπν.  
Μηα αληίζηαζε πνπ είρε σο πξσηεξγάηεο ην 6ν Αλεμάξηεην ύληαγκα ηνπ ΕΛΑ, ηα κέιε ηνπ ΕΑΜ, ηνπο 

αγσληζηέο ηεο ΕΠΟΝ θαη θπξίσο ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ ιανύ ηεο Κνθθηληάο. 
ην πξόζσπν ηεο πόιεο πνπ αλάζξεςε πιήζνο αληαξηώλ θαη δηέζεηε ίζσο ην πην νξγαλσκέλν 
αληηζηαζηαθό θίλεκα ηεο επνρήο εθείλεο, επηρεηξήζεθε από ηνπο Ναδί θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο λα 
θακθζεί θαη ην γεληθό αληηζηαζηαθό θξόλεκα ηνπ Ειιεληθνύ ιανύ, πνπ πάιεπε γηα ηελ Εζληθή ηνπ 
Απειεπζέξσζε. 
Σν ρξνληθό ησλ όζσλ έγηλαλ ην 5ήκεξν εθείλν, από ηηο 4 έσο 8 Μάξηε 1944: 
Σάββατο 4 Μάρτη 1944   
Χσξνθύιαθεο θαη ηαγκαηαζθαιίηεο πξνζπαζνύλ λα εηζβάιινπλ από δπν δηαθνξεηηθά ζεκεία ζηελ πόιε 
ηεο Κνθθηληάο, ρσξίο όκσο απνηέιεζκα, αθνύ αλαραηηίδνληαη από ηνπο αγσληζηέο ηνπ ΕΛΑ.  
Σν ίδην κάιηζηα βξάδπ νη αγσληζηέο ηνπ ΕΛΑ ζπγθαινύλ θνηλή ζύζθεςε ΕΑΜηηώλ θαη ΕΛΑηηώλ 
απνθαζίδνληαο γεληθή επηθπιαθή θη ελεκέξσζε ηνπ Κνθθηληώηηθνπ ιανύ. 
Κυριακή 5 Μάρτη 1944  
Οη Κνθθηληώηεο απαληνύλ κε κεγαιεηώδεο ζπιιαιεηήξην θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο ην νπνίν γίλεηαη ζηελ 
πιαηεία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ελώ παξάιιεια απαηηνύλ ζπζζίηην γηα ηα παηδηά.  

ην ηέινο όκσο ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ ε πόιε δέρεηαη πνιπκέησπε επηδξνκή, γηα λα θαηαιήμεη κεηά από 
αηκαηεξέο κάρεο ζηελ νπηζζνρώξεζε ησλ Γεξκαλώλ θαη ησλ ληόπησλ ζπλεξγαηώλ ηνπο. 
Δευτέρα 6 Μάρτη 1944  
Ο Πεηξαηάο μππλά κε καδηθή παλεξγαηηθή απεξγία θαηά ηεο ηξνκνθξαηίαο ηνπ ιανύ ηεο Κνθθηληάο θαη ε 
ζπκκεηνρή θη ε αιιειεγγύε ησλ εξγαηώλ θαη ηνπ ιανύ πξνο ηνπο Κνθθηληώηεο είλαη πξαγκαηηθά 
απίζηεπηε.  
Η πόιε δέρεηαη όκσο ζρεδηαζκέλε επηδξνκή, πνπ θαηαιήγεη -κεηά ηελ αηκαηνρπζία- ζε άηαθηε θπγή ησλ 
θαζηζηώλ. 
Τρίτη 7 Μάρτη 1944  
Οη επηζέζεηο ησλ Γεξκαλώλ όιν θαη δπλακώλνπλ θαη αθνινπζνύλ κάρεο ζώκα κε ζώκα γηα ηελ 
θαηάιεςε ηνπ θάζε δξόκνπ ηεο πόιεο.   
Ο ΕΛΑ αξρίδεη λα ππνρσξεί ιόγσ έιιεηςεο ππξνκαρηθώλ θαη ε Κνθθηληά θπθιώλεηαη από -πεξίπνπ- 
1.800 Ναδί, αιιά θαη ληόπηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο.  
Τετάρτη 8 Μάρτη 1944  

Οη Ναδί θη νη ληόπηνη ζπλεξγάηεο ηνπο μεκεξώλνληαη ηακπνπξσκέλνη ζην ζρνιείν (Γξεβελώλ θαη 
Ραηδεζηνύ), ελώ πεξηκεηξηθά ηνπο θξνπξνύλ νπινπνιπβόια.  
Καηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο θάλνπλ κηθξέο επηδξνκέο ζηελ πόιε, ηξνκνθξαηνύλ θαη ζπιιακβάλνπλ 
Κνθθηληώηεο, εξεπλώληαο εμνλπρηζηηθά ηα ζπίηηα γηα καρεηέο ηνπ ΕΛΑ θαη ηνπ ΕΑΜ.  
Με εθθνβηζηηθέο κάιηζηα αλαθνηλώζεηο από ηα δηθά ηνπο «ρσληά», νη Ναδί επηρεηξνύλ –ρσξίο όκσο 
απνηέιεζκα- λα ζηξέςνπλ ηνλ Κνθθηληώηηθν ιαό θαηά ηνπ ΕΛΑ, ηνπ ΕΑΜ θαη ηεο ΕΠΟΝ.  
Δειώλνπλ κάιηζηα όηη δελ ζα πεηξάμνπλ θαλέλαλ εάλ δελ ηνπο επηηεζεί ν ΕΛΑ, απνθαιύπηνληαο έηζη 
θαη ην αίζζεκα θνβίαο θη αλαζθάιεηαο πνπ βηώλνπλ νη ίδηνη κεο ζηελ «θαπηή» αληηζηαζηαθή θσιηά ηεο 
Κνθθηληάο.  
Σν ίδην πξσί νη ηαγκαηαζθαιίηεο εθηεινύλ ηνπο ζπιιεθζέληεο ηεο 5εο Μάξηε 1944 ζηελ πιαηεία Αγίσλ 
Αλαξγύξσλ.  
Αξγά ην απόγεπκα νη Ναδί απνρσξνύλ από ηελ Κνθθηληά κε ηελ θνπζησδία ηνπο – ζπλεξγάηεο ηνπο, 
κεηαθέξνληαο 300 αηρκάισηνπο Κνθθηληώηεο ζην Χατδάξη.  
Ο ιαόο ηεο Κνθθηληάο μερύλεηαη κεηά από ιίγν ζηνπο αηκαηνβακκέλνπο δξόκνπο ηεο πόιεο θαη ζηα 
κπαξνπηνθαπληζκέλα ζπίηηα ηεο, παλεγπξίδνληαο γηα ηελ απνρώξεζε ηνπ θαηαθηεηή.  
Ο Γ. Πηζζάλνο -Δηνηθεηήο θαη θαπεηάληνο ηνπ 3νπ Σάγκαηνο ηνπ ΕΛΑ- ραξαθηήξηζε ηελ 7ε Μάξηε 1944 
ζεκαληηθή εκέξα δόμαο, όπνπ ε Κνθθηληά ζθξάγηζε ηελ αληηζηαζηαθή ηζηνξία ηεο.   
ηελ έθζεζε ηνπ 6νπ πληάγκαηνο ηνπ ΕΛΑ αλαθέξεηαη, επίζεο, πσο ήζαλ απεξίγξαπηνη νη εξσηζκνί 
ησλ καρεηώλ.  
Εθείλν, όκσο, πνπ δεκηνύξγεζε πξαγκαηηθό δένο ήηαλ ε ζπκκεηνρή ηνπ ιανύ  ζπλνιηθά, αθνύ 
ζπκκεηείραλ άλδξεο, γπλαίθεο, έθεβνη, αθόκα θαη παηδηά. Σξέραλε λα ζπλδξάκνπλ ηνπο ηξαπκαηίεο, λα 
βξνπλ θπζίγγηα, νπιίδνληαλ θαη δεηνύζαλ λα νξγαλσζνύλ άκεζα ζηνλ ΕΛΑ. ηήξημαλ ηελ αληίζηαζε κε 

όιε ηνπο ηελ ςπρή. 
  
Έηζη, νη Γεξκαλνί θη νη ληόπηνη ζπλεξγάηεο ηνπο δελ κπόξεζαλ λα παηήζνπλ -νξγαλσκέλα- ην πόδη ηνπο 
ζηελ Κνθθηληά, κέρξη ηελ 17ε Απγνύζηνπ 1944, ηε εκέξα δειαδή πνπ ε πόιε έδεζε ηελ θνξπθαία ζηηγκή 
ηεο αηκαηνρπζίαο ηεο: Σν Ιζηνξηθό Μπιόθν ηεο Κνθθηληάο. 


