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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Ο κύριος στόχος αυτής της ιστορικής έρευνας είναι η απόδοση της αλήθειας 

και ο προβληµατισµός γύρω από την Εθνική Αντίσταση. Η έρευνα είναι δύσκολη και 

επίπονη, δηµιουργεί νέα ερωτήµατα και επανατοποθετεί άλλα και εδώ έγκειται η 

επιτυχία της. Η απόπειρα µελέτης αξίζει τον κόπο γιατί το χθες σε χρεώνει για το 

σήµερα και σε πιστώνει για το αύριο. Προφανώς όσο καλύτερα γνωρίζεις το χθες 

τόσο καλύτερα αντιµετωπίζεις το παρόν και σχεδιάζεις το µέλλον. 

Κληρονοµήσαµε τους εθνικούς και απελευθερωτικούς αγώνες των προγόνων 

µας και είµαστε υπερήφανοι που µε πατριωτικό πνεύµα συνεχίζουµε να 

αγωνιζόµαστε για την ελευθερία της πατρίδος µας. Η περίοδος 1940-44 έχει 

καταγραφεί ιστορικά ως µια εποχή που εδραιώθηκαν ιδεολογικά οι θυσίες του λαού 

µας και απετέλεσαν αφετηρία σκέψης και προβληµατισµού για τους νεότερους. Η 

εποχή αυτή είναι «γοητευτικά επώδυνη», γιατί τραβώντας κανείς την «κουρτίνα» για 

να κοιτάξει πίσω από τα γεγονότα, δυσκολεύεται να χειριστεί όλες αυτές τις 

αντιστασιακές ιστορίες  µε νηφαλιότητα, ψυχραιµία , µε άλλα λόγια να χειριστεί όλο 

αυτό το εκρηκτικό µείγµα προσεκτικά χωρίς να προκαλέσει έκρηξη
1
. 

Έφθασε η ώρα, έπειτα από 70 χρόνια, να ιδωθούν τα γεγονότα µε τη σωστή 

τους διάσταση και απαλλαγµένα από κάθε κοµµατική παραµόρφωση και επιρροή.  

∆εν έχουµε το δικαίωµα γεγονότα που συνέβησαν πριν από πολλά χρόνια, εµείς να τα 

τοποθετούµε σήµερα µέσα σε προκατασκευασµένα πλαίσια. Κάθε γραφή µας πρέπει 

να συνταχθεί σύµφωνα µε το πνεύµα του εθνικού ποιητή µας ∆ιονύσιου Σολωµού, 

που αναφέρει: “Το έθνος πρέπει να µάθη να θεωρεί εθνικόν ό,τι είναι Αληθές”. 

Αν και έχουν περάσει πολλά χρόνια από τότε παραµένουν στη µνήµη µας τα 

ανθρωπογεγονότα ζωντανά και άσβεστα. Οι θυσίες του λαού εκείνης της εποχής είναι 

ηρωικές και οι µάχες κατά του κατακτητή υπεράνθρωπες. Όλα αυτά δεν άφησαν το 

ιστορικό µελάνι να ξεθωριάσει, οπότε φαντάζει ως κάτι γραµµένο σηµερινό, κάτι 

γραµµένο πολύ πρόσφατο που µας προκαλεί µε τη λάµψη του 
2
. 

                                                           
1
 Βλ. Δορδανάς, Σ.(2006): σ. 16-19 

2
 Βλ. Αντωνακάκης, X. (2006): σ.9 
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Η αθάνατη ελληνική ψυχή αφού έδωσε υπόσχεση νίκης ξεκίνησε το σκληρό 

και δύσκολο αγώνα της. Η δύναµη και το µεγαλείο του λαού αποτέλεσε φλέβα που 

έδινε υποσχέσεις για νέες «Θερµοπύλες» για νέο « ‘21».  

Τα κείµενα αποχτούν προστιθέµενη αξία όταν οι µαρτυρίες είναι προσωπικές, 

είναι ζωντανές, είναι αυθεντικές απαλλαγµένες από φτιασίδι και έντεχνη φαντασία. 

Τα γεγονότα που εξιστορούνται εδώ αποτελούν  ιστορική πραγµατικότητα, 

µεταφέροντας πολλές φορές προσωπικά βιώµατα απλών αγωνιστών. Η έρευνα αυτή 

κρίνει, αλλά δεν επικρίνει, αποκαλύπτει, αλλά δεν καταδικάζει, σχολιάζει, αλλά δεν 

κουτσοµπολεύει τους ανθρώπους και τις επιλογές τους. Ακολουθεί, εν πολλοίς, πιστά 

τις βασικές αρχές της ιστοριογραφίας, όπου η κατανόηση του παρελθόντος αποτελεί 

τον ασφαλή οδηγό, ενώ οι καταδικαστικές ή αθωωτικές αποφάσεις παραπέµπονται 

στις αίθουσες των δικαστηρίων.  

Είναι, βέβαια, αναµφισβήτητη αλήθεια ότι οι ιστορικές στιγµές σε καµιά 

περίπτωση δεν αναπαράγονται. Θ’ αποτελούσε όµως αφέλεια να αποδεχτούµε ότι 

κάθε ιστορική εποχή, δεν αποτελεί συνέχεια και εξέλιξη της προηγούµενης. Κι ακόµα 

αφελέστερο να ισχυριστούµε ότι κάθε εποχή είναι ανεπηρέαστη και άσχετη από την 

προηγούµενη. Κάθε ιστορική εποχή, µε τα διδάγµατά της, αποτελεί πηγή έµπνευσης 

και διορθώνει τα λάθη που προηγήθηκαν σε κάθε λαό 
3
. 

Η ελκτική δύναµη της ιστορίας, καθώς την δηµιουργούµε µέσα στον 

καθηµερινό αγώνα, πάντα είναι ισχυρότερη από την ανιστόριση. Είναι αδύνατο και 

σφάλµα κάποιος να αγνοεί την ιστορία. Γιατί η συστηµατική συµµετοχή στη 

δηµιουργία του πολιτικού γίγνεσθαι  προϋποθέτει και επιβάλλει την κριτική 

ενατένιση της ιστορίας. Τα πολιτικά και κοινωνικά φαινόµενα, για να γίνουν 

γεγονότα, απαιτούν την συµµετοχή όλων µας παίρνοντας θέση και συµµετοχή στη 

δηµιουργία τους. Άλλωστε, η λαϊκή σοφία αποτυπώνει την απόλυτη σχέση 

παρελθόντος - παρόντος - µέλλοντος. Όποιος παραβλέπει ή παραβιάζει τον νόµο της 

ιστορικής εξέλιξης, θα σπάσει τα µούτρα του κυριολεκτικά, πάνω στην αιχµηρή 

πραγµατικότητα 
4
. 

Η έρευνα αυτή για την ηρωική ανάταση του έθνους µας θα προσπαθήσει να 

προσφέρει πολλαπλές αναπαραστάσεις και καταγραφές γεγονότων αναδεικνύοντας 

                                                           
3
 Βλ. Γκλέζος, Μ.(2006): σ. 34-35, τ. 1 

4
 Βλ. Γκλέζος, Μ.(2006): σ. 21-25, τ. 1 



[7] 

 

ηθικά διλλήµατα και νοοτροπίες αντανακλώντας το χθες πάνω στο σήµερα, 

προκαλώντας ιδανικά και αξίες να προσαρµοστούν στην ελληνική αποφασιστικότητα 

και ενότητα της εποχής, δείχνοντας πόσο ανίσχυρες στάθηκαν οι δυνάµεις του 

καταχτητή αν και ήταν συντριπτικά υπέρτερες.  

Οι σελίδες της έρευνας αυτής χρησιµοποιώντας και αυθεντικές µαρτυρίες του 

αγώνα θα προσπαθήσουν να περιγράψουν µε όσο το δυνατόν απόλυτη ακρίβεια τη 

δράση του αγώνα και του δηµοσιεύµατος, θα προσπαθήσουν να υφάνουν την τοπική 

ιστορία της εθνικής Αντίστασης χρησιµοποιώντας αρκετές φορές και νήµα φερµένο 

απ’ άλλες περιοχές. Σ’ αυτόν τον τόπο της Μεσσηνίας όπως και το ’21 έτσι και το 

1944 ανυψώθηκε η πατριωτική συνείδηση και φούντωσε το πάθος για την 

απελευθέρωση της σκλαβωµένης πατρίδας. Έτσι ξεκίνησε ο αγώνας ενάντια του 

κατακτητή τόσο σε ενέδρες όσο και στις κατά µέτωπο µάχες
5
. 

Η έρευνα θα αναδείξει  µόνο ηθικά διλήµµατα των κατακτηµένων αλλά και 

των κατακτητών. Θα είναι λάθος επίσης να αναλωθεί στην αφοριστική καταδίκη των 

Ιταλών ή Γερµανών ως των «κακών κατακτητών» και να σταθεί µόνο σε αυτό. Η 

έρευνα έχει υποχρέωση να αναδείξει και το «ανθρώπινο πρόσωπο» του κατακτητή, 

µελετώντας την καθηµερινότητα των Ιταλών και Γερµανών στρατιωτών στη 

Μεσσηνία, το βαθµό της εµπλοκής τους στη φασιστική ιδεολογία, τις δικές τους 

αγωνίες, τα προβλήµατα που αντιµετώπιζαν (στη σίτιση και σε άλλα θέµατα 

επιβίωσης), την αίσθηση της αποµόνωσης που βίωναν, τη νοσταλγία τους για την 

πατρίδα και τις οικογένειες τους, καθώς και  τις περίπλοκες σχέσεις τους µε τους 

ντόπιους.
6
 

Στην παρούσα εργασία ενδεχοµένως θα υπάρχουν λάθη και παραλήψεις, 

αδυναµίες και περιθώρια βελτιώσεων. Όµως, στο δύσκολο αυτό εγχείρηµα 

προσπάθησα να κρατηθώ µακριά από το συναίσθηµα, να «ξεχάσω» την προσωπική 

µου διαδροµή και να κοιτάξω µε ειλικρίνεια και τιµιότητα το παρελθόν και να µην 

αναπαράγω και εγώ µε τη σειρά µου τα στερεότυπα της εποχής. 

 

                          

                                                           
5
 Βλ. Αντωνακάκης, Χ .(2006): σ. 11 

6
 Βλ. Lecoeur, S. (2009):  σ. 139 



[8] 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε στη συγγραφή αυτής της ιστορικής 

µελέτης είναι η συγκριτική έρευνα και ο κριτικός σχολιασµός. Για να υπάρξει η 

ιστορική µελέτη και ο κριτικός σχολιασµός προϋποτίθεται η πιο πιστή απεικόνιση 

των γεγονότων. Γι’ αυτό και έχει καταβληθεί ιδιαίτερη προσπάθεια ώστε να 

ελεγχθούν όλα τα στοιχεία τα οποία συγκροτούν την ακριβή περιγραφή του κάθε 

γεγονότος. Τι ακριβώς έγινε, που έγινε, πότε έγινε, πως έγινε και ποιοι το έκαναν. 

∆ιότι για πολλά γεγονότα υπάρχουν αλληλοσυγκρουόµενες απόψεις
7
. 

Στην έρευνά µου αναζητήθηκαν γραπτές πηγές και µαρτυρίες, µε ρητές 

αναφορές που διαδραµατίστηκαν στην Καλαµάτα και στην γύρω περιοχή. 

Χρησιµοποίησα προσωπικές αναµνήσεις και εµπειρίες ατόµων και προσπάθησα να 

τις επιβεβαιώσω και διασταυρώσω µε γραπτά κείµενα και δηµοσιεύµατα της εποχής. 

Η έρευνα εκτείνεται σε έξι  κεφάλαια και προσπαθεί σε αυτά να δώσει βήµα 

προς βήµα νόηµα και εξηγήσεις στις θεµατικές ενότητες των κεφαλαίων. 

Κατατίθενται αντικρουόµενες πηγές πληροφόρησης προκειµένου να αποφευχθεί η 

υπερβολή. Επιδίωξη αποτελεί η ισορροπία των γεγονότων και η απαλλαγή τους από 

κάθε είδους ταραχές και εµµονές.  

Έτσι, αρχικά παρατίθενται δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων της Καλαµάτας µε 

σκοπό να αναδειχθεί το ύφος και ήθος της δηµοσιογραφίας. Ο τύπος παντού και 

πάντοτε διαδραµατίζει ένα σηµαντικό ρόλο στα δρώµενα καθώς επίσης επηρεάζει την 

στάση των πολιτών. Η κατοχή της περιοχής από τον Γερµανικό στρατό και όλη η 

καταπίεση έφερε την αντίδραση που εκφράστηκε ως Αντίσταση µέσω των 

αντιστασιακών οργανώσεων που δηµιουργήθηκαν και που γίνεται σχετική αναφορά. 

Τελειώνοντας το κεφάλαιο θέτει ηθικά διλλήµατα που αλλάζουν τον τρόπο που οι 

άνθρωποι σχετίζονται µεταξύ τους και αναδιαµορφώνουν τις σχέσεις εξουσίας. Αυτά 

είναι  η πείνα, η µαύρη αγορά, ο φόβος και ο θάνατος που οι κάθε είδους δολοφονίες 

του δηµιουργούν απλούστευση.  

Στο επόµενο κεφάλαιο γίνεται προσπάθεια καταγραφής κάθε λεπτοµέρειας 

σχετικής µε τις δύο ενέδρες που πραγµατοποίησαν οι αντάρτες του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στις 

6 και 9 Φεβρουαρίου 1944 στον Άγιο Φλώρο, εναντίον των Γερµανών. Με χρήσιµο  

εργαλείο την αντικειµενικότητα η έρευνα εδώ προσπαθεί να ισορροπήσει 
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προσπαθώντας να συνθέσει την αλήθεια και το δίκαιο, γι’ αυτό προσκοµίζει 

δηµοσιεύµατα εφηµερίδων και αρκετές καταγεγραµµένες µαρτυρίες. Επίσης η έρευνα 

καταφεύγει και σε συνεντεύξεις ατόµων προσδίδοντας λεπτοµερείς αναφορές στην 

περιγραφή των γεγονότων.  

Συνεχίζοντας  η ερευνητική ιστορική περιήγηση διαβάζοντας τον τοπικό τύπο 

εξετάζει τον απόηχο των επεισοδίων που προηγήθηκαν κάνοντας αναφορά στα 

γερµανικά αντίποινα και στις πρωτοβουλίες αποτροπής των αντιποίνων από τις 

τοπικές αρχές. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά για το τέλος της Γερµανικής Κατοχής 

και την κατάληψη της Καλαµάτας από τον ΕΑΜ/ΕΛΑΣ (9-9-1944) καθώς και στον 

τελευταίο κατοχικό Νοµάρχη. 

Στο κεφάλαιο αυτό αρχικά γίνεται µια γενική αναφορά στο ρόλο, στη δράση 

και τον αγώνα του ΕΑΜ. Μετά η έρευνα εξετάζει την αντιστασιακή δράση της 

εαµοκρατίας στην ευρύτερη περιοχή της Καλαµάτας και καταλήγει στην 

απελευθέρωση της Καλαµάτας από τους Γερµανούς (6-9-1944). Οι Γερµανοί µπορεί 

να έφυγαν όµως οι ταγµατασφαλίτες και οι αντάρτες έµειναν και η έρευνα µε 

παρατηρητική µατιά συνεχίζει να κάνει αναφορές σε αιµατηρά επεισόδια που 

συνέβησαν εκείνη την εποχή. 

Πριν φθάσουµε στα ηθικά διλλήµατα της έρευνας θα κάνουµε αναφορά στα 

∆εκεµβριανά. Μετά την απελευθέρωση της Αθήνας στις 12.10.1944 σχηµατίσθηκε η 

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Σ' αυτή συµµετείχαν 

και Υπουργοί-Υφυπουργοί από τον χώρο του ΕΑΜ. Στη συνέχεια ξετυλίγοντας το 

χρόνο φθάνουµε στα θλιβερά γεγονότα του ∆εκέµβρη 1944,  τα γνωστά 

∆εκεµβριανά. Το ΕΑΜ κάνει σαφείς τις προθέσεις εξουσίας του και ανοίγει ένας 

καινούργιος κύκλος αντιπαλότητας. 

Η έρευνα κλείνει µε αναφορές, όπου τα ηθικά διλήµµατα και οι συλλογικές 

νοοτροπίες όλων των παραπάνω συνοψίζονται και αποφορτίζουν το κλίµα, 

φθάνοντας σε χρήσιµα συµπεράσµατα, θεωρώντας ότι η εθνική αντίσταση σηµαίνει 

τον καθολικό ξεσηκωµό ενός λαού µακριά από ιδεοκαπηλίες. Για να αποτυπωθεί 

όµως αυτό πρέπει να αξιοποιήσουµε νηφάλιες, συνετές και αντικειµενικές  ιστορικές 

πηγές µε συγγραφική υπόσταση και που δεν υπακούουν σε συµφέροντα και 

υστεροβουλίες. Είναι καιρός να ισορροπήσει το εκκρεµές της ελληνικής 

ιστοριογραφίας. 



[10] 

 

Α. ΚΕΦΑΛΑΙΟ  

Η  Κατοχή, η Αντίσταση  και τα ηθικά τους διλήµµατα 

στη Μεσσηνία µέσα από τα δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων 

 

1.1  Κατοχή , Αντίσταση και εµφύλια βία στη Μεσσηνία. 

Τα γεγονότα της κατοχής στη Μεσσηνία µπορούν να σκιαγραφηθούν µε βάση 

πέντε βασικούς άξονες, οι οποίοι δεν διαφοροποιούνται αρκετά από το τι συµβαίνει 

στην υπόλοιπη Πελοπόννησο.
8
 

 α.  Η ένοπλη αντίσταση στη Μεσσηνία εµφανίζεται µε σηµαντική καθυστέρηση σε 

σχέση µε την Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα. Οι πρώτες οργανωµένες οµάδες 

εµφανίζονται τον Μάιο του 1943 και αποκτούν ουσιαστική υπόσταση τον Σεπτέµβριο 

του 1943. Μία από αυτές είναι και ο Ε.Σ. που δηµιουργείται µε πρωτοβουλία 

Μεσσήνιων αξιωµατικών. 

β.  Σχετικά µε τον ΕΛΑΣ, µπορεί να σηµειωθεί πως η πολιτική του οργάνωση (ΕΑΜ) 

προηγείται χρονικά της έναρξης της ένοπλης αντίστασης. 

γ.   Η ανάπτυξη της αντιστασιακής δράσης στη Μεσσηνία δεν µπορεί να διαχωριστεί 

από την εµφύλια σύγκρουση. Εδώ η εµφύλια σύγκρουση προηγείται της ένοπλης 

αντίστασης.
9
 

δ.  Η εµφύλια αυτή σύγκρουση µετά το 1944 θα εξελιχθεί σε έναν πιο αιµατηρό 

εµφύλιο πόλεµο. Η διάλυση του Ε.Σ. περιορίζει το πεδίο των πολιτικών επιλογών των 

αξιωµατικών. Όσοι δεν ταυτίζονται µε τον ΕΑΜ, ο αγώνας τους πλέον µετατρέπεται 

σε αντικοµουνιστικό. Αρκετοί από τους αξιωµατικούς του Ε.Σ. θα 

πρωταγωνιστήσουν στην ίδρυση των Ταγµάτων Ασφαλείας τα οποία στη συνέχεια θα 

έχουν σηµαντικό ένοπλο ρόλο στη Μεσσηνία. Το Τάγµα της Καλαµάτας ιδρύεται τον 

Φεβρουάριο του 1944 και δραστηριοποιείται από τον Απρίλιο 1944.
10

 

ε.  Η έξαρση της κατοχικής βίας στη Μεσσηνία παρατηρείται σχεδόν αποκλειστικά 

γύρω από τη σύγκρουση του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και των Ταγµάτων Ασφαλείας µε 

αποκορύφωµα τη µάχη του Μελιγαλά, όπου υπήρξαν εκατοντάδες θύµατα (708) και 

από τις δύο πλευρές.
11
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Η  κατοχή στη Μεσσηνία µπορεί να διαχωριστεί σε τέσσερις φάσεις: Η πρώτη 

φάση καλύπτει το διάστηµα της Ιταλικής Κατοχής από τον Ιούνιο του 1941 έως το 

καλοκαίρι του 1943. Την περίοδο αυτή η βία είναι παρούσα µε εκφοβισµούς και 

συλλήψεις όχι όµως µε ακραία µορφή.
12

 

Η δεύτερη φάση ξεκινάει πριν το τέλος της Ιταλικής Κατοχής, το καλοκαίρι 

του 1943 και φθάνει έως την άνοιξη του 1944.Το φθινόπωρο του 1943 κυριαρχείται 

από τη διάλυση του Ε.Σ. και τη συνθηκολόγηση των Ιταλών. Εδώ παρατηρούνται και 

οι πρώτες δολοφονίες από την πλευρά του ΕΑΜ κυρίως σε συνεργάτες των Ιταλών. 

Η τρίτη φάση ξεκινάει από την άνοιξη του 1944 µε την οργάνωση των 

Ταγµάτων Ασφαλείας στη Μεσσηνία και τελειώνει µε την αποχώρηση των Γερµανών 

το Σεπτέµβριο του 1944. Στόχος των Ταγµάτων είναι  η µη «επανάκτηση» της 

Μεσσηνίας από τον ΕΑΜ. Οι εκτελέσεις παίρνουν µαζικότερο και αγριότερο 

χαρακτήρα.
13

 ∆ηµιουργούνται στη Μεσσηνία στρατόπεδα συγκέντρωσης 

αιχµαλώτων, δύο εξ αυτών είναι στο χωριό Χαλβάτσου (Κεφαλόβρυσο) και στο 

Μανιάκι.
14

 

Η τέταρτη φάση καλύπτει την χρονική περίοδο από την απελευθέρωση της 

Καλαµάτας 7 Σεπτεµβρίου 1944 έως τη συνθήκη της Βάρκιζας. Εδώ η βία φθάνει στο 

αποκορύφωµά της σε αγριότητα και σε αριθµό. Η περίοδος αυτή χαρακτηρίζεται από 

την πλήρη κυριαρχία του ΕΑΜ.
15

 

 

1.2 ∆ηµοσιεύµατα εφηµερίδων Καλαµάτας. 

Μετά τη µάχη που διεξήχθη µεταξύ των Γερµανών µε τα αποχωρούντα 

στρατεύµατα των Βρετανών η Καλαµάτα καταλήφθηκε από τους Γερµανούς στις 28 

Απριλίου 1941 
16

. Από την πρώτη κιόλας στιγµή τα στρατεύµατα κατοχής έδειξαν τις 

πραγµατικές τους διαθέσεις προς τον ελληνικό λαό που είχε αντιταχθεί µε ηρωισµό 
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στην εισβολή στην Αθήνα, των Ιταλών (28 Οκτωβρίου 1940) και  Γερµανών (6 

Απριλίου 1941) 
17

. 

Το κύριο άρθρο που δηµοσιεύθηκε  στο πρώτο φύλλο, που κυκλοφόρησε (6-

5-1941) µετά την κατάληψη της Καλαµάτας από τα γερµανικά στρατεύµατα στην 

εφηµερίδα «ΣΗΜΑΙΑ», προξενεί έκπληξη. Γράφονται τα εξής 
18

:  

“ Ο Μεσσηνιακός λαός υπεδέχθη µε αίσθηµα ανακουφίσεως την νέαν τροπήν 

την οποίαν έλαβον από τινών ηµερών τα ελληνικά πράγµατα. Βαθύς ήτο ο πόνος του 

λαού µας δια τας αιµατηράς δοκιµασίας εις τας οποίας άφρονες κυβερνήται τον είχαν 

εµπλέξει …” 

Στο κύριο άρθρο την ίδια ηµεροµηνία (6-5-1941) στην εφηµερίδα  «ΤΑ ΝΕΑ» 

και µε τίτλο «Τα καθήκοντα της παρούσης ώρας» γράφονται τα εξής 
19

: 

“ …ο Γερµανικός στρατός εις την Ελλάδα όχι µόνον εσεβάσθη την ιδιάζουσαν 

ζωήν και τας συνηθείας των Ελλήνων πολιτών, αλλά και εις πλείστας  εκδηλώσεις 

ήλθεν αµέσως συνεπίκουρος και αρωγός .” !  Σε άλλο σχόλιο τοπικής εφηµερίδας µε 

τον τίτλο “Αι ∆ιαταγαί” γράφονται και τα εξής: “Να προσέξουν οι συµπολίται τας 

διαταγάς που εκδίδει το Γερµανικόν Φρουραρχείο της πόλεως και αι οποίαι αφορούν 

τας προµηθείας εµπορευµάτων από τα καταστήµατα της πόλεως. Εις τας διαταγάς 

αυτάς ουδεµία γίνεται διάκρισις µεταξύ Γερµανών στρατιωτών και Ελλήνων πολιτών”. 

Και αµέσως, πιο κάτω, συνεχίζει: “Τούτο πείθει και τους πλέον δυσπίστους ότι οι 

Γερµανοί δεν ήρθον ως κατακτηταί εις την χώραν µας και δεν σφαιτερίζονται των 

δικαιωµάτων µας, αλλά ως φίλοι…”.
20

 

Επίσης στις τοπικές εφηµερίδες που κυκλοφόρησαν στις 6 Μαΐου 1941, 

άρχισαν να δηµοσιεύονται συνεχείς ανακοινώσεις και διαταγές του Γερµανικού 

Στρατού.  Παρακάτω παραθέτω αντίγραφα 
21

 που είχαν δηµοσιευθεί στις εφηµερίδες 

της Καλαµάτας  ΘΑΡΡΟΣ  και  ΣΗΜΑΙΑ. 
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                                               «Σηµαία» 6 Μαϊου 1941  

 

Παρά τις απειλές και διαταγές των Γερµανικών Αρχών, οι πολίτες της 

Καλαµάτας και των γύρω περιοχών βοηθούσαν, περιέθαλπαν και φιλοξενούσαν στα 

σπίτια τους βρετανούς στρατιώτες που είχαν αποφύγει την αιχµαλωσία. Για να 

αποθαρρύνουν οι Γερµανοί τον κόσµο να βοηθά τους συµµάχους έβγαλαν την 

παρακάτω διαταγή 
22

. 

ΟΙ  ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ  ∆ΙΑΜΟΝΗΝ ΑΓΓΛΩΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ  ΝΑ ΤΟ 

∆ΗΛΩΣΟΥΝ ΤΑΧΕΩΣ.  ΟΙ  ΠΑΡΑΒΑΤΑΙ  ΘΑ ΤΥΦΕΚΙΖΩΝΤΑΙ. 
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“ Πας πολίτης Έλλην, ο οποίος αποκρύπτει ή υποθάλπει ή και απλώς γνωρίζει 

διαµονήν Άγγλων στρατιωτών ή και πολιτών, οφείλει να δηλώσει τούτο εις την 

πλησιεστέραν Αστυνοµικήν Αρχήν, δια δε τας Καλάµας εις το Φρουραρχείον, εντός 

προθεσµίας 24 ωρών από της δηµοσιεύσεως της παρούσης. οι µετά την εκπνοήν της ως 

άνω προθεσµίας συλλαµβανόµενοι ως παραβάται θα τυφεκίζωνται”. 

Ο Φρούραρχος 

Φον Άρενστορφφ 

 

«Σηµαία» 6 Μαϊου 1941 

 

Σε κύριο άρθρο της «ΣΗΜΑΙΑΣ» µε τίτλο «Η  Πραγµατικότης» γράφονται 

τα εξής 
23

: 

“ Την στιγµήν αυτήν το εθνικό µας συµφέρον επιβάλλει ειλικρινή και πλήρη 

συνεργασίαν µε την Μείζονα Γερµανία. Και υπέρ της συνεργασίας αυτής έχοµεν 

καθήκον έναντι της ατυχησάσης πατρίδος µας να εργασθώµεν όλοι, αποστρέφοντες 

τους οφθαλµούς από το θλιβερόν παρελθόν και ατενίζοντες µε πίστιν και θάρρος το 

µέλλον. ” 

Ο  Φρούραρχος Καλαµάτας στις 22 Μαΐου 1941 επανήλθε µε νέα διαταγή 

του, σχετικά µε τον οφειλόµενο χαιρετισµό προς τους Γερµανούς αξιωµατικούς 
24

: 
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“Οι αξιωµατικοί του Στρατού και της Χωροφυλακής και οι Έλληνες στρατιώται 

και χωροφύλακες δέον να χαιρετούν τους Γερµανούς αξιωµατικούς πρώτοι και άνευ 

διακρίσεως βαθµού. ”. 

Οι βάρβαροι κατακτητές από την πρώτη κιόλας ηµέρα της κατοχικής 

τυραννίας επιδίωξαν την εξαθλίωση του µεσσηνιακού λαού µε βασικό σκοπό να 

σπάσουν το ηθικό του. Πίστευαν πως ένας εξαθλιωµένος λαός δεν µπορεί να 

ξεσηκωθεί και να αντιδράσει. Έτσι άρχισαν να λεηλατούν τις αποθήκες του ΑΣΟ, τις 

σταφίδες και όλα τα αγροτικά αποθέµατα και τα τρόφιµα και µε πολυάριθµα φορτία 

άρχισαν να τα στέλνουν στην Γερµανία και την Ιταλία.
25

 Ολόκληρα τρένα 

φορτώνονταν καθηµερινά για την Γερµανία γεµάτα µε λεηλατηµένα είδη τροφίµων, 

ελιές, λάδι, καλαµπόκι, κριθάρι, πορτοκάλια και σύκα. Η έλλειψη τροφίµων σύντοµα 

έφερε την πείνα και το θάνατο στην Καλαµάτα και τα γύρω χωριά. Ο λαός των 

πόλεων άρχισε να πουλά τα υπάρχοντα του, χρυσαφικά, ρούχα, έπιπλα, οικιακά 

σκεύη για να εξοικονοµήσει λίγο λάδι, λίγο στάρι και λίγο καλαµπόκι. Έτσι µέσα σε 

αυτήν τη µαύρη κατάσταση εµφανίστηκε και η µαύρη αγορά. Οι επιτήδειοι 

µαυραγορίτες επιδόθηκαν στην αισχροκέρδεια. Οι ανταλλαγές γίνονταν είδος µε 

είδος και ανταλλάσσονταν πράγµατα µεγάλης αξίας µε ένα κοµµάτι ψωµί. Στην 

ύπαιθρο δρούσαν παράνοµες ληστρικές συµµορίες ζωοκλεφτών. Η εµφάνιση των 

πρώτων ένοπλων αντάρτικων οµάδων του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ συνέλαβε και τιµώρησε 

αυστηρά τις διάφορες ληστρικές συµµορίες δίνοντας τέλος στο φαινόµενο της 

ζωοκλοπής στην Μεσσηνία. Ο στρατός κατοχής ήταν βάρβαρος και αιµοβόρος, χωρίς 

ίχνος ανθρωπιάς. Όλα αυτά γιγάντωναν την αντίδραση του µεσσηνιακού λαού 

ενάντια στον κατακτητή και στις λεηλασίες που προκαλούσε 
26

. 

Οι συλλήψεις γίνονταν ακόµα και για ενέργειες οι οποίες δεν στρέφονταν 

ένοπλα κατά των κατοχικών δυνάµεων όπως για παράδειγµα στο χωριό 

Χρυσοκελλαριά της Πυλίας τον Ιούνιο του 1942 όταν αρνήθηκαν να αποδώσουν το 

σιτάρι στις κατοχικές αρχές, οι Ιταλοί συνέλαβαν 19 νέους της τοπικής οργάνωσης 

του ΕΑΜ και τους καταδίκασαν σε ένα χρόνο εξορία.
27
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Στις εφηµερίδες «ΣΗΜΑΙΑ» και «ΘΑΡΡΟΣ» της Καλαµάτας, δηµοσιεύονται 

άρθρα όπου οι Γερµανοί κατακτητές εκθειάζονται ως φίλοι , ως ελευθερωτές της 

Ελλάδας και προπαγανδίζεται η συνεργασία µε τους κατακτητές! 

Η εφηµερίδα «ΣΗΜΑΙΑ» (∆ιευθυντής Γ.Κ. Αποστολόπουλος, ∆ιαχειριστής 

Ιωάννης  Β. Μιχαλακέας), δηµοσιεύει ανυπόγραφο άρθρο µε τίτλο «ΛΑΟΙ ΦΙΛΟΙ» 

όπου γράφονται τα ακόλουθα 
28

: 

“Ο Μεσσηνιακός λαός υπεδέχθη µε αίσθηµα ανακουφίσεως την νέαν τροπήν 

την οποίαν έλαβαν από τινων ηµερών τα ελληνικά πράγµατα. Βαθύς ήταν ο πόνος του 

λαού µας δια τας αιµατηράς δοκιµασίας εις τας οποίας άφρονες κυβερνήται, τον είχον 

εµπλέξει. Ο ελληνικός λαός, του οποίου το αισθητήριον έχει δοκιµασθή κατ’ 

επανάληψιν και απεδείχθη αλάνθαστον πάντοτε κατά τας κρισίµους περιόδους της 

ιστορίας του, είχεν εγκαίρως διϊδει το βάραθρον εις το οποίον τον έφερον οι εσωτερικοί 

εχθροί και οι εξωτερικοί εκµεταλλευταί οι οποίοι είχον έλθη εις το έδαφός του δήθεν 

ως φίλοι και ως σύµµαχοι. Και εφρόντισεν αυθορµήτως ώστε η δοκιµασία του να είναι 

βραχεία ευθύς µετά την νέαν φάσιν εις την οποίαν εισήλθε την 6
ην

 Απριλίου ο 

πολύµηνος αγών του. Οι Γερµανοί στρατιώται οι οποίοι ήλθον διά να εκδιώξουν εκ του 

ιερού εδάφους της χώρας µας τους Βρετανούς αυθέντας, δεν εύρον εις την Ελλάδα λαόν 

πρόθυµον να αποκρύψη τα προς αυτούς αισθήµατά του. Προς φιλικήν χώραν εγνώριζον 

ότι επορεύοντο αι νικηφόροι λεγεώνες του Φύρερ και φίλον λαόν εύρον εις τας πόλεις 

και τα χωρία της Ελλάδος. Ο Ελληνικός λαός συµπεριφέρεται από της πρώτης στιγµής 

µε τιµιότητα και γενναιοφροσύνην προς τον Γερµανικόν στρατόν και τας Γερµανικάς 

αρχάς. Με την αυτήν γενναιότητα και τιµήν µε την οποίαν ο Ελληνικός στρατός 

διεξήγαγε τον εξάµηνον αγώνα του. ∆ιότι ο Ελληνικός λαός γνωρίζει να τιµά την 

πατρίδα του και να την αγαπά. Επειδή δε συµβαίνει και ο γερµανικός στρατός να έχη 

υψηλά το αίσθηµα της φιλοπστρίας και να τιµά τους τίµιους και γενναίους πατριώτας, η 

προς τον Ελληνικόν λαόν συµπεριφορά του είναι πλέον φιλική. Ο αρχαίος ελληνικός 

πολιτισµός εκτιµάται ανέκαθεν πολύ υψηλά από των γερµανών. Και σήµερον ο 

γερµανικός Λαός εκτιµά πολύ τον Ελληνικόν λαόν. Αι φιλικαί σχέσεις µεταξύ Γερµανίας 

και Ελλάδος, αφού ήδη πλέον ο αγών ετελείωσε, θα γίνουν βαθύτεροι και θα 

τελειοποιηθούν προς όφελος αµφότερων των Λαών 
29

…” 

                                                           
28

 Βλ. Ζέρβας, Δ.- Δάλλας,Κ. (2005): σ.24 
29

 Βλ. εφημερίδα «ΣΗΜΑΙΑ»  6-5-1941 



[17] 

 

 

                          «Σηµαία» 6 Μαϊου 1941 

Η εφηµερίδα  «ΘΑΡΡΟΣ» (∆ιευθυντής Συντάξεως Ι. Π. Αναπλιώτης), άρθρο 

υπό τον τίτλο «ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΘΥΕΛΛΑΝ» ,γράφει 
30

: 

“Εγκαταλείψαµε τας τελευταίας ηµέρας τας οδούς της πόλεως, µε πανηκόβλητον τον 

νουν και την ψυχήν έντροµον. Την αφήσαµεν οπίσω ενώ ωµίλουν διαρκώς και ωµίλουν 

οι επιτήδειοι, δια τας ανυπάρκτους ελευθερίας µας εις τας γωνίας των λεωφόρων, εις 

τας εξόδους των στενών, παντού όπου εσύρετο προς σωτηρίαν Ελληνική ύπαρξις. Ως 

να µη ήρκουν αι δυστυχίαι, αι οποίαι εσωρεύοντο εκ του µετώπου, ως να µη ήρκει ο 

εµπαιγµός και τα πολεµικά µαρτύρια, και της ψυχής η αγωνία, ελοχεύων εις λόχµας και 

ατραπούς, µε ύφος συµπορούντος συναθρώπου ανεπήδα εις των οδοιπόρων τα 

πρόσωπα κάποιος πονηρός εβραίος κινών τον εφιάλτην προϊστορικού τέρατος 

τραφέντος εις δρυµούς και απειλούντος να καταβροχθίση την Ελλάδα, τον πολιτισµόν, 

                                                           
30

 Βλ. Ζέρβας, Δ.- Δάλλας,Κ.(2005): σ.25 



[18] 

 

την ηθικήν των νόµων, ό,τι κοινώς εννοείται ωραίον και ευγενές. Επεστρέψαµεν 

κάποτε. Αλλ’ εις τας οδούς των Καλαµών δεν συναντήθηµεν µε θηρία. Ξανθοί, 

υψηλόσωµοι, ιπποτικοί εις τους τρόπους, ευγενείς εις τα αισθήµατα, οι Γερµανοί 

πολεµισταί περιήρχοντο την πόλιν. Τα διασταυρούµενα βλέµµατα και οι 

ανταλλασσόµενοι χαιρετισµοί τίποτε δεν ενεθύµιζαν από το ερεθιστικώς κινούµενον 

προ των οφθαλµών µας πορφυρούν ύφασµα εν ηµέραις πολεµικού συναγερµού. ∆εν 

ήσαν καν κατακτηταί. Είχον οι Έλληνες το αίσθηµα της ασφαλείας ερριζωµένον 

βαθύτατα όσον δεν υπήρξε υπό τας εγγυήσεις κωµικής κοσµογονίας. ∆ι’ αυτό 

κατέκλυσαν τους δρόµους και ενωρίτατα εύρον πάλιν τον ρυθµόν της δηµιουργικής 

εργασίας. Πού όµως απέληξεν η εικοσαήµερος περιπέτεια από Ροδόπης µέχρι 

Ταινάρου; Αυτοί που όφειλαν απάντησιν ανελήφθησαν ευτυχώς εν πάση ασφαλεία εις 

την Μεγαλόνησον. Θα προσπαθήσωµεν λοιπόν, αντ’ αυτών, ηµείς να εξηγήσωµεν τα 

πράγµατα. ∆υνάµει τίνος δικαιώµατος και επί τη βάσει ποίας λογικής οι κατευθύνοντες 

τας ελληνικάς τύχας εσφάγιασαν τους Έλληνες; Με τι είδους εφόδια και υπό ποίας 

εγγυήσεις ήνοιξαν µέτωπον εναντίον του καλλίτερον οργανωµένου στρατού του 

κόσµου; Πως έπαιξαν τους κύβους αυτοί, ενώ οι άλλοι έραιναν µε αίµα αθώων τα 

βουνά και τους κάµπους; Αν η ιστορία των Μακεδονικών µαχών δεν ήτο παρά 

αυτοκτονία, τότε η τύχη αυτή ήρµοζεν εις εκείνους µόνον οι οποίοι ησχολούντο µε 

µεθόδους και συστήµατα, λησµονούντες ότι µε εράνους και επαιτίας δεν διεξάγονται οι 

πόλεµοι. ∆εν αρκούν οι µεγάλοι λόγοι και τα ψευδευαγγέλια δια να υψώσης ανάστηµα. 

∆εν αρκούν αι κραυγαί των πολεµιστών. Χρειάζονται και βρυχηθµοί τηλεβόλων. Εις 

µίας ζούγκλαν, όπως είναι ο πόλεµος, οι έλληνες επλανώντο ως περιηγηταί. Οι 

εκπρόσωποι αυτού του ταλαίπωρου τόπου εδήλωναν προ του πολέµου ότι η Ελλάς θα 

εδέχετο και το δεύτερον µέτωπον έστω και µόνη. Μας είπαν διατί; Έδωσαν λόγον του 

ολισθηρού των τολµήµατος;  Ασφαλώς όχι. ∆ιότι εν τέλει ευρεθήκαµεν εκτεθηµένοι εις 

µυριάδας λογχών δια ξένην υπόθεσιν. Αλλά τώρα ο µύθος διερράγη ως ποµφόλυγξ και 

τα πλέον σκοτεινά σηµεία απέκτησαν κάποιαν διαύγειαν. Ας λησµονήσωµεν τας 

δυστυχείς εκείνας ηµέρας, τας οποίας δεν αφήκαν οι επιτήδειοι να προϊδουν οι 

Έλληνες, όταν από τον βορράν επεσείετο ο κίνδυνος. Η Ελλάς έχει πολλά ερείπια, αλλά 

τα πάντα θα ανορθωθούν υπό το νέον πνεύµα 
31

” 
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Ο γερµανικός στρατός αποχωρεί από την Πελοπόννησο και παραδίδει τη 

στρατιωτική διοίκηση  στον ιταλικό στρατό. Αµέσως µε την ανάληψη της διοίκησης 

της Μεσσηνίας από τα ιταλικά στρατεύµατα Κατοχής, στην εφηµερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» 

δηµοσιεύεται, στην πρώτη σελίδα, την 18
ην

 Ιουνίου 1941 το άρθρο µε τίτλο          
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«ΝΑ ΠΡΟΣΓΕΙΩΘΩΜΕΝ» ενυπόγραφο από τον ∆ιευθυντή σύνταξης της 

εφηµερίδας κ. Ι.Π. Αναπλιώτη, στο οποίο προπαγανδίζεται η συνεργασία µε τα 

στρατεύµατα κατοχής.  

“ Αι περιστάσεις 
32

  τας οποίας διέρχεται σήµερον η Ελλάς, εις την δύσκολον 

αυτήν καµπήν της Ευρωπαϊκής ιστορίας, είναι εξαιρετικαί. Όλαι αι εκδηλώσεις της 

ζωής µας έχουν καταφανή τα δείγµατα µιας πρωτοφανούς κρίσεως. Η οικονοµική δε 

κρίσις θα ήτο ίσως ολιγώτερον αισθητή, αν δεν υπήρχεν εις την Ελληνικήν ζωήν, τόσον 

έκδηλος, η ηθική και λογική κρίσις εκ της οποίας πάσχοµεν ως κοινωνικόν σύνολον. Το 

χρήµα …    Άλλως ας πάρωµεν σφουγγάρι, και ας σβύσωµεν εκ του Ευρωπαϊκού 

χάρτου και την Ελλάδα και τα ιδανικά µας… Ι. Αναπλιώτης…
33

 

 

Η προπαγάνδα υπέρ των κατακτητών συνεχίζεται και µε ένα δεύτερο άρθρο που 

δηµοσιεύεται, στην εφηµερίδα «ΘΑΡΡΟΣ» στις 20 Ιουνίου 1941 ενυπόγραφο από τον 

∆ιευθυντή σύνταξης της εφηµερίδας κ. Ι.Π. Αναπλιώτη, µε τίτλο «∆ΕΝ ΘΑ 

ΠΕΣΩΜΕΝ!», στο οποίο ο συντάκτης καλεί τους Έλληνες να συνεργαστούν µε τους 

κατακτητές γράφοντας: 
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 “ Και άλλοτε 
34

 η Ελλάς είχε γονατίσει. Αλλ’ ο Ελληνισµός δεν εχάθη. Οι ρίζες 

της φυλής µας εποτίζοντο µε τα δάκρυα των ραγιάδων. ∆εν εξηράνθηκαν όµως. Αι 

γενεαί ήρχοντο και παρήρχοντο, αλλ’ η µία µετέφερεν…    … Όπως και εις την 

εθνικοσοσιαλιστικήν Γερµανίαν. Όπως εις την φασιστικήν Ιταλίαν. Ι. Αναπλιώτης 
35

”. 
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Ο κόσµος έδειχνε την συµπάθειά του και βοηθούσε τους συµµάχους 

αιχµαλώτους. Μετά από αυτό ο Γερµανός Φρούραρχος της Καλαµάτας εξέδωσε την 

παρακάτω «απαγόρευση» :  

“Απαγορεύεται εις τους ιδιώτας να έρχωνται εις οιανδήποτε επαφήν µετά των 

Άγγλων αιχµαλώτων. Πάσα συνοµιλία µετά των αιχµαλώτων και οιαδήποτε προµήθεια 

ειδών διατροφής εις αυτούς απαγορεύεται. Η επί τούτω τεταγµένη φρουρά διετάχθη να 

πυροβολή εν περιπτώσει παραβάσεως της παρούσης.
36

” 

Ο Φρούραρχος 

ΦΟΝ ΑΡΕΝΣΤΟΡΦΦ 

Αντισυνταγµατάρχης 

 

«Τα Νέα» 6 Μαϊου 1941 

Οι Καλαµατιανοί όταν έβλεπαν Άγγλους στρατιώτες αιχµαλώτους  τους 

χαιρετούσαν, και τους πρόσφεραν, τσιγάρα ή οτιδήποτε άλλο µε κίνδυνο να 

κακοποιηθούν από τους Γερµανούς. Οι Άγγλοι στρατιώτες µε τα δάκτυλά τους 

σχηµάτιζαν το V, σήµα της νίκης 
37

. 
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Οι τοπικές εφηµερίδες συνεχίζουν µε τα δηµοσιεύµατα τους να σχολιάζουν 

αρνητικά την στάση και συµπεριφορά των Καλαµατιανών προς τον Στρατό Κατοχής 

και να µιλούν εγκωµιαστικά για την συµπεριφορά των κατακτητών. 

“ …δεν δεικνύοµεν άψογον συµπεριφοράν προς τους νικητές, επειδή πολλοί δεν 

έχουν φαίνεται, ακόµη αντιληφθή πόσον ριζικώς µετεβλήθησαν αι συνθήκαι εις την 

Ελλάδα αφ’ ης αύτη εισήλθεν εις την χορείαν των ηττηµένων κρατών της Ευρώπης.
38

”! 

“ Τα επεισόδια-ελάχιστα ευτυχώς - των οποίων γίνονται πρόξενοι οι Έλληνες πολίται 

προς τα στρατεύµατα Κατοχής δεν έχουν τίποτε να οφελήσουν την εθνικήν µας 

υπόθεσιν …Ας είµεθα λοιπόν αξιοπρεπείς και νοµιµόφρονες προς τους ξένους 

στρατιώτας, όπως είναι και εκείνοι σεµνοί και ευγενείς.
39

”! 

                      

                                    «Σηµαία» 17 Ιουνίου 1941 
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1.3  Αντιστασιακές οργανώσεις στη Μεσσηνία. 

∆εν άργησε κατά την διάρκεια της εχθρικής Κατοχής και η δηµιουργία 

Οργανώσεων, προκειµένου να διεξαγάγουν αντιστασιακό αγώνα εναντίον των 

κατακτητών. Στα µάτια όλων έβλεπες την πίκρα και την αγανάκτηση. Έτσι 

αναδείχθηκε ως οργανική ανάγκη η δηµιουργία αντίστασης και µια εθνική έξαρση 

είχε καταλάβει αρκετούς πολίτες. Σε αυτές τις συνθήκες το αίσθηµα της 

αυτοσυντήρησης συναντήθηκε µε το εθνικό επαναστατικό αίσθηµα 
40

. 

Έτσι δηµιουργήθηκαν αντιστασιακές οργανώσεις στην Καλαµάτα. Σύντοµη 

αναφορά γίνεται παρακάτω για τις πιο βασικές οργανώσεις: 

Α) Νέα Φιλική Εταιρεία (ΝΦΕ) 

Στις 15 Ιουνίου 1941 δηµιουργήθηκε η ΝΦΕ 
41

. Ιδρυτικά µέλη της είναι: 

Γιαννούλης Παναγιωτόπουλος, Βαγγέλης ∆ηµητρακόπουλος, Γαβρίλης 

Παναγόπουλος, Αντώνης Παυλόπουλος, Γιώργης ∆άλλας, Νίκος Κουλουµβάκος. Ο 

∆άλλας ορίστηκε γραµµατέας
42

. 

Οι σκοποί και οι στόχοι έγιναν γνωστοί ταυτόχρονα µε την ίδρυση και ήταν: 

1. Κινητοποίηση όλων των Εθνικών λαϊκών δυνάµεων για αντίσταση. 

2. Πρώτιστο καθήκον να ζήσει ο Ελληνικός Λαός. 

3. Όλοι και όλες στην οργάνωση. 

4. Ενότητα παντού κατά των επιδροµέων. 

5. Όλα τα τρόφιµα και τα εισοδήµατα για τον Ελληνικό Λαό. 

6. Αναζήτηση, συγκέντρωση και απόκρυψη των όπλων. 

Την 1 Ιουλίου κυκλοφόρησαν οι εφηµερίδες, η «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΛΠΙΓΓΑ» και 

ταυτόχρονα σχεδόν και το «∆ΕΛΤΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΩΣ» και περί τα µέσα 

Αυγούστου η «∆ΙΑΚΥΡΗΞΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΜΕΣΣΗΝΙΑΚΟ ΛΑΟ» της Κεντρικής 

Επιτροπής Μεσσηνίας της ΝΦΕ 
43

. 

Β) Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) 
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 Το ΕΑΜ, ιδρύθηκε στις 27 Σεπτεµβρίου 1941 µε την υποστήριξη του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος της Ελλάδας. Στις ηγετικές θέσεις του κατά τόπους 

χρησιµοποίησε δοκιµασµένα και έµπιστα στελέχη του 
44

. Το ΕΑΜ αποτέλεσε το 

δούρειο ίππο του ΚΚΕ, γεγονός που αποµάκρυνε τα παραδοσιακά κόµµατα της 

εποχής να συµµετάσχουν σε αυτό, δεδοµένου ότι γνώριζαν καλά τους απώτερους 

σκοπούς του. 

Οι δύο οργανώσεις ΝΦΕ και  ΕΑΜ  αποδεικνύεται ότι είχαν κοινή πορεία και 

δράση, όπου στα τέλη του 1942 ενσωµατώθηκαν. Αυτό φαίνεται από την εκλογή 

Νοµαρχιακής Επιτροπής του ΕΑΜ στην οποία συµµετείχαν τα ιδρυτικά µέλη της 

ΝΦΕ, Γεώργιος ∆άλλας και Νίκος Κουλουµβάκος 
45

. 

Γ) Ρωµυλία – Αυλών – Νήσοι  (ΡΑΝ), Μεγάλη Ελλάς  και  Εθνική Φάλαγξ 
46

 

 Μια άλλη αντιστασιακή οργάνωση που δηµιουργήθηκε στην Καλαµάτα ήταν η 

ΡΑΝ. Ιδρυτές της ήταν στην Αθήνα οι συνταγµατάρχες Κωνσταντίνος Βεντήρης και 

Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος 
47

.  

Η οργάνωση αυτή, γενικώς “παρέσχεν εις την πατρίδα υπηρεσίας τινάς 

κατασκοπείας, πλην ουδαµού ενεφανίσθησαν αγωνιστικαί ταύτης οµάδες, ούτε κατά 

των καταχτητών ούτε κατά των Κοµµουνιστών” 
48

. 

Εκπρόσωπος της οργάνωσης στην Καλαµάτα ήταν ο Μοίραρχος Ιωάννης 

Γιαλουράκος κατ’ εντολήν του Κωνσταντίνου Βεντήρη 
49

. 

∆) Εθνικόν ∆ηµοκρατικόν Ελευθεριακόν Μέτωπον (Ε∆ΕΜ) 

Το Ε∆ΕΜ που δηµιουργήθηκε στην Καλαµάτα, προέκυψε από ανθρώπους 

καλλιεργηµένους, δηµοκρατικούς και βασιλόφρονες. Την αρχική επιτροπή της 

οργάνωσης Ε∆ΕΜ απετέλεσαν οι δικηγόροι ∆ηµήτριος Κοντόλαιµος, Νίκος 

Παπανικολόπουλος, Θεόδωρος Παπασαραντόπουλος, Βασίλειος και Αναστάσιος 

Τσαπόγας, ο υπάλληλος της ΑΤΕ Νίκος Σταµπολτζής και ο υπάλληλος των ΤΤΤ 

∆ηµήτριος ∆εδούσης 
50

. Από τα ιδρυτικά µέλη του Ε∆ΕΜ ήταν και ο γιατρός Ηλίας 
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Τριανταφυλλόπουλος. Στα γραπτά του κείµενα αναφέρει ότι η ίδρυση της Ε∆ΕΜ 

έγινε περί τα µέσα του 1942, αφού είχαν προηγηθεί αρκετές µυστικές συναντήσεις – 

συζητήσεις στα γραφεία ή στα σπίτια, το δικό του και των αδελφών Τσαπόγα 
51

. 

Ε) Εθνική Οργάνωση Αξιωµατικών (ΕΟΑ) 

Τον Ιούνιο
52

 του 1941 οι αξιωµατικοί, της Ελληνικής Στρατιωτικής ∆ιοικήσεως 

Καλαµάτας, αρχίζουν να συσκέπτονται για τη δηµιουργία µιας οργάνωσης εναντίον 

των κατακτητών. Η κίνηση αυτή αρχικά περιορίζεται στους κατώτερους 

αξιωµατικούς. Η δράση της ΕΟΑ αρχίζει στις αρχές του 1942, κυρίως στις ορεινές 

περιοχές της Μεσσηνίας 
53

. 

ΣΤ) Ελληνικός Στρατός; (ΕΣ) 

Το 1943 οι κατώτεροι αξιωµατικοί έχουν σχηµατίσει τους πρώτους πυρήνες 

αντάρτικου κινήµατος εναντίον των κατακτητών. Η δύναµη της Ελληνικής 

Στρατιωτικής ∆ιοικήσεως Καλαµάτας, όλων των βαθµών, στις  20 Μαρτίου 1943, 

υπό την διοίκηση του Συνταγµατάρχη ∆ιονυσίου Παπαδόγγονα ανέρχεται σε 72 

άτοµα. Οι αξιωµατικοί ζητούν να τους δοθεί οπλισµός για να αντιµετωπίσουν τον 

κατακτητή, δεν τους δίνεται, και έτσι άρχισε η δηµιουργία αντάρτικων οµάδων. Η 

επιτροπή των αξιωµατικών  για τον καλύτερο συντονισµό του αντάρτικου δηµιουργεί 

Γραφεία και ορίζει προϊσταµένους 
54

. 

Ο αντιστασιακός αγώνας των Ελλήνων, από την πρώτη έως την τελευταία 

στιγµή, ξεκινά και εξελίσσεται σε διάφορες φάσεις, αρκετά διακριτές µεταξύ τους, 

παρά το γεγονός ότι ο αντιστασιακός αγώνας είναι ενιαίος 
55

. Έως σήµερα έχουν 

χρησιµοποιηθεί από την δηµοσιογραφία και από την ιστοριογραφία οι όροι παθητική 

και ενεργητική αντίσταση, αυθόρµητη και οργανωµένη αντίσταση, πρώιµη και όψιµη 

αντίσταση. Ο αντιστασιακός αγώνας του ελληνικού λαού ήταν όλα αυτά. Ο 

αντιστασιακός αγώνας  ξεκινούσε από τον διερµηνέα του κατακτητή και έφθανε έως 

και την αυτοθυσία ζωής του νέου παιδιού. Η Αντίσταση ξεκίνησε από τις 28 

Οκτωβρίου 1940 και συνεχίστηκε ως τη µέρα της λευτεριάς 
56

. 
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Ο Νικηφόρος Βρεττάκος για την Αντίσταση 1941 - 44 αναφέρει: 

«Η Εθνική Αντίσταση καθρεφτίζει την καρδιά του ελληνικού έθνους σε µια από 

τις µεγαλύτερες στιγµές των ιστορικών του ανατάσεων. Και όχι µόνο την καρδιά αλλά 

και τη µοίρα. Το ανάγνωσµα αυτό είναι εθνικό και σαν τέτοιο θα το αναγνωρίσουν οι 

απόγονοι εκείνων που σήµερα πιθανόν να έχουν αντιρρήσεις. Θα έρθει µια µέρα που οι 

σελίδες της Εθνικής Αντίστασης θα διδάσκονται στα σχολεία και θα θεωρούνται 

ισότιµες µε τις σελίδες του Μεσολογγίου.» 

Εκτός από τις Αντιστασιακές Οργανώσεις την περίοδο αυτή είχαν 

δηµιουργηθεί και τα Τάγµατα Ασφαλείας. Αρχικά τα συγκρότησε η κυβέρνηση µε 

εµπνευστή τον Ιωάννη Ράλλη. Ο οπλισµός τους χορηγήθηκε αποκλειστικά από τους 

Γερµανούς. Τα άτοµα που εντάσσονται στα Τάγµατα Ασφαλείας είναι 

αντικοµµουνιστές, εθνικιστές και εξτρεµιστές. Στην πραγµατικότητα πρόκειται για 

πρόσωπα χωρίς ιδεολογία  αλλά µε σκοτεινό παρελθόν. Ο κοµµουνισµός για αυτούς 

αποτελεί πρόσχηµα. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η εξουσία, η λεηλασία, η αρπαγή 

και η καταστροφή.
57

 

Τα κίνητρα όσων έσπευσαν να καταταγούν στους σχηµατισµούς αυτούς ήταν 

διαφορετικά. Έτσι αυτές τις οµάδες τις χαρακτηρίζει µια ανοµοιογένεια η οποία είναι 

εµφανής. ∆εν µπορεί να γίνει λόγος για τον ενιαίο τύπο ταγµατασφαλίτη, ο οποίος 

την ίδια χρονική στιγµή που πήρε τα όπλα -όπως ο ελασίτης-, αυτός τα πήρε για να 

πολεµήσει δίπλα µε τον Γερµανό, τον ΕΛΑΣ και τον κοµµουνισµό. Οι 

ταγµατασφαλίτες, άνθρωποι οι πιο πολλοί καιροσκόποι, τυχοδιώκτες, άνεργοι, 

άνθρωποι κατώτερης κοινωνικής υποστάθµης,  γερµανόφιλοι οραµατίζονταν 

αξιώµατα και εξουσία µετά το τέλος του  «νικηφόρου» πολέµου.
58

 

 

1.4 Ηθικά διλλήµατα. 

Η έρευνα εδώ, αποφεύγει τις προκατασκευασµένες τοποθετήσεις και 

προσπαθεί να ερευνήσει το θολό πλέγµα των σχέσεων που διαµορφώνονται στις 

κατοχικές πραγµατικότητες. Με άλλα λόγια, η µελέτη  επιχειρεί να κατανοήσει τον 

αντίκτυπο της Κατοχής πάνω σε κοινωνίες µε έντονες ταυτοτικές διαφοροποιήσεις. 
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Αν χαρακτηρίσουµε τους ναζιστές “κακούς”, εκεί σταµατούν και τα 

περιθώρια της κατανόησης των πράξεών τους. Οι ναζιστές αποτελούν σήµερα ένα 

είδος ηθικού µέτρου σύγκρισης ως ενσάρκωση του απόλυτου κακού … Προσωπικά, 

δεν αισθάνοµαι άνετα µε αυτό γιατί πιστεύω ότι µας διακρίνει σήµερα µια ροπή προς 

την υπερβολική ηθικολογία. Και η ηθική γλώσσα υποκαθιστά την πολιτική γλώσσα, 

κάτι που αποτρέπει την κατανόηση των πραγµάτων. Η ιστορία ξεκινά εκεί που 

τελειώνει η ηθικολογία . Μια ιστορική ανάλυση, για να είναι έγκυρη και σοβαρή, 

πρέπει ν’ αποδοµεί την έννοια της «απόλυτης αξίας» και να προχωρεί σε µια έρευνα 

«πέρα απ’ το καλό και το κακό». Τα ηθικά διλήµµατα της εποχής δεν αποτελούν 

αφορµή καταδικαστικών ή επαινετικών σχολίων.  

Στην Κατοχή, οι άνθρωποι δεν είχαν άλλη επιλογή από το να προσαρµοστούν 

στα νέα δεδοµένα της ζωής. Έπρεπε να κατανοήσουν µε ποιο τρόπο θα µπορούσαν να 

συνεχίσουν τη ζωή τους υπό συνθήκες Κατοχής. Έπρεπε πάση θυσία να κρατηθεί 

ζωντανή η ψευδαίσθηση έστω µιας κανονικότητας. Ήταν το µόνο δυνατό αντίδοτο 

απέναντι στο φόβο και την ανασφάλεια που τόσο απειλητικά γεννούσε η νέα 

καθηµερινότητα. Όπως και να ‘χε, η ζωή έπρεπε να συνεχιστεί…  

Οι κατοχικές αρχές επιχείρησαν να γεµίσουν το κενό εξουσίας που 

δηµιουργήθηκε από την απουσία ενός αποτελεσµατικού τοπικού και κρατικού 

µηχανισµού. Οι κατοχικές αρχές ασκούσαν προπαγάνδα και έλεγχαν την 

πληροφόρηση.  

Η θέση και η στάση των δηµοσιευµάτων των εφηµερίδων εκείνη τη δύσκολη  

εποχή της Γερµανικής κατοχής που όλα τα έσκιαζε η φοβέρα έπαιξε καθοριστικό 

ρόλο στην αντίδραση και στη στάση και συµπεριφορά των πολιτών. Ο καθένας 

προσπαθούσε να βρει την αλήθεια για το τι συµβαίνει δίπλα του και κατέφευγε στα 

δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων προκειµένου να βρει την αντικειµενικότητα και την 

αλήθεια. Πολλές φορές όµως ο φόβος του κατακτητή δηµιουργούσε ή και επέβαλε να 

γράφονται ανακρίβειες, να γράφονται άρθρα παραπλανητικά, άρθρα κατά 

παραγγελία.  Η απειλή όµως δεν αποτελεί ελαφρυντικό για όλους τους εκδότες και 

αρθρογράφους, η απειλή δεν αποτελεί δικαιολογία σε ανθρώπους που θέλουν να 

λέγονται δηµοκρατικοί και προοδευτικοί.  

∆υστυχώς όµως διαβάζοντας τα δηµοσιεύµατα των εφηµερίδων διακρίνεις 

αλλοπρόσαλλες συµπεριφορές των διευθυντών τους. Άνθρωποι µέχρι χθες 
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προοδευτικοί  την εποχή εκείνη, ευθύς µε τον ερχοµό των Γερµανών κατακτητών 

κάνοντας στροφή 180
ο
  στην κριτική τους , αρχίζουν στα άρθρα τους να υµνούν και 

να εγκωµιάζουν τον κατακτητή. Ταυτόχρονα µε την αποχώρηση των Γερµανών 

ξαναρχίζουν να µιλούν για ελευθερία, ιδανικά, αξίες και αξιοπρέπεια. Το ίδιο συνέβη 

και ίσως και σε µεγαλύτερη διάσταση και µε τους απλούς ανθρώπους κατά την 

διάρκεια της Κατοχής. ∆ηµιουργήθηκαν διάφορες οµάδες στις οποίες εντάχθηκαν οι 

πολίτες και οι οποίες προέκυψαν µε ερείσµατα είτε ιδεολογικά είτε 

συµφεροντολογικά. Οι οµάδες αυτές ήταν : οι Αντιστασιακές Οργανώσεις, τα 

Τάγµατα Ασφαλείας, οι Πλιατσικολόγοι, οι Μαυραγορίτες, οι ∆οσίλογοι, κ.ά. Ο 

καθένας που εντασσόταν σε µια οµάδα σίγουρα κάτι εξυπηρετούσε. Μπορεί να ήταν 

το προσωπικό του συµφέρον, η αλητεία του, η αγάπη για λευτεριά, ιδανικά, αξίες και 

εξουσία. 

Η πείνα κι ο φόβος αλλάζουν τον τρόπο που οι άνθρωποι σχετίζονται µεταξύ 

τους και αναδιαµορφώνουν τις σχέσεις εξουσίας . Αυτό δεν αφορά µόνο τους ίδιους 

τους Καλαµατιανούς, αλλά και τους απλούς φαντάρους κατακτητές που ήταν 

σταθµευµένοι στην πόλη.  

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις ψυχολογικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις 

της πείνας. Η  πείνα επηρέασε τις παραδοσιακές οικογενειακές δοµές αφ’ ενός και τη 

σχέση των ανθρώπων µε το θάνατο αφετέρου. Επίσης επέφερε  την αχρήστευση του 

χρήµατος  και την ανακατανοµή του πλούτου, καθώς και την επιστροφή στο 

ανταλλακτικό σύστηµα οικονοµίας, τη µαύρη αγορά.
59

 

Η µαύρη αγορά ήταν στο κέντρο των κοινωνικών αλλαγών που έφερε η 

Κατοχή. Το επίσηµο κράτος τότε αδύναµο όπως ήταν δεν µπορούσε να επιβάλλει 

στην πώληση των καταναλωτικών αγαθών, µια δέσµη επίσηµων τιµών. Η µαύρη 

αγορά είχε εξελιχθεί τη περίοδο αυτή σε αναγκαιότητα. Καλώς ή κακώς η µαύρη 

αγορά είχε τη δική της ηθική και τους δικούς της κανόνες και οι περισσότεροι ήταν 

υποχρεωµένοι να τους µάθουν αν ήθελαν να επιζήσουν. Αν όλοι οι Έλληνες βάσιζαν 

τις ελπίδες τους για τη διατροφή τους αποκλειστικά στις προσπάθειες της 

κυβέρνησης, δεν θα είχαν µείνει πολλοί ζωντανοί. Μια σηµαντική µερίδα του 
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πληθυσµού των πόλεων κατάφερνε και εξασφάλιζε µικρές ποσότητες αγαθών µε δύο 

τρόπους: α) από συγγενείς που ζούσαν στην επαρχία και β) από την µαύρη αγορά.
60

 

Η Κατοχή δεν προσεγγίζεται µόνο µέσα από ηθικά διλήµµατα των 

κατακτηµένων αλλά και µέσα από αυτά των κατακτητών. Η έρευνα δεν πρέπει να  

αναλωθεί στην αφοριστική καταδίκη των Ιταλών ή Γερµανών ως των «κακών 

κατακτητών». Αντίθετα, καλό είναι να µελετήσει µε προσοχή τις αµοιβαίες 

αντιλήψεις που διαµόρφωσε η κάθε πλευρά για την άλλη  αλλά και τις αποκλίσεις 

από τις κυρίαρχες αυτές αντιλήψεις. Ηθικά διλήµµατα αντιµετώπιζαν και οι 

κατακτητές  και δεν ήταν µόνο η έλλειψη φαγητού και το χαµηλό βιοτικό επίπεδο που 

δοκίµαζαν τις αντοχές τους.  Ήταν κυρίως η νοσταλγία και το αίσθηµα της 

αποµόνωσης. Το φασιστικό καθεστώς δεν προέβλεπε, παρά µόνο σπάνια, «άδειες 

υπηρεσίας» για τους στρατιώτες.
61

 Έτσι, περνούσαν πολύ µεγάλα διαστήµατα – σε 

µερικές περιπτώσεις ακόµα και ολόκληρο το διάστηµα της κατοχής – µέχρι να 

ξανασυναντήσουν οι Ιταλοί φαντάροι τις οικογένειές τους. Επιπλέον, είχαν ρητές 

εντολές να µην συγχρωτίζονται µε τους ντόπιους και να διατηρούν µια συµπεριφορά 

απρόσιτη και πειθαρχηµένη, σύµφωνη µε τα πρότυπα του «νέου φασίστα άνδρα».  

“Μην παρασύρεστε από τη φιλική διάθεση ή την τρυφερότητα που µπορεί να επιδεικνύει 

ο ντόπιος πληθυσµός”, τους προειδοποιούσε ο στρατιωτικός διοικητής τους τον 

∆εκέµβριο του 1941, “ο ρόλος σας είναι αυτός του κατακτητή”.
62
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Β.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Το ολοκαύτωµα του Αγ. Φλώρου και οι πρωταγωνιστές του 

 

2.1.  Η πρώτη ενέδρα του ΕΛΑΣ (5-2-1944). 

Στις 3 Φεβρουαρίου του 1944, το ΙΙΙ Τάγµα του 9
ου

 Συντάγµατος  ανταρτών 

του ΕΛΑΣ µε διοικητή 
63

 το Ναπολέοντα Παπαγιαννόπουλο καταγόµενο από το Ψάρι 

Τριφυλίας, πολιτικό καθοδηγητή το Νίκο Μπουρίκα, καπετάνιο το ∆ηµήτρη 

Πυρπυρή, επιτελή το Σπύρο Νικολακόπουλο και διοικητές λόχων το Επαµεινώνδα 

( Νώντα) Παπαδόπουλο και ∆ηµήτρη Παπαλεξόπουλο στρατοπέδεψαν βόρεια πριν 

από τον Άγιο Φλώρο, σε απόσταση, δεξιά και αριστερά του δρόµου.  

Για  την ενέδρα επιλέχθηκε η θέση «Τραγάνα » βόρεια  έξω από  τον Άγιο 

Φλώρο ,
64

 χωριό του δήµου Καλαµάτας που απέχει 18 χιλιόµετρα από αυτήν. Η θέση 

αυτή έδινε το πλεονέκτηµα του αιφνιδιασµού γιατί οι Γερµανοί δεν περίµεναν 

επίθεση στο σηµείο αυτό. Ο αντάρτης ∆. Γκόνος (Ζέππος) προερχόταν από το 

ναυτικό και είχε εκπαιδεύσει µια οµάδα ατόµων για σηµατωρούς. Κάποιοι από 

αυτούς τοποθετήθηκαν στον ανεµόµυλο της Σκάλας και οι άλλοι στη θέση της 

ενέδρας. Έτσι ανά πάσα στιγµή µε τους σηµατωρούς ελάµβαναν πληροφορίες για την 

πορεία των Γερµανών. Στην περίπτωση του ερχοµού της Φάλαγγας των Γερµανών, 

αν η δύναµη ήταν πολύ µεγάλη, θα είχαν την δυνατότητα µε τους σηµατωρούς να το 

πληροφορηθούν και να αποχωρήσουν έγκαιρα.
65

 

Στις 5 Φεβρουαρίου του 1944 η Γερµανική φάλαγγα κατέβαινε από την 

Τσακώνα προς την Καλαµάτα, οι δε Αντάρτες είχαν πληροφορίες ότι θα περνούσε 

από το χωριό Άγιο Φλώρο. Η µορφολογία του εδάφους της εκεί περιοχής 

προσφερόταν για ενέδρα, επειδή υπήρχαν πολλές στροφές, υπήρχε πλούσια βλάστηση 

και παράπλευρα της κεντρικής οδικής αρτηρίας υπήρχαν ευκολίες διαφυγής προς τα 

βουνά 
66

. Κατέλαβαν λοιπόν θέσεις και από τις δύο πλευρές του δρόµου από τις 

βόρειες παρυφές του Αγίου Φλώρου έως το πλησιέστερο χωριό Χριστοφιλέϊκα. Τον 

κύριο ρόλο κρούσης ανέλαβε ο 2
ος

 λόχος που είχε στρατοπεδεύσει στη θέση 

«Γούρνα», ένα περίπου χιλιόµετρο βόρεια του Αγίου Φλώρου, µε διοικητή το 
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∆ηµήτρη Παπαλεξόπουλο. Ο λόχος του Νώντα Παπαδόπουλου έπιασε θέσεις  στο 

δρόµο προς Βαλύρα, δεξιά και αριστερά από τον 2
ο
 λόχο. Ο δε Σπύρος 

Νικολακόπουλος στα απέναντι υψώµατα «Κόντρες» και «Παναγιά» 
67

. Εδώ πρέπει να 

αναφέρουµε ότι για την προστασία της επιχείρησης από την πλευρά της Καλαµάτας 

είχε στηθεί ενέδρα στο Αριοχώρι. Υπήρχε και µια κινητή διµοιρία στη θέση «Γριάς 

σωρός» η οποία µε τα πρώτα πυρά κινήθηκε προς τον Άγιο Φλώρο.
68

 

Για την ενέδρα του Αγίου Φλώρου έχουµε πάρα πολλές µαρτυρίες που η κάθε 

µία για τους δικούς της λόγους αποτυπώνει διάφορα νούµερα και περιγράφει 

καταστάσεις. Η έρευνά µας θα προσπαθήσει να αναδείξει την αλήθεια και να 

προσεγγίσει τα γεγονότα χρησιµοποιώντας δηµοσιεύµατα αλλά και µαρτυρίες 

ανθρώπων της περιοχής που είτε έζησαν τα γεγονότα, είτε χρονικά βρέθηκαν κοντά 

στα γεγονότα και έχουν νωπές µαρτυρίες. Εδώ θα αναφερθούν στοιχεία από επτά 

µαρτυρίες. 

Η πρώτη
69

 από τις επτά µαρτυρίες έχει γραφτεί στην εφηµερίδα του Μυστικού 

Τύπου της Μεσσηνίας, «Λευτεριά», δεκαπέντε µέρες αργότερα και αναφέρει ότι 

τµήµατα του τάγµατος Ναπολέοντα Παπαγιαννόπουλου αξιωµατικού του ΕΛΑΣ µε 

επί κεφαλής τον ίδιον και µε δύναµη 50 περίπου ανδρών, που στις 4 Φεβρουαρίου 

βρισκόντουσαν πλησίον του Αγίου Φλώρου, έλαβαν την πληροφορία από το 2
ο 

Γραφείο πως την εποµένη το απόγευµα θα περνούσε άνθρωπος της Γκεστάπο µαζί µε 

Γερµανική Φάλαγγα, που θα µετέφερε στο γερµανικό φρουραρχείο της Καλαµάτας 

καταλόγους µε 80 ονόµατα πολλών αγωνιστών της Μεσσηνίας για σύλληψη, 

δοσµένα από Μεσσήνιους προδότες, που βρίσκονταν στην Αθήνα. Με εντολή του 

ΕΛΑΣ τα τµήµατα έστησαν ενέδρα και περίµεναν τη  φάλαγγα. Στις 3.45΄το 

απόγευµα της εποµένης πράγµατι τέσσερα γερµανικά αυτοκίνητα κατέβαιναν προς 

την Καλαµάτα. Οι αντάρτες χτύπησαν τους Γερµανούς και µετά αφού αυτοί 

εγκατέλειψαν τα αυτοκίνητα άρχισαν µάχη µαζί τους. 

Με κατάλληλο ελιγµό οι αντάρτες κύκλωσαν τους Γερµανούς και µετά από 

µισή ώρα µάχης δεν γλύτωσε ούτε ξέφυγε κανένας από τους Γερµανούς. 
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«Λευτεριά» 20 Φεβρουαρίου 1944, Περιγραφή 1
ης

 ενέδρας 

Οι απώλειες των Γερµανών ήταν: ένας αξιωµατικός νεκρός, 15 στρατιώτες 

νεκροί και 24 αιχµάλωτοι. Αντάρτες ένας νεκρός και δύο ελαφρά τραυµατισµένοι. Οι 

αντάρτες πήραν για λάφυρα τρία οπλοπολυβόλα, 25 όπλα µάουζερ, πολλές 

χειροβοµβίδες, άφθονο πολεµικό υλικό, υγειονοµικό υλικό, ιµατισµό και τα επίσηµα 

έγγραφα µε τους ονοµαστικούς καταλόγους για συλλήψεις 80 αγωνιστών του λαού 

που µάχονταν πρωτοπόροι στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα. Στις 6 το απόγευµα τα 

τµήµατα του ΕΛΑΣ  αναχώρησαν για τη βάση τους. Το βράδυ στις 10, οκτώ 

Γερµανικά αυτοκίνητα ήρθαν και πήραν τους Γερµανούς νεκρούς. Τις πρωινές ώρες 

της εποµένης, ισχυρή γερµανική δύναµη αφού έβαλε µε πυροβολικό και όλµους στα 

χωριά, Άγιος Φλώρος, Χριστοφιλέϊκα, Σκάλα στη συνέχεια τους έβαλε φωτιά. Οι 
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Γερµανοί λεηλάτησαν τα χωριά φθάνοντας στο σηµείο να πάρουν µαζί τους λάδια, 

παστά, πουλερικά και κοπάδια πρόβατα 
70

. 

∆ύο άλλες αναφορές  για την ενέδρα στον Άγιο Φλώρο, δηµοσιεύθηκαν στην 

εφηµερίδα «Ελεύθερη Μεσσηνία» του ΕΑΜ Μεσσηνίας  µετά την απελευθέρωση 
71

. 

 Η πρώτη έγινε τον Ιανουάριο του 1945 και αναφέρει 35 νεκρούς και 

αιχµαλώτους Γερµανούς και λάφυρα όλο τον οπλισµό τους καθώς και ότι έξι εχθρικά 

αυτοκίνητα καταστράφηκαν 
72

. 

Η δεύτερη τον Απρίλιο του 1946 και αναφέρει 70 περίπου Γερµανούς (26 

σκοτωµένοι και οι υπόλοιποι αιχµάλωτοι)  λάφυρα 3 οπλοπολυβόλα, πολλά αυτόµατα 

και ένα αυτοκίνητο. Επίσης τέσσερα γερµανικά αυτοκίνητα κατεστράφησαν 
73

. 

Μια άλλη περιγραφή της πρώτης ενέδρας έχει καταγράψει ο γιατρός 

Παναγιώτης Θεµ. Κανελλόπουλος, στέλεχος του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ (ΚΚΕ) Τριφυλίας. 

Αναφέρει ότι στις 6 Φλεβάρη  αποτέλεσµα της µάχης  ήταν να σκοτωθούν 24 

Γερµανοί και να πιαστούν αιχµάλωτοι άλλοι τόσοι. Τα λάφυρα ήταν πολλά όπως 

όπλα, πυροµαχικά, ρούχα. Τα πέντε αυτοκίνητα κάηκαν 
74

. 

Στη «Συλλογική Εργασία Αγωνιστών» διαβάζουµε τα εξής για την ενέδρα: 

Στις 6 Φλεβάρη 
75

 1944 τµήµα του ΙΙΙ Τάγµατος του 9
ου

 Συντάγµατος του ΕΛΑΣ σε 

ενέδρα στη θέση στροφή Αγίου Φλώρου Μεσσηνίας στο δρόµο Αθήνας-Καλαµάτας 

χτύπησε 4 αυτοκίνητα µε Γερµανούς. Τα αυτοκίνητα κάηκαν, πιάστηκαν 25 

αιχµάλωτοι και σκοτώθηκαν 24. Οι αντάρτες είχαν ένα µόνο νεκρό. 

Στις 7 Φλεβάρη 1944  οι Γερµανοί κάψανε τα χωριά Άγιος Φλώρος, 

Χριστοφιλέϊκα και Σκάλα, αφού πρώτα τα βοµβάρδισαν. Στο χωριό Σκάλα, που 

κάηκε για δεύτερη φορά, σκότωσαν 5 πολίτες. 
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Τέλος θα αναφέρω και τη µαρτυρία του δάσκαλου, καταγόµενου από την 

περιοχή του Αγίου Φλώρου, ∆ηµήτρη Θεοδωρακόπουλου. Την µαρτυρία αυτή έλαβα 

µετά από συνέντευξη που είχα µαζί του. Αναφέρει λοιπόν ότι: 

Στις 4 µ.µ. αναφέρει
76

 της 5
ης

 Φεβρουαρίου 1944, ηµέρα Σάββατο ο 

σηµατωρός που είχε τοποθετηθεί στον ανεµόµυλο του χωριού Σκάλα δίνει το σήµα, 

ότι η Γερµανική φάλαγγα εµφανίστηκε στο χωριό Τσουκαλέϊκα µε κατεύθυνση προς 

Καλαµάτα. Σε λίγα λεπτά φάλαγγα 4 γερµανικών αυτοκινήτων φθάνει στη θέση 

«Γούρνα» και τότε µια φωτοβολίδα του ΕΛΑΣ δίνει το σύνθηµα,  το µακελειό αρχίζει 

και σε µόλις δέκα λεπτά τελειώνει. 24 Γερµανοί νεκροί και άλλοι 24 στη προσπάθειά 

τους να φύγουν δυτικά προς τον κάµπο συλλαµβάνονται από Ελασίτες που είχαν 

καταλάβει θέση στα υψώµατα «Κόντρες» και «Παναγιά». Από τους άντρες του 

ΕΛΑΣ σκοτώθηκε ο νεαρός Γιάννης Χιώτης ή Γιάννης από τη Χίο, πραγµατικό 

όνοµα Γιάννης  Αυγουστής. Χτυπήθηκε από σφαίρα τραυµατία γερµανού τη στιγµή 

που πρώτος πλησίασε τα γερµανικά αυτοκίνητα ενώ οι πυροβολισµοί είχαν 

σταµατήσει. Οι Ελασίτες αφού έλαβαν αρκετά λάφυρα από τα αυτοκίνητα 

αποµακρύνθηκαν προς το χωριό Μίλα. Ένας γερµανός, που αρνήθηκε να 

ακολουθήσει, εκτελέστηκε στο ύψωµα «Παναγιά», οι άλλοι ακολούθησαν 
77

. 

Οι ταλαίπωροι κάτοικοι του Αγίου Φλώρου αντιλαµβανόµενοι το τι τους 

περιµένει εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, πηγαίνοντας στα γύρω χωριά και το βουνό. 

Το βράδυ της ίδιας µέρας γερµανικός λόχος από την Καλαµάτα έρχεται στον Άγιο 

Φλώρο και επιδίδεται όλη τη νύχτα σε λεηλασία των σπιτιών. Φορτώνουν στα 

αυτοκίνητα ό,τι υπήρχε στα φτωχικά νοικοκυριά των κατοίκων. Το πρωί της 

επόµενης ηµέρας (Κυριακής) ακούγονται τα βογγητά των κανονιών, θέλοντας να 

ξεθεµελιώσουν ολόκληρο το χωριό. Στη συνέχεια βάζουν φωτιά σε όλα τα σπίτια και 

επικρατεί µια κόλαση
78

. Η θηριωδία των γερµανών δεν µπορεί να περιγραφεί. Μια 

κατάκοιτη γερόντισσα (Αγγελική Λυµπεροπούλου) µεταφέρεται έξω από το σπίτι της 

και στη συνέχεια το σπίτι γίνεται παρανάλωµα πυρός. Την επόµενη ηµέρα, τίποτα δεν 

θύµιζε από αυτό το φιλήσυχο χωριό. Την ίδια τύχη µε τον Άγιο Φλώρο είχαν και τα 

δύο γειτονικά χωριά, Σκάλα και Χριστοφιλέϊκα
79

. Στην Σκάλα εκτελέστηκαν 4 

άτοµα, οι Σκαλαίοι ∆ρακόπουλος Χαρίλαος και Χόνδρος Ανδρέας και οι 
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Χριστοφιλέοι , Χριστόφιλος ∆ηµήτριος και Χριστόφιλος Ευγένιος. Στα Χριστοφιέϊκα 

εκτελέστηκε η Βασιλική Αλιφέρη.
80

 

Ένα σπίτι µόνο δεν έκαψαν οι Γερµανοί στον Άγιο Φλώρο, διότι µπαίνοντας 

µέσα σ’ αυτό βρήκαν πάνω στο κοµοδίνο του νεαρού ιδιοκτήτη ένα ελληνογερµανικό 

λεξικό. Ο νεαρός αυτός σύµφωνα µε µαρτυρίες ζώντων ανθρώπων της περιοχής  

έλαβε µέρος  ως αντάρτης του ΕΛΑΣ µετά από λίγο χρονικό διάστηµα στη µάχη της 

Ανδρούσας εναντίον των Γερµανών. 

Το ότι η πρώτη ενέδρα έγινε στις 5 Φεβρουαρίου 1944 είναι σίγουρος 

ισχυρισµός γιατί όλοι οι Αγιοφλωρίτες  θυµούνται ότι η µάχη έγινε Σάββατο 

απόγευµα και το χωριό κάηκε την Κυριακή. Αν ανατρέξουµε στο ηµερολόγιο του 

1944 βλέπουµε ότι Σάββατο είναι 5 Φεβρουαρίου και Κυριακή 6 Φεβρουαρίου. 

2.1.1.  Συνέντευξη από τον Αθανάσιο Σγάντζο. 

Ο Αθανάσιος Σγάντζος είναι συνταξιούχος Γραµµατέας της πρώην 

Κοινότητας του Αγίου Φλώρου και ζει µόνιµα εκεί στο χωριό. Είναι γεννηθείς το 

1927 και τότε δηλ. το 1944 ήταν 17 ετών. Τον επισκέφτηκα στο σπίτι του στο Άγιο 

Φλώρο το απόγευµα στις 10 Αυγούστου 2014 και είχα µια σύντοµη κουβέντα µαζί 

του για τα αιµατηρά γεγονότα στις 6 και 19 Φεβρουαρίου 1944. 

«Για την µάχη του Αγίου Φλώρου στις 6 Φεβρουαρίου του 1944 οι αντάρτες 

προετοιµάζονταν µέρες. Εκεί στην έξοδο του χωριού προς Τρίπολη, εκεί που αρχίζει 

ο ευθύς δρόµος πριν τα Χριστοφιλέϊκα, είχαµε ένα σπιτάκι και βάζαµε τα ζώα µας. 

Εγώ καθηµερινά το επισκεπτόµουν. Εκεί δεξιά στο υψωµατάκι σε απόσταση περίπου 

100 µέτρων ήταν αντάρτες, είδα δύο γενειοφόρους αξιωµατικούς που έλεγχαν την 

περιοχή και έδιναν εντολές σε άλλους. Εκεί µε πέτρες που υπήρχαν έφτιαξαν 

πολυβολεία. Στην αρχή τα είχαν φτιάξει ψηλά και σε κουβέντα που είχα µε τον 

συγχωριανό µου ∆ηµήτρη Μακρή που ήταν εκεί και συµµετείχε του είπα ότι ήταν 

ψηλά και µετά τα διόρθωσαν. Περνούσαν οι µέρες  της ετοιµότητας. Πριν από µέρες 

είχε γίνει κάποιο κρούσµα στα Χριστοφιλέϊκα. Οι αντάρτες είχαν ρίξει κάποιο δέντρο 

στο δρόµο για να εµποδίσουν την διέλευση των Γερµανών. ∆εν έγινε όµως εκεί 

τίποτα. Οι γερµανοί σταµάτησαν το µέριασαν και πέρασαν. 
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Στις 6 Φεβρουαρίου το πρωί πέρασε η φάλαγγα προς Τρίπολη κανονικά. Το 

απόγευµα κατά τις 6, όταν έρχονταν οι Γερµανοί µε 4-5 αυτοκίνητα προς Καλαµάτα 

τους επιτέθηκαν οι αντάρτες στο συγκεκριµένο σηµείο που λέγαµε. Οι Γερµανοί ήταν 

περίπου 40. Κατά πληροφορίες σκοτώθηκαν 7-8 Γερµανοί, τους άλλους τους πήραν 

αιχµάλωτους οι αντάρτες και κατευθύνθηκαν προς την Σκάλα. Στη µάχη εδώ 

σκοτώθηκε και ένας αντάρτης. Μετά εµείς φύγαµε από το χωριό γιατί έρχονταν οι 

Γερµανοί από Καλαµάτα. Είµαστε στο χωριό προετοιµασµένοι γιατί από µέρες τους 

βλέπαµε τους αντάρτες και περιµέναµε ότι κάτι θα συµβεί.  Το βράδυ ήρθαν οι 

Γερµανοί και λεηλάτησαν το χωριό. Άρπαξαν τα πάντα και µετά το έκαψαν. Στη 

συνέχεια στην άκρη του χωριού έστησαν κανόνια και βοµβάρδισαν µε µανία τα 

σπίτια. Κάποια σπίτια που ήταν στις άκρες σε υψώµατα δεν τα έκαψαν γιατί εκεί είχε 

πολύ καπνό και ή δεν τα είδαν ή δεν µπορούσαν να πάνε εκεί λόγω του πολύ καπνού. 

Την Σκάλα και τα Χριστοφιλέϊκα δεν θυµάµαι να τα έκαψαν». 

 

2.2   Η δεύτερη ενέδρα του ΕΛΑΣ  (19-2-1944). 

Τα σκληρά αντίποινα των Γερµανών και οι εκατοντάδες εκτελέσεις άµαχου 

πληθυσµού µε αφορµή την πρώτη ενέδρα στις 5 Φεβρουαρίου 1944 στον Άγιο 

Φλώρο δεν σταµάτησαν τους αντάρτες του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ (ΚΚΕ). Στις 19 

Φεβρουαρίου 1944 αποφάσισαν να ξαναχτυπήσουν τον κατακτητή πάλι στο ίδιο 

µέρος. Πρωταγωνιστής της επιχείρησης είναι πάλι ο αξιωµατικός του ΕΛΑΣ 

Ναπολέοντας Παπαγιαννόπουλος µαζί µε τµήµα της III Μεραρχίας  του ΕΛΑΣ.  

∆ιάφορες µαρτυρίες περιγράφουν και αναφέρουν θύµατα, υλικές ζηµιές και λάφυρα 

που αποκόµισαν οι «συναγωνιστές» του ΕΛΑΣ. 

Μια πρώτη µαρτυρία ανήκει στον πρωταγωνιστή «Ναπολέοντα» που 

δηµοσιεύθηκε µε επιστολή του στην «Ελεύθερη Μεσσηνία» αργότερα. 

“ … πολέµησα τους Γερµανούς στον Άγιο Φλώρο µε αποτέλεσµα να πάρουµε 70 

όπλα, 5 οπλοπολυβόλα, άφθονα πυροµαχικά και στρατιωτικό ιµατισµό… και να τους 

εξαναγκάσουµε να κινούνται µε µεγάλες δυνάµεις … ”.
81

 

Μια δεύτερη µαρτυρία προέρχεται από έναν άλλο πρωταγωνιστή του 

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ ο οποίος δεν έλαβε µέρος στην ενέδρα. 
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“ Το Μάρτη 1943 έχουµε το δεύτερο χτύπηµα στον Άγιο Φλώρο µε 29 

Γερµανούς νεκρούς, λάφυρα τα όπλα τους και 5 αυτοκίνητα”.  

Εδώ παρατηρούµε ότι αν και δεν έχει περάσει αρκετός χρόνος από την 

δεύτερη ενέδρα, ο αφηγητής παραθέτει λάθος ηµεροµηνία. Αναφέρει Μάρτη 1943 

ενώ το σωστό είναι Φεβρουάριος 1944. 

Καταθέτω στη συνέχεια µια τρίτη µαρτυρία που γράφτηκε το 1946: 

“ Μετά 4 ηµέρες ξαναπήγαµε στο ίδιο µέρος για ενέδρα, φυλάξαµε άλλες 4 

ηµέρες και την τέταρτη χτυπήσαµε άλλα 4 αυτοκίνητα µε 35 περίπου Γερµανούς και 4 

Ράλληδες. Όλοι σχεδόν σκοτώθηκαν. Το φορτίο των αυτοκινήτων περιήλθε όλο στον 

ΕΛΑΣ. Ανάµεσα στα λάφυρα ήταν ιµατισµός, άρβυλα, 2 οπλοπολυβόλα και λίγα όπλα. 

Τα υπόλοιπα τα είχαν πετάξει πριν σκοτωθούν στο έλος”.
82

 

Αναφέρω και µια τέταρτη που ανήκει στον γιατρό Παναγιώτη Θεµ. 

Κανελλόπουλο ο οποίος αγωνιζόταν µε τον ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. 

“ Έπειτα από 10 µέρες έστησαν ενέδρα στο ίδιο µέρος. Ύστερα από αναµονή 

τριών ηµερών, στις 19-2-1944, εξοντώθηκε µία Γερµανική φάλαγγα από 7 αυτοκίνητα. 

Σκοτώθηκαν όλοι οι Γερµανοί που επέβαιναν, 15 τον αριθµό, και δύο τσολιάδες. Τα 

λάφυρα ήσαν 2 µυδράλια, 10 στάγιερ, πολλά τουφέκια και ένα αυτοκίνητο µε αλεύρι, 

κονσέρβες και άλλα τρόφιµα”.
83

 

Μαρτυρία του δάσκαλου ∆ηµητρίου Θεοδωρακόπουλου περιγράφει: “ Μετά 

από µερικές µέρες (19 Φεβρουαρίου) δύναµη του ίδιου Τάγµατος του ΕΛΑΣ στήνει 

και πάλι ενέδρα στη βόρεια είσοδο του ερειπωµένου χωριού(στροφή Αλιφέρη) και 

ξαναχτυπά για εκδίκηση, 5 γερµανικά αυτοκίνητα στις 3 το απόγευµα, ενώ έπεφτε 

καταρρακτώδης βροχή και χαλάζι ασυνήθιστου µεγέθους. Η κύρια επίθεση έγινε από 

το λόχο του Νώντα Παπαδόπουλου. Από το µέρος των Γερµανών 10 νεκροί και άλλοι 

τόσοι κατόρθωσαν να διαφύγουν προς Καλαµάτα από το µέρος του ποταµού. Από 

τους ελασίτες καµιά απώλεια. Λέγεται ότι στο χαρτοφύλακα του γερµανού 
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Αξιωµατικού βρέθηκε κατάσταση µε 200 ονόµατα κατοίκων της Πυλίας και 

Τριφυλίας που επρόκειτο να συλληφθούν από τη Γκεστάπο”.
84

 

2.2.1  Συνέχεια συνέντευξης  Αθανάσιου Σγάντζου. 

«Η δεύτερη µάχη (2
η
 ενέδρα) λέγεται έγινε από παρεξήγηση. ∆εν ήταν 

προσχεδιασµένη. Μεταξύ Αγίου Φλώρου και Χριστοφιλέϊκων περνούσαν οι αντάρτες 

και τότε εντελώς τυχαία κατέβαιναν προς Καλαµάτα οι Γερµανοί. Πρώτοι οι 

Γερµανοί τους πυροβόλησαν µετά συγκεντρώθηκαν και άλλοι αντάρτες από το 

ύψωµα. Μαζί µε τη Γερµανική φάλαγγα υπήρχαν  και µαυραγορίτικα αυτοκίνητα και 

εκεί στη µάχη σκοτώθηκαν και 3-4 µαυραγορίτες. Από τους Γερµανούς δεν 

σκοτώθηκε εκεί στη µάχη κανείς. Οι Γερµανοί διέφυγαν από το ποτάµι κάτω από το 

«Μάτι» (πηγές του ποταµού) µε κατεύθυνση προς το χωριό Άρη όπου εκεί 

συνελήφθησαν από την Οργάνωση.
85

 

Μετά έγιναν αντίποινα από τους Γερµανούς. Αυτούς που συνέλαβαν τους 

πήγαν και τους εκτέλεσαν έξω από την Μεγαλόπολη. Από το χωριό όµως δεν 

συνελήφθη κανείς. Η κίνηση των ανταρτών είχε χρωµατισθεί. Ο κόσµος τότε είχε 

µοιρασθεί από εδώ και από εκεί, ανάλογα µε τα πιστεύω του.  Το χωριό όµως εδώ 

ήταν πιο πολύ µε τους αντάρτες. Θυµάµαι τότε παιδί που ήµουν και έλεγαν αν 

ενωθούν όλοι µε τους αντάρτες θα έχουµε αποτέλεσµα. Θυµάµαι επίσης ότι οι 

αντάρτες περιπολούσαν στα χωριά τη νύχτα ενώ οι ταγµατασφαλίτες την ηµέρα. Το 

χωριό τότε είχε 500 κατοίκους».  
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Εφ. «Ελεύθερη Μεσσηνία», 30-9-1944  

2.2.2  Συνέντευξη από τον ∆ηµήτριο  Θεοδωρακόπουλο. 

Ο ∆ηµήτρης Θεοδωρακόπουλος έχει καταγωγή από την περιοχή ήταν 

∆άσκαλος και σήµερα είναι συνταξιούχος. Το 1982 έγραψε το βιβλίο «Ιστορία του 

Αγίου Φλώρου Μεσσηνίας». Συναντήθηκα µαζί του το πρωί στις 28 Ιουλίου 2014 και 

µου διηγήθηκε τα γεγονότα του Αγίου Φλώρου. ∆εν καταγράφω την συνέντευξη 

επακριβώς. Χρησιµοποιώ αποσπάσµατα  από το βιβλίο του, «Ιστορία του Αγίου 

Φλώρου Μεσσηνίας», για τα γεγονότα του Αγίου Φλώρου, τα οποία τα έχω 

ενσωµατώσει στην εργασία µου.  
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Γ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ο απόηχος των αιµατηρών  επεισοδίων και το τέλος της 

Κατοχής 

 

3.1 Ο απόηχος των αιµατηρών  επεισοδίων. 

Όταν το θέµα της βίας στη Μεσσηνία εξετάζεται καλό είναι να συνδέεται 

στενά µε τα γερµανικά αντίποινα και τις συνέπειές τους. Οι άµαχοι κατά την περίοδο 

αυτή αποτελούσαν στόχο ίδιας σηµασίας όπως και οι ένοπλοι αντάρτες και σύµφωνα 

µε την διαταγή του στρατάρχη W. Keitel, της 16
ης

 Σεπτεµβρίου 1941, για κάθε έναν 

νεκρό Γερµανό στρατιώτη θα εκτελούντο 50-100 άµαχοι. 
86

 

Το ∆εκέµβριο του 1943 οι Γερµανοί άλλαξαν την πολιτική τους σχετικά µε τα 

τυφλά αντίποινα διότι εκτιµήθηκε ότι αυτά ευνοούσαν τους αντάρτες. Η νέα απόφαση 

πρότεινε να συλλαµβάνονται ως υπεύθυνοι των αντιστασιακών πράξεων µόνο 

κοµµουνιστές. Έτσι αυτοί που θα κατέδιδαν θα ήταν «αντικοµουνιστές» και όχι 

προδότες. Έτσι κατά τόπους καταρτίστηκαν κατάλογοι οµήρων µε βάση τις 

πληροφορίες των καταδοτών, χωρίς να υπάρχουν εξαιρέσεις παιδιών και γυναικών.
87 

Η πρώτη ενέδρα των ανταρτών του ΕΛΑΣ στον Άγιο Φλώρο είχε ως 

επακόλουθο να δηµιουργηθούν σκληρά αντίποινα από την πλευρά των Γερµανών. 

Πολλά λέγονται και γράφονται σχετικά µε τη σύλληψη,  τον τρόπο εκτέλεσης και τον 

αριθµό των ελλήνων πατριωτών που άδικα εκτελέστηκαν. Στη δίκη της Νυρεµβέργης 

ο Στρατηγός Hellmuth Felmy, άλλοτε ∆ιοικητής του LXVIII Σώµατος Στρατού στην 

κατεχόµενη Ελλάδα, αναφέρει ότι: “τα αντίποινα (ενν. στην Καλαµάτα) διατάχθηκαν 

από τον ∆ιοικητή του Ναυτικού” αυτό συνέβη επειδή είχαν γίνει οι επιθέσεις 

…εναντίον φορτηγών του Ναυτικού
88

. 

Σχετικά µε τα αντίποινα αναφέρεται ότι κοντά στο χωριό  Σκάλα 

εκτελέστηκαν 100 υποτιθέµενοι κοµµουνιστές και καταστράφηκαν 3 χωριά  και στην 
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Καλαµάτα στις 8 Φεβρουαρίου 1944 στο στρατόπεδο «Gregory” (9
ο
 Σύνταγµα 

Πεζικού) εκτελέστηκαν 149 άµαχοι, ο καθένας ξεχωριστά µε σφαίρα στον αυχένα
89

. 

 

εφ. «Σηµαία» 9-2-1944 
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Ο αριθµός των εκτελεσθέντων ποικίλλει από αναφορά σε αναφορά. ∆εν 

υπάρχει ακριβής αριθµός εκτελεσθέντων από επίσηµη µαρτυρία. Αυτό φαίνεται και 

από τις ανακοινώσεις του Γερµανού Φρούραρχου Καλαµάτας που αναφέρει ότι 

εξετελέσθη “µέγας αριθµός Κοµµουνιστών  και οµήρων” και ο Νοµάρχης Μεσσηνίας 

κάνει λόγο για “ µέτρα καταστρεπτικά δι’ ολοκλήρους περιφερείας”
90

. 

Μετά την απελευθέρωση άρχισαν να γράφονται άρθρα σχετικά µε τις 

οµαδικές εκτελέσεις που είχαν  τροµοκρατήσει την Καλαµάτα και την Μεσσηνία 

γενικότερα. Τα πιο πολλά από αυτά είναι γραµµένα µε κοµµατικό συναίσθηµα, θυµό, 

πόνο και αγανάκτηση και ως εκ τούτου οδηγούνται στην υπερβολή και την 

ανακρίβεια ξεφεύγοντας από την ιστορική πραγµατικότητα. 

 

«Σηµαία», 11 Φεβρουαρίου 1944 
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«Σηµαία», 13 Φεβρουαρίου 1944 

 

Η έρευνά µας εντόπισε κάποια δηµοσιεύµατα τα οποία παραθέτουµε 

προκειµένου να αποστάξουµε ιστορική αλήθεια. 

1
ο
 . “Εννέα Φλεβάρη. Σήµερα, ένα χρόνο πριν, η Καλαµάτα ξύπνησε µε το 

µαύρο µαντάτο. Πάνω από 380 Καλαµατιανοί, που είχαν πιαστεί από δύο προηγούµενα 

«µπλόκο» από τους Περρωτήδες, τους οπλοφόρους νεαρούς, κι είχαν παραδοθεί στα 

σύρµατα της Γκεστάπο, στο Σύνταγµα σφαγιάστηκαν την νύχτα από τους Ούννους. 

Μέσα σε µια νύχτα 380 πατριώτες Καλαµατιανοί θύµατα της προδοσίας 

κατακρεουργηθήκανε από τους Γερµανούς κι Έλληνες προδότες. Πέρσι οι δρόµοι 

Λακωνικής και Φαρών είχαν βαφτεί από το αίµα των αδικοχαµένων αδελφών µας, που 

τους µετέφεραν Γερµανικά αυτοκίνητα, νεκρούς για να τους θάψουν σε κοινό λάκκο στη 

∆υτική παραλία. Αναµαλλιασµένες µανάδες και αδερφάδες των τραγικών θυµάτων της 

λύσσας του κατακτητή, είχαν ξεχυθεί στους δρόµους,…”
91

. 
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2
ο
 . “ Μια νύχτα παγερή του Φλεβάρη 300 κορµιά Ελλήνων, που το µόνο 

έγκληµά τους ήταν ότι ήσαν Έλληνες Εαµίτες, στον περίβολο των στρατώνων του 9
ου

 

Συντάγµατος…”
92

. 

 

Εφ. «Ελεύθερη Μεσσηνία» 21-9-1945 

 

3
ο
 . “ Εκεί κάτω στα σφαγεία, λίγο πιο πέρα από το ∆υτικό Προσφυγικό 

Συνοικισµό, χαροκαµένες µανάδες και αδελφές ανακατεύουν µε τα χέρια και τα πόδια 
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την άµµο και ξεχώνουν πτώµατα πατριωτών που η γερµανική βαρβαρότητα έριξε 

ανακατεµένα σ’ ένα τεράστιο λάκκο στις 23 Φλεβάρη του 44…”
93

. 

 

εφ. «ΘΑΡΡΟΣ» 12-2-1949 

 

4
ο
 . “ …δια να εισαχθούν εις δίκην οι Γερµανοί δήµιοι των 480 Μεσσηνίων, οι 

οποίοι εκτελέστηκαν εν µια νυκτί εις το Σύνταγµα Καλαµών την 8
ην

 Φεβρουαρίου 

1944 …” 
94

. 

                                                           
93

 Βλ. εφ. «Σημαία», 29 Μαϊου 1945. 
94

 Βλ. εφ. «Θάρρος», 14 Νοεμβρίου 1946.  



[47] 

 

5
ο 

. Την 1 Αυγούστου 1983, δηµοσιεύεται υπό τύπου επιστολής, ένα άρθρο 

του Γεωργίου Χ. Κανελλόπουλου µε τίτλο «Η Συµβολή της Σκάλας στην Αντίσταση». 

Οι εκτελεσθέντες, σύµφωνα µε το άρθρο φθάνουν τους 327 
95

. 

Οι απώλειες των Γερµανών σύµφωνα µε τις µαρτυρίες που καταθέσαµε στην 

ερευνά µας ανέρχονται περί τους 50 , νεκροί ,τραυµατίες και αιχµάλωτοι καθώς και 

λάφυρα οπλισµού και ιµατισµού ένας κατάλογος 80 ονοµάτων «συναγωνιστών». 

Κατά τον Γερµανό Φρούραρχο Καλαµάτας οι νεκροί γερµανοί είναι 10. Οι απώλειες 

του ΕΛΑΣ ένας νεκρός στρατιώτης. Οι απώλειες του άµαχου πληθυσµού από τα 

οµαδικά αντίποινα πάνω από 300. Συγκρίνοντας τις απώλειες των δύο πλευρών ο 

καθένας µπορεί να διαπιστώσει ότι η ενέδρα του Αγίου Φλώρου απέβη τελικά εις 

βάρος των Ελλήνων που ζούσαν στην Καλαµάτα (10-50 Γερµανοί έναντι 300-380 

Ελλήνων) καθώς και των τριών χωριών Αγίου  Φλώρου, Σκάλας και Χριστοφιλέϊκων 

που λεηλατήθηκαν, κάηκαν και καταστράφηκαν. Οπότε τίθεται το ερώτηµα γιατί 

αποφασίσθηκε η επιχείρηση ενέδρα του Αγίου Φλώρου και ποιος διέταξε την 

διεξαγωγή της 
96

. 

Συνέντευξη του Ναπολέοντα Παπαγιαννόπουλου αξιωµατικού του ΕΛΑΣ και 

επί κεφαλής της ενέδρας στον Άγιο Φλώρο , στις 5 Φεβρουαρίου 1944 δηµοσίευσε η 

εφηµερίδα «ΛΕΥΤΕΡΙΑ» του Μυστικού Τύπου της εποχής. 

“Εµείς αγωνιζόµαστε για το λαό και σαν τέτοιο αγώνα που κάναµε, δεν 

µπορούµε να δηµιουργήσουµε ποτέ κατάσταση τέτοια που οι ζηµιές να είναι 

περισσότερες από τις ωφέλειες. ∆ε βγήκαµε στο βουνό από κανένα άλλο κίνητρο παρά 

µόνο από τον πόνο που νοιώθαµε για τον πολυβασανισµένο λαό µας. Μέσα σ’ ένα 

τέτοιο τιτάνειο αγώνα, που δύο µεγάλα στρατόπεδα µάχονται, από τη µια µεριά οι 

φασιστικές δυνάµεις, οι δυνάµεις του σκοταδιού και της βαρβαρότητας και από την 

άλλη οι δυνάµεις της προόδου και του πολιτισµού, οι θυσίες θα είναι βέβαια µεγάλες. Η 

ιστορία µας διδάσκει πως οι αγώνες πάντοτε απαιτούν θυσίες. Ξέραµε, λοιπόν, πως αν 

κάναµε το χτύπηµα στον Άγιο Φλώρο θα είχαµε αντίποινα των Γερµανών. Κρίναµε 

όµως πως το κάψιµο 2 ή 3 χωριών, θα ήταν µικρότερη ζηµιά από την ωφέλεια που 

είχαµε πιάνοντας τους καταλόγους εκείνους, που περιείχαν τα ονόµατα τόσων και 
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τόσων συναγωνιστών που µάχονται πρωτοπόροι στο Εθνικοαπελευθερωτικό µας 

αγώνα. Έτσι ενεργούµε εµείς πάντοτε στο ΕΛΑΣ …  .”
97

 

Τα όσα δήλωσε ο νεαρός τότε δευτεροετής ευέλπιδας και στέλεχος του 

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ (ΚΚΕ) «συναγωνιστής Ναπολέοντας» ήταν θεωρητικά και επιπόλαια. 

Γνωρίζοντας ότι στην Καλαµάτα δυο µέρες πριν είχαν συλληφθεί και κρατούντο στο 

Στρατόπεδο 400 πατριώτες τότε ήτο αδιανόητη η επιχείρηση της  ενέδρας του Αγίου 

Φλώρου. Καθώς επίσης δεν θεωρείται µικρότερη ζηµιά η απώλεια των 400 και 

µεγαλύτερη  ωφέλεια η σωτηρία των 80 «συναγωνιστών» του γερµανικού καταλόγου. 

Ήταν σε όλους γνωστό ότι οι επιχειρήσεις αυτές τις πιο πολλές φορές ήταν παθητικές 

για την Ελλάδα και σαν συνέπεια είχαν πολλαπλάσιες ζηµιές στον άµαχο πληθυσµό. 

Σκοπός πολλές φορές
98

 του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στήνοντας ενέδρα δεν ήταν η εξόντωση 

λίγων Γερµανών στρατιωτών, αλλά ο εξαναγκασµός των ανδρών της περιοχής που 

κινδύνευαν στη συνέχεια από τα αντίποινα των γερµανών να καταφεύγουν στα βουνά 

και να στρατολογούνται στον ΕΑΜ/ΕΛΑΣ
99

. 

Λέγεται επίσης ότι τα πτώµατα των Γερµανών στρατιωτών µετά τη µάχη του 

Αγίου Φλώρου ήταν παραµορφωµένα κατά τρόπο άγριο και τα τόσα σκληρά 

αντίποινα των Γερµανών ήταν επηρεασµένα και από αυτό το γεγονός. Μετά από αυτό 

εδόθη εντολή στον ΕΑΜ της περιοχής να σταµατήσουν την άγρια και απάνθρωπο 

συµπεριφορά προς τα θύµατα
100

. 

Ο Γερµανός Φρούραρχος Καλαµάτας Αντισυνταγµατάρχης Έγκχολµ εκδίδει 

επίσηµη ανακοίνωση –διαταγή και επιβάλλει την κοινή έκδοση των τριών 

εφηµερίδων «Τα Νέα», «Σηµαία», και «Θάρρος» που εκδίδονταν τότε στην 

Καλαµάτα. Ο τίτλος ήταν «Τα Νέα -Σηµαία – Θάρρος» και καθηµερινά θα έκαναν 

δύο κοινές εκδόσεις µία το πρωί και µία το µεσηµέρι.
101
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Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1944 στην Καλαµάτα έγινε µπλόκο από 

ταγµατασφαλίτες και Γερµανούς και συνέλαβαν 5.000 άµαχους πολίτες. Κατόπιν 

επιλογής κράτησαν περί τους 500, και την εποµένη σε δεύτερο µπλόκο, έπιασαν 

άλλους 2.000 περίπου. Την επιλογή έκανε µια οµάδα Αξιωµατικών των Ταγµάτων 

Ασφαλείας , µε πρόεδρο τον τότε διορισµένο από τους Γερµανούς Νοµάρχη 

Μεσσηνίας γιατρό ∆ηµήτριο Περρωτή. Τις µέρες αυτές είχε προηγηθεί η ενέδρα του 

Αγίου Φλώρου όπου εκεί σκοτώθηκαν 19 Γερµανοί. Σε αντίποινα οι Γερµανοί µαζί 

µε τους τσολιάδες εκτέλεσαν 500 πολίτες. Οι πιο πολλοί από αυτούς ήταν αθώοι και 

ανύποπτοι διότι µόνο 50 εξ αυτών ήταν ενεργά µέλη του ΕΑΜ 
102

. Κατά τα τέλη 

Μαρτίου 1944 δηµοσιεύθηκε στις τοπικές εφηµερίδες ότι ενεκρίθη από το Υπουργείο 

Εθνικής Πρόνοιας πίστωση 600 εκατοµµυρίων δραχµών για παροχή βοηθηµάτων στις 

οικογένειες των εκτελεσθέντων πολιτών λόγω αντιποίνων
103

. 
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 Όταν έγινε γνωστό στην Καλαµάτα, ότι οι Αντάρτες ξανακτύπησαν στον Άγιο 

Φλώρο τους Γερµανούς, αυτοµάτως διαδόθηκαν πολλές φήµες για το τι θα 

επακολουθήσει. Ακούστηκε ότι θα εκκενωθεί η πόλη και ότι θα εφαρµοστούν 

αντίποινα πιο σκληρά από τα πρώτα. Οι εκτελέσεις των εκατοντάδων συµπολιτών 

ήταν ακόµα νωπές. Οι διαδόσεις για το τι θα συµβεί οργίαζαν. Ο φόβος είχε 

κυριεύσει τους πάντες. Έπρεπε σύντοµα να ληφθούν πρωτοβουλίες προκειµένου να 

µην ξανασυµβούν γερµανικές εκτελέσεις και γερµανικές θηριωδίες. Έτσι λοιπόν 

έλαβε πρώτος πρωτοβουλία ο Πρόεδρος του ∆ικηγορικού Συλλόγου, 

συνεπικουρούµενος από το Μητροπολίτη και το ∆ήµαρχο της πόλης. Απεφασίσθη η 

δηµιουργία µιας Παλλαϊκής Επιτροπής προκειµένου η Καλαµάτα να µη γίνει 

Καλάβρυτα.
104

 Κατάφεραν µετά από αυτό να ανατρέψουν τους ισχυρισµούς του 

γερµανού Φρουράρχου και να τον καθησυχάσουν για τα περαιτέρω.
105

 Στις 21 

Φεβρουαρίου ο ∆ήµος Καλαµάτας δηµοσιεύει στις τοπικές εφηµερίδες
106

 πρόσκληση 

η οποία περιβαλλόταν από µαύρο πλαίσιο
107

 «εις ένδειξη πένθους». Στην πρόσκληση 

καλεί τον Καλαµατιανό λαό να προσέλθει στις 3.30 απογευµατινή έξω από το 

∆ηµαρχείο και από εκεί να συνοδεύσουν την εκφορά των γερµανών στρατιωτών που 

θα γινόταν στο γερµανικό νεκροταφείο της πόλης. Αναφέρει επίσης στην πρόσκληση 

που δηµοσιεύθηκε τα καταστήµατα της πόλης να παραµείνουν το απόγευµα κλειστά 

εις ένδειξη πένθους. 

 
                                     «Τα Νέα-Σηµαία-Θάρρος» 21 Φεβρουαρίου 1944 
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Ο κόσµος της Καλαµάτας ανταποκρίθηκε στο κάλεσµα και µεγάλο πλήθος 

ανεξαρτήτου τάξεως παραβρέθηκε στην κηδεία των εννέα γερµανών στρατιωτών. 

Επίσης την κηδεία παρακολούθησαν ο Νοµάρχης κ. Περρωτής, ο ∆ιοικητής του 

Τάγµατος Ασφαλείας κ. Αλεξόπουλος µετά των Αξιωµατικών, ο ∆ηµαρχών κ. 

Λυµπερόπουλος µετά του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (ο ∆ήµαρχος Καλαµάτας ιατρός 

Φώτιος Τσαγκάρης είχε υποβάλλει την παραίτησή του, από 14-2-1944 και βρισκόταν 

στην Αθήνα), οι προϊστάµενοι των ∆ηµοσίων Υπηρεσιών, οι ιερείς της πόλης, οι 

διευθυνταί των τραπεζών της πόλης, τα Προεδρεία των επιστηµονικών, 

επαγγελµατικών και εργατικών σωµατείων κ.λπ.
108

  

Μετά τις παραπάνω ενέργειες το κλίµα βελτιώθηκε και τα αντίποινα 

αποφεύχθηκαν. Την εποµένη κιόλας της κηδείας στο τοπικό τύπο δηµοσιεύθηκε 

ανακοίνωση από τον ∆ιοικητή τον Πλοίαρχο Χόρς Γκέρλαχ, της Γερµανικής 

∆ιοικήσεως της Ναυτικής Άµυνας Πελοποννήσου που είχε έδρα την Καλαµάτα. Η 

ανακοίνωση υπογράµµιζε την ικανοποίηση για τη στάση και τη συµµετοχή στην 

κηδεία του καλαµατιανού λαού.  

 

«Θάρρος» 22 Φεβρουαρίου 1944 

Η συµµετοχή του κόσµου ήταν ήρεµη και τεράστια σε πλήθος, θα µπορούσε 

να χαρακτηρισθεί ως «πάνδηµος». 

                                                           
108

 Βλ. εφ. «Τα Νέα-Σημαία-Θάρρος» 22 Φεβρουαρίου 1944, αρ. φ. 8 



[52] 

 

  

                                  «Τα Νέα-Σηµαία-Θάρρος» 22 Φεβρουαρίου 1944 

Οι ευχαριστίες συνεχίζονται τις επόµενες ηµέρες να δηµοσιεύονται στον 

τοπικό τύπο, πρώτα από τον ∆ήµαρχο Καλαµάτας και µετά από τον Φρούραρχο. 

 

«Τα Νέα-Σηµαία-Θάρρος» 21 Φεβρουαρίου 1944 
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Ας σηµειωθεί εδώ, ότι µετά από απόφαση των Γερµανικών Αρχών 

προκειµένου να διευκολύνεται η λογοκρισία τους, οι τρείς εφηµερίδες της πόλης από 

14 Φεβρουαρίου 1944 εκδίδονταν σε κοινή έκδοση µε ονοµασία : «Τα Νέα-Σηµαία-

Θάρρος».
109

 Τα δηµοσιεύµατα των απαγορεύσεων από τις ντόπιες και ξένες αρχές 

συνεχίζονται. Σχετικό δηµοσίευµα ακολουθεί παρακάτω: 

 

«Τα Νέα-Σηµαία-Θάρρος» 23 Μάιου 1944 

 

Η εφηµερίδα του ΕΑΜ έγραφε δέκα έξη µήνες µετά από το γεγονός της 

κηδείας των εννέα στρατιωτών τα εξής: “ Οι εθνικόφρονες παρακολουθούν την κηδεία 
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των Γερµανών και βρίζουν τους εγκληµατίες του ΕΛΑΣ που χτυπούν τους Γερµανούς 

και τους … εξαγριώνουν. Η Σηµαία κλαίει και οδύρεται για το έγκληµα αυτό του 

ΕΛΛΑΣ …”.
110

 

 Το σχόλιο της εφηµερίδας κρίνεται υπερβολικό. Οι Καλαµατιανοί 

παρακολούθησαν την κηδεία, ανεξαρτήτως πεποιθήσεων και η συµµετοχή τους δεν 

είχε κανένα άλλο σκοπό παρά να αποτρέψει και δεύτερα πιο αυστηρά αντίποινα από 

την πλευρά των Γερµανών. Εδώ µπορούµε να ισχυριστούµε ότι  µπορεί να ήταν και 

ένα έξυπνο τέχνασµα κάποιων προκειµένου να αποφευχθούν τα αντίποινα. 

 Από σκοπιµότητα και φόβο γράφει ο Γρηγόρης Κριµπάς σύσσωµη η πόλη 

παρακολούθησε την κηδεία σα βουβός χορός αρχαίας τραγωδίας. Το µέγεθος του 

πλήθους ήταν πρωτοφανές. Ήθελε να εξευµενίσει το θηριώδη κατακτητή για να 

γλιτώσει τους ανθρώπους που είχαν συλληφθεί στο µεγάλο µπλόκο της Αγοράς, πριν 

λίγες µέρες, από την εκδικητική του µανία, χωρίς να γνωρίζει ότι ήταν ήδη 

νεκροί…
111

 

  Όµως αναρωτιόταν, τότε, ο κόσµος σε τι απέβλεπε η δεύτερη ενέδρα στον 

Άγιο Φλώρο, γιατί έγινε, και αν η ηγεσία του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ τη διέταξε ή έγινε µε 

πρωτοβουλία των ανταρτών της περιοχής
112

.    

 

3.2  Τέλος κατοχής. Κατάληψη Καλαµάτας από ΕΑΜ. (9-9-1944) 

 Τοποθετώντας το ζήτηµα στο ιστορικό του πλαίσιο η έρευνα προσπαθεί έτσι 

να κατανοήσει την καχυποψία, που δηµιουργήθηκε  κατά τη διάρκεια της Κατοχής, 

ανάµεσα στους  Καλαµατιανούς και στο ελληνικό κράτος. Από την άλλη, η 

φασιστική κατοχή της Καλαµάτας προσεγγίζεται και ως ένα σύστηµα δοµών 

εξουσίας, που λειτούργησαν µε επιτυχία ή αποτυχία, σε επίπεδο τοπικής 

αυτοδιοίκησης και διοικητικών αρχών.  

 Μετά την αποχώρηση των Γερµανών στις 5 Σεπτεµβρίου 1944 η 

Χωροφυλακή ήταν η µόνη επίσηµη ένοπλη εξουσία στη πόλη της Καλαµάτας. Την 

επόµενη κιόλας ηµέρα 6 Σεπτεµβρίου, ηµέρα αποχώρησης των Γερµανών από την 
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Καλαµάτα, οι τοπικές αρχές που έως τότε συνεργάζονταν µε τους κατακτητές, 

καλούσαν το λαό να παραστεί στη δοξολογία στην Μητρόπολη για την 

Απελευθέρωση.  Μια µέρα αργότερα ο «στρατιωτικός διοικητής» ανθυπολοχαγός 

Νικόλαος Θεοφάνους και ο συνεργάτης του στο τοπικό Τάγµα Ασφαλείας, 

εισαγγελέας  Αλέξανδρος  Γαλλόπουλος, έκαναν µια χειρονοµία καλής θέλησης προς 

το ΕΑΜ. Απελευθέρωσαν από τις τοπικές φυλακές όλους τους εαµίτες που είχαν 

συλλάβει οι Γερµανοί σε συνεργασία µε τους ταγµατασφαλίτες. ∆εν παράλειψαν 

όµως και αυτή τη φορά να χαρακτηρίσουν  το ΕΑΜ εγκληµατική οργάνωση.
113

 

Στις 9 Σεπτεµβρίου 1944 ο ΕΛΑΣ κύκλωσε την Καλαµάτα µε σκοπό να 

αιχµαλωτίσει ολόκληρο το Τάγµα Ασφαλείας και τη Χωροφυλακή. Τα τµήµατα του 

9
ου

 Συντάγµατος και τρία Τάγµατα του 8
ου

 Συντάγµατος Λακωνίας  εισέβαλλαν στην 

πόλη απ’ όλα τα σηµεία. Η µάχη άρχισε τα χαράµατα. Οι ταγµατασφαλίτες 

οχυρώθηκαν στο Στρατόπεδο Παπαφλέσσα (Σύνταγµα), το Κάστρο, στο κτίριο στους 

Ταξιάρχες, το Α΄ Αστυνοµικό τµήµα, το καφενείο Πάνθεον, το ξενοδοχείο Ρεξ, το 

∆ικαστικό µέγαρο, το Β΄ Αστυνοµικό τµήµα και στο εργοστάσιο Σταµατελάκη
114

. 

Με την επίθεση των ανταρτών, πρώτοι που σήκωσαν άσπρη σηµαία ήταν οι 

ταγµατασφαλίτες στο Σύνταγµα εκεί είχαν επιτεθεί τα δύο από τα τρία Τάγµατα του 

8
ου

 Συντάγµατος. Ο λόχος του Θανάση Καρδάση  κύκλωσε το Κάστρο της 

Καλαµάτας  και µετά από σκληρή µάχη έσπασαν τις πόρτες στις φυλακές 

Αλεξανδράκη, οι χωροφύλακες παραδόθηκαν και  οι φυλακισµένοι πήραν τα όπλα 

τους και ακολούθησαν τον  ΕΛΑΣ. Το µεσηµέρι έπεσε το Κάστρο. Από πυρά 

ταγµατασφαλιτών από το Κάστρο σκοτώθηκε ο διοικητής του 9
ου

 Συντάγµατος 

Συνταγµατάρχης Γιάννης Σέρβος. Τη διοίκηση µετά ανέλαβε ο Ταγµατάρχης Ηλίας 

Κλάπας.
115

  Στα γραφεία της ∆ιοίκησης Χωροφυλακής Μεσσηνίας έγινε σύσκεψη, το 

απόγευµα της 9
ης

 Σεπτεµβρίου 1944, µεταξύ των αξιωµατικών της ∆ιοικήσεως, ενώ 

πλησίαζε το τέλος της κατάληψης της Καλαµάτας από το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ. Μετά από 

πολύωρη σύσκεψη επεκράτησε η άποψη να επιζητηθεί συνάντηση µε τους 

αξιωµατικούς του ΕΛΑΣ, προκειµένου να τερµατισθεί η αδελφοκτονία που 

συντελείται. Ο ∆ιοικητής της Χωροφυλακής µετέφερε την απόφαση αυτή στον 

Νοµάρχη  Περωττή και επέστρεψε µε διαφορετική γνώµη. Αυτά αναφέρονται στην 
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έκθεση του Νικολάου Τζάννε, Ταγµατάρχη τότε της Χωροφυλακής. 
116

  Πριν πέσει το 

Πάνθεον , παραδόθηκαν οι 62 ταγµατασφαλίτες που βρίσκονταν οχυρωµένοι στα 

γραφεία του διοικητηρίου τους, που ήταν στη κλινική Σαραντάκη, κοντά στην 

πλατεία Ταξιαρχών. Το βράδυ, τελευταία έπεσαν το Πάνθεον, το Ρεξ και η Νοµαρχία. 

Η µία µετά την άλλη οι εστίες αντίδρασης των ταγµατασφαλιτών έπεφταν.
117

 Το 

µένος του όχλου κατά των ταγµατασφαλιτών ήταν τεράστιο. Αυτή η µανία ως 

αποτέλεσµα οφειλόταν κατά ένα µέρος και στην προπαγάνδα του ΕΑΜ,  που γινόταν 

µέσω δηµοσιευµάτων του. ∆ηµοσιεύµατα των εφηµερίδων του ΕΑΜ ανέφεραν, ότι ο 

κόσµος είχε εξοπλιστεί µε ρόπαλα, τσεκούρια, µαχαίρια κλαδευτήρια και είχαν 

ξεχειλίσει τους δρόµους και κανένας δεν µπορούσε να συγκρατήσει το εξαγριωµένο 

πλήθος.
118

 Με την ολοκλήρωση της κατάληψης της πόλης από τον ΕΑΜ, οι 

αιχµάλωτοι έφθαναν τους 400. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγεται και ο ∆ήµαρχος 

Καλαµάτας Καρατζάς µε τη γυναίκα του και τα παιδιά τους καθώς και 37 

αξιωµατικοί. Οι νεκροί  ξεπερνούν τους 100.  

Την εποµένη 10 Σεπτεµβρίου 1944 , διεξήχθη στην Καλαµάτα η γιορτή του 

ΕΑΜ. Στην Καλαµάτα µίλησαν εκπρόσωποι του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της 

Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας.
119

 

Μετά την απελευθέρωση της Καλαµάτας παραδειγµατική τάξη και πειθαρχεία 

επικράτησε στην πόλη αναφέρουν τα δηµοσιεύµατα της εαµικής εφηµερίδας 

«Ελεύθερη Μεσσηνία» παρά την εχθρική προπαγάνδα, που µιλούσε για 

αγριάνθρωπους.
120

  Κατά την εφηµερίδα κανείς πολίτης δεν είχε να φοβηθεί τίποτα 

και οποιοδήποτε παράνοµο κρούσµα έπρεπε να το καταγγέλλουν οι πολίτες στην 

Εθνική Πολιτοφυλακή. Η Λαϊκή Επιτροπή της πόλης της Καλαµάτας µε ανακοίνωσή 

της ανέφερε ότι µόνο µε την αποκατάσταση της τάξης και της ασφάλειας µπορούν οι 

άνθρωποι να ανοίξουν τα µαγαζιά τους και να επιστρέψουν στις δουλειές τους. 

Επίσης  είχε υποσχεθεί να µαζέψει όλα τα εκρηκτικά από την πόλη που είχαν µείνει 

από τον πόλεµο.
121
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Ο Βρετανός αξιωµατικός σύνδεσµος Gibson, ενηµερώνοντας τους 

προϊσταµένους του ανέφερε ότι για τη σφαγή οµήρων στο Μελιγαλά ευθύνονταν το 

αγριεµένο πλήθος και όχι οι ένστολοι του ΕΛΑΣ. Με τον ίδιο τρόπο λιντσαρίστηκαν 

οι φυλακισµένοι άντρες των Ταγµάτων ασφαλείας στην Πύλο, όταν η Εθνική 

Πολιτοφυλακή δεν κατάφερε να συγκρατήσει το εξαγριωµένο πλήθος, ακόµα και 

µετά από χρήση πυρών εναντίον του.
122

 

Πρώτο µέληµα της ηγεσίας του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ µετά την κατάληψη της 

Καλαµάτας από τις δυνάµεις του ήταν η λειτουργία του Ανταρτοδικείου. Ως χώρος 

συνεδριάσεών του την 11
ην

 Σεπτεµβρίου 1944 ορίσθηκε η Πανταζοπούλειος  Λαϊκή 

Σχολή, σηµερινό Πνευµατικό Κέντρο Καλαµάτας. Εκεί το Ανταρτοδικείο 

λειτούργησε το διάστηµα 13-26 Σεπτεµβρίου 1944. Ο φανατισµός και οι 

δηµιουργηθείσες αντιπαλότητες και τα πάθη απ’ ό,τι φαίνεται στη συνέχεια δεν 

επέτρεψαν στο Ανταρτοδικείο να λειτουργήσει κατά τρόπο συνοπτικό. Σε αρκετές 

περιπτώσεις  όχι µόνο δεν απέδωσε δικαιοσύνη αλλά απεναντίας οδηγήθηκε σε 

«ξεκαθάρισµα λογαριασµών». 

 

3.3  Ο τελευταίος κατοχικός Νοµάρχης. 

 Τις  πιο κρίσιµες ώρες για την Καλαµάτα ανέλαβε τα καθήκοντά του  ως νέος 

Νοµάρχης µετά από απόφαση της Κυβέρνησης ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου 

Μεσσηνίας γιατρός κ. ∆ηµήτριος Περρωτής, µε καταγωγή από τη Σπερχογεία, από 

οικογένεια µε πολιτική εµπειρία. Αυτό έγινε στις 15/10/1943. Ο ∆ηµήτριος  

Περρωτής είχε αποτύχει  επανειληµµένως να εκλεγεί βουλευτής, όπως και ως 

υποψήφιος  ∆ήµαρχος Καλαµάτας δεν είχε πείσει το λαό της πόλεως.
123

 

 Οι δολοφονίες των Ιωάν. Γιαλουράκη Μοιράρχου έ.ά. και του ∆ιοικητή της 

∆ιοικήσεως Χωροφυλακής Μεσσηνίας, Μοιράρχου Σωτηρίου Κατή, από την ΟΠΛΑ 

του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, ο Γερµανικός στρατός είχε επιβάλλει περιοριστικά µέτρα στην 

κυκλοφορία των πολιτών. Την ίδια µέρα που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Νοµάρχης, 

η ΟΠΛΑ ξαναχτύπησε και σκότωσε στο σπίτι της µητέρας του που διέµενε το νέο 
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∆ιοικητή Χωροφυλακής Μεσσηνίας Ταγµατάρχη  Ιωάννη Ζερβόπουλο, πριν 

προλάβει να εγκατασταθεί στην νέα του θέση. 

 Την Τρίτη µέρα από την ανάληψη των καθηκόντων του ο νέος Νοµάρχης, 

∆ηµήτριος Περρωτής µε ανακοίνωση του γνωστοποιεί µέσω των εφηµερίδων την 

άρση των περιοριστικών µέτρων. Την ίδια µέρα δηµοσιεύεται και ανώνυµο κείµενο 

µε τίτλο «ΣΥΝΕΝΟΗΣΙΣ».  Αντίγραφά τους από το  «Θάρρος» παραθέτω παρακάτω:  

 

«Θάρρος» 19 Οκτωβρίου 1943 

 

 

«Θάρρος» 19 Οκτωβρίου 1943 
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Όπως εξελίχτηκαν τα πράγµατα τα δηµοσιεύµατα ήταν παραπλανητικά και ο 

κόσµος πείστηκε από αυτά και αµέριµνος επανήλθε στην εργασία του και 

κυκλοφόρησε στην πόλη. Μέσα σε µια εβδοµάδα ο Γερµανικός στρατός έκανε τις 

πρώτες οµαδικές συλλήψεις στην Καλαµάτα. 

∆ύσκολη περίοδος αυτή για την πόλη της Καλαµάτας. Οι αγριότητες και από 

τις δύο πλευρές που εκδηλώνονται δηµιουργούν µίση και πάθη αγεφύρωτα. Ο καιρός 

περνά και φθάνουµε στις 5 Σεπτεµβρίου 1944, οι Γερµανοί φεύγουν από την 

Καλαµάτα και η πόλη από την εποµένη είναι ελεύθερη.
124

  Μετά την αποχώρηση των 

Γερµανών η διοίκηση της πόλης  περιήλθε  εξ ολοκλήρου στις Ελληνικές Αρχές, που 

είχαν διορισθεί από την «Ελληνική Πολιτεία»:
125

  

Νοµάρχης Μεσσηνίας ∆ηµήτριος  Περρωτής Ιατρός 

∆ήµαρχος Καλαµάτας Ηλίας Γ. Καρατζάς Φαρµακοποιός 

∆ιοικητής Ταγµάτων Ασφαλείας Ιωάννης  Χριστόφιλος Επίλαρχος 

∆ιοικητής II Εθελοντικού Τάγµατος Νικόλαος Θ.Θεοφάνους Ανθυπολοχαγός 

∆ιοικητής Χωροφυλακής Μεσ/νιας Ιωάννης Φραγκουδάκης Ταγµατάρχης 

 

Η παραπάνω διοίκηση δεν είχε διάρκεια διότι στις 9 Σεπτεµβρίου 1944 έγινε η 

κατάληψη της Καλαµάτας από τον ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και µετά από λίγες µέρες στις 17 

Σεπτεµβρίου 1944 συνέβη το λιντσάρισµα και η κατακρεούργηση των 18, που µεταξύ 

αυτών ήταν  ο Νοµάρχης  καθώς και οι διοικητές.
126

 Μετά την πολύνεκρη µάχη του 

Μελιγαλά  οι αρχηγοί συνελήφθησαν στη Μερόπη Μεσσηνίας. Μεταξύ αυτών ήταν ο  

Νοµάρχης ∆ηµήτριος Περρωτής, ο ταγµατάρχης Ιωάννης Χριστόφιλος, ο διοικητής 

Χωροφυλακής Καλαµάτας ταγµατάρχης Ιωάννης Φραγκουδάκης, ο εισαγγελέας  

Γαλλόπουλος  κ.ά. Αυτοί µετά τη σύλληψη µεταφέρθηκαν µε όχηµα στην Καλαµάτα. 

Το διάστηµα αυτό υπήρχε µεγάλη αναστάτωση στην πόλη της Καλαµάτας διότι µε 

υπόδειξη των ταγµατασφαλιτών είχαν συλληφθεί, βασανιστεί, βιαστεί και στη 

συνέχεια εκτελεστή αρκετοί πατριώτες. Έτσι το µίσος του λαού εναντίον των 
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ταγµατασφαλιτών και ιδιαίτερα ενάντια στους αρχηγούς τους ήταν τεράστιο.
127

 Όταν 

ο λαός πληροφορήθηκε τη σύλληψη των παραπάνω κατέκλυσε την πλατεία της 

Καλαµάτας. Όταν το όχηµα µε τους συλληφθέντες έφθασε στην πόλη, στην πλατεία 

Τριανού, ο όχλος ακινητοποίησε το όχηµα και ακολούθησε το λυντσάρισµα των 

αρχηγών των ταγµατασφαλιτών. Ήταν αδύνατον οι συνοδοί των κρατουµένων να 

αντισταθούν στο µανιασµένο πλήθος. Όµως εδώ µπορούµε να πούµε ότι δεν 

πάρθηκαν σωστά µέτρα ασφαλείας, ίσως, γιατί δεν υπολόγισαν το µεγάλο µίσος και 

την αγανάκτηση του λαού. Θα ήταν όµως προτιµότερο οι συλληφθέντες να 

µεταφερθούν στις φυλακές και στη συνέχεια σε δίκη, έτσι θα είχε αποφευχθεί το 

λυντσάρισµα το οποίο σε κάθε περίπτωση αποτελεί ντροπή και είναι απαράδεκτο και 

κατακριτέο. Οι φονικές συγκρούσεις µεταξύ ΕΛΑΣ και Ταγµατασφαλιτών θα 

µπορούσαν να είχαν αποφευχθεί, αν είχε εφαρµοστεί η πρόταση της ελληνικής 

κυβέρνησης του Καϊρου. Κάποιοι θέλησαν τις διαφορές τους να τις λύσουν µε τα 

όπλα αρνούµενοι τις εγγυήσεις, που δόθηκαν από τους συµµάχους. Αποτέλεσµα όλων 

αυτών ήταν οι φονικές µάχες του Μελιγαλά και Γαργαλιάνων που επακολούθησαν. 

 Η εφηµερίδα του ΕΑΜ «Λαϊκή Νίκη», δηµοσιεύοντας τα ονόµατα των 18 

του λιντσαρίσµατος, ως τίτλο γράφει «Τα ονόµατα των κατακρεουργηµένων 

προδοτών».
128

 Την εποµένη του λιντσαρίσµατος, τα πτώµατα των 

«κατακρεουργηµένων», απαγχονισµένων αιχµαλώτων µεταφέρθηκαν στο προαύλιο 

του τότε κοιµητηρίου του Αγίου Ιωάννου (Μπρέγιαννης), και παρέµειναν σε κοινή 

θέα. Αργότερα ρίφθηκαν σε έναν κοινό λάκκο. ∆εν διαβάστηκε νεκρώσιµη 

ακολουθία και δεν υπάρχει καµία αναφορά στο βιβλίο θανόντων του Ιερού Ναού 

Αγίου Γεωργίου Καλαµάτας, στον οποίο ανήκε το Κοιµητήριο. 
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∆.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Η απελευθέρωση και η ΕΑΜοκρατία 

 

4.1  Εαµοκρατία. 

Το ΕΑΜ σε επίπεδο πολιτικής µορφής ήταν, στην ουσία, η µετεξέλιξη του 

Παλλαϊκού Μετώπου του 1934. Το ΕΑΜ στη συνέχεια εξελίχθηκε σε µια ευρεία 

κοινωνική συµµαχία, πρωτοφανούς έκτασης, που έδωσε τη δυνατότητα σε ευρύτερες 

µερίδες του ελληνικού λαού να προσχωρήσουν. Σε µεγάλο βαθµό αυτό οφείλεται στο 

οξύ επισιτιστικό πρόβληµα που αντιµετώπιζε ο πληθυσµός και τον υποχρέωνε να 

καταφεύγει στα δίκτυα αλληλοβοήθειας, που παρείχε το ΕΑΜ 
129

. 

Οι ετερόκλητες πολιτικές δυνάµεις και τα µορφώµατα, που είχαν ενταχθεί στο 

ΕΑΜ, διευρύνονταν συνέχεια και υποχρέωναν σε άµβλυνση του κοινωνικού 

προγράµµατος καθώς και σε αποµάκρυνση τους πολιτικούς του προσανατολισµούς. 

Στην ουσία όµως, δεδοµένα για το ΕΑΜ ήταν τα δηµοσιοϋπαλληλικά και εργατικά 

στρώµατα που αποτελούσαν την κύρια συνιστώσα. Τα δηµοσιοϋπαλληλικά διότι, εξ 

αιτία της Κατοχής, είχαν χάσει τα προπολεµικά εργασιακά τους προνόµια και τα 

εργατικά διότι ο κατακτητής είχε εντατικοποιήσει την εργασία στις µονάδες 

παραγωγής 
130

. 

Επίσης, στις συνθήκες της Κατοχής οι επιτάξεις, οι λεηλασίες από τους 

Ιταλούς στρατιώτες και ιδίως η έλλειψη ασφάλειας σε όλη την ελληνική ύπαιθρο µε 

ειδική αναφορά στα φαινόµενα ζωοκλοπών και ληστειών έστρεψαν τις αγροτικές 

µάζες στις τάξεις του ΕΑΜ 
131

. Όλοι αυτοί οι παράγοντες εκτίναξαν το ΕΑΜ στα ύψη 

ξεπερνώντας κάθε προσδοκία τόσο ως προς την ταχύτητα ανάπτυξής του όσο και ως 

προς την κοινωνική του έκταση. Αναφορικά µε τον προσδιορισµό του αριθµητικού 

εύρους των µελών του ΕΑΜ, πηγές αναφέρουν ότι η συνολική δύναµη των µελών 

των εαµικών οργανώσεων της κατοχής ανέρχονται σε 1.500.000 µέλη. Μόνο στην 

Πελοπόννησο υπήρχαν περίπου 300.000 µέλη, δηλαδή το 20% του συνόλου 
132

. 
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Σύµφωνα µε την απογραφή του 1940, ο πληθυσµός της χώρας µας ήταν 

7.344.860. Με δεδοµένο ότι οι απώλειες λόγω του πολέµου και της πείνας της 

Κατοχής έφθαναν περίπου τους 500.000, ο πραγµατικός πληθυσµός  άνω των 10 ετών 

έφθανε τα 5.500.000 άτοµα. Τα ενταγµένα άτοµα σε εαµικές οργανώσεις έφθαναν το 

25% του πληθυσµού 
133

. 

Όλα αυτά είχαν ιδιαίτερο αντίκτυπο στη νεολαία. Σύµφωνα µε εκθέσεις 

κοµµατικών στελεχών, κατά την διάρκεια της Κατοχής, το ποσοστό συµµετοχής νέων 

(µέχρι 24 ετών) στις αντάρτικες οργανώσεις κυµαίνονταν από 40% έως 60%. Τα 

ποσοστά µεγάλωσαν κατά την περίοδο από το Μάρτιο του 1944 έως την 

Απελευθέρωση λόγω µαζικοποίησης της ΕΠΟΝ. 

Ακόµα και παιδιά σχολικής ηλικίας έως 14 ετών, περίπου 200.000 τα 

αποκαλούµενα «αετόπουλα», είχαν ενταχθεί στο ΕΑΜ και συµµετείχαν στην 

οργάνωση σχολικών δραστηριοτήτων κοινωνικής αλληλεγγύης και στην οργάνωση 

συσσιτίων 
134

. Αυτή η δύναµη του ΕΑΜ προσέδωσε ιδιαίτερη σηµασία και στη 

γυναίκα. Οι γυναίκες αποτελούσαν το 30%  του δυναµικού των εαµικών 

οργανώσεων. Συµµετείχαν κυρίως στην υποστήριξη των ένοπλων τµηµάτων του 

ΕΛΑΣ είτε µε την µορφή του εφοδιασµού είτε µε αυτή της ιατροφαρµακευτικής 

αγωγής. Όµως και ένας µεγάλος αριθµός γυναικών συµµετείχε και στα ένοπλα 

τµήµατα ως αντάρτισσες 
135

. 

Το κόµµα καθ’ όλη τη διάρκεια της Κατοχής εξελισσόταν ραγδαία σε µαζικό 

πολυσυλλεκτικό κόµµα, αντίστοιχο του κοινωνικά πολυσυλλεκτικού ΕΑΜ. Η 

διαδικασία επιταχύνθηκε ιδιαίτερα µετά τον Ιούλιο του 1943 µε την αυτοδιάλυση της 

Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Το ΕΑΜ, ως κοµµατικός φορέας µε δοµή οµόσπονδου 

πολιτικού σχήµατος Λαϊκής ∆ηµοκρατίας µε συµµετοχή και µικρότερων κοµµάτων 

και οργανώσεων, προσανατολιζόταν µε σαφήνεια στην κοινοβουλευτική εξέλιξή του, 

γεγονός, που έθετε στο περιθώριο το θέµα της εργατικής εξουσίας
136

. 

Μετά το καλοκαίρι του 1943 η αντιστασιακή οργάνωση ΕΑΜ και ο 

στρατιωτικός της βραχίονας ο ΕΛΑΣ  κατάφεραν να ελέγχουν και να διοικούν 

µεγάλα -ορεινά κυρίως- τµήµατα της Ελληνικής υπαίθρου. Η "εαµοκρατία", όπως και 
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οποιοδήποτε άλλο καθεστώς, διήρκεσε για ένα περιορισµένο χρονικό διάστηµα και 

αποτέλεσε, λόγω των έκτακτων συνθηκών αλλά και της ηγεµονεύουσας αριστερής 

ιδεολογίας, έναν εντελώς διαφορετικό και εναλλακτικό τρόπο άσκησης εξουσίας. Στο 

απόσπασµα, που ακολουθεί, ο Ιστορικός Mark Mazower συµπυκνώνει τις αρνητικές 

πτυχές της εµπειρίας αυτής για τους ορεινούς πληθυσµούς που την υπέστησαν
137

. 

 Το καλοκαίρι του 1943, όταν ήταν να επιταχθούν τρόφιµα και ζώα, συχνά 

επιλέγονταν µέλη του Ε∆ΕΣ. Επίσης, αν τα µέλη αρνούνταν να αφήσουν τον Ε∆ΕΣ 

για το ΕΑΜ, πολλές φορές έχαναν την ιδιοκτησία τους, προτού ακόµη δεχθούν πιο 

άµεσες απειλές. Οι αξιωµατικοί παρακολουθούνταν στενά, αν δεν προσχωρούσαν 

στον ΕΑΜ. Η Πολιτοφυλακή απένειµε σκληρή δικαιοσύνη, πολλές φορές µε τρόπο 

ιδιαίτερα ωµό.
138

. 

 Επρόκειτο για µια τυπική περίπτωση, όπου ο "ιδεολογικός ενθουσιασµός" 

είχε υποδαυλιστεί για φονικούς σκοπούς. "Αυτοί εδώ έχουν δικό τους καπετανάτο, 

δικούς τους νόµους" έγραφε ένας σαστισµένος και φοβισµένος νεαρός Αθηναίος που 

ήταν και αυτός κρατούµενος του ΕΑΜ. "Είναι δικτατορία...απόλυτη δικτατορία της 

υπαίθρου..." Το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ είχε αργήσει να αποκτήσει τον έλεγχο της 

Πελοποννήσου και η έντονα βασιλόφρονη στάση της κοινής γνώµης σε πολλές 

περιοχές της, ανάγκασε το ΕΑΜ να αγωνιστεί σκληρά ώστε να ετοιµάσει τους 

χωρικούς για την Λαοκρατία …
139

. 

Πολλοί διερωτούνται αν το ΚΚΕ επί κατοχής απλώς βοηθούσε τον αγώνα 

κατά των κατακτητών ή αν προετοίµαζε µεθοδικά την αρπαγή της εξουσίας και τον 

ένοπλο αγώνα κατά του αστικού κοινοβουλευτικού καθεστώτος. Το ΕΑΜ ήταν µία 

οργάνωση, στην οποία εντάχθηκαν βεβαίως πολλοί ακοµµάτιστοι πατριώτες για να 

απελευθερώσουν την πατρίδα από την τριπλή Κατοχή. Όµως το ΚΚΕ ποτέ δεν έχασε 

τον έλεγχο και χρησιµοποίησε τη στρατολόγηση αγνών πατριωτών για να έχει 

ετοιµοπόλεµο στρατό για την περίοδο µετά την Απελευθέρωση. Είναι 

χαρακτηριστική η τάση του ΕΛΑΣ (Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού) 
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να διαλύει µε φονικό τρόπο αντίθετες οργανώσεις ακόµη και την Κεντροαριστερή 

ΕΚΚΑ του Συνταγµατάρχη Ψαρρού.
140

  

Ο Άγγλος Συνταγµατάρχης Κρις Γουντχάουζ, ο οποίος ανήκε τότε στη 

βρετανική στρατιωτική αποστολή που στήριζε την ελληνική Αντίσταση, γράφει τα 

εξής χαρακτηριστικά: «Για τους ηγέτες του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ -όχι όµως και για πολλούς 

από τους οπαδούς τους, των οποίων ήταν εύκολο να εκµεταλλευθούν τον 

ενθουσιασµό- η πάλη κατά των Γερµανών ήταν δευτερεύουσα µέριµνα, η οποία 

αναλαµβανόταν µόνο για σκοπούς που εξυπηρετούσαν τον αρχικό σκοπό της 

κατακτήσεως της πολιτικής εξουσίας». Ο Γιουγκοσλάβος παρτιζάνος και συνεργάτης 

του Κοµµουνιστή ηγέτη Τίτο, ο γνωστός Βουκµάνοβιτς-Τέµπο, αν και υπήρξε για ένα 

διάστηµα σύµβουλος και συνεργάτης του ΚΚΕ, παραδέχεται ότι µερικές φορές ο 

ΕΛΑΣ σκοπίµως απέφευγε τη σύγκρουση µε τους Γερµανούς και Ιταλούς για να 

διατηρεί δυνάµεις για την κατάληψη της εξουσίας
141

. 

4.2 Αντιστασιακά δρώµενα και γεγονότα στην περιοχή της 

Καλαµάτας. 

 Ο Γιώργος ∆ηµητριάδης από τη Σπερχογεία, που ανήκε στο λόχο του 

Πυρπυρή, διηγήθηκε ότι µετά την δεύτερη ενέδρα του Αγίου Φλώρου η διµοιρία µου 

χτυπήθηκε µε τους Γερµανούς που ξέφυγαν από την ενέδρα κοντά στη διακλάδωση 

Πηδήµατος στο γεφύρι της Λιγδούς (ποταµός Άρις). Μετά την σύγκρουση έχασα το 

περίστροφό µου. Το βρήκε ο Τσαγκλής απ’ το Αριοχώρι και το πήρε µαζί του. Μετά 

µε µια παρέα έκατσε σε κάποιο µαγαζάκι στο χωριό. Ξαφνικά µπήκαν Γερµανοί και 

τους πιάσανε. Πάνω στον άτυχο Τσαγκλή βρήκαν το περίστροφό µου  και τον 

εκτέλεσαν.
142

 

Ο Κώστας Μπαξεβανάκης διηγήθηκε µια φοβερή περιπέτειά που είχε εκείνη 

την εποχή:  «Στις  27 Φεβρουαρίου γινότανε η κηδεία ενός Ταγµατασφαλίτη. Ήταν 

κουνιάδος του επιπλοποιού Νίκου Βαρβουτσή. Οι ταγµατασφαλίτες ήρθαν και µε 

πιάσανε στο µαγαζί µου (Φαρών και Λακωνικής). Με συνέλαβε ο Καµαρινέας και µ΄ 

έβγαλε στο δρόµο. Όπως ακούστηκε θέλανε να µε εκτελέσουνε πάνω στο φέρετρο για 
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αντίποινα. Ο ανθυπολοχαγός Τζουµάνης είπε στους άλλους: “Άµα πλησιάζει η κηδεία 

να που πείτε”. Η κηδεία θα περνούσε από την Λακωνικής, θα ανέβαινε τη Φαρών και 

θα κατέληγε στο νεκροταφείο. “ Έρχεται, έρχεται …” φώναξε κάποιος. Ο Τζουµάνης 

ανέβηκε στο πεζοδρόµιο… κοίταξε προς εµέ και τράβηξε το πιστόλι του. Κατάλαβα 

ότι θα µε σκότωνε. Σκέφτηκα να φύγω. Ήµουν πρωταθλητής µε χρυσό µετάλλιο 

δρόµου. ∆εν είχα άλλη επιλογή “το ΄βαλα στα πόδια”. Βαράτε του φώναξε ο 

Καµαρινέας µας έφυγε. Οι σφαίρες σφύριζαν γύρω µου και εγώ πήγαινα δεξιά –

αριστερά από στενό σε στενό. Επικράτησε πανικός, ο κόσµος που συνόδευε την 

κηδεία σκόρπισε. Νόµισαν ότι τους την έπεσαν οι αντάρτες.»
143

 

Ο επονίτης Στάθης Κοµµατάς διηγείται: Η ώρα ήταν 9 µε 10 τη νύχτα. Εγώ µε 

τον Ντιγκιντίγκι (Μπεγιώργο) νέα παιδιά βρήκαµε ένα µικρό ανοιχτό παράθυρο της 

αποθήκης των Γερµανών και µε ένα γάντζο, που µας έδωσε ο Μιχάλης 

Μαυροειδάκος, άνθρωπος της Οργάνωσης, καταφέραµε και πήραµε ένα πολυβόλο. 

Όταν φεύγαµε, είδαµε απέξω από το σπίτι του Φουρναράκη ( στην Ναυαρίνου) 

παρκαρισµένο ένα γερµανικό ποδήλατο. Το πήραµε εγώ µπροστά οδηγώντας και 

πίσω ο άλλος µε το πολυβόλο στον ώµο χαθήκαµε µέσα στη νύχτα αλλά µε 

προορισµό. Σκέφτοµαι σήµερα λέει ο Κοµµατάς µε πόση ευκολία παίζαµε µε το 

θάνατο. 

Ανέφερα τυχαία τρία ζωντανά γεγονότα προκειµένου να περιγράψω το κλίµα 

της εποχής, καθώς επίσης να αναδείξω την αυτοθυσία του ελληνικού λαού. Μέσα από 

τα παραδείγµατα γίνεται φανερό ότι η αξία της ζωής µπροστά στην κατάργησή της 

φαινότανε ασήµαντη. 

4.3 Η αποχώρηση των Γερµανών από την Καλαµάτα (5-9-1944). 

Τις εσπερινές ώρες της 5
ης

 Σεπτεµβρίου 1944 αποχώρησε από την περιοχή της 

Καλαµάτας ο Γερµανικός Στρατός Κατοχής. Η  µεσηµβρινή έκδοση της τοπικής 

εφηµερίδας αναφέρει: 

“ Η χθεσινή ηµέρα διέρρευσε ήρεµα και ήσυχα, η δηµόσια τάξη δεν διασαλεύθη 

ποσώς χάρις εις τα συντονισµένα δραστικά µέτρα, τα οποία έχουν λάβει αι ∆ιοικητικαί, 

Στρατιωτικαί και Αστυνοµικαί µας αρχαί. Εκείνο το οποίον έκαµε εξαιρετικήν 
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εντύπωσιν και εις τας Γερµανικάς  στρατιωτικάς αρχάς κατοχής είναι η στάσις την 

οποία τηρεί ο λαός απέναντι των αποχωρούντων Γερµανών στρατιωτών, τους οποίους 

προπέµπουν όταν εκείνοι φεύγουν, τους αποχαιρετούν φιλικώς”.
144

 

 Η εφηµερίδα είναι λογοκριµένη και αντιλαµβάνοµαι το ύφος των όσων 

γράφονται. ∆εν µπορώ όµως να δεχθώ τη φράση «τους αποχαιρετούν φιλικώς». Πως 

µπορεί να συνέβαινε αυτό όταν οι µνήµες της εκτέλεσης των 300 Καλαµατιανών την 

8 Φεβρουαρίου ήταν νωπές και σίγουρα κάποιοι εκ των συγγενών αυτών θα ήταν στο 

δρόµο και θα διαµαρτύρονταν. 

 Η αποχώρηση του Γερµανικού Στρατού από τη Μεσσηνία έγινε χωρίς 

µεγάλες αντιδράσεις και χωρίς καµία ενέδρα  από το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στο δρόµο 

Καλαµάτας –Τρίπολης που προσφερόταν για αυτό, ως κατ’ εξοχήν ορεινός
145

.  Ως 

γνωστόν στις 4 Σεπτεµβρίου 1944, οι Γερµανοί από όλες τις φρουρές της Μεσσηνίας 

συγκεντρώθηκαν στην Καλαµάτα και από εκεί αποχώρησαν. Εκείνη την περίοδο το 

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ ενδιαφερόταν όπως αποδείχθηκε για την κατάληψη των πόλεων που 

απελευθερώνονταν από τους Γερµανούς και όχι για την καταδίωξή τους
146

. 

Υπάρχει και µια άλλη εκδοχή που λέει ότι κατά τις µέρες που αποχωρούσαν οι 

Γερµανοί από την Καλαµάτα  και συγκεκριµένα στις 4 Σεπτεµβρίου 1944  το 9
ο
 

Σύνταγµα του ΕΛΑΣ έστησε ενέδρα από τη δεξιά πλευρά του δρόµου από την 

Θουρία έως τον Άγιο Φλώρο. Ήταν µια πολύ καλά οργανωµένη και στηµένη ενέδρα 

από την οποία οι Γερµανοί θα είχαν πολλές απώλειες. Όµως η ενέδρα προδόθηκε 

στους Γερµανούς από τους ταγµατασφαλίτες. Η φάλαγγα αποχώρησης των Γερµανών 

από την Καλαµάτα αποτελείτο από 200 αυτοκίνητα. Μόλις οι ταγµατασφαλίτες 

δέχτηκαν τα πρώτα πυρά από τους αντάρτες τραβήχτηκαν 50 µέτρα πλάγια και µαζί 

µε τους υποψιασµένους, από πριν, Γερµανούς, που διέθεταν µεγάλη δύναµη, 

κατόρθωσαν µε όλµους να απωθήσουν το 9
ο
 Σύνταγµα και να κατευθυνθούν προς 

Τρίπολη.
147

 

 Ο αείµνηστος Μητροπολίτης Μεσσηνίας Πολύκαρπος Συνοδινός, κατά το 

διάστηµα της Κατοχής επέδειξε µε τους λόγους του αλλά και µε τις πράξεις του 

πατριωτικό ήθος και εθνική δράση. Στις 4 Σεπτεµβρίου 1944  έκανε παράκληση µέσω 
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του τύπου στο Μεσσηνιακό Λαό προκειµένου να σεβαστούν τους γερµανικούς 

τάφους στο γερµανικό νεκροταφείο και να µη προβούν σε βεβηλώσεις.
148

 

Στις 6 Σεπτεµβρίου 1944 η Καλαµάτα πλέον είναι ελεύθερη, οι τοπικές 

εφηµερίδες εκδόθηκαν κανονικά η κάθε µία µόνη της. Τα κύρια άρθρα των 

εφηµερίδων αναφέρονται στην πολυπόθητη ελευθερία, την οποία ο Μεσσηνιακός 

λαός τη στερήθηκε 3 χρόνια, 4 µήνες και 7 ηµέρες. Παρακάτω παραθέτω µερικά 

αποσπάσµατα από τα κύρια άρθρα των εφηµερίδων: 

«Τα Νέα»   ∆ιευθυντής: Σπύρος Ηλ. Γιαννακόπουλος 

28 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1941 – 6 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 1944 

“Την παρελθούσαν  νύκτα ανεχώρησαν από τας Καλάµας και τα τελευταία 

τµήµατα του Γερµανικού στρατού Κατοχής…. Η σηµερινή ηµέρα δεν πρέπει να είναι 

µόνο ηµέρα χαράς … να είναι και µία ηµέρα αυτοσυγκεντρώσεως,… συναισθήσεως των 

υποχρεώσεων όλων µας …”.
149
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«Θάρρος»  Ιδιοκτήτης  Ιων. Μ. Αποστολάκης,  ∆ιευθυντής  Ιων. Π. Αναπλιώτης. 

ΑΠ’ ΤΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΒΓΑΝΜΕΝΗ 

“Κι’ ήλθεν η Λευθεριά …Κι’ ασπρογαλιάσαν οι ουρανοί. Και σπάσαν οι 

αλυσίδες της σκλαβιάς…. Λευθεριά!.. Λευθεριά!... Πίσω από τις µπλάβες βουνοκορφές 

του Ταϋγέτου, ανέτειλε λαµπρός, … ήλιος λευθεριάς…. Και των Εκκλησιών τα 

σήµαντρα χαρµόσυνα χτυπήσαν…”.
150

 

 

«Σηµαία»  ∆ιαχειριστής  Ιων. Β. Μιχαλακέας,  ∆ιευθυντής  Θ.Μ. Μαρκόπουλος 
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ΟΤΑΝ Η ΓΑΛΑΝΟΛΕΥΚΗ ΚΥΜΑΤΙΖΕΙ 

“Mετά τριάµισυ χρόνια η Καλαµάτα είναι και πάλι ελεύθερη. Πρώτη αυτή 

µεταξύ των ελληνίδων πόλεων εόρτασε την αποτίναξιν του ουνικού ζυγού. … Σήµερον 

πανηγυρίζοµεν. … Αι καρδίαι µας πάλλουν από συγκίνησιν και τα µάτια πληµµυρούν 

από δάκρια χαράς… Ας δώσουµε τα χέρια εχθροί και φίλοι της χθές και ας 

βροντοφωνάξουµε όλοι είµεθα Έλληνες  και σαν έλληνες θα ζήσουµε…”.
151

 

 

 

«Λευτεριά»  Εκδότης Ν.Ε. ΕΑΜ Μεσσηνίας 

ΧΤΥΠΟΥΝ ΟΙ ΚΑΜΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ 

“Χαρµόσυνα απ’ άκρη σ’ άκρη της Μεσσηνίας χτυπούν οι καµπάνες. Και µε 

γρηγοράδα της αστραπής το χαροποιό, το µεγάλο, το συγκινητικό µήνυµα της Λευτεριάς 

µεταδίδεται σε κάθε γωνιά…. Όλοι οι τίµιοι και αγνοί πατριώτες της Μεσσηνίας που 

πάλαιψαν τρία ολάκερα χρόνια αγώνα σκληρό κι’ ανελέητο ενάντια στους βαρβάρους 

ούνους καταχτητές, και δεν γονάτισαν! … ξεχύνονται στους δρόµους… Η ώρα του 

ξεκαθαρίσµατος των λογαριασµών είναι µπροστά µας. Πολίτες της Μεσσηνίας, µην 

ξεχνάτε το χρέος σας. ΣΤΑ ΟΠΛΑ!!!”.
152
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Παρακάτω δηµοσιεύεται η προκήρυξη του ∆ιοικητή των Ταγµάτων 

Ασφαλείας Καλαµάτας Ανθυποσµηναγού Νικολάου Θεοφάνους, που αγγίζει µε το 

ύφος της τα όρια του κωµικού. Από τις 6 Σεπτεµβρίου 1944, όπως ανεφέρθη, οι 

τοπικές εφηµερίδες εκδίδονταν η κάθε µία πάλι χωριστά.  

 

«Σηµαία» 7 Σεπτεµβρίου 1944 
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Από την παρακάτω δηµοσιευµένη απόφαση της ∆ιοίκησης του Τάγµατος 

Ασφαλείας Καλαµάτας ο καθένας πολύ εύκολα µπορεί να διακρίνει το πώς σε λίγες 

ώρες έχει αλλάξει ριζικά η κριτική των ταγµατασφαλιτών απέναντι στους 

κατακτητές. “ … απόλυσιν όλων των κρατουµένων… επειδή …ήρχισεν να πνέη ο 

ζωογόνος θείος και θεσπέσιος άνεµος της ελευθερίας εις ολόκληρον την πόλιν µας …” 

 

«Σηµαία» 7 Σεπτεµβρίου 1944 

 

4.4  Οι Γερµανοί φεύγουν, οι Ταγµατασφαλίτες µένουν. 

Εκτός από την µείωση των άσκοπων ενεργειών ο ΕΛΑΣ έπρεπε, για να 

συνεχίσει την αντίσταση, να βρει λύση στο πρόβληµα µε τους καταδότες. Εποµένως 

για τον ΕΛΑΣ ήταν πολύ ουσιαστικό η περιστολή φαινοµένων προδοσίας.
153

 Η 

κατάσταση αυτή επιδεινώθηκε µε την ίδρυση των Ταγµάτων Ασφαλείας διότι οι 

ταγµατασφαλίτες είχαν πρόσβαση στις τοπικές κοινωνίες γνωρίζοντες πρόσωπα και 
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πράγµατα. Στη Μεσσηνία, την περίοδο δράσης των Ταγµάτων, είχαν συλληφθεί και 

µεταφερθεί σε στρατόπεδα µετά από καταδόσεις πάνω από 1500 άτοµα.
154

 

Τα Τάγµατα Ασφαλείας µαζί µε τους Γερµανούς πήγαιναν στα χωριά, εκεί 

συγκέντρωναν στην πλατεία όλο τον πληθυσµό, και οι καταδότες φορώντας 

κουκούλες έδειχναν στους  Γερµανούς  ποιους άντρες και γυναικόπαιδα να 

συλλάβουν για εκδίκηση. 

Κάποιους από τους συλληφθέντες οµήρους οι Γερµανοί τους έπαιρναν και 

τους χρησιµοποιούσαν στις «κλούβες» ξέσκεπου βαγονιού. Η «κλούβα» ήταν το 

πρώτο βαγόνι του σιδηροδροµικού συρµού το οποίο αφού γέµιζε οµήρους και ήταν 

ξέσκεπο αποφεύγονταν έτσι οι επιθέσεις και τα σαµποτάζ των ανταρτών.
155

 Η εικόνα 

των καθηµαγµένων οµήρων στις «κλούβες», τα συχνά ατυχήµατα στα ζωσµένα µε 

εκρηκτικά βαγόνια προκαλούσαν οργή. 
156
Λόγω των γερµανικών αντιποίνων η νότια 

Πελοπόννησο είχε µετατραπεί σε περιοχή µε ατελείωτες σφαγές, απαγχονισµούς και 

µαζικές εκτελέσεις. Με βάση τα δεδοµένα αυτά, για την αντίσταση έµεναν δύο 

επιλογές είτε να σταµατήσει τις αντιστασιακές ενέργειες είτε να βρει τρόπους να 

περιορίσει τα αντίποινα των Γερµανών. Για να συνέβαινε όµως αυτό, χρειαζόταν και 

η συνδροµή των συνεργατών των Γερµανών.    

 Έτσι οι ταγµατασφαλίτες έγιναν µισητοί για αυτές τις αποτρόπαιες πράξεις 

τους.
157

 Οι ταγµατασφαλίτες αποτελούνταν από περιθωριακά άτοµα που είχαν 

στρατολογηθεί στην Αθήνα µεταξύ κακοποιών µε καταγωγή από την Μεσσηνία ή 

από αλλού ανάλογα για ποια περιοχή προορίζονταν να σταλούν. Κίνητρά τους ήταν 

το µίσος τους εναντίον των κοµµουνιστών και ο µισθός που τους δίδονταν. Αποστολή 

τους επίσης ήταν να ελέγχουν την µαύρη αγορά και να εισπράττουν τον φόρο της 

«δεκάτης» των προϊόντων για δικό τους όφελος.
158

 

Στα Τάγµατα είχαν στρατολογηθεί και άτοµα χωρίς την θέλησή τους λόγω του 

µέτρου της υποχρεωτικής επιστράτευσης µε απειλές κατά των οικογενειών τους και 

των περιουσιών τους. Υπήρχαν στην Καλαµάτα περιπτώσεις αξιωµατικών που 

φυλακίστηκαν µέχρι να ενδώσουν. Το ΕΑΜ προσπάθησε να απαντήσει στο 
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πρόβληµα των καταδοτών και ταγµατασφαλιτών µε εκφοβισµούς και συλλήψεις. Οι 

φυλακίσεις των συλληφθέντων ήταν αδύνατες λόγω των συχνών αναδιπλώσεων των 

ανταρτών. Το ΕΑΜ προσπάθησε να αποφύγει τις ακρότητες και τα αντίποινα. Αυτό 

όµως δεν επιτεύχθηκε διότι µέσω των, κατά τόπους, αντιστασιακών οργανώσεών του 

είχε προσχωρήσει πλήθος στοιχείων ξένων «προς τις πολιτικές παραδόσεις του 

κόµµατος», τυχοδιώκτες και αριβίστες, που εκµεταλλεύονταν την κοµµατική 

ταυτότητα και κατέφευγαν σε ατασθαλίες και βαρβαρότητες. 

 Η αποχώρηση των Γερµανών ήταν µια πρώτης τάξης ευκαιρία για τον ΕΛΑΣ 

να  τους σφυροκοπήσει. Αυτό όµως δεν έγινε, διότι,  όπως γράφει ο τότε επικεφαλής 

της Αγγλικής αποστολής και αργότερα βουλευτής του Εργατικού Κόµµατος, Ουϊλκις, 

… Η βρετανική Κυβέρνηση δεν επιθυµούσε να εµπλακεί ο ΕΛΑΣ σε επιχειρήσεις 

εναντίον των Γερµανών, αφού το πολιτικό γόητρο που θα προέκυπτε από µια τέτοια 

επιχείρηση δεν θα άρεσε στο Φόρεϊν Όφις αυτήν την περίοδο.
159

 Οι ταγµατασφαλίτες 

κάλυπταν τους Γερµανούς κατά την αποχώρησή τους και τους δίνονταν η ευκαιρία 

για µια τελευταία «συνεργασία». Οι Ταγµατασφαλίτες, κατά την αποχώρηση των 

Γερµανών στις 6 Σεπτεµβρίου 1944 από την Καλαµάτα, τους συνόδευσαν µέχρι την 

Τσακώνα µε προφυλακές, πλαγιοφυλακές και οπισθοφυλακές προκειµένου να είναι 

καλυµµένοι σε περίπτωση επίθεσης των ανταρτών. Οι Γερµανοί όπλισαν τους 

Ταγµατασφαλίτες µε τέλειο γερµανικό οπλισµό.
160
Στον Μοριά δρούσαν περίπου 

6000 ταγµατασφαλίτες εγκατεστηµένοι σε πολύ καλά εµπόλεµα σηµεία, άρτια 

εξοπλισµένοι από τους Γερµανούς και την προδοτική κυβέρνηση του Ράλλη και σε 

µικρότερο βαθµό από τους Άγγλους µέσω της εξόριστης κυβέρνησης. 

Οι Ταγµατασφαλίτες µετά την αποχώρηση των Γερµανών είδαν τους Άγγλους 

σαν σανίδα σωτηρίας. Πανικόβλητοι όπως ήταν, µετά την αποχώρηση των Γερµανών 

κατακτητών, βρήκαν την ευκαιρία να σωθούν αλλάζοντας αφεντικά. Η ανατροπή των 

ηθικών αξιών πληρώθηκε µε ποτάµια αίµατος. Ανύποπτος ο ελληνικός λαός έπεσε σε 

θανάσιµες παγίδες που του έστησαν διεθνείς δυνάµεις, εκµεταλλευόµενες τους 

ανεύθυνους ηγέτες της χώρας µας.
161

 

Μετά την ενέδρα της Θουρίας και Αγίου Φλώρου, που αναφέραµε, ο ΕΛΑΣ 

µε δύναµη περίπου 1000 ανταρτών εγκαταστάθηκε σε διάφορα σηµεία του Ταϋγέτου, 

                                                           
159

 Βλ. Κριμπάς, Γ. (2006): σ.276-277 
160

 Βλ. Αντωνακάκης, Χ. (2006): σ.118-119 
161

 Βλ. Κριμπάς, Γ. (2006): σ.278 



[74] 

 

στη  Νέδουσα,  Σίτσοβα,  Λαδά , Αλαγονία και Καρβέλι, που απείχαν µικρή 

απόσταση από την Καλαµάτα.  

Την εποµένη της αποχώρησης των Γερµανών 7-9-1944 τελέστηκε εις την 

Υπαπαντή δοξολογία για την απελευθέρωση της Καλαµάτας. Εκεί ακούστηκαν 

πολλοί εξωφρενικοί πανηγυρικοί που µπορούν να θεωρηθούν ως αποκορύφωµα του 

παραλόγου. Όπως του Νοµάρχη ∆ηµητρίου Περρωτή που ο βίος και η πολιτεία του 

και τα φιλογερµανικά του αισθήµατα µέχρι την αποχώρηση των Γερµανών ήταν 

γνωστά,   …εκφράσας την χαράν του,  ωµίλησεν για τον τόσο σκληρά δοκιµασθέντα 

µεσσηνιακό λαό … και καταλήγοντας ζητωκραύγασε υπέρ της ελευθερίας της 

Ελλάδας και του Βασιλέως. Όλοι οι πανηγυρικοί δηµοσιεύθηκαν στην εφηµερίδα 

«Θάρρος», στις 9-9-1944 όπως φαίνεται παρακάτω. 

 

 

Η ηγεσία του 9
ου

 Συντάγµατος και τα ανώτερα κλιµάκια αποφάσισαν να µην 

επιτεθούν στους ταγµατασφαλίτες της Καλαµάτας, αν δεν έλθουν πρώτα σε 

διαπραγµατεύσεις µαζί τους. Η απόφαση ήταν να εφαρµοστεί η εντολή της ελληνικής 

κυβέρνησης του Καϊρου. ∆ηλαδή οι ταγµατασφαλίτες να παραδώσουν τον οπλισµό 
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τους και να αφεθούν ελεύθεροι και να κριθούν αργότερα από την κυβέρνηση του 

Καϊρου όταν επιστρέψει στη Ελλάδα.  Οι Γερµανοί φεύγοντας στις 4 Σεπτεµβρίου 

από την Καλαµάτα προς Τρίπολη άφησαν πίσω τους ως αντικαταστάτες τους 

συνεργάτες τους ταγµατασφαλίτες, Νοµάρχη ∆ηµήτρη Περρωτή ιατρό, τον ∆ήµαρχο 

Ηλία Καρατζά φαρµακοποιό καθώς και τους ταγµατάρχη διοικητή Χωροφυλακής 

Ιωάννη Φραγκουδάκη και τον λοχαγό Νικόλαο Θεοφάνους στρατιωτικό διοικητή των 

ταγµάτων ασφαλείας. Επικεφαλής στην επιτροπή διαπραγµάτευσης µε τους αρχηγούς 

των ταγµάτων ασφαλείας τέθηκε ο ελληνοαµερικανός λοχαγός Τζων Φατσέας.
162

 Ο 

εκπρόσωπος των Άγγλων Γκίµσον δεν προσήλθε στην επιτροπή µε την πρόφαση ότι 

δεν είχε εντολή από την κυβέρνησή του. Στον ορεινό όγκο του Ταϋγέτου κυριαρχεί ο 

ΕΛΑΣ. Οι αντάρτες στις 8 Σεπτεµβρίου ξεκίνησαν από την Αρτεµισία Αλαγονίας για 

τη συνάντηση. Τους συνόδευε ο καταγόµενος από την Αρτεµισία Ιωάννης Γεωρ. 

Καρνούσκος.
163

 Οι επικεφαλής των ταγµατασφαλιτών άκουσαν τις προτάσεις των 

συµµάχων που µιλούσαν να παραδώσουν τον οπλισµό τους στον ΕΛΑΣ και να 

αποχωρήσουν ελεύθεροι σύµφωνα και µε εντολή της ελληνικής κυβέρνησης αλλά τις 

απέρριψαν. Ο επικεφαλής των διαπραγµατεύσεων Τζων Φατσέας γυρνώντας στην 

Καλαµάτα δήλωσε ότι είπε µετά την απόρριψη στον αρχηγό του ΕΛΑΣ Γιάννη 

Φράγκο (Ακρίτα): “ Κτυπάτε τους, είναι αµετανόητοι, είναι αλήτες”.
164

 Η αποτυχία 

των διαπραγµατεύσεων µεταξύ των ταγµατασφαλιτών Καλαµάτας και της 

συµµαχικής επιτροπής του ΕΛΑΣ υπήρξε µοιραία, για όσα επακολούθησαν και 

πυροδότησαν την αλληλοσφαγή. Η πρόταση απορρίπτεται µε αντιστροφή. Να 

παραδώσει ο ΕΛΑΣ τα όπλα του στο Τάγµα Καλαµάτας, που διοικεί ο 

ανθυπολοχαγός Θεοφάνους…
165

 

Στο Μοριά  όπως αναφέραµε δρούσαν περίπου 6000 ταγµατασφαλίτες 

εγκατεστηµένοι σε πολύ καλά εµπόλεµα σηµεία άρτια εξοπλισµένοι από τους 

Γερµανούς. Οι ταγµατασφαλίτες στην Καλαµάτα ήταν περίπου 1000 και ήταν 

οχυρωµένοι σε διάσπαρτες σε όλη την πόλη πολύ καλές θέσεις. ∆ιέθεταν καλό 

οπλισµό και άφθονα πυροµαχικά που τους είχαν αφήσει οι Γερµανοί. 
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 Οι οχυρωµατικές θέσεις που διέθεταν ήταν: Στο κάστρο της Καλαµάτας, στο 

Σύνταγµα, το ξενοδοχείο REX, το καφενείο Πάνθεον, φυλάκια στην Φραγκόλιµνα, 

στις 3 γέφυρες , στη δυτική πόλη  κ.ά.
166

  

 

 

Εφ. «Ελεύθερη Μεσσηνία», Σεπτέµβριος 1944 
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Εφ. «Ελεύθερη Μεσσηνία», Σεπτέµβριος 1944 

Καθόµουνα στο καφενείο πίσω από τη Στοά Λόντου διηγείται ο Γιάννης 

Ταβουλαρέας και εκεί έπινα τον καφέ µου , µια δυο µέρες αφού είχαν φύγει οι 

Γερµανοί από την Καλαµάτα. Εκεί ήταν και ο Ορέστης Κουλόπουλος, στέλεχος των 

ταγµάτων ασφαλείας. Στη συζήτηση που είχαµε µου είπε: “Σήµερα άκουσα στο 

ραδιόφωνο ότι ο Βασιλιάς και η κυβέρνηση Παπανδρέου φύγανε από την Αίγυπτο. Με 

το καλό να τους δεχτούµε, γιατί η µόνη πόλη της Ελλάδας που είναι ελεύθερη από τους 
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Γερµανούς είναι η δική µας”.
167

 Το ραδιόφωνο έδωσε πράγµατι αυτήν την είδηση, 

όµως η ελληνική κυβέρνηση έφυγε για Ιταλία. 

Η είδηση αυτή δηµοσιεύθηκε  το Σάββατο στις 9-9-1944 στην εφηµερίδα 

«Θάρρος». Είναι λοιπόν βέβαιο ότι τα τάγµατα ασφαλείας και ο Νοµάρχης Περρωτής 

περίµεναν την κυβέρνηση και το Βασιλιά και έτσι εξηγείται το προς τον καλαµατιανό 

λαό, «Μολών λαβέ» του Περρωτή, στην πρόταση παράδοσης της συµµαχικής 

αποστολής. Αυτό µετά οδήγησε στην άσκοπη αιµατοχυσία τόσο στην Καλαµάτα όσο 

στο Μελιγαλά και τους Γαργαλιάνους
168

 αργότερα. Όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν  

είχαν βρει µια ειρηνική λύση ο ΕΛΑΣ µε τους ταγµατασφαλίτες και δεν τους 

τύφλωνε η αλαζονεία και δεν τους παραπλανούσαν οι Άγγλοι. Οι Άγγλοι έβλεπαν ότι 

τα συµφέροντά τους εξυπηρετούνταν καλύτερα µε τον εµφύλιο σπαραγµό.
169
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Ε.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Τα ∆εκεµβριανά 

 

5.1  Αριστεροί µύθοι και πικρές αλήθειες για τα ∆εκεµβριανά. 

Τα θλιβερά γεγονότα του ∆εκεµβρίου- Ιανουαρίου 1944 στην Αθήνα έχουν 

δώσει λαβή για την καλλιέργεια µιας ολόκληρης µυθολογίας από την πλευρά του 

ΚΚΕ και άλλων συνιστωσών της ελληνικής Αριστεράς. Η νέα γενιά Ελλήνων δεν 

είναι υποχρεωµένη να τρέφεται µε µύθους και παραφιλολογίες, συστηµατικά και 

περίτεχνα, καλλιεργηµένους επί δεκαετίες
170

. 

Μετά την απελευθέρωση της Αθήνας στις 12.10.1944 σχηµατίσθηκε 

Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Γεώργιο Παπανδρέου. Σ' αυτή συµµετείχαν 

και Υπουργοί-Υφυπουργοί από τον χώρο του ΕΑΜ χωρίς να είναι όλοι ακραίοι 

κοµµουνιστές. Αυτοί ήσαν οι Γ. Ζεύγος, Μ. Πορφυρογένης, Α. Σβώλος, Η. 

Τσιριµώκος, Α. Αγγελόπουλος και Ν. Ασκούτσης. Οι διαπραγµατεύσεις είχαν 

καταλήξει στην απόφαση να διαλυθεί την 1.12.1944 η Πολιτοφυλακή του ΕΑΜ και 

να παραδώσει τη θέση της σε µία νέα Εθνοφυλακή, η οποία θα αποτελείτο από 

άνδρες όλων των αποχρώσεων και κοµµάτων. Όµως το ΕΑΜ αρνήθηκε την ηµέρα 

εκείνη να συµµορφωθεί και µε εντολή του ΚΚΕ αποσύρθηκαν από την Κυβέρνηση οι 

αριστεροί Υπουργοί. Το ΚΚΕ κρατούσε την Πολιτοφυλακή για να επιτεθεί εναντίον 

των Αγγλικών ∆υνάµεων του Σκόµπι και των ελαχίστων κυβερνητικών δυνάµεων, 

όπως ήταν η Χωροφυλακή και η Αστυνοµία Πόλεων. Το ΕΑΜ ζήτησε άδεια για 

συλλαλητήριο την Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου. Ένα µεγάλο παναθηναϊκό συλλαλητήριο 

ξεχύθηκε στην Πλατεία Συντάγµατος, παρά την κυβερνητική απαγόρευση. 

Υπολογίζεται ότι πήραν µέρος πάνω από 100.000 άνθρωποι, ενώ κάποιοι ιστορικοί 

τους ανεβάζουν και στις 500.000 
171

. 

Το συλλαλητήριο βάφτηκε στο αίµα, καθώς οι διαδηλωτές δέχθηκαν 

καταιγισµό πυρών από την πλευρά των δυνάµεων ασφαλείας, µε αποτέλεσµα να 
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σκοτωθούν 30 άτοµα και να τραυµατιστούν 148.  Ο Μάνος Χατζιδάκις αναφέρει, για 

την ηµέρα αυτή ότι
172

: 

 ''Τα ∆εκεµβριανά δεν ήταν αντίδραση κοµµουνιστών. Ήταν η αγανάκτηση των 

παιδιών της γαλαρίας που έβλεπαν τους συντρόφους τους και τα όνειρά τους στα 

φέρετρα, από σφαίρες που ρίξαν δωσίλογοι και φασίστες, φορώντας γαλάζιους µανδύες 

εθνικοφροσύνης. Και όλα αυτά τα ελληνικά αποβράσµατα µε την επίσηµη στήριξη του 

νεαρού τότε κράτους είχανε έναν εχθρό, την ψυχή των παιδιών της γαλαρίας''   

Το ΚΚΕ επικαλείται ότι το συλλαλητήριο ήταν ειρηνικό, αλλά τους 

πυροβόλησαν εν ψυχρώ οι αστυνοµικοί από τη Μεγάλη Βρετανία και από την 

ταράτσα της Βουλής.  

Όµως η απόφαση για γενική επανάσταση είχε ληφθεί προ πολλού. Πριν από 

το συλλαλητήριο, ένοπλοι επιτέθηκαν κατά του σπιτιού του Πρωθυπουργού Γ. 

Παπανδρέου και τραυµάτισαν έναν αστυφύλακα ενώ στο Σύνταγµα σκότωσαν πριν 

από το συλλαλητήριο άλλον έναν αστυνοµικό. Την πραγµατική εικόνα της 

επαναστατικής προετοιµασίας οµολογεί ένα τότε στέλεχος του ΚΚΕ, ο Α. Καλλιγάς, 

ο οποίος γράφει τα εξής εξόχως ενδιαφέροντα: 

“Οι εφηµεριδοπώλες διαλαλούσαν τα παραρτήµατα (της 1ης ∆εκεµβρίου) µε τη 

µοιραία διαταγή και το διάγγελµα (του Σκόµπι) που απειλούσε το λαό µε λιµοκτονία και 

οικονοµικό βάραθρο. Τώρα πια δεν αποµένει καµία ελπίδα. Καµία ελπίδα; Ίσως αν 

υποχωρούσαν οι εαµικοί. Έτρεξα στα γραφεία της οργάνωσης. Τα δωµάτια ήσαν 

άδεια..... τα έγγραφα είχαν µεταφερθεί και πολλά έπιπλα. Από τα στελέχη κανείς. Μόνο 

οι ελασίτες της φρουράς υπήρχαν στο χτίριο και µερικοί πολίτες. Χωρίς να ρωτήσω 

τίποτε, γύρισα προς τα πίσω. Βγήκα και τράβηξα για το Κόµµα. Μια ανάλογη έκπληξη 

µε περίµενε κι εκεί. Όλα είχαν µετακοµιστεί. Το χτίριο είχε αδειάσει. Ρώτησα τον 

άνθρωπο της πόρτας: «∆εν µου λες, σύντροφε, µεταφερθήκανε τα γραφεία σας;». «Από 

σήµερα» µου απάντησε. «Πού» ξαναρώτησα µε αδηµονία. «Στην παρανοµία, 

σύντροφε», έκανε ζωηρά ο θυρωρός. «∆εν κατάλαβες , λοιπόν, ακόµη, τί γίνεται;» Και 

τότε κατάλαβα οριστικά και αναµφισβήτητα τί γινότανε....”
173
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∆ύο ηµέρες πριν από το συλλαλητήριο, που πυροδότησε την έκρηξη, το ΚΚΕ 

και οι θυγατρικές του οργανώσεις είχαν ήδη φυγαδεύσει τα στελέχη τους στην 

παρανοµία και είχαν κλείσει τα γραφεία τους. Η απόφαση για την ένοπλη κατάληψη 

της εξουσίας είχε ήδη ληφθεί και είναι µέγας µύθος να επιρρίπτεται η ευθύνη στην 

Αστυνοµία, ότι δήθεν µετέτρεψε σε αιµατηρή διαδήλωση ένα ειρηνικό 

συλλαλητήριο. Το τεχνηέντως παρουσιαζόµενο ως «ειρηνικό συλλαλητήριο» ήταν η 

αιχµή του δόρατος µιας προαποφασισµένης γενικής και βίαιης εξέγερσης
174

.  

“....Το Κόµµα µπορούσε πράγµατι αν παραιτείτο της τραγικής εξεγέρσεως του 

∆εκεµβρίου του 1944 να καταλάβει µια θέση εξέχουσα και ίσως δεσπόζουσα στην 

πολιτική ζωή της χώρας. Κατά το τέλος του 1944 βρισκόταν στην Κυβέρνηση. Είχε 

αποκτήσει συµµάχους σε όλες τις τάξεις του πληθυσµού. Οι πλείστοι από αυτούς , αν 

και ακόµη διατηρούσαν αµφιβολίες απέναντί του ήταν του λοιπού τόσον εκτεθειµένοι 

ώστε θα συνοδοιπορούσαν κατ' ανάγκην µαζί του. Εξάλλου το ΚΚΕ είχε εισχωρήσει 

παντού και οι αντίπαλοί του ήταν αδύνατοι και διηρηµένοι. Η πολιτική διαδικασία τού 

προσέφερε πλεονεκτήµατα σαφή, βέβαια, και µε την πάροδο του χρόνου ίσως 

αποφασιστικά. Είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς πώς το ΚΚΕ άφησε να του 

διαφύγουν όλες αυτές οι εξαιρετικές ευκαιρίες. 

Ίσως αυτό οφείλεται στο ότι το ΚΚΕ ακολουθούσε δύο αντίθετες γραµµές και 

δεν απεφάσιζε να ακολουθήσει τη µία ή την άλλη: Κυµαινόταν συνεχώς µεταξύ του 

αγώνος και του συµβιβασµού, µεταξύ της γραµµής της δυνάµεως και της γραµµής της 

πολιτικής. Χρησιµοποίησε τον αγώνα και τη δύναµη µόνο στον «τρίτο γύρο». Αν είχε 

νωρίτερα ακολουθήσει τη µία ή την άλλη γραµµή είναι πιθανόν ότι ο καταστρεπτικός γι' 

αυτόν «τρίτος γύρος» δεν θα χρειαζόταν”
175

. (Ο Αβέρωφ µε τον όρο «τρίτος γύρος» 

αναφέρεται στην ένοπλη σύγκρουση του 1946-1949 από την οποία το ΚΚΕ εξήλθε 

ηττηµένο και οδηγήθηκε στην παρανοµία). 

5.2  ∆εκέµβριος 1944 στην Καλαµάτα. 

 Το Σάββατο 2 ∆εκεµβρίου 1944 στην εφηµερίδα «Ελεύθερη Μεσσηνία» 

δηµοσιεύεται το τετράστηλο “Συνιστούµε σ’ όλους τους πατριώτες ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΗ - 
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ΨΥΧΡΑΙΜΙΑ”.
176

 Το «ΕΠΑΓΡΎΠΝΗΣΗ» προσδιορίζει και σηµατοδοτεί κάτι σχετικό 

µε αναµέτρηση. Στο ίδιο φύλλο της εφηµερίδας δηµοσιεύεται και ένα τηλεγράφηµα 

της Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΕΑΜ που απευθύνεται προς την Κυβέρνηση αλλά και προς 

την Κ.Ε. του ΕΑΜ:  

“Οργανωµένος Λαός Καλαµάτας οµόφωνα ζητεί λύση στρατιωτικού που να 

εξασφαλίζει απόλυτα λαϊκές ελευθερίες από επιβουλές µοναρχοφασιστικών κύκλων, 

εθνική ενότητα και οµαλή εσωτερική εξέλιξη. Αποκρούει διατήρηση σωµάτων 

Αιγύπτου, που αποτελούν στη σηµερινή σύνθεσή της προχωρηµένα φυλάκια λαοµίσητης 

και ανέκλητης καταδικασµένης ∆υναστείας. Ζητεί άµεση εισαγωγή σε δίκη κυριωτέρων 

εθνοπροδοτών. Καταδικάζει κάθε Κυβερνητική παρέκκλιση και δηλώνει απόφασή του 

να υπερασπιστεί κυριαρχικά του δικαιώµατα”.
177

 

Την Κυριακή 3 ∆εκεµβρίου στην Καλαµάτα πραγµατοποιείται το 

συλλαλητήριο των εργατών υπέρ του ΕΑΜ. Η εφηµερίδα του ΕΑΜ, «Ελεύθερη 

Μεσσηνία» σε εξάστηλο τίτλο γράφει: “Η Καλαµάτα σε παλαϊκό συναγερµό 

διατράνωσε την πίστη της στον ΕΛΑΣ και ζήτησε να παραιτηθή αµέσως η Κυβέρνηση 

του Εµφυλίου Πολέµου”.
178

 

Το πρωί ο κόσµος συγκεντρώθηκε στην πλατεία 23
ης

 Μαρτίου και στη 

συνέχεια όλο το πλήθος των εργατών µε επικεφαλής τη Φιλαρµονική πορεύθηκε στην 

πλατεία «Τριανόν» εκεί που ήταν τα γραφεία της Ν.Ε. Μεσσηνίας του ΕΑΜ. 

Μίλησαν ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Καλαµάτας Χρήστος Αντωνόπουλος 

και ο απεσταλµένος εκπρόσωπος της Κ.Ε. του ΕΑΜ  σ. Βουρνάς.  Ακούστηκαν 

κατηγορίες κατά της Κυβέρνησης … να παραδοθούν οι προδότες. Μετά εκδόθηκε 

ψήφισµα και ορίστηκε επιτροπή επίδοσης του ψηφίσµατος.
179

 Ήδη η σύγκρουση του 

ΕΑΜ µε την Κυβέρνηση που µέχρι πρότινος συµµετείχε είναι πλέον ορατή. Η 

διαπίστωση είναι απλή αν διαβάσει κανείς την προκήρυξη της Κ.Ε. του ΕΑΜ στην 

«Ελεύθερη Μεσσηνία» στις 6 ∆εκεµβρίου.  

“Ο µατοβαµένος δολοφόνος Παπανδρέου, ο µακελάρης του Αθηναϊκού λαού 

παραιτήθηκε.  …  Ο αρχιπράχτορας των αρχιπροδοτών και των δολοφόνων έπαψε να 
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κάνει τον πρωθυπουργό. Το αίµα του Λαού θα πέσει κατάρα και ανάθεµα στα κεφάλια 

όλων των δολοφόνων του.   …  Όλοι σήµερα στην Αθήνα, όλοι στον αγώνα µέχρι την 

οριστική νίκη, για την δηµιουργία πραγµατικής Κυβέρνησης, ενότητας”.
180

 

Ένα δείγµα άγριας γραφής αποτελεί και το κύριο άρθρο της εφηµερίδας «των 

Εαµικών Οργανώσεων Μεσσηνίας», µε τίτλο “Αλοίµονο σ’ εκείνους που δεν θ’ 

ακούσουν τα χτυπήµατα της ξαναµένης καρδιάς τους”.  

Ένα απόσπασµα του άρθρου λέει: “  Οι λούστροι του βασιλέως, οι 

χρεωκοπηµένοι πολιτικάντηδες, οι µεγάλοι δοσίλογοι και µαυραγορίτες, όλο το συνάφι 

των πατριδοκάπηλων και λαοµίσητων τυχοδιωκτών της σηµερινής Κυβέρνησης 

Παπανδρέου, ξεµασκαρεύτηκε πια ολότελα µπροστά στο Λαό. ∆ιακηρύχνουν ότι θέλουν 

δηµοκρατία και σοσιαλισµό και ξεσκεπάζονται πιστοί λακέδες του Γεωργίου …”.
181

 

Παρακάτω παραθέτω δηµοσιευµένο προσκλητήριο, εντός πλαισίου στην 

πρώτη σελίδα της εφηµερίδας του ΕΑΜ.  

 

                          «Ελεύθερη Μεσσηνία», 8 ∆εκεµβρίου 1944 αρ. φ.84 
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Στο ίδιο φύλλο της εφηµερίδας «Ελεύθερη Μεσσηνία» στη δεύτερη σελίδα 

δηµοσιεύεται το άρθρο: 

 

Στις 8 ∆εκεµβρίου 1944 το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ δηµοσιεύει στην εφηµερίδα 

«Ελεύθερη Μεσσηνία» την παρακάτω πρόσκληση, που καλεί το λαό της Μεσσηνίας 

σε συλλαλητήριο στην Καλαµάτα, στις 9 ∆εκεµβρίου 1944. 
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Στις 9 ∆εκεµβρίου 1944 η «Ελεύθερη Μεσσηνία» δηµοσιεύει ως κύριο άρθρο 

της αυτά που συνέβησαν στην Αθήνα µε έναν χαρακτηριστικό τρόπο δια του οποίου 

προσπαθεί να φανατίσει τους οπαδούς του ΕΑΜ αλλά και το λαό της Μεσσηνίας 

γενικότερα. Απόσπασµα από το κύριο άρθρο λέγει:  

“Ο Παπανδρέου διάλεξε τον αποκλεισµό του στρατού του Λαού, χτύπησε 

δολοφονικά το Λαό της Αθήνας που διαµαρτυρόταν και χωρίς να διστάσει καθόλου 

κάλεσε το Σκόµπυ να τον κρατήσει µε τη βία των τανκς στην εξουσία ξεπουλώντας έτσι 

την ανεξαρτησία της χώρας µας. Και έτσι άρχισε ο αιµατηρός αγώνας, άρχισαν τα 

σιδερόφραχτα στρατεύµατα του Σκόµπυ να χτυπούν σαν τους Γερµανούς τους 

συµµάχους τους έλληνες. Ο Λαός απαιτεί να φύγει από τη µέση ο δολοφόνος 

Παπανδρέου µε την ψευτοκυβέρνησή του”.
182

 

 

5.3 Η αποχώρηση του Νοµάρχη ∆. Περωττή. (12 ∆εκεµβρίου 1944) 

Στις 24 Νοεµβρίου 1944 µετά την απελευθέρωση της χώρας, ανέλαβε τα 

καθήκοντά του ως Νοµάρχης Μεσσηνίας, ο συµπατριώτης  ∆ηµήτριος  Συκιώτης. Ως 

Νοµάρχης ήταν διορισθείς από την Κυβέρνηση της Εθνικής Ενότητας του Γεωργίου 

Παπανδρέου που είχε αναλάβει καθήκοντα στην Αθήνα στις 14 Οκτωβρίου 1944.
183

 

Στο µήνυµά του προς τον µεσσηνιακό λαό είπε τα εξής:  

”Μεσσηνιακέ Λαέ, η ειλικρινής και τίµια φιλοδοξία να σε υπηρετήσω µε 

ηνάγκασε να δεχθώ τον υπό της ολοµέλειας του Υπουργικού Συµβουλίου οµόφωνον 

διορισµόν µου ως Νοµάρχου Μεσσηνίας, και πόθος µου, όπως προσφέρω θετικάς 

πραγµατικάς υπηρεσίας εις την πατρίδα µου επέβαλε να ταχθώ ευθύς εξ αρχής υπό την 

σηµαίαν της Πανεθνικής µας Κυβερνήσεως, η οποία συµβολίζει την αρετήν, την 

ησυχίαν και την γαλήνην.  …  εις ένα αγώνα υπέρ των αγροτών εκ της τάξεως των 

οποίων και εγώ προέρχοµαι,  … υπέρ εκείνων οι οποίοι  υποφέρουν αδικούµενοι και 

καταπιεζόµενοι υπό τυράννων της πολεµοπολιτικής φαυλοκρατίας  και υπό δυναστών 

του αστόργου πλουτοκρατικού φασιστικού συγκροτήµατος”. 
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Και το µήνυµα του Νοµάρχη τελείωνε ως εξής: 

“Πέποιθα ότι η φωνή µου αυτή της µεταξύ Σας συµφιλιώσεως και 

συνδιαλλαγής θα εισακουσθή υπ’ο πάντων Υµών, ώστε να επανέλθη η γαλήνη και η 

ησυχία εις την πολυπαθύσασαν Μεσσηνίαν. Η 24
η
  Νοεµβρίου πρέπει να αποτελέση την 

αυγήν της Εθνικής συνδιαλλαγής και ευτυχίας.”
184

 

Στην εφηµερίδα του ΚΚΕ  «Λαϊκή Νίκη» δηµοσιεύεται χαιρετισµός προς τους 

κατοίκους της Καλαµάτας, από τον ∆ιοικητικό Αντιπρόσωπο της ∆ΕΠ/ΠΕΕΑ ο 

οποίος µετά τον διορισµό του Νοµάρχη έπαυσε να ασκεί τα καθήκοντά του. Ο 

χαιρετισµός αναφέρει: 

“Τα δικά σου χέρια εδηµιούργησαν ότι βλέπεις σήµερα και τα δικά σου µπράτσα 

θα κρίνουν τι µπορεί να γίνει αύριο. Μην πιστεύετε σε λαοσωτήρες και άλλους 

παρόµοιους λαοπλάνους.   …    Εµείς που από τον Ιούνη 1941 σταθήκαµε µαζί µε σένα 

από τους ιδρυτές του ΕΑΜ και αδερφωθήκαµε µαζί σου κατά την τετράχρονη πορεία 

σου προς τα εµπρός, θα είµαστε πάντα µαζί σου.  … Η ιστορία δεν γυρίζει πίσω. Ζήτω η 

Λαοκρατούµενη Νεοελληνική Αναγέννηση”.
185

 

Καλαµάτα 24/11/1944 

Γιαννούλης Παναγιωτόπουλος 

 

Ο Νοµάρχης ως διορισµένος από την κυβέρνηση ήταν συνεχώς υπό την 

διαρκή αµφισβήτηση του ΕΑΜ. 

 

Στις 2 ∆εκεµβρίου 1944, εδόθη συνέντευξη τύπου από τους διοργανωτές του 

συλλαλητηρίου, που θα ακολουθούσε στην Καλαµάτα. Την ηµέρα αυτή ο συντάκτης 

της «Λαϊκή Νίκη» εφηµερίδας του ΚΚΕ στη Μεσσηνία  υπέβαλε διάφορες ερωτήσεις 

στο Νοµάρχη Μεσσηνίας ∆ηµήτριο Συκιώτη “σχετικά µε τη διαφωνία πάνω στο 

στρατιωτικό ζήτηµα και της ανησυχίας του Λαού ”. Στην τελευταία ερώτηση του 

συντάκτη εάν “υπάρχει καµµιά διαταγή της Εθνικής Κυβέρνησης που απαγορεύει τις 

εκδηλώσεις του Λαού” ο Νοµάρχης απάντησε τα εξής: “Ουδεµία. Άλλωστε, σήµερα 

έχουµε Λαοκρατία, κι ο λαός είναι ελεύθερος να εκδηλώνεται”.
186

 Αντίγραφο του 

άρθρου της εφηµερίδας «Λαϊκή Νίκη» δηµοσιεύουµε παρακάτω: 
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Επίσης στην εφηµερίδα «Ελεύθερη Μεσσηνία» την άλλη µέρα δηµοσιεύτηκε 

ότι στην Καλαµάτα έγινε σύσκεψη των Νοµαρχών Μεσσηνίας, Λακωνίας και 

Αρκαδίας παρουσία του Βρετανού Ταγµατάρχη  Μακένζυ, στην οποία εξετάστηκαν 

τα προβλήµατα των τριών νοµών. Ο Μακένζυ ήταν διοικητής µε έδρα την Καλαµάτα 

της Β΄ περιοχής ΕΜΕΛ που προµήθευε τους τρεις νοµούς µε τρόφιµα και είδη 

περίθαλψης.
187

 

 

Τις επόµενες ηµέρες ακολούθησαν και άλλα δηµοσιεύµατα της εφηµερίδας 

«Ελεύθερη Μεσσηνία» σχολιάζοντας τη στάση αλλά και την εξαφάνιση του Νοµάρχη 

Μεσσηνίας κ. Συκιώτη. 

“Στις κρίσιµες ώρες ο Λαός ρωτάει: που είναι ο κ. Νοµάρχης; Σε ποια 

κρησφύγετα κρύβεται; Γιατί εγκατέλειψε το Λαό του, που πριν λίγες µέρες τον είχε 

διαβεβαιώσει ότι θα έµενε στο πλευρό του; …”  

«Ελεύθερη Μεσσηνία», 12 ∆εκεµβρίου 1944, αρ. φ. 88. 
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“Ασφαλώς ο Λαός θα έχει την περιέργεια να µάθει τι απέγινε ο ανεκδιήγητος 

Νοµάρχης Μεσσηνίας που τόσο ποµπωδώς διακήρυξε ότι τάσσεται στο πλευρό του 

Λαού. Περίτροµος δω και µερικές µέρες ενώ κανείς δεν τον απειλούσε κατέβηκε στο 

λιµάνι και τρύπωσε στ’ αµπάρια ενός βαποριού κάτω από τους καγχασµούς των 

Άγγλων. Και όταν χθες έφυγε το καράβι τόσκασε και αυτός από δω.  …” 

«Ελεύθερη Μεσσηνία», 13 ∆εκεµβρίου 1944, αρ. φ. 89. 

 

             Την Παρασκευή 15 ∆εκεµβρίου 1944 η ΕΠΟΝ διοργανώνει καλλιτεχνική 

βραδιά στον Κινηµατογράφο «Έσπερο», όπου σήµερα είναι η είσοδος του ∆ηµοτικού 

Πνευµατικού Κέντρου Καλαµάτας- Πανταζοπούλειος Λαϊκή Σχολή. Ο τίτλος της 

εκδήλωσης «Πολεµάµε και τραγουδάµε». Το Σάββατο  το βράδυ 16 ∆εκεµβρίου 

1944  αποχωρούν τα Βρετανικά στρατεύµατα και το προσωπικό της  Ούνρα  από την 

Καλαµάτα. Οι Άγγλοι φεύγοντας πήραν µαζί τους και τα αυτοκίνητα τους. Τα 

τρόφιµα της Ούνρα, που προορίζονταν για τους νοµούς Μεσσηνίας, Λακωνίας και 

Αρκαδίας, έµειναν στη  Μεσσηνία. Επίσης έµειναν και µεγάλες ποσότητες καυσίµων 

στο χώρο των ΣΠΑΠ σηµερινό πάρκο ΟΣΕ δήµου Καλαµάτας.  ∆ύο µέρες µετά την 

αποχώρηση των Βρετανών από την Καλαµάτα,  στις 18 ∆εκεµβρίου, αγγλικό 

αεροπλάνο της RAF  πέταξε δισέλιδη προκήρυξη που αναφερόταν στον σκοπό της 

αφίξεως των Βρετανικών δυνάµεων στην Ελλάδα.
188
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ΣΤ.  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 

Ηθικά διλήµµατα και συλλογικές νοοτροπίες όλων των 

παραπάνω 

Η απόκρουση της φασιστικής επίθεσης και στη συνέχεια η αντεπίθεση και 

προέλαση του Ελληνικού Στρατού αποτελεί ένα αναµφισβήτητο ορόσηµο στην 

πορεία του Β΄ Παγκοσµίου Πολέµου. Η νίκη του ελληνικού λαού κατά της 

φασιστικής  Ιταλίας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την έκβαση του πολέµου κι 

ένα ιστορικό γεγονός που χρήζει ειδικής προσεκτικής ανάγνωσης. Η στάση του 

ελληνικού λαού δεν είναι ούτε τυχαία ούτε απρόσµενη
189

. Οι αιτίες οι οποίες 

προκαλούν την ικανότητα µετασχηµατισµού της πιο δεινής πραγµατικότητας σε 

παράγοντα δράσης και σε ενεργή παρέµβαση µπορούν να θεωρηθούν ότι είναι: Οι 

ιστορικές παραδόσεις και καταβολές που παίζουν αναµφισβήτητα κυρίαρχο λόγο 

στην Αντίσταση. Ο ελληνικός λαός έχει γαλουχηθεί µε τις ιστορικές παραδόσεις του 

και οι θυσίες για τη λευτεριά και την ανεξαρτησία του είναι συνηθισµένες και 

διαρκείς. ∆εν µπορεί να ξεχάσει τις Θερµοπύλες, το Μαραθώνα τη Σαλαµίνα. Να 

λησµονήσει το Μεσολόγγι, το Μανιάκι, το Σούλι, το Αρκάδι, την Αλαµάνα. Οι 

ιστορικές παραδόσεις οπλίζουν τους Έλληνες µε ιδανικά και αξίες ελευθερίας και 

ανεξαρτησίας. Τους γεµίζουν µε υπερηφάνεια και δεν τους επιτρέπουν να ανέχονται 

την αδικία και τη βία. ∆εν υποτάσσονται στους ισχυρούς αλλά ορθώνουν το 

ανάστηµά τους και αντιστέκονται  χωρίς να λογαριάζουν την υπεροχή του κατακτητή. 

Η ιστορία του ελληνικού έθνους δεν περιλαµβάνει µόνο πολιτισµό, επιστήµη και 

φιλοσοφία. Είναι γεµάτη και µε εθνικοαπελευθερωτικούς αγώνες
190

. 

Η ελληνική ιδεολογία βασικός λόγος στην καθολική Αντίσταση. Όλα τα 

ανθρώπινα ιδανικά τα οποία δηµιούργησε ο ελληνικός πολιτισµός στη µακρόχρονη 

πορεία και ιστορία αυτού του τόπου  διαποτίζουν τον Έλληνα και έκτοτε χρεώνεται 

ως εκφραστής και υπερασπιστής τους. Οι  Έλληνες αισθάνονται και ενεργούν ως 

πολίτες του κόσµου και δεν ανταποκρίνονται σε φυλετικούς ή γεωγραφικούς 

περιορισµούς. Τα ανθρώπινα ιδεώδη γεννήθηκαν ως έννοιες και ως λέξεις σ’ αυτόν 
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τον τόπο και γι’ αυτό οι Έλληνες δεν λογαριάζουν ούτε το πλήθος ούτε τα όπλα του 

εισβολέα
191

. 

Η συνειδητοποίηση του ρόλου του ατόµου στην κοινωνία είναι συνυφασµένη 

µε τη φιλοσοφία του Έλληνα από την αρχαιότητα έως σήµερα. Γι αυτό, 

απελευθερωµένος από τα δεσµά της µοιρολατρίας, αντιδρά, δεν υποτάσσεται κι 

απογυµνώνει τον Άξονα από τον µύθο του αήττητου. Ως πολίτης ευαισθητοποιείται 

από την αθλιότητα, τη δυστυχία, την πολιτική και κοινωνική ανισότητα και 

αντιδρά.
192

 

Το αίσθηµα του δικαίου, της τιµής και το φιλότιµο συνδράµουν την 

Αντίσταση  ενάντια στην προκλητική και ιταµή στάση του Φασισµού  στη χώρα µας. 

Προσπάθειες αφελληνισµού, ανελέητοι βοµβαρδισµοί, αλαζονικές συµπεριφορές δεν 

ήταν δυνατόν οι Έλληνες να τα ανεχθούν. Ο ναζισµός ήταν έξω από τις δηµοκρατικές 

παραδόσεις του ελληνικού λαού και η βαθιά δηµοκρατική του παράδοση, φύσει και 

θέσει,τον έφερε αντιµέτωπο µε το φασισµό. Ο ελληνικός λαός πολέµησε και κατά 

των εισβολέων και κατά του φασισµού, ντόπιου και ξένου
193

.  

Σε αυτό που επικρατούσε εκείνη την εποχή, όπου όλα τα ΄σκιαζε η φοβέρα 

του Άξονα, ο ελληνικός λαός  αναταράζει τα νερά  της υποταγής και της σκλαβιάς. Η 

νίκη του ελληνικού στρατού µε την απόκρουση της φασιστικής εισβολής απετέλεσε 

όχι µόνο µια στρατιωτική νίκη αλλά και νίκη των ιδανικών, της ελευθερίας και της 

δηµοκρατίας. Η νίκη του ελληνικού στρατού δηµιούργησε την πρώτη ήττα του 

άξονα. Κατέρρευσε ο µύθος του αήττητου του γερµανικού στρατού. Το ξάφνιασµα 

της νίκης του ελληνικού λαού αναπτέρωσε το ηθικό των σκλαβωµένων λαών της 

Ευρώπης. Άρχισαν να πιστεύουν στην λευτεριά τους και ότι η σκλαβιά θα ήταν 

προσωρινή. Μετά από αυτό εµψυχώθηκαν και άρχισαν τον σχεδιασµό της δικής τους 

αντίστασης
194

. 

Οι σύµµαχοι αναγνωρίζουν και εξυµνούν την ανδρεία και τον ηρωισµό των 

Ελλήνων. Παρά τη σηµερινή αµνησία τότε οι σύµµαχοι παραληρούσαν από 

ενθουσιασµό για τους Έλληνες. 
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 Τότε ειπώθηκαν οι φράσεις: 

“Ο ηρωικός αγώνας του ελληνικού λαού … συγκίνησε τις καρδιές και διήγειρε 

τη συµπάθεια του αµερικανικού λαού. Η Ελλάδα είναι άξια καλύτερης τύχης … Μας 

έδειξε το δρόµο της τιµής”                                                                            (Ρούζβελτ). 

“Από τώρα και στο εξής θα λέµε: Όχι, ότι οι Έλληνες πολεµούν σαν ήρωες, 

αλλά,  οι ήρωες πολεµούν σαν Έλληνες”                                                   (Τσόρτσιλ)
195

. 

Η κατάληψη της Ελλάδας πέρα από την επίτευξη των στρατιωτικών στόχων 

και των στρατηγικών σκοπών ήταν η ολοκληρωτική υποταγή της χώρας στη Νέα 

Τάξη Πραγµάτων προς όφελος του γερµανικού Άξονα και ο ολοκληρωτικός 

εκφασισµός του λαού. Αυτό φάνηκε δύσκολο να επιτευχθεί και τότε ως στόχος 

τέθηκε ή να µετατρέψουν τους  Έλληνες σε δούλους ή να τους εξοντώσουν ως λαό 

και ως έθνος. 

Η µέθοδος της συνεργασίας µε ντόπιους φασίστες ή τυχάρπαστους και 

µωροφιλόδοξους τύπους, που τέθηκε σε εφαρµογή, δεν απέδωσε. Στην αρχή οι 

κατακτητές νόµισαν ότι θα βρουν κατανόηση, ανοχή και ίσως συµπαράσταση. Το 

µόνο που κατάφεραν είναι να δηµιουργήσουν κυβερνήσεις συνεργασίας καθώς 

επίσης και  φασιστικές οργανώσεις µε ελάχιστα µέλη
196

. 

 Η Εθνική αντίσταση σηµαίνει τον καθολικό ξεσηκωµό ενός λαού 

καταπιεσµένου από τη δικτατορία ενάντια στην εισβολή, στην κατοχή, στην τυραννία 

και το φασισµό. Ενός λαού που δεν ξεχνά την ιστορία του και που είναι περήφανος 

για αυτήν. ∆εν είναι τυχαίο γεγονός ότι πολλές από τις πρωτογενείς αντιστασιακές 

οργανώσεις φέρνουν το όνοµα «Νέα Φιλική Εταιρεία» και πολλά από τα ψευδώνυµα 

των αντιστασιακών είναι ονόµατα των αγωνιστών του 1821. Το αληθινό νόηµά της 

είναι η συλλογική νοοτροπία και συνείδηση που αναπτύχθηκε σε υψηλό βαθµό ώστε 

να αποχτήσει εξαίρετη  παλλαϊκότητα
197

. Ο συµβολισµός της Εθνικής Αντίστασης, 

αποκαλύπτει την ακατάλυτη θέληση του λαού και την πίστη του στα ιδανικά της 

Ελευθερίας, της Ανεξαρτησίας, της Αυτοδιάθεσης, της ∆ηµοκρατίας και της Ειρήνης. 

Ο αγώνας για τη δηµιουργία λαϊκών συσσιτίων, ο αγώνας για να µην 

παραδίνεται το παρακράτηµα, ο αγώνας για την πληρωµή σε είδος, η µάχη της 
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σοδειάς,  το σπάσιµο των αποθηκών και το µοίρασµα των τροφίµων στους κατοίκους 

υπήρξαν απότοκα συλλογικής νοοτροπίας και συνειδησιακής διεργασίας, καθώς το 

ζητούµενο δεν ήταν ατοµικό αλλά πανεθνικό
198

. 

Βασική επιδίωξη του αντιστασιακού αγώνα υπήρξε η λευτεριά της πατρίδας. 

Ο αγωνιστής της Εθνικής Αντίστασης, πέρα από την απελευθέρωση,  οραµατίζεται κι 

έναν κόσµο χωρίς διώξεις και βία µε ελευθερία στην έκφραση της γνώµης, µε 

ελευθεροτυπία, µε ελευθερία στο συνέρχεσθαι. Έναν κόσµο χωρίς κοινωνικές 

ανισότητες και διακρίσεις, έναν κόσµο που θα επικρατεί η κοινωνική δικαιοσύνη
199

. 

Η συλλογική µνήµη και νοοτροπία αποτελεί την αέναη παρακαταθήκη, από 

την οποία αντλούν οι νέες γενιές τα αναγκαία διδάγµατα για την αντιµετώπιση της 

νέας εποχής. Για να επιτευχθεί όµως αυτό πρέπει να καταφύγουν σε αντικειµενικές  

ιστορικές πηγές και όχι σε ιστορικές πηγές που έχουν γραφεί κατά παραγγελία.  

Νοµίζω ότι είναι καιρός να ισορροπήσει το εκκρεµές της ελληνικής 

ιστοριογραφίας. Έως το 1974 ακουγόταν και γραφόταν µόνον η αντικοµουνιστική 

πλευρά των γεγονότων του 1940-44. Από το 1974 µέχρι σήµερα ακούγεται  η άποψη 

του ΚΚΕ και η ερµηνεία της αριστερόστροφης ιστοριογραφίας. Επιτέλους πρέπει η 

σύγχρονη Ελληνική ∆ηµοκρατία και η κοινωνία να αναγνωρίσει ότι πολλοί 

Χωροφύλακες, Αστυφύλακες, Λιµενοφύλακες, στρατιωτικοί κ.ά. σκοτώθηκαν 

υπερασπιζόµενοι τη νόµιµη Κυβέρνηση της Ελλάδος και δεν ήσαν όλοι 

«µοναρχοφασίστες», ούτε συνεργάτες των Ναζί, ούτε ενήργησαν µόνοι τους και 

αυθαιρέτως. Υπεράσπισαν υπηρετούντες και δεχόµενοι εκ των άνω εντολές τη 

δηµοκρατία, τον Κοινοβουλευτισµό, και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας
200

.  

Είναι κωµικοτραγικό µετά την κατάρρευση των ανατολικών καθεστώτων 

σταλινικού τύπου να βλέπουµε αριστερούς συγγραφείς σε όλη την Ευρώπη να 

καταγράφουν και να επικρίνουν τα εγκλήµατα και τα άλλα σφάλµατα των 

κοµµουνιστικών κοµµάτων ή καθεστώτων και στη χώρα µας να εµποδίζονται  οι 

Γάλλοι συγγραφείς που ήλθαν πρόσφατα στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσουν το 

βιβλίο «Η µαύρη βίβλος του Κοµµουνισµού» . 
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H έκδοση στη Γαλλία της Mαύρης Bίβλου προκάλεσε, όπως είναι γνωστό, 

σάλο. Aκόµα και εκεί, ένα µεγάλο κοµµάτι της προοδευτικής διανόησης καταδίκασε 

το έργο. Ισχυρίστηκε ότι το τελικό άθροισµα των θυµάτων του κοµµουνισµού 

περιλαµβάνει σε σηµαντικό ποσοστό θύµατα που ο θάνατός τους οφείλεται σε άλλα 

αίτια, όπως η πείνα που ακολούθησε την Οκτωβριανή Επανάσταση αλλά και αυτό 

δεν φαίνεται παρά κατά ένα τµήµα ακριβές. Οι πολιτικές που οδηγούν στην πείνα δεν 

είναι ποτέ «θεόπεµπτες». Kαι όµως, παρά την αντιπαράθεση των αριθµών, αναγκαία 

ως ένα σηµείο για την κατανόηση των πραγµάτων και των γεγονότων, παρά τη 

σύγκριση των εξουσιών, ιδεολογική ταύτιση δεν γίνεται. ∆ιότι το βασικό ερώτηµα 

που τίθεται είναι το εξής: πώς ένα όραµα απελευθέρωσης του ανθρώπου και 

παγκόσµιας αδελφοσύνης οδήγησε, αµέσως µετά την Οκτωβριανή Επανάσταση, σε 

ένα συγκεντρωτικό καθεστώς κρατικής παντοδυναµίας και κατατροµοκράτησης κάθε 

διαφορετικής πολιτικά ή εθνικά κοινότητας; Θα προσθέσω το εξής: αν αυτό το 

ερώτηµα δεν απασχολεί κάθε άνθρωπο, πώς είναι δυνατόν να υπάρξουν 

δηµοκρατικές κοινωνίες; Πρέπει επιτέλους, τώρα που έχουµε πια στέρεη δηµοκρατία, 

χωρίς ξερονήσια και Ασφάλειες, που εµπόδιζαν ηθικά την αντιπαράθεση µε τα τότε 

θύµατα, να υπάρξει και στη χώρα µας ουσιαστική αποσταλινοποίηση, 

αντικειµενικότητα και προβληµατισµός
201

.  

Καιρός να οµονοήσουµε οι Έλληνες, διότι οι στιγµές είναι δύσκολες. Όµως η 

οµόνοια και η καταλλαγή δεν επιτυγχάνονται µε µονοµερείς διαστρεβλώσεις της 

Ιστορίας και µε συνεχή καλλιέργεια µύθων από µία παράταξη, η οποία προκάλεσε  

και αυτή µεγάλη ζηµιά στον τόπο. Καλό θα ήταν κάποτε να καθίσει και να κάνει την 

αυστηρή αυτοκριτική της. Όχι µόνο για τα ∆εκεµβριανά αλλά και για την τυφλή 

υποταγή στον αιµοσταγή δικτάτορα Στάλιν, για το αίτηµα της απόσχισης από την 

Ελλάδα της Μακεδονίας και για πολλά άλλα. 

Η απουσία του κράτους, όπως αυτό διαµορφώθηκε σε δοσιλογική βάση µετά 

την κατάκτηση, η δραστηριότητα των ιταλικών στρατευµάτων  Κατοχής που πρόδιδε 

την αδυναµία και ραθυµία τους, η σκληρότητα των Γερµανών, τα πολλά πρόσωπα 

της συνεργασίας µε τον κατακτητή, συµπλέκονταν µε τα προβλήµατα της 

καθηµερινής ζωής των ανθρώπων και τις ανησυχίες τους για όσα θα έφερνε το 

µέλλον.  Η προσπάθεια για επιβίωση και οργάνωση του νέου δύσκολου  τρόπου 
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ζωής, η προστασία της σοδειάς , των ζώων, της περιουσίας τους, οδήγησαν µικρές 

παρέες ανθρώπων στα χωριά να αναπτύξουν αντιστασιακές πρωτοβουλίες. ∆εν 

ανέχονταν τις αυθαιρεσίες των κατακτητών καθώς και την πρόσκαιρη «δόξα» των 

συνεργατών τους. Απέναντί τους βρίσκονταν και όσοι συνεργάζονταν µε την νέα 

κατάσταση, όσοι έµαθαν να κερδίζουν από αυτήν βρισκόµενοι στο πλευρό του 

κατακτητή.
202

 

Μετά την αποχώρηση των Γερµανών, λίγες µέρες µετά το Φθινόπωρο του 

1944, ένας Αµερικανός πράκτορας του OSS περιηγήθηκε την Πελοπόννησο 

κινηµατογραφώντας ό,τι συναντούσε µπροστά του. Ο κόσµος που συνάντησε στην 

Ελλάδα σε αντίθεση µε την Ευρώπη ήταν ανήσυχος, φοβισµένος και εξαθλιωµένος. 

Τα ρούχα κρέµονταν από τα κορµιά τους ενώ πολλοί ήταν ξυπόλυτοι. Παντού 

σηµάδια υποσιτισµού και καταστροφής. Τα σχολεία στα χωριά είχαν καεί και τα 

παιδιά έκαναν µάθηµα στην ύπαιθρο χρησιµοποιώντας για θρανία τους βράχους. Οι 

γυναίκες προσπαθούσαν να µαγειρέψουν µέσα στα γκρεµισµένα σπίτια. Στα καφενεία 

συναντάς ανθρώπους µε ανέκφραστα πρόσωπα. Αυτή είναι η κατάσταση της Ελλάδας 

βγαίνοντας από την Κατοχή.
203

  

Στην κατοχική Ελλάδα η κατάκτηση από τον Άξονα το 1941 είχε ως 

αποτέλεσµα το κενό εξουσίας που δηµιουργήθηκε. Αυτό εκµεταλλεύτηκε το ΕΑΜ 

και στα βουνά της «Ελεύθερης Ελλάδας» δηµιούργησε ένα αναπληρωµατικό κράτος, 

το οποίο έθεσε σε αµφισβήτηση την παραπαίουσα κυβέρνηση της Αθήνας. Η 

τροµοκρατία έγινε η βάση της εξουσίας στις αστικές περιοχές. Η βία και η 

τροµοκρατία αποτέλεσαν συνταγή επιβίωσης
204

. 

Ο κατοχικός ριζοσπαστισµός αποτέλεσε ένα περίπλοκο και παράδοξο 

φαινόµενο, µία αποστροφή για το παρελθόν όσο κι ένα όνειρο για το µέλλον. 
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Συµπέρασµα 

Πεποίθηση µου είναι πως η τοπική ιστορία παρέχει ένα πιο ασφαλές και 

καθαρό πλαίσιο για τη µελέτη των σχέσεων εξουσίας µεταξύ κατακτητών και 

κατακτηµένων. Ελάχιστα έργα, όντως, µελετούν σε τοπικό επίπεδο την κατοχή του 

Άξονα στην Ελλάδα. Τα περισσότερα ασχολούνται µε το θέµα από µια 

συγκεντρωτική σκοπιά: µελετούν τους µηχανισµούς της Κατοχής και τον αντίκτυπό 

της στην κοινωνία από «τα πάνω». Η τοπική ιστορία µας επιτρέπει, αντίθετα, να 

µελετήσουµε την Κατοχή «από τα κάτω» – ιδιαίτερα στην Ελλάδα, όπου η απώλεια 

του ελέγχου από την κεντρική κυβέρνηση και η αδυναµία της να χειριστεί την 

οικονοµία αλλά και να παράσχει βασικές υπηρεσίες (όπως τη διανοµή φαγητού), 

διαµόρφωσε µια σειρά διαφορετικών τοπικοτήτων.
205

  

 Στην παρούσα εργασία, αφού βελτίωσα µέχρι κάποιο σηµείο, τα κενά στη 

γνώση µου, ανατρέχοντας σε διάφορες πηγές πληροφόρησης αλλά και σε ζωντανές 

µαρτυρίες ατόµων, κατάφερα εκτιµώ να εµφανίσω µια προσπάθεια συγκρότησης και 

παράθεσης απόψεων, προτάσεων και αφηγήσεων ώστε να καταστεί η έρευνα κατά 

κάποιον τρόπο ιστορικός οδοδείκτης του αναγνώστη.  

Το καταγραφέν υλικό δεν διαθέτει τέτοια γοητεία, ώστε να υπερηφανεύεται 

για το µέγεθος της πυκνότητας της γνώσης. Είναι σίγουρο όµως ότι αυτή η εργασία-

έρευνα προσπαθεί να αιχµαλωτίσει την ανησυχία αποκωδικοποίησης και εξιχνίασης 

των γεγονότων της εποχής, ώστε ο αγώνας της αντίστασης του ελληνικού λαού  να 

απελευθερώσει  ένα σύγχρονο αξιακό σύστηµα υπό το πρίσµα της ηθικής.
206

 

Το ζήτηµα λοιπόν δεν είναι ναι ή όχι στην επιστήµη, ναι ή όχι στην 

τεχνολογία αλλά το αν θα επιτρέψουµε στην ιστοριογραφία  να διαµορφώσει και να 

αναδείξει την ιστορική αλήθεια και να επιβληθεί ένας κοινωνικός έλεγχος στη 

συνέχεια, που δεν θα επιτρέπει ιστορικά σβησίµατα και ανακρίβειες.  

Η παρούσα εργασία  είναι προσανατολισµένη ιστορικά, ορθολογικά να 

ζυγίσει τους στόχους και τους σκοπούς των αντιµαχόµενων πλευρών και να 

ανασυστήσει αψεγάδιαστα τοπικούς µύθους και γεγονότα. Τα τελευταία χρόνια 

υπάρχει µια οµολογουµένως έξαρση της ενασχόλησης µε το φαινόµενο της 
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συνεργασίας µε τους κατακτητές όχι µόνο στην περίπτωση της Ελλάδας αλλά και 

στις άλλες κατεχόµενες από τον Άξονα χώρες της Ευρώπης. Με άλλα λόγια οι 

µελέτες αυτές προσπαθούν να θέσουν και επιχειρούν να απαντήσουν σε ερωτήµατα, 

όπως  πως θα ήταν η Κατοχή χωρίς αιµατηρή αντίσταση αθώων ανθρώπων
207

. 

Στο κείµενό µας οι πρωταγωνιστές απέκτησαν «σάρκα και οστά» και 

ονοµατεπώνυµο στην καταγραφή των γεγονότων. Αναφερόµαστε συγκεκριµένα 

αποφεύγοντας το παρασκήνιο και την ανωνυµία µιλάµε πάντα µε δρώντα υποκείµενα 

που έχουν πάρει θέση στο ιστορικό παρελθόν, δικαιώνοντας ή µη την ύπαρξή τους 

κάθε φορά που σήµανε η «ώρα των σκιών». 

              Στην ιστορική διαδροµή πορευόµενοι συναντάµε τον Ελασίτη, τον 

Ταγµατασφαλίτη, τον Γερµανοτσολιά, τον Πλιατσικολόγο, τον απλό Πατριώτη 

Έλληνα. ∆εν υπάρχει λοιπόν µία  ερµηνεία κοινή για όλους αυτούς τους 

«Ταγµατασφαλίτες», η οποία θα µπορούσε να εξηγήσει την επιλογή της συνεργασίας 

µε τους Γερµανούς. Για κάποιους η αποδοχή του όπλου σήµαινε ευκαιρία για 

συµµετοχή στη διανοµή της πολεµικής λείας ή µια αναπάντεχη ευκαιρία επιβίωσης 

µέσα στις δύσκολες συνθήκες της Κατοχής.
208

 Για κάποιους άλλους ήταν µια 

φυσιολογική επιλογή γιατί ήδη στα χαρακτηριστικά τους υπήρχε το εγκληµατικό και 

το εξουσιαστικό. Κάποιοι άλλοι το έβλεπαν ως µονόδροµο για την προστασία της 

ζωής τους, της οικογενείας τους και του χωριού τους από τις επιδροµές του ΕΛΑΣ.  

           Ερµηνεύοντας την επιλογή των Ελασιτών εκτός από την ιδεολογική 

δραστηριοποίηση και ένταξη διακρίνεις αντίστοιχες δικαιολογίες και ερµηνείες 

δραστηριοποίησης όπως τις παραπάνω
209

.  

Παρατηρώντας δύο άλλες κοινωνικές οµάδες τους στρατιωτικούς και τους 

πολιτικούς διακρίνουµε ότι τα όρια µεταξύ  αυτών των οµάδων είναι ευδιάκριτα όχι 

όµως και απαραβίαστα. Κατά κανόνα, οι στρατιωτικοί και οι πολιτικοί 

χρησιµοποίησαν διαφορετικά εργαλεία για να ανοίξουν ή αν θέλετε για να 

παραβιάσουν τις Γερµανικές πόρτες. Οι στρατιωτικοί τέθηκαν επικεφαλής των 
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ενόπλων τµηµάτων, οι δε πολιτικοί έντυσαν ιδεολογικά την συνεργασία και την 

µπόλιασαν µε τις απαραίτητες ιδέες του Εθνικοσοσιαλισµού
210

. 

Αυτά τα δύσκολα χρόνια της Γερµανικής Κατοχής ο ελληνικός λαός 

παρουσίαζε έντονες φυγόκεντρες δυνάµεις. Υπήρχε διχασµός, διαφορετικές πορείες, 

διαφορετικές πολιτικές που χάραζαν οι στρατιωτικοί και πολιτικοί.. Ο καθένας ζύγιζε 

το φόβο του και ανάλογα έγερνε µε το Γερµανό ή ενάντια στο Γερµανό. Ο 

κατακτητής προσπάθησε µέχρι και την τελευταία στιγµή να υποτάξει τον ελληνικό 

λαό. Προσπάθησε να εκµεταλλευθεί το φόβο του απλού χωρικού, να ελέγξει τους 

στρατιωτικούς δένοντάς  τους πίσω από το άρµα της Βέρµαχτ  και να κατευθύνει τη 

µεγαλοµανία των πολιτικών για εξουσία
211

. 

Η πλειοψηφία του κόσµου που εντάχθηκε στα Τάγµατα Ασφαλείας 

πριµοδοτήθηκε για την συνεργασία του. Η µαύρη αγορά, οι επιτάξεις προϊόντων , η 

λεηλασία περιουσιών, το πλιάτσικο, οι εκβιασµοί και ο χρηµατισµός ήταν στην 

ηµερήσια διάταξη. Το κενό αυτό εξουσίας πολλές φορές το κάλυπτε ο ΕΛΑΣ µε τις 

παρεµβάσεις και την τιµωρία που επέβαλε στους πλιατσικολόγους
212

. 

 Όλοι και ο καθένας για διαφορετικούς λόγους περίµεναν την απελευθέρωση 

της χώρας. Ο λαός για να αναπνεύσει ελεύθερα, ο ΕΛΑΣ για να καταλάβει τις πόλεις 

και κατ’ επέκταση την εξουσία καθώς επίσης για να επιλύσει τις εµπόλεµες διαφορές 

µε τους αντιπάλους τους, οι δε Ταγµατασφαλίτες να επιλέξουν το δρόµο της 

σωτηρίας τους. Η ύπαρξη των Ταγµάτων Ασφαλείας είχε δηλητηριάσει τον πολιτικό 

κόσµο και είχε εξοργίσει τις Αντιστασιακές Οργανώσεις. Οι άνδρες των Ταγµάτων 

Ασφαλείας έγιναν πιο µισητοί ακόµα και από τους Γερµανούς, γιατί σε πολλές 

περιπτώσεις τους είχαν ξεπεράσει σε αγριότητα. Οι συλλογικές στρατηγικές 

επιβίωσης και ενσωµάτωσης στο κράτος των «νικητών», όσων είχαν κατηγορηθεί για 

δοσιλογισµό στην Κατοχή, εξακολούθησαν να στοιχειώνουν την πολιτική ζωή για 

πολλές δεκαετίες µετά την απελευθέρωση
213

. 

Η Κατοχή µε όλη της τη φρίκη δεν συνέβη σε ένα ιστορικό ή κοινωνικό κενό. 

Βρέθηκε µέσα στο συνεχές της ευρωπαϊκής ιστορίας, που την ένωνε µε το παρόν και 
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το µέλλον. Οι ιστορικοί έχουν µπροστά τους την κατοχική περίοδο και το έργο που 

πρέπει να επιτελέσουν είναι να αποδείξουν πως συνδέεται η υψηλή πολιτική µε τις 

κοινωνικές, στρατιωτικές και οικονοµικές επιδράσεις στη ζωή και στις πεποιθήσεις 

των απλών ανθρώπων.
214

 

Ποσοτική ανάλυση της βίας. 

Τελειώνοντας η έρευνα κατατίθενται κάποια στατιστικά στοιχεία που 

αποτυπώνουν το κακό που συνέβη εκείνη την τραγική εποχή 1940-1944. 

Το 1964 ο Κοσµάς Αντωνόπουλος δηµοσίευσε έναν µοναδικό κατάλογο 

ανθρωποκτονιών της περιόδου 1941-44 που περιελάµβανε 7000 ονόµατα για τους 

νοµούς της Πελοποννήσου. Ο κατάλογος παρά τις όποιες αδυναµίες του  τα στοιχεία 

που καταγράφει  παραµένουν µοναδικά. Για τη Μεσσηνία µετά από κάποιες 

προσαρµογές προέκυψαν ότι συνέβησαν 1912 ανθρωποκτονίες. Από αυτές οι 638 ή 

33,37% ήταν αποτέλεσµα της µαύρης βίας ενώ 1274 ή 66,63% ήταν αποτέλεσµα της 

κόκκινης βίας. Οι φονευθέντες προέρχονταν από 218 οικισµούς της Μεσσηνίας 

(56.19% του συνόλου οικισµών της Μεσσηνίας), ενώ δεν αναφέρονται θύµατα στους 

υπόλοιπους 170 οικισµούς της Μεσσηνίας ή ποσοστού 43,81%.  Εξετάζοντας πιο 

συστηµατικά τους οικισµούς, που επλήγησαν από την βία, αναφέρει ο 

Αντωνόπουλος, παρατηρούµε ότι η µαύρη βία χτύπησε 147 οικισµούς ενώ η κόκκινη 

βία 175. Από αυτούς τους οικισµούς, οι 87 είχαν θύµατα και από τις δύο πλευρές, ενώ 

52 γνώρισαν µόνο τη µαύρη βία και 79 µόνο την κόκκινη βία.  Παρατηρούµε, ότι αν 

και η βία έπληξε την πλειοψηφία από τους 388 οικισµούς της Μεσσηνίας, υπήρξαν 

και αρκετά χωριά που δεν επλήγησαν καθόλου. Εδώ τίθεται ένα ευρύτερο ζήτηµα για 

το ποιοι ήταν οι παράγοντες παρουσίας ή απουσίας της βίας.
215

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Ανθρωποκτονίες στη Μεσσηνία την περίοδο 1941-44 

 Αριθµός θυµάτων Ποσοστά θυµάτων Οικισµοί 

Μαύρη βία   638 33,37 %  52 

Κόκκινη βία 1274 66,63 %  79 

Σύνολο 1912 100 % 131+87= 218 

 

                                                           
214

 Βλ. Mazower, M. (1994):  σ. 116 
215

 Βλ. Αντωνόπουλος, Κ. (1964): σ. 245-258, τ. 2 



[99] 

 

∆ιερευνώντας, λοιπόν, την ποσοτική ανάλυση της βίας προκύπτει η εικόνα 

µιας σύγκρουσης πεδινών και ορεινών. Αυτό επιδέχεται δύο ερµηνείες. Η πρώτη θα 

τόνιζε τον κοινωνιολογικό χαρακτήρα ορεινών και πεδινών (νοοτροπία, οικονοµική 

επιφάνεια, παραδόσεις, κλπ), έτσι οδηγούµαστε στο συµπέρασµα ότι τα πεδινά 

παρείχαν το κατάλληλο έδαφος για την κυριαρχία της δεξιάς ενώ τα ορεινά για την 

κυριαρχία της αριστεράς. Η δεύτερη ερµηνεία θα αναφερόταν στη σηµασία του 

πολέµου οπότε στην αριστερά θα ταίριαζε το δυσκολοδιάβατο ορεινό ενώ το πεδινό 

θα ήταν επιλογή των γερµανών προκειµένου να αναπτύξουν καλύτερα τις 

πολυπληθείς δυνάµεις τους.
216

 Άρα οι δεξαµενές στρατολόγησης για δε τους αντάρτες 

υπήρξαν κυρίως τα ορεινά για δε τους ταγµατασφαλίτες υπήρξαν κυρίως τα πεδινά. 
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