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Πεξίιεςε 

    θνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν, ε εζληθή 

αληίζηαζε ηνπ λνκνχ Αραΐαο, λα δνζεί κηα γεληθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαηά ηελ 

πεξίνδν ηεο θαηνρήο θαη ηεο αληίζηαζεο θαη λα πξνηαζεί κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε 

ηνπ ζέκαηνο.  Μέζα απφ ηελ κειέηε θαη παξνπζίαζε γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ ρψξα 

ζην λνκφ Αραΐαο παξαηίζεληαη ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο εζληθήο αληίζηαζεο, 

δηεξεπλνχληαη νη ζρέζεηο θαη επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο θαη θαη’ 

επέθηαζε ε εξκελεία ηεο. Ζ αλάδεημε ησλ ηνπηθψλ γεγνλφησλ ηεο αληίζηαζεο 

ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ζηε αλαγλψξηζε ηεο  ζπκβνιήο 

ηεο ζηε  δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο ηζηνξίαο. Έπεηηα, παξνπζηάδεηαη κηα δηδαθηηθή 

πξφηαζε ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ζεσξεηηθή ηεθκεξίσζε, δξαζηεξηφηεηεο θαη 

αμηνιφγεζε. Οη καζεηέο αζθνχληαη ζηελ επηηφπηα έξεπλα θαη κειέηε ηνπηθψλ 

ηζηνξηθψλ πεγψλ. Ζ κεζνδνινγία ηεο παξνχζαο εξγαζίαο σο πξνο ην πξψην κέξνο 

ηεο είλαη ε ηζηνξηθή εξκελεπηηθή. Με ηε βνήζεηα ηεο εξκελεπηηθήο ιεηηνπξγίαο 

αληρλεχεηαη θαη θαηαλνείηαη ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ θαη πεγψλ, 

πξνζεγγίδνληαη, εξκελεχνληαη θαη αλαιχνληαη ηα ηνπηθά γεγνλφηα θαη ε εμέιημή ηεο 

εζληθήο αληίζηαζεο ζην λνκφ, ζηνρεχνληαο ζηελ αλάδεημε κηαο πιήξνπο εηθφλαο ηεο 

επνρήο, ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη πεξηζζφηεξν εχιεπηε. Με ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδν επηρεηξείηαη ε ζπλεξγαζία θαη ε αιιειεπίδξαζε ησλ καζεηψλ, ζηνρεχνληαο 

ζηελ αλάπηπμε γλσζηηθφ-κεζνδνινγηθψλ ηθαλνηήησλ θαη ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο. 

πκπεξαζκαηηθά πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη ζηελ Αραΐα ε αληίζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ 

ππήξμε κεγάιε, παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε νξγάλσζε θαη ε δξάζε ηεο. 

Ζ δηαπίζησζε απηή αλαδχεηαη κέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ πξνηείλνληαη ζηελ 

δηδαθηηθή πξνζέγγηζε. 

 

SUMMARY 

    The purpose of the present paper is to study the resistance at the regional level of 

Achaia, also to present a generic view of the situation pertaining the occupation and 

the resistive forces and finally suggest a didactic aspect of the subject. Through the 

study and presentation of the facts taken place in the Achaia region historic 

correlations are attempted in an effort to explain and interpret the known historic 

facts. This promotion of the local history and telltales is aiming to the better 

understanding of the national history of Greece during that era. Moreover  a didactic 

suggestion of local history with theoretical presumptions /documentations, activities 

and evaluation. The students are exercising 'on the spot' research and study of regional 

and local historic sources. The methodology used initially is the historic interpretative 

method. With the help of the interpretative function, the content of the historic texts 

and sources is located and regional facts of lesser known history are analyzed and 

explained in order to document a full image somewhat more easy to understand. 

Through the group cooperation the cooperation and interaction between students is 

attempted aiming to the development of the cognitive-methodological skills and also 
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the 'historians mind' kind of thinking. Last but not least it should be mentioned that 

the regional resistance of Achaia was great, despite the difficulties in structure and 

organization   of its actions. This ascertainment is rising through the activities   

suggested in the didactic approach. 
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Πξνινγηθά 

    Αληηθείκελν ηεο κειέηεο απνηειεί ε δηεξεχλεζε ηεο πεξηφδνπ ηεο ηηαιφ-

γεξκαληθήο θαηνρήο ζηελ Αραΐα. Χο ρξνληθά φξηα ηίζεληαη ε 25
ε
 Απξηιίνπ 1941, 

εκεξνκελία θαηάιεςεο ηεο Πάηξαο, θαη ε 4
ε
 Οθησβξίνπ 1944, εκέξα ηεο 

απειεπζέξσζεο. Σα γεγνλφηα πνπ αλαθέξνληαη εθηπιίζζνληαη ζην λνκφ Αραΐαο  

αιιά δελ ιείπνπλ θαη νη αλαθνξέο ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο 

ππφινηπεο Διιάδαο. Απηφ ζπκβαίλεη φηαλ ππάξρεη ζχλδεζε κε ηα φζα 

δηαδξακαηίζηεθαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ ελδηαθέξνληνο καο , ψζηε λα καο βνεζήζνπλ  λα 

θαηαλνήζνπκε θαιχηεξα ηα γεγνλφηα. Ζ ηζηνξία ηεο Καηνρήο- Αληίζηαζεο  θαη ηνπ 

Δκθπιίνπ βξίζθνληαη ζην επίθεληξν ηνπ ηζηνξηνγξαθηθνχ ελδηαθέξνληνο ηα 

ηειεπηαία ρξφληα ,γεγνλφο πνπ καξηπξνχλ ε έξεπλα, ε έθδνζε ζρεηηθψλ βηβιίσλ θ.α. 

    Ο Β΄ Παγθφζκηνο Πφιεκνο  δηήξθεζε απφ ηελ 1ε επηεκβξίνπ 1939 έσο ηηο 2 

επηεκβξίνπ 1945, αλ θαη ζρεηηθέο ζπγθξνχζεηο μεθίλεζαλ απφ λσξίηεξα θαη άθεζε 

πίζσ ηνπ πάλσ απφ 60 εθαηνκκχξηα λεθξνχο. ε απηφλ ελεπιάθε ε πιεηνλφηεηα ησλ 

θξαηψλ ηνπ ηφηε θφζκνπ -ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ κεγάισλ δπλάκεσλ (Ζ.Π.Α 

, Δ...Γ, Αγγιία, Γαιιία, Γεξκαλία)- δεκηνπξγψληαο ηειηθά δχν αληίπαιεο 

ζηξαηησηηθέο ζπκκαρίεο: ηνπο πκκάρνπο θαη ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα. Απνηέιεζε ηελ 

πην εθηεηακέλε γεσγξαθηθά θαη δαπαλεξή ζε πινπηνπαξαγσγηθνχο πφξνπο έλνπιε 

ζχγθξνπζε ζηελ ηζηνξία ηεο αλζξσπφηεηαο, ζηελ νπνία έιαβαλ κέξνο πεξηζζφηεξνη 

απφ 100 εθαηνκκχξηα άλζξσπνη απφ πεξηζζφηεξεο απφ 30 ρψξεο. Οη θχξηνη 

ζπκκεηέρνληεο δηέζεζαλ φιεο ηηο νηθνλνκηθέο, βηνκεραληθέο θαη επηζηεκνληθέο 

ηθαλφηεηεο. εκαδεχηεθε απφ καδηθέο εθηειέζεηο θαη ζαλάηνπο πνιηηψλ. Απφ ηελ 

πιεηνλφηεηα ησλ ηζηνξηθψλ ζεσξείηαη σο ζπλέρεηα ηνπ Α’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, 

γηαηί ζηελ νπζία ηα αίηηα θαη νη δπλάκεηο πνπ ηνλ πξνθάιεζαλ ήηαλ νη ίδηεο. 

    ηε Γεξκαλία θπβεξλνχζε απφ ην 1933 ν Αδφιθνο Υίηιεξ, πνπ επηδίσθε λα 

αλνξζψζεη ην γφεηξν ηεο θαηαξξαθσκέλεο ρψξαο ηνπ θαη λα πάξεη εθδίθεζε απφ 

ηνπο Αγγινγάιινπο γηα ηελ ήηηα ζηνλ Α’ Παγθφζκην Πφιεκν. ηελ Ηηαιία 

εμνπζίαδαλ νη θαζίζηεο ηνπ Μνπζνιίλη απφ ην 1922, ελψ ε ζηξαηνθξαηηθή Ηαπσλία 

είρε μεθηλήζεη θαη επηδίσθε ηε ζπλέρηζε ηεο επεθηαηηθήο ηεο πνιηηηθήο, πνπ νλφκαδε 

«Μεγάιε θαίξα Δπεκεξίαο ηεο Αλαηνιήο». Ζ αθνξκή γηα ηελ έλαξμε ηνπ Β’ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ δφζεθε κε ηελ απαίηεζε ηεο Γεξκαλίαο λα απνθαηαζηαζεί ε 

γεξκαληθή θπξηαξρία ζηελ ειεχζεξε πφιε ηνπ Νηάληζηρ  ηεο Πνισλίαο  θαη λα ηεο 

δνζνχλ κεγαιχηεξεο δπλαηφηεηεο επηθνηλσλίαο κε ηελ Αλαηνιηθή Πξσζία. Ήηαλ 

απιψο ην πξφζρεκα γηα ηνλ Υίηιεξ, ν νπνίνο απφ ηελ αξρή ηνπ 1939 είρε απνθαζίζεη 

λα επηηεζεί θαη λα θαηαιάβεη ηελ Πνισλία. Πξψηα εμαζθάιηζε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο 

νβηεηηθήο Έλσζεο κε ηελ ππνγξαθή ζηε Μφζρα ηνπ πκθψλνπ Με Δπηζέζεσο, 

γλσζηνχ σο «χκθσλν Ρίκπεληξνπ - Μνιφηνθ» (23 - 24 Απγνχζηνπ 1939), έλα 

κπζηηθφ πξσηφθνιιν, ην νπνίν πξνέβιεπε ηνλ δηακειηζκφ ηεο Πνισλίαο θαη ζηε 

ζπλέρεηα έδσζε ηε δηαηαγή επίζεζεο θαηά ηεο Πνισλίαο ζηηο 26 Απγνχζηνπ. ηε 

ζπλέρεηα, νη Γεξκαλνί ζηξάθεθαλ πξνο δπζκάο θαη κέρξη ηα ηέιε Ηνπλίνπ ηνπ 1940 

είραλ θαηαιάβεη ηε Γαλία, ηε Ννξβεγία, ην Βέιγην, ηελ Οιιαλδία, ην Λνπμεκβνχξγν 

θαη ηειεπηαία ηε Γαιιία. 

http://www.sansimera.gr/almanac/0109
http://www.sansimera.gr/almanac/0209
http://www.sansimera.gr/almanac/0209
http://www.sansimera.gr/almanac/0209
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7_%CF%83%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7_%CF%83%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%88%CE%BD%CE%BF%CF%80%CE%BB%CE%B7_%CF%83%CF%8D%CE%B3%CE%BA%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B7&action=edit&redlink=1
http://www.sansimera.gr/articles/802
http://www.sansimera.gr/biographies/1326
http://www.sansimera.gr/articles/802
http://www.sansimera.gr/biographies/1324
http://www.sansimera.gr/articles/969
http://www.sansimera.gr/almanac/2408
http://www.sansimera.gr/almanac/2608
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    Ζ Ηηαιία εηζήιζε ζηνλ πφιεκν ζηηο 10 Ηνπλίνπ 1940, κε επηζέζεηο ζε βξεηαληθέο 

βάζεηο ζηε Βφξεην Αθξηθή. ηηο 28 Οθησβξίνπ νη Ηηαινί επηηίζεληαη θαηά ηεο 

Διιάδαο, κεηά ην «ΟΥΗ» ηνπ δηθηάηνξα Μεηαμά. Ο ειιεληθφο ζηξαηφο δίλεη ζθιεξέο 

κάρεο ζηελ Πίλδν θαη γξήγνξα αλαηξέπεη ηελ θαηάζηαζε, πεξλψληαο ζηελ επίζεζε. 

Πεξηνξίδεη ηνπο Ηηαινχο κέζα ζην Αιβαληθφ έδαθνο θαη απειεπζεξψλεη πφιεηο θαη 

ρσξηά ηεο Βνξείνπ Ζπείξνπ. Ζ εαξηλή επίζεζε ησλ Ηηαιψλ (9 Μαξηίνπ 1941) 

απνηπγράλεη θαη ε Γεξκαλία θεξχζζεη ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Διιάδαο (6 

Απξηιίνπ1941). ηηο 27 Απξηιίνπ νη Γεξκαλνί κπαίλνπλ ζηελ Αζήλα θαη ζηηο 30 

Μαΐνπ θαηαιακβάλνπλ ηελ Κξήηε, νινθιεξψλνληαο ηελ θαηάιεςε ηεο Διιάδαο. 

Μέρξη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943 ε Διιάδα βξηζθφηαλ ππφ ηξηπιή θαηνρή (Γεξκαληθή, 

Ηηαιηθή θαη Βνπιγαξηθή) θαη κεηά ηε ζπλζεθνιφγεζε ηεο Ηηαιίαο θαη κέρξη ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1944 ππφ Γεξκαλφ-Βνπιγαξηθή θαηνρή. 

  Ζ εκπινθή ηεο Διιάδαο ζην Β' Παγθφζκην Πφιεκν ζεκεηψζεθε ζηηο 28 Οθησβξίνπ 

1940. Απφ ηφηε άξρηζε ν ειιελντηαιηθφο πφιεκνο. Ζ γεξκαληθή επίζεζε, ηνλ Απξίιε 

ηνπ 1941, πξνο ζπλδξνκή ησλ Ηηαιψλ, θαηέιεμε ζηελ θαηάιεςε ηεο Διιάδαο θαη ζην 

πέξαζκα ηεο ρψξαο ζηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο, κηαο πεξηφδνπ πνπ ζεκαδεχηεθε απφ 

πνιιά δεηλά γηα ηνλ ειιεληθφ ιαφ. ηελ μεληθή θαζηζηηθή θαηνρή ν ειιεληθφο ιαφο 

απάληεζε απφ ηελ πξψηε ζηηγκή κε δπλακηθή αληίζηαζε, πνπ πήξε γξήγνξα ηε 

κνξθή κηαο ηεξάζηηαο ιατθήο εμέγεξζεο θαη ζπλέλσζε ζηνλ αγψλα πνιινχο Έιιελεο. 

Αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο έδξαζαλ ζηα βνπλά θαη ζηηο πφιεηο ηεο Διιάδαο θαη 

επέθεξαλ πιήγκαηα ζηηο δπλάκεηο θαηνρήο
1
.  

    Ζ Διιάδα απειεπζεξψζεθε ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1944, αιιά ηελ Απειεπζέξσζε ηεο, 

δηαδέρζεθαλ νη εζσηεξηθέο πνιηηηθέο ζπγθξνχζεηο. Ο ειιεληθφο αληηζηαζηαθφο 

αγψλαο ζηφρεπε εθηφο απφ ηελ απειεπζέξσζε απφ ηνπο θαηαθηεηέο θαη ζε 

θνηλσληθέο θαη πνιηηηθέο κεηαξξπζκίζεηο πνπ ζα ίζρπαλ κεηά ηελ απνρψξεζε ηνπο 

απφ ηε ρψξα, εθθξάδνληαο ην αίηεκα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ γηα έλα θαιχηεξν κέιινλ. 

Οη ζηφρνη πνπ εμέθξαζαλ απφ ηε κηα ε θχξηα αληηζηαζηαθή νξγάλσζε, ην 

Δ.Α.Μ./Δ.Λ.Α.., θαη απφ ηελ άιιε νη άιιεο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο θαη ε 

εμφξηζηε βαζηιηθή θπβέξλεζε είραλ αξρίζεη απφ ηνλ ηειεπηαίν ρξφλν ηεο Καηνρήο λα 

πξνθαινχλ κηα πνισκέλε θαηάζηαζε, πνπ εθθξάζηεθε θαη κε εκθχιηεο ζπκπινθέο
2
. 

    Απφ ηελ πξψηε θηφιαο ζηηγκή ηεο Καηνρήο, ν ειιεληθφο ιαφο πξνέβε ζε πξάμεηο 

αληίδξαζεο, αηνκηθά θαη ζπιινγηθά, πνπ εμέθξαδαλ βνχιεζε αληίζηαζεο, ε νπνία 

δελ άξγεζε λα εθδεισζεί θαη ζε νξγαλσκέλα ζρήκαηα, κε ηελ ίδξπζε ησλ 

αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1941. ηελ αληίζηαζε θαηά ηεο  

θαηνρήο, πήξε κέξνο ε πιεηνςεθία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Άλζξσπνη θάζε ειηθίαο, 

ηδηφηεηαο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο έληαμεο, ζε πφιεηο θαη χπαηζξν κεηείραλ ζηνλ 

αγψλα. Πλεπκαηηθέο πξνζσπηθφηεηεο, θαιιηηέρλεο θαη πιήζνο άιισλ πνιηηψλ. 

Γπλακηθή απνδείρηεθε ε λενιαία, καδηθφηεξε θαη δπλακηθφηεξε νξγάλσζε ηεο 

νπνίαο ππήξμε ε Δ.Π.Ο.Ν. Ηδηαίηεξα δπλακηθή γηα ηελ ειιεληθή πξαγκαηηθφηεηα ήηαλ 

                                                             
1
 www.ime.gr , προςπελάςτθκε ςτισ 6.7.2016 

2 www.ime.gr , προςπελάςτθκε ςτισ 6.7.2016  

http://www.sansimera.gr/almanac/1006
http://www.sansimera.gr/almanac/2810
http://www.sansimera.gr/articles/21
http://www.sansimera.gr/articles/423
http://www.sansimera.gr/almanac/0903
http://www.sansimera.gr/articles/432
http://www.sansimera.gr/almanac/0604
http://www.sansimera.gr/almanac/0604
http://www.sansimera.gr/almanac/0604
http://www.sansimera.gr/almanac/2704
http://www.sansimera.gr/almanac/3005
http://www.sansimera.gr/almanac/3005
http://www.sansimera.gr/almanac/3005
http://www.sansimera.gr/articles/267
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/war/index.html
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/war/03.html
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/occupation/index.html
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/index.html
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/05.html
http://www.ime.gr/
http://www.ime.gr/
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θαη ε δξάζε ησλ γπλαηθψλ φισλ ησλ ειηθηψλ, ζπκκεηέρνληαο ζε θάζε είδνπο 

αληηζηαζηαθή θηλεηνπνίεζε σο θαη ζηνλ έλνπιν αγψλα. Δπίζεο, ν αληηζηαζηαθφο 

Σχπνο, ππήξμε ζεκαληηθφηαηνο παξάγνληαο ηνπ εζληθνχ αγψλα, πνπ κε πνιινχο 

θηλδχλνπο ιεηηνχξγεζε πιεξνθνξψληαο ηνλ ειιεληθφ ιαφ γηα ηελ αιήζεηα θαη ηνλ 

πφιεκν, εκςπρψλνληαο ηελ αληηζηαζηαθή πξνζπάζεηα. ηελ ειιεληθή χπαηζξν, o 

E.Λ.Α.. αλέιαβε αληάξηηθν πφιεκν ελαληίνλ ησλ Γεξκαλψλ θαη ησλ Ηηαιψλ
3
. 

    Ακέζσο κεηά ηελ είζνδν ηεο Διιάδαο ζηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ε Πάηξα 

δνθηκάζηεθε κε ζθνδξφ βνκβαξδηζκφ ζηηο 28 Οθησβξίνπ 1940. Σα ηηαιηθά 

βνκβαξδηζηηθά έπιεμαλ ηελ πφιε απφ κεγάιν χςνο ζε κηα επίζεζε ε νπνία μεθίλεζε  

ην πξσί θαη ηειείσζε ην κεζεκέξη. Ζ εθεκεξίδα «Καζεκεξηλή», ηεο 29εο Οθησβξίνπ 

1940, πιεξνθνξεί φηη ν «ππεξβνιηθόο αξηζκόο ησλ ζπκάησλ νθείιεηαη εηο ην γεγνλόο 

όηη ν άκαρνο πιεζπζκόο παξέκεηλε θαηά ηελ ώξα ηνπ βνκβαξδηζκνύ εηο αθάιππηνπο 

ρώξνπο θαη δελ ηήξεζε ηα ζηνηρεηώδε κέηξα απηνπξνζηαζίαο, θαηαθεύγσλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ ζπλαγεξκνύ εηο ππόγεηνπο ρώξνπο, ή έζησ ηζόγεηνπο ησλ νηθείσλ ηνπο 

πξνρείξσο δηαζθεπαδνκέλνπο».(εθ. «Καζεκεξηλή», θ. 29.10.1940)  Σηο πεξηζζφηεξεο 

βφκβεο δέρζεθε ε πεξηνρή ηεο νδνχ «Σξηψλ Ναπάξρσλ». Βφκβεο έπεζαλ  θαη ζηηο 

νδνχο Γνχλαξε, Αγίνπ Αλδξέα, Ρήγα Φεξαίνπ θ.ιπ., θαζψο θαη ζηε ζπλνηθία ηνπ 

Αγίνπ Γηνλπζίνπ, ηελ ζπλνηθία φπνπ έκελαλ θαη νη Ηηαινί ηεο Πάηξαο. Καηά ηνπο 

βνκβαξδηζκνχο απηνχο ρηππήζεθαλ ηφζν ηα ιηκάληα ηεο Πάηξαο φζν θαη ηεο 

Ναππάθηνπ, ρσξίο σζηφζν λα θαηαθέξνπλ νη Ηηαινί λα βπζίζνπλ θάπνην 

πινίν.(www.patraikowgulf.wordpress.com, πξνζπειάζηεθε ζηηο 8.7.2016)  

     Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β’ Π.Π. ν λνκφο Αραΐαο ππέζηε ζνβαξέο επηζέζεηο θαη 

ηεξάζηηεο θαηαζηξνθέο ηφζν ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο φζν θαη ζηελ χπαηζξν. Ο ιαφο 

ηεο Αραΐαο πξνέβε ζε αηνκηθέο θαη ζπιινγηθέο πξάμεηο αληίζηαζεο, ηηο νπνίεο 

αθνινχζεζαλ νξγαλσκέλεο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο. Οη νξγαλψζεηο απηέο 

δξνχζαλ ηφζν ζηελ Αρατθή πξσηεχνπζα φζν θαη ζηελ χπαηζξν, νξγαλψλνληαο 

αγψλεο, κάρεο θαη ζεκαληηθέο επηζέζεηο ζε βάξνο ησλ θαηαθηεηψλ. ε πνιιά ρσξηά 

ηνπ Ννκνχ Αραΐαο (θπξίσο ζηα Καιαβξπηνρψξηα) ζεκεηψζεθαλ ζεκαληηθέο κάρεο 

κεηαμχ αληαξηψλ θαη θαηαθηεηψλ, φπσο ζα δνχκε ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο, νη 

νπνίεο είραλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζηηο εμειίμεηο. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
3 www.ime.gr , προςπελάςτθκε ςτισ 8.7.2016 

http://www.patraikowgulf.wordpress.com/
http://www.ime.gr/
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θνπνί θαη ζηόρνη ηεο έξεπλαο 

    Γεληθφο ζθνπφο ηεο Ηζηνξίαο είλαη ε κειέηε θαη ε εξκελεία ηνπ παξειζφληνο, νη 

νπνίεο επηθέξνπλ ζηα άηνκα ηελ επίγλσζε ηεο ηζηνξηθφηεηάο ηνπο, αληηιακβάλνληαη 

φηη ην παξειζφλ είλαη θάηη πνπ ηνπο αθνξά άκεζα. 

    ηελ εξγαζία απηή επηρεηξείηαη ε πξνζέγγηζε ηνπ πεδίνπ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο σο 

επηκέξνπο θιάδνπ ηεο Γεληθήο Ηζηνξίαο, παξνπζηάδνληαο ηηο επηκέξνπο δηαζηάζεηο 

ηνπ πεδίνπ ηεο. Δηδηθφηεξα, επηδηψθεηαη λα θαλεί ε έλλνηα ηνπ ηφπνπ, ηεο θνηλφηεηαο, 

ηεο ηζηνξίαο θαη ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ. 

    Βαζηθφο ζθνπφο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο είλαη λα κειεηεζεί ζε ηνπηθφ επίπεδν, ε 

εζληθή αληίζηαζε ηνπ λνκνχ Αραΐαο θαηά ηελ πεξίνδν 1940-1944, ψζηε λα εληνπηζηεί 

ην θαηάιιειν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ θαη λα πξνηαζεί κηα δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ 

ζέκαηνο. Δπηρεηξείηαη κέζα απφ ηελ κειέηε θαη παξνπζίαζε γεγνλφησλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζην λνκφ Αραΐαο ε πξνζέγγηζε ηεο ηζηνξίαο θαη θαη’ επέθηαζε ε εξκελεία ηεο. 

Πξνηείλεηαη κηα νινθιεξσκέλε δηδαθηηθή πξφηαζε, ε νπνία παξέρεη ζεσξεηηθή 

ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο, θαηάιιειεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ σζνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ 

επηηφπηα έξεπλα θαη κειέηε ησλ πεγψλ θαη αμηνιφγεζε-αλαηξνθνδφηεζε. Ζ αλάδεημε 

ησλ ηνπηθψλ γεγνλφησλ ηεο αληίζηαζεο ζηνρεχεη ζηελ θαηαλφεζε ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο θαη ζηε αλαγλψξηζε ηεο  ζπκβνιήο ηεο ζηε  δηακφξθσζεο ηεο εζληθήο 

ηζηνξίαο.      

    Δπηκέξνπο ζηφρνη ηεο έξεπλαο είλαη: 

 ε πξνψζεζε ηεο θξηηηθήο πξνζέγγηζεο ησλ ηζηνξηθψλ δεδνκέλσλ ρσξίο 

ζηεξεφηππα θαη πξνθαηαιήςεηο,  

 ε αλάπηπμε εξκελεηψλ ηεο πξαγκαηηθφηεηαο, ε άζθεζε ησλ καζεηψλ ζηελ 

κειέηε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο,  

 ε αλάδεημε ηεο έλλνηαο ηνπ ηζηνξηθνχ ρξφλνπ, 

 ε θαηαλφεζε ηνπ γλσζηηθνχ αληηθεηκέλνπ απφ ηνπο καζεηέο, 

 ε πεξηγξαθή ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη 

 ε επαθή ησλ καζεηψλ κε έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο εμεηάδνληάο ην ζηελ ηνπηθή 

ηνπ δηάζηαζε.  

 Σέινο, επηδηψθεηαη κέζα απφ ηελ εξγαζία απηή ε θαηαλφεζε ηεο ζχλδεζεο 

ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ηε γεληθή ηζηνξία, ε ζπζρέηηζε  ηνπ παξειζφληνο κε 

ην παξφλ θαη ε θξηηηθή ζθέςε ζηα γεγνλφηα θαη ζηηο γεληθφηεξεο 

πιεξνθνξίεο. 
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Πξνηεηλόκελε Βηβιηνγξαθία 

     ρεηηθά κε ην ζέκα ηεο θαηνρήο θαη ηνπ αληηζηαζηαθνχ αγψλα ζην λνκφ Αραΐαο 

έρνπλ γξαθηεί αξθεηά βηβιία, απφ ηα νπνία ζε θάπνηα έρεη γίλεη, φζν ην δπλαηφλ 

θαιχηεξε πξνζπάζεηα λα κειεηεζεί ην ζέκα νιφπιεπξα θαη ζε άιια έρνπλ εξεπλεζεί 

ζπγθεθξηκέλνη ηνκείο. Σα έξγα πνπ ζα ζαο παξαζέζσ ζηε ζπλέρεηα αλαθέξνληαη ζε 

δηάθνξα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ, ζε θνηλσληθνπνιηηηθά γεγνλφηα, ζε ζηξαηησηηθά 

γεγνλφηα θαη ζε γεγνλφηα ηεο θαζεκεξηλήο δσήο ησλ αλζξψπσλ ηεο πεξηφδνπ. ζν 

αθνξά ηελ ηνπηθή ηζηνξία θαη ηε δηδαζθαιία ηεο, αιιά θαη ηε δηαρείξηζε 

ηξαπκαηηθψλ γεγνλφησλ ζηελ ηζηνξία ππάξρνπλ επίζεο αξθεηά βηβιία, πνπ ζα ήηαλ 

ελδηαθέξνλ λα κειεηεζνχλ, ηα νπνία παξνπζηάδσ ζηε ζπλέρεηα. 

    Σν έξγν ηνπ Καξαθαηζηάλε Η., «Νφηηα Πεινπφλλεζνο 1935-1945», εθδφζεηο 

Αιθεηφο 2009, παξαζέηεη ηζηνξηθά ζηνηρεία γηα ην ρψξν ηεο Πεινπνλλήζνπ θαηά ηελ 

πεξίνδν 1935-1945. Απνηειεί έλα δηαρξνληθφ νδεγφ, πνπ κειεηά νιφπιεπξα ηελ ελ 

ιφγσ πεξίνδν. Δθηφο ησλ άιισλ, αλαθέξεηαη ζηα γεξκαληθά αληίπνηλα, ζηα ηάγκαηα 

Αζθαιείαο θαη ζηνλ Δ.Λ.Α.., ζηνπο δηαιφγνπο ζηελ Πεινπφλλεζν θαη ζηηο δηψμεηο 

1945-1946( κε ην παξάδεηγκα ηεο Πάηξαο). Απνηειεί έλα ζπιινγηθφ έξγν κε κλήκεο 

θαη αλακλήζεηο απφ ην ρψξν ηεο λφηηαο Πεινπνλλήζνπ. Δπίζεο, ζην έξγν ηνπ Μ. 

Γιέδνπ, «Δζληθή Αληίζηαζε 1941-1945», ηφκνο Α’ θαη Β’, εθδφζεηο ηνραζηήο 2009, 

εμηζηνξνχληαη ηα γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ θαη ε αληίζηαζε παξνπζηάδεηαη σο 

απηνγελήο θαη ιανγέλλεηε. Παξνπζηάδνληαη θαη νη 349 νξγαλψζεηο ηεο επνρήο. Ο 

ζπγγξαθέαο θαηλνηνκεί θαζψο ππνζηεξίδεη φηη ε ειιεληθή εζληθή αληίζηαζε ππήξμε 

θαζνξηζηηθή ζηελ έθβαζε ηνπ πνιέκνπ, δηφηη εκςχρσζε θαη ηνπο ππφινηπνπο ιανχο 

ηεο Δπξψπεο, πξνζθέξνληαο ηελ πξψηε λίθε θαηά ηνπ θαζηζκνχ. 

    «Σν αληάξηηθν», ηφκνο Γ’ θαη Δ’, εθδφζεηο Αζήλα 1964, ηνπ Γξεγνξηάδε Φ. 

απνηειεί έλα πεληάηνκν έξγν, ην νπνίν αλαθέξεηαη ζηε δξάζε ησλ ΔΛΑ- ΔΓΔ-

ΔΚΚΑ. Δμηζηνξνχληαη γεγνλφηα ηεο εζληθήο Αληίζηαζεο πνπ καο πιεξνθνξνχλ γηα 

ηε δξάζε ησλ εζληθψλ νξγαλψζεσλ αληίζηαζεο. Αθφκα, έλα βηβιίν πνπ καο παξέρεη 

αξθεηέο πιεξνθνξίεο γηα ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο απνηειεί ην «Σα άγλσζηα 

παξαζθήληα ηεο Δζληθήο Αληηζηάζεσο εηο ηελ Πεινπφλλεζν», εθεκεξίδνο Κνξίλζνπ, 

εθδφζεηο Κφξηλζνο 1961, ηνπ Βαδαίνπ Δκκ. Δδψ γίλνληαη ηδηαίηεξεο αλαθνξέο ζην 6
ν
 

χληαγκα ηνπ ΔΛΑ, ζρεηηθέο κε ηε ζπγθξφηεζε θαη ηε δξάζε ηνπ, θαζψο θαη ζηα 

ηάγκαηα Αζθαιείαο θαη ζηα έθηξνπα ησλ θαηαθηεηψλ. 

    Σν βηβιίν ηνπ ηαζάηνπ Σ. «20
νο

 Αηψλαο: Δπνπνηία-Σξαγσδία-Διπίδα, Αλακλήζεηο 

απφ έλα άγλσζην Νηαράνπ», εθδφζεηο Γήκνο Παηξέσλ 1996, απνηειεί έλα ζχλνιν 

αλακλήζεσλ ή κηα ‘βηνγξαθία’, φπσο ζα κπνξνχζε λα ην ραξαθηεξίζεη θάπνηνο. 

Μέζα απφ ηα βηψκαηά ηνπ ζπγγξαθέα θαίλνληαη θαη θαηαγξάθνληαη ζηνηρεία θαη 

γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ ηεο θαηνρήο ζηελ Πάηξα. πγθεθξηκέλα, γίλεηαη ηδηαίηεξε 

αλαθνξά ζηηο θπιαθέο Μαξγαξίηε, έλα δεχηεξν Νηαράνπ, φπσο ην απνθαιεί ν ίδηνο. 

Καηαγξάθνληαη νη ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηηο θπιαθέο ηεο Πάηξαο, θαζψο θαη νη 

αληηζηαζηαθέο ελέξγεηεο πνπ νξγάλσλαλ νη θπιαθηζκέλνη παηξηψηεο ελδπλακψλνληαο 

έηζη ηελ αληίζηαζε. Δπηπιένλ, ην βηβιίν «Αληηζηαζηαθά», εθδφζεηο χγρξνλε Δπνρή 
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1985, ηνπ Εσΐδε παξέρεη κειέηεο ζρεηηθά κε ηελ ηζηνξία ηεο αληίζηαζεο. Καιχπηεη 

νιφπιεπξα αξθεηνχο ηνκείο, φπσο ε ζπγθξφηεζε θαη ε εμέιημε ησλ αληηζηαζηαθψλ 

νξγαλψζεσλ, ηε δξάζε ηνπο θαη ηα απνηειέζκαηα, θαζψο θαη ην θνηλσληθφ-πνιηηηθφ 

θιίκα ηεο επνρήο. Ο ηφκνο Α’ απφ ην έξγν «Ηζηνξία ησλ δξακαηηθψλ γεγνλφησλ ηεο 

Πεινπνλλήζνπ» ηνπ Καξαιή Κ. έρεη ραξαθηεξηζηεί σο ακεξφιεπηε εμηζηφξεζε ηνπ 

δξάκαηνο ηεο Πεινπνλλήζνπ, ζηεξηδφκελε ζε πξαγκαηηθά γεγνλφηα ηεο δηάξθεηαο 

1943-1949. Δμηζηνξεί κάρεο κεηαμχ αληηζηαζηαθψλ θαη θαηαθηεηψλ πνπ έιαβαλ 

ρψξα ζηελ πεξηνρή ηεο Αραΐαο αιιά θαη ηεο Πεινπνλλήζνπ. Πεξηγξάθεη, επίζεο, θαη 

ηηο ηξνκαθηηθέο ζπλζήθεο δσήο ησλ θαηνίθσλ. 

    Δπηπιένλ, ην βηβιίν «Αλακλήζεηο απφ ηελ Δζληθή Αληίζηαζε 1941-1945», 

εθδφζεηο Πάηξα 1984, ηνπ Υ. Σζνπκπξή αλαθέξεηαη ζε ζπκβάληα θαη γεγνλφηα πνπ 

έιαβαλ ρψξα ζην λνκφ Αραΐαο. Μηιά θπξίσο γηα φ, ηη ζρεηίδεηαη κε ηνλ 

εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα θαη ηελ πνξεία ηνπ. ηνλ Β’ ηφκν ηνπ έξγνπ «Ηζηνξία 

ηεο Καηνρήο», εθδφζεηο Ληβάλε 2014, ηνπ Γ. Κνχθνπλα γίλεηαη κηα θαηαγξαθή 

άγλσζησλ ζηνηρείσλ θαη ληνθνπκέλησλ. Φαλεξψλνληαη αιήζεηεο γηα ηα γεγνλφηα, ηα 

πξφζσπα θαη ηα παξαζθήληα ηνπ πνιέκνπ. Αθφκα, ην βηβιίν ηνπ Μφζρνπ Γηψξγνπ Γ. 

«Ζ Πάηξα ζηελ Καηνρή θαη ζηελ Αληίζηαζε», εθδφζεηο Πηθξακέλνο 2013, 

παξνπζηάδεη ηελ αληίζηαζε ησλ αγσληδφκελσλ θαηά ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο. Ζ θιφγα 

ησλ λέσλ γηα ηνλ αγψλα θαη ε δίςα γηα ηε ιεπηεξηά μεζεθψλεη ην ιαφ ηεο Πάηξαο 

θαηά ηεο ηπξαλλίαο ηνπ θαζηζηηθνχ δπγνχ.   

    Σν βηβιίν ηνπ Καιδίξε Γ. θαη ηνπ Νηθνιαΐδε Π. «Ζ πην καχξε κέξα ηεο Καηνρήο», 

εθδφζεηο Πάηξα 1963,  αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο ηεο 13/12/1943 ησλ Καιαβξχησλ, 

έλα αξθεηά ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ έρεη ραξαρηεί αλεμίηειν ζηηο κλήκεο ησλ 

θαηνίθσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Αραΐαο εηδηθφηεξα.  Πεξηγξάθεη ελδειερψο πσο 

νη Γεξκαλνί αθάληζαλ ηα Καιάβξπηα. Έλα αθφκα έξγν πνπ αλαθέξεηαη ζην ίδην 

γεγνλφο είλαη «Οη ζθαγέο ησλ Καιαβξχησλ», εθδφζεηο Αεηφο 1945, ηνπ Κ. 

Καιαληδή. Σν βηβιίν απηφ αλαθέξεηαη ζην ρξνληθφ ηνπ γεξκαληθνχ θαθνπξγήκαηνο 

θαη πεξηιακβάλεη ζηνηρεία γηα ηελ 13/12/1943, φπσο θείκελα, έγγξαθα, νλφκαηα θαη 

ιατθά ηξαγνχδηα. Δπηπξφζζεηα, ην βηβιίν ηεο Φξ. Νίθα «Καιάβξπηα 1943», εθδφζεηο 

φθθνιε 1993, ην νπνίν έρεη επαλεθδνζεί εκπινπηηζκέλν θαη έρεη κεηαθξαζηεί θαη 

ζηα γεξκαληθά, απνηειεί κηα καξηπξία. Αλαθέξεηαη ζην γεγνλφο ηεο 13/12/1943 ζε φ, 

ηη πξνεγήζεθε θαη φ, ηη αθνινχζεζε ηνπ γεγνλφηνο. Έρεη γίλεη παξνπζίαζή ηνπ ζε 

αξθεηέο πφιεηο ηεο Γεξκαλίαο.  

    Έλα αθφκα ζπιινγηθφ έξγν «Ζ Διιάδα ζηε δεθαεηία 1940-1950», εθδφζεηο 

Θεκέιην 1984, ηνπ Γ. Ηαηξίδε ., αλαθέξεη πσο ε δεθαεηία ηνπ ’40 απνηέιεζε θάηη ζαλ 

νξφζεκν. Τπνζηεξίδεηαη πσο νη πηέζεηο πνπ εμαπνιχζεθαλ ηφηε αλάγνληαη ζε 

πξνγελέζηεξνπο ρξφλνπο, ιέγνληαο πσο νξηζκέλεο είραλ ηηο ξίδεο ηνπο ζηηο πξψηεο 

εκπεηξίεο ηνπ έζλνπο σο αλεμάξηεηνπ θξάηνπο. Σα ζπληαγκαηηθά δεηήκαηα, ε 

θνκκαηηθή δηακάρε θαη ε θπβεξλεηηθή αζηάζεηα απνηέιεζαλ πάγηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ζχγρξνλεο ειιεληθήο ηζηνξίαο. Ο Π. Μνχηνπιαο ζην βηβιίν ηνπ «Πεινπφλλεζνο 

1940-1945», εθδφζεηο Βηβιηφξακα 1999, αλαδεηθλχεη ηελ πεξίνδν. Μέζα απφ δηθέο 

ηνπ εκπεηξίεο αλαδεηά ηνπο ήξσεο ηεο επνρήο. Ζ αθήγεζε επηθεληξψλεηαη ζηνπο 



13 
 

αλζξψπνπο θαη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ηεο δξάζεο ηνπο. Γίλεη κηα ζπιινγηθή εηθφλα ηεο 

πνιηηηθήο δεκηνπξγίαο θαη ηεο ζπιινγηθφηεηαο ζηα ρξφληα εθείλα. 

    Σα εκθπιηνπνιεκηθά ηξαγηθά γεγνλφηα ηεο Πεινπνλλήζνπ επηρεηξεί λα αλαδείμεη 

ην έξγν ηνπ Μπξνχζαιε Κ. «Ζ Πεινπφλλεζνο ζην πξψην αληάξηηθν 1941-1945», 

εθδφζεηο Δπηθαηξφηεηα 2003. Φαίλεηαη ε δηαπάιε ληφπησλ θαη μέλσλ ζπκθεξφλησλ.                              

    Σν έξγν ησλ Μπηλαξδφπνπινπ Γ., Ρνχπα Λ. θαη Υιηάπα Θ. «Ζ Αηγηαιεία ζηελ 

Καηνρή θαη ζηελ Αληίζηαζε», εθδφζεηο Αζήλα 1987, θαζψο ην έξγν ηνπ Γ. 

Παπαγεσξγίνπ «Ζ εζληθή αληίζηαζε ζηελ Αηγηαιεία 1941-1945», εθδφζεηο Αζήλα 

1983, πεξηιακβάλνπλ αξθεηά ζηνηρεία γηα ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο θαη ηεο 

αληίζηαζεο ζηε πεξηνρή ηεο Αηγηαιείαο, αιιά θαη γηα ηελ γεληθφηεξε πεξηνρή ηεο 

Πεινπνλλήζνπ. Δηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ζηνπο παηξηψηεο πνπ εθηειέζηεθαλ θαηά 

ηελ πεξίνδν 1941-1944 ζηελ πεξηνρή. ην έξγν ηνπ Γ. Πξηφβνινπ «Μηα αιπζίδα 

κλήκεο Αραΐα θαη Β. Πεινπφλλεζνο 1940-1949», εθδφζεηο Αιθεηφο 2007, ππάξρνπλ 

καξηπξίεο θαηνίθσλ ηνπ Υεικνχ θαη ηνπ Παλαρατθνχ πνπ αθεγνχληαη ηα βηψκαηα 

ηνπο. ηφρνο ηνπ είλαη λα θσηηζηνχλ πεξηζηαηηθά θαη γεγνλφηα άγλσζηα θαη λα 

εμηζηνξεζεί ε θαζεκεξηλφηεηα ηνπ απινχ αλζξψπνπ, είηε σο κέινο ηεο αληίζηαζεο 

είηε σο ακέηνρνπ ή άκαρνπ. 

    Σν βηβιίν «Θεσξεηηθφ πιαίζην δηδαθηηθήο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο γηα ηνλ εηθνζηφ 

πξψην αηψλα» ηεο Μαξίαο Βατλά, εθδφζεηο: gutenberg, 1997 ππεξεηεί έκκεζα ηνλ 

αγψλα θαηά ηνπ ξαηζηζκνχ θαη ηελ ππφζεζε ηεο εηξήλεο. ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν 

ππνζηεξίδεηαη φηη Σνπηθή Ηζηνξία δελ είλαη κφλν ε Ηζηνξία ηνπ ηφπνπ θαηαγσγήο ηνπ 

θαζελφο, αιιά  ε Ηζηνξία ηνπ ηφπνπ δσήο φισλ ησλ αλζξψπσλ.  

    Σν βηβιίν «Γξαζηεξηφηεηεο ηνπηθήο Ηζηνξίαο» ηεο Μαξίαο Βατλά, εθδφζεηο: 

ηππσζήησ/Γάξδαλνο, 2002, απνηειεί έλα πξσηφηππν δηδαθηηθφ «εξγαιείν» πνπ, κε 

επηζηεκνληθή εγθπξφηεηα, επηηπγράλεη έλα άικα ηεο ζεσξίαο ζηε δηδαθηηθή πξάμε. 

Οη θάζεηο ηεο πινπνίεζεο ηεο κεζφδνπ Project, δίλνληαη κε ηξφπν ειθπζηηθφ, κέζα 

απφ ηελ θαζνξηζηηθή ζπκβνιή ηεο επνπηείαο.    

    Σν έξγν «Ηζηνξηθά Σξαχκαηα θαη Δπξσπατθή Ηδέα» ησλ Κφθθηλνπ Γηψξγνπ, 

Λεκνλίδνπ Έιιεο, Κηκνπξηδή Παλαγηψηε θαη Νηάιε σηήξε, εθδφζεηο: Παπαδήζεο, 

2016, ζηα δχν πξψηα θείκελα αλαθέξεηαη ζην ηξαχκα πνπ πξνθιήζεθε ζηελ 

επξσπατθή ςπρή θαη ζπλείδεζε απφ ηνλ Α' Παγθφζκην Πφιεκν , ηελ  παγθφζκηα 

ζχγθξνπζε πνπ αθνινχζεζε δχν δεθαεηίεο αξγφηεξα θαη  ηελ ζεξησδία ηνπ 

λαδηζηηθνχ Οινθαπηψκαηνο. Ηδηαίηεξε ζεκαζία δίλεηαη ζηνπο ηξφπνπο πξφζιεςεο 

θαη δηαρείξηζεο απηνχ ηνπ ηξαχκαηνο. ηα δχν επφκελα θείκελα ην ελδηαθέξνλ 

ζηξέθεηαη ζηελ  θαηάζηαζε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ζήκεξα. Γίλεηαη πξνζπάζεηα λα 

αθηηλνγξαθεζεί ε θξίζε κε ηελ νπνία βξίζθεηαη ζήκεξα αληηκέησπε Δπξψπε.  

    Σν βηβιίν «Σν Οινθαχησκα, ε δηαρείξηζε ηεο ηξαπκαηηθήο κλήκεο-ζχηεο θαη 

ζχκαηα» ηνπ Κφθθηλνπ Γηψξγνπ, εθδφζεηο: gutenberg, 2015,  ζπλνςίδεη αιιά θαη  

αμηνινγεί ηνλ ηζηνξηνγξαθηθφ, ζεσξεηηθφ θαη παηδαγσγηθφ ζηνραζκφ πνπ έρεη 

δηαηππσζεί αθελφο γηα ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο κλήκεο πνπ αθνξνχλ ην Οινθαχησκα 
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θαη αθεηέξνπ γηα ηνπο εηδηθφηεξνπο ηξφπνπο θαη ηηο κνξθέο πξνζέγγηζεο ηεο 

ηξαπκαηηθήο ηνπ κλήκεο απφ ηελ πξψηε κεηαπνιεκηθή πεξίνδν έσο ηηο κέξεο καο. 

    Σν βηβιίν «ςεηο Σνπηθήο Ηζηνξίαο» ηνπ Υαξάιακπνπ Υαξίηνπ, εθδφζεηο: 

Παλεπηζηεκηαθέο Δθδφζεηο Θεζζαιίαο, 2009, αλαθέξεη πσο ε επαλαθνξά ηνπ 

ελδηαθέξνληνο γηα ηηο ηνπηθέο ηζηνξηθέο ζπνπδέο δελ είλαη κφλν ειιεληθφ θαηλφκελν, 

νχηε απνηειεί αλαθάιπςε ησλ ζπγρξφλσλ. Θεσξεηηθά θαη πξαθηηθά ππήξμε έλα απφ 

ηα ζθέιε ησλ δηδαθηηθψλ αξρψλ ηνπ εθπαηδεπηηθνχ δεκνηηθηζκνχ θαη βξήθε 

εθαξκνγή ζηα ειιεληθά ζρνιεία ζε δηάθνξεο πεξηφδνπο. Βαζηθή επηδίσμε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ είλαη λα επαηζζεηνπνηήζεη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο γηα ηελ ηνπηθή 

ηζηνξία θαη ηελ εθαξκνγή ηεο ζην ζρνιείν. Πεξηιακβάλεη θείκελα ζεσξεηηθνχ θαη 

πξαθηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηελ ηνπηθή ηζηνξία. 

   ια ηα πξναλαθεξζέληα έξγα ζρεηίδνληαη κε ην ζέκα ηεο Καηνρήο θαη ηεο 

Αληίζηαζεο, ηνπ εζληθνχ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα, ησλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσο 

θαη ηεο πνιηηηθήο θαη θνηλσληθήο δσήο, θαζψο θαη κε ηελ δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο θαη ηε δηαρείξηζε ελφο ηξαπκαηηθνχ γεγνλφηνο. Μαο πιεξνθνξνχλ κε 

ζηνηρεία, κειέηεο θαη έξεπλεο γηα ηα γεγνλφηα θαη ηηο εμειίμεηο πνπ έιαβαλ ρψξα ζην 

λνκφ Αραΐαο, ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο θαη ζηελ χπαηζξν, αιιά θαη γεληθά ζηνλ ρψξν 

ηεο  Πεινπνλλήζνπ. Δπηπιένλ, καο ππνδεηθλχνπλ ζηξαηεγηθέο δηδαζθαιίαο ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη καο πιεξνθνξνχλ γηα ηε δηαρείξηζε επίκαρσλ ζεκάησλ.     
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Μεζνδνινγία 

     Ζ κεζνδνινγία, ε νπνία δηαξξέεη ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία είλαη αξρηθά, 

ε ηζηνξηθή εξκελεπηηθή. Μέζα απφ ηελ παξάζεζε ησλ γεγνλφησλ ηεο θαηνρήο ζην 

λνκφ Αραΐαο, ζρεηηθά κε ηελ εζληθή αληίζηαζε, πξνζπάζεζα λα δψζσ ηελ εηθφλα ηεο 

επνρήο παξαηεξψληαο ηηο εμειίμεηο θαη εξκελεχνληαο ηηο θαηαζηάζεηο, κε ζηφρν λα 

πξνθχςεη εθπαηδεπηηθφ πιηθφ. Με ηε βνήζεηα ηεο εξκελεπηηθήο ιεηηνπξγίαο επηδίσμα 

λα θαηαλνήζσ θαη λα αληρλεχζσ ην πεξηερφκελν ησλ ηζηνξηθψλ θεηκέλσλ θαη πεγψλ. 

Έπεηηα, φζν αθνξά ηε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη, επέιεμα έλα 

θαηεπζπλφκελν εξεπλεηηθφ ζρέδην εξγαζίαο (project) πνπ αμηνπνηεί θαη ηελ εξγαζία 

ζε νκάδεο. Οη καζεηέο κέζα απφ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο αλαθαιχπηνπλ κε εξεπλεηηθφ 

ηξφπν ηε γλψζε θαη ηελ θαηαλννχλ εμεηάδνληαο ηε απφ πνιιέο νπηηθέο. 

    Ζ  ηζηνξηθή κειέηε είλαη κηα ζπζηεκαηηθή θαη αληηθεηκεληθή εληφπηζε, αμηνιφγεζε 

θαη ζχλζεζε ζηνηρείσλ, γηα λα ζηνηρεηνζεηεζνχλ γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο θαη λα 

εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα. Ζ ηζηνξία κειεηά θπξίσο γξαπηέο πεγέο πνπ καο δίλνπλ 

πιεξνθνξίεο γηα ην παξειζφλ. Ζ κειέηε ησλ γεγνλφησλ θαη ησλ ηζηνξηθψλ πεγψλ 

καο επηηξέπεη λα πιεξνθνξεζνχκε γηα ην παξειζφλ θαη πεξηιακβάλεη ηελ θαηαγξαθή, 

ηα αίηηα θαη ηνπο γεληθνχο λφκνπο ηεο ηζηνξηθήο εμέιημεο. Ζ ηζηνξηθή κειέηε 

αλαδεηθλχεη ηε ζεκαζία θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ δηάθνξσλ αιιειεπηδξάζεσλ. 

Δπηηξέπεη ηελ επαλεθηίκεζε ησλ δεδνκέλσλ ζε ζρέζε κε ηηο ππνζέζεηο, ζεσξίεο θαη 

γεληθεχζεηο πνπ ππάξρνπλ θάζε ζηηγκή γηα ην παξειζφλ. 

    Ζ εξκελεπηηθή ππνδειψλεη φ, ηη γξάθεηαη, ιέγεηαη ή αλαθέξεηαη γηα λα εμεγεζεί 

θάηη άγλσζην θαη λα γίλεη θαηαλνεηφ. Ζ κέζνδνο ηεο εξκελεπηηθήο δειψλεη ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνζεγγίδνπκε, αλαιχνπκε θαη εξκελεχνπκε ηα ηζηνξηθά θείκελα, κε 

βαζηθφ ζθνπφ ηεο ηελ φζν ην δπλαηφλ βαζχηεξε θαηαλφεζή ηνπο. Κάζε ηζηνξηθφ 

θείκελν παξάγεηαη απφ θάπνηα πξνυπάξρνπζα ηζηνξηθή πξαγκαηηθφηεηα. Ο 

αλαγλψζηεο γηα λα κπνξέζεη λα ην θαηαλνήζεη πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ηεο ηζηνξηθήο 

απηήο πξαγκαηηθφηεηαο.(Μαηζαγγνχξαο, 2001) 

    Ζ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδνο επηηξέπεη ζηα  παηδηά λα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο θαη 

κέζα απφ ηελ έξεπλα, ηελ αιιειεπίδξαζε θαη ηε ζπδήηεζε πνπ δηεμάγεηαη λα 

νδεγεζνχλ ζε ζπκπεξάζκαηα, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα αληηιεθζνχλ νιφπιεπξα ηελ 

ηζηνξηθή γλψζε, λα αλαπηχμνπλ ηηο γλσζηηθφ –κεζνδνινγηθέο ηνπο ηθαλφηεηεο θαη 

ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. Γίλεη ηελ επθαηξία ζηνπο καζεηέο λα απνβνχλ δεκηνπξγηθνί, 

επηλνεηηθνί θαη λα βηψζνπλ ηελ πεξηπέηεηα ηεο εμεξεχλεζεο ηεο ηζηνξηθήο γλψζεο, λα 

εξγάδνληαη θαη λα θαηαλννχλ ζε βάζνο απηφ πνπ εξεπλνχλ. (Λενληζίλεο&Ρεπνχζε 

2001, ζ.115) 

    Βαζηθή παξαδνρή ηεο εξκελεπηηθήο πξνζέγγηζεο είλαη φηη ζηηο θνηλσληθέο, ή 

αιιηψο πλεπκαηηθέο  επηζηήκεο δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αληηθεηκεληθήο εμήγεζεο 

θαη έγθπξεο πξφβιεςεο ησλ πξαγκάησλ, παξά κφλν δπλαηφηεηα εξκελείαο ηνπ 

ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν ηα άηνκα θαη νη θνηλσληθέο νκάδεο θαηαλννχλ ηα πξάγκαηα. Σα 

ππνθείκελα έρνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο «θχθινπο ελλνηψλ», ηνπο νπνίνπο ρξεζηκνπνηνχλ 
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γηα λα θαηαλνήζνπλ ηνλ θφζκν. Σν κφλν πνπ κπνξεί λα θάλεη ε επηζηήκε είλαη λα 

αλαδείμεη πνηνπο θχθινπο εξκελεπηηθψλ ελλνηψλ ρξεζηκνπνηεί έλα άηνκν ή κηα 

θνηλσληθφ -πνιηηηζηηθή νκάδα θαη πψο κε ηε βνήζεηα απηψλ ησλ ελλνηψλ 

αληηιακβάλεηαη ηελ πξαγκαηηθφηεηα. (Μαηζαγγνχξαο, 2001). Γηα λα κπνξέζεη ν 

αλαγλψζηεο λα θαηαλνήζεη θαη λα αληηιεθζεί θαιχηεξα ην πεξηερφκελν ηνπ 

ηζηνξηθνχ θεηκέλνπ πξέπεη λα γλσξίδεη ηελ επνρή θαη ηα γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα. 

Γη’ απηφ ε εξκελεπηηθή, πξηλ πξνζεγγίζεη ην ίδην ην θείκελν, αλαθέξεηαη ζηελ επνρή 

θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο θαη ζπγθπξίεο.  

    πκπεξαζκαηηθά, ε εξκελεπηηθή είλαη κέζνδνο εξκελείαο θεηκέλσλ. Αλαθέξεηαη 

ζηελ θαηαλφεζε θαη ζηνλ ηξφπν πνπ αληρλεχνπκε ην πεξηερφκελν ζε δηαθνξεηηθά 

επίπεδα αλάιπζεο θαη κε δηαθνξεηηθέο εξκελεπηηθέο πξνζεγγίζεηο. Έηζη, ζηελ 

παξνχζα εξγαζία βαζηθή επηδίσμε είλαη ε πξνζπάζεηα πξνζέγγηζεο θαη εξκελείαο 

ησλ γεγνλφησλ θαη ηεο εμέιημεο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο ζην 

λνκφ Αραΐαο, ψζηε λα παξαρζεί πιηθφ γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί ζηελ δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη. Με ηελ ηζηνξηθή εξκελεπηηθή κέζνδν, παξαζέηνληαη, 

αλαιχνληαη θαη εξκελεχνληαη δηάθνξα ηνπηθά γεγνλφηα ηεο εζληθήο αληίζηαζεο ζην 

λνκφ, ζηνρεχνληαο ζηελ πξνζέγγηζε θαη αλάδεημε κηαο πιήξνπο εηθφλαο ηεο επνρήο, 

ψζηε λα κπνξέζεη λα γίλεη πεξηζζφηεξν εχιεπηε. Οη καζεηέο εξγαδφκελνη ζχκθσλα 

κε ηηο αξρέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ, πξνζπαζνχλ κέζα απφ ηελ κειέηε- 

έξεπλα ησλ ηνπηθψλ ηζηνξηθψλ πεγψλ θαη ηελ κεηαμχ ηνπο αιιειεπίδξαζε θαη 

ζπλεξγαζία λα αλαθαιχςνπλ, λα γλσξίζνπλ, λα θαηαλνήζνπλ θαη λα εξκελεχζνπλ ηα 

ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζηελ πεξηνρή ηνπο ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή 

πεξίνδν θαη λα αληηιεθζνχλ ηα αίηηα θαη ηηο ζπλζήθεο εμέιημήο ηνπο, θαζψο θα ηε 

ζεκαζία ηνπο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο, αιιά θαη ηελ εζληθή ηζηνξία ηεο 

ρψξαο.      
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Αμηνιόγεζε πεγώλ 

    Οη γξαπηέο πεγέο δηαθξίλνληαη ζε πξσηνγελείο θαη δεπηεξνγελείο. Οη πξσηνγελείο 

πεγέο είλαη θείκελα πνπ γξάθηεθαλ ηελ πεξίνδν πνπ έρεη εθδεισζεί έλα γεγνλφο , φρη 

φκσο γηα λα πξνζθέξνπλ πιεξνθφξεζε-αθήγεζε, αιιά εγθιείνπλ πξσηνγελείο ηηο 

πξνζέζεηο ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ, άκεζα ή έκκεζα. Πξφθεηηαη δειαδή γηα 

πξσηφηππν πιηθφ πνπ δελ έρεη ππνζηεί εξκελεία, ζχλνςε ή αμηνιφγεζε απφ έηεξν 

άηνκν/νκάδα. Π.ρ. ληνθνπκέληα, φπσο εκεξνιφγηα, απνγξαθέο, δεκφζηα έγγξαθα ή 

ζπλεληεχμεηο, απνηειέζκαηα εξεπλψλ, αξρεία κειεηψλ. Παξέρνπλ πξσηνγελή 

πιεξνθφξεζε πνπ ην πεξηερφκελν ηεο βαζίδεηαη απνθιεηζηηθά ζην ζπγγξαθέα θαη ηα 

ζηνηρεία ηεο δελ έρνπλ ππνζηεί επεμεξγαζία ή αμηνιφγεζε. 

    ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθαλ αξθεηέο πξσηνγελείο πεγέο, κε 

ζηφρν λα ζπκπιεξψζνπλ θαη λα δηαζαθελίζνπλ ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο. Ζ εξγαζία 

πεξηιακβάλεη απνζπάζκαηα απφ άξζξα ησλ ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ, απνζπάζκαηα απφ 

εκεξνιφγην, θαζψο θαη  αξρεηαθφ πιηθφ (δηάθνξα έγγξαθα, επηζηνιέο, δηαηαγέο, 

αλαθνηλψζεηο, απνθάζεηο, πξνθεξχμεηο, φξθνπο). ιεο νη πξσηνγελείο πεγέο πνπ 

ζπκπεξηιακβάλνληαη είλαη ζχγρξνλεο κε ηα γεγνλφηα, γξάθηεθαλ ηελ πεξίνδν 

εθδήισζεο ησλ γεγνλφησλ. Οη δεκηνπξγνί ησλ πεγψλ απηψλ είλαη εθείλνη, νη νπνίνη 

εξγάδνληαλ ζηηο ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηεο επνρήο, αγσληζηέο ηεο αληίζηαζεο, δηνηθεηέο 

θαη ινραγνί ηνπ ζηξαηνχ θαη θπβεξλφληεο. Οη πεγέο ζπκπιεξψλνπλ θαη δηεπθξηλίδνπλ 

ηα δεδνκέλα. Σα ζέκαηα πνπ πξαγκαηεχνληαη αθνξνχλ γεγνλφηα πνπ έιαβαλ ρψξα 

ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο θαη ηεο αληίζηαζεο ζην λνκφ Αραΐαο. 

    πσο είλαη γλσζηφ νη πεξηζζφηεξεο πεγέο πεξηέρνπλ εθηφο απφ ην γεγνλφο θαη 

ζρφιηα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο. Απηφ ζπκβαίλεη πεξηζζφηεξν κε ηα άξζξα ησλ 

εθεκεξίδσλ θαη ην εκεξνιφγην. ηηο πεγέο απηέο ζπρλά αληηιακβαλφκαζηε 

παξαηεξήζεηο θαη ζρφιηα ηνπ δεκηνπξγνχ ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ είλαη απφιπηα 

ινγηθφ θαη κπνξεί εχθνια λα εμεγεζεί αξθεί λα ιάβνπκε ππφςε πσο νη δεκηνπξγνί 

είλαη άλζξσπνη επεξεαζκέλνη απφ ηα γεγνλφηα θαη ηηο εμειίμεηο. Ο θάζε έλαο απφ 

απηνχο έρεη ηηο δηθέο ηνπ εκπεηξίεο θαη έρεη δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ απφςεηο γηα ηα 

γεγνλφηα, νη νπνίεο δηαθαίλνληαη κέζα ζηα θείκελα. Έρνληαο ππφςε απηφ ην γεγνλφο 

πξέπεη λα αλαθέξσ πσο αξθεηέο θνξέο θινλίδεηαη ε αληηθεηκεληθφηεηα θαη ε 

ακεξνιεςία ησλ πεγψλ. Δπεξεαζκέλνο ν δεκηνπξγφο απφ ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπ 

απέλαληη ζηελ θάζε εμέιημε δελ απνηππψλεη ην γεγνλφο κε απφιπηε ακεξνιεςία, 

πξάγκα απφιπηα θπζηθφ θαη θαηαλνεηφ. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, έλα γεγνλφο 

γξακκέλν απφ ηελ πιεπξά θάπνηνπ αγσληζηή ηεο αληίζηαζεο απνηππψλεηαη εληειψο 

δηαθνξεηηθά, φηαλ ην βξίζθνπκε γξακκέλν απφ ηελ πιεπξά ηνπ θαηαθηεηή.   

    πγθξίλνληαο ηηο ππάξρνπζεο ζηελ εξγαζία πεγέο κε ηελ ηζηνξηθή γλψζε, ζα 

αληηιεθζνχκε πσο ππάξρνπλ αξθεηά ζεκεία ζχλδεζεο θαη ζπλάθεηάο. Απηφο είλαη 

θαη ν ιφγνο πνπ επέιεμα ηηο ζπγθεθξηκέλεο πεγέο. θνπφο κνπ ήηαλ λα εληνπίζσ ηα 

ζεκεία απηά, λα ηα μερσξίζσ απφ ηα ζρφιηα θαη ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ θάζε 

δεκηνπξγνχ θαη έηζη, λα κπνξέζσ λα ηα ζπλδέζσ κε ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο. Θεσξψ 

πσο νη πεγέο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εξγαζία παξέρνπλ αξθεηέο πιεξνθνξίεο θαη 
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γλψζεηο πνπ ζπκπιεξψλνπλ, δηεπθξηλίδνπλ  θαη επηβεβαηψλνπλ ηα γεγνλφηα. Πξέπεη 

λα ζεκεησζεί, πσο νξηζκέλεο απφ ηηο πεγέο έρνπλ ππνζηεί παξεκβάζεηο θαη αιιαγέο, 

πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζνπλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ δηδαθηηθή πξφηαζε πνπ 

πξνηείλεηαη, ψζηε λα γίλνπλ θαηαλνεηέο θαη εχιεπηεο απφ ηνπο καζεηέο.  

    πκπεξαζκαηηθά, ζα ήζεια λα ζεκεηψζσ πσο θάπνηεο απφ ηηο ππάξρνπζεο ζηε 

εξγαζία πεγέο, φπσο θαη αξθεηέο απφ ηηο πξσηνγελείο πεγέο, ίζσο δελ είλαη πάληα 

ηφζν ακεξφιεπηεο θαη αληηθεηκεληθέο, αθνχ είλαη δεκηνχξγεκα αλζξψπσλ 

ζπλαηζζεκαηηθά επεξεαζκέλσλ απφ ηηο ζπγθπξίεο θαη ηα γεγνλφηα. Παξφια απηά 

φκσο, είλαη δπλαηφλ θαη θαηαθέξλνπλ λα καο δψζνπλ ηελ εηθφλα ηεο επνρήο, 

ζπλδπαζκέλεο κε ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο, ζπκπιεξψλνληαο-δηαζαθελίδνληαο δεδνκέλα 

θαη θαηαζηάζεηο.     
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1.Δηζαγσγηθό Κεθάιαην 

 

1.1.Η έλαξμε ηεο Αληίζηαζεο ζηνλ ειιαδηθό ρώξν: ε εκθάληζε ηνπ 

ΔΑΜ-ΔΛΑ 

     Ζ εζληθή επέηεηνο ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ έλαξμε ηεο 

αληίζηαζεο. Πξνθάιεζε αλεζπρίεο ζηηο ηηαιηθέο αξρέο θαηνρήο, γεγνλφο πνπ 

ππνρξέσζε ηελ ηνπηθή λνκαξρία λα ηνλίζεη κε αλαθνίλσζή ηεο, φηη ε χςσζε 

ειιεληθψλ ζεκαηψλ, νη ζπγθεληξψζεηο πνιηηψλ θαη νη θαηαζέζεηο ζηεθαλίσλ ζηα 

κλεκεία πεζφλησλ απαγνξεχνληαλ θαηά απφιπην ηξφπν. ε άξζξν ηνπ, ν Νενιφγνο 

ηζρπξίδεηαη φηη « ε επέηεηνο έπξεπε λα ενξηαζζεί, ρσξίο λα παξαβιεθζεί ν ηηηάληνο 

αγώλ, όζηηο δηεμήγεην πξνο αλαηνιάο ράξηλ ηεο ειεπζεξίαο θαη ηνπ πνιηηηζκνύ ηεο 

Δπξώπεο. Γηόηη, ε ληθεθόξνο έθβαζεο ηνπ αγώλνο ηνύηνπ έκειε λα πξνζηαηεύζεη ηελ 

κνξθήλ ηεο θνηλσλίαο, ηνπ θξάηνπο θαη ηεο νηθνγελεηαθήο δσήο, ηελ νπνίαλ σο 

ηδεώδεο είρνλ θαη άθεθαλ σο θιεξνλνκίαλ νη αγσληζηαί ηνπ Δηθνζηέλ».(Λάδαξεο 

1989,ζ.88)  

    Παξ’ φια απηά , ζηε δνμνινγία πνπ έγηλε ζηε Μεηξφπνιε θάπνηνο άγλσζηνο 

εξσηθφο πνιίηεο θψλαμε  Εήησ ε ειεπζεξία! Δπίζεο, ηελ ίδηα κέξα κηα λεαξή γπλαίθα 

θαη δχν ειηθησκέλνη πνιίηεο έξημαλ κεξηθά άλζε ζηνλ αλδξηάληα ηνπ Γεξκαλνχ ζηα 

Φειά Αιψληα θαη ηξαγνπδνχζαλ ηνλ εζληθφ χκλν. Ήηαλ δχν απζφξκεηεο πξάμεηο, 

πνπ ίζσο ππήξμαλ ζηελ Πάηξα νη πξψηεο εθδειψζεηο αληίζηαζεο. (Λάδαξεο 1989, ζ. 

88) 

    ε θάζε έθθξαζε ή απζφξκεηεο ή νξγαλσκέλεο αληίζηαζεο ηνπ παηξατθνχ ιανχ, 

νη Ηηαινί θαηαθηεηέο αληηδξνχζαλ κε αδίζηαθην ηξφπν. ηα ηέιε Ηνπιίνπ ηνπ 1941 

θξαηνχληαλ ζηηο θπιαθέο Μαξγαξίηε θαη Λπκπεξφπνπινπ 81 άηνκα. Οη ζπλζήθεο 

θξάηεζεο ησλ παηξηλψλ, φπσο θαη ησλ άιισλ παηξησηψλ, ήηαλ άζιηεο, θάηη πνπ 

βεβαηψλεηαη απφ πξνθνξηθέο καξηπξίεο αιιά θαη απφ ζπγθεθξηκέλεο γξαπηέο πεγέο. 

Δμαηηίαο απηήο ηεο θαηάζηαζεο ησλ θπιαθψλ ηνπ Μαξγαξίηε, απνηέιεζκα ήηαλ ν 

ζάλαηνο απφ ππνζηηηζκφ 33 θξαηνπκέλσλ ζην ρξνληθφ δηάζηεκα 1
ε
 Ηνπιίνπ έσο 11

ε
 

Ηνπιίνπ 1942. κσο νη Ηηαινί θαηαθηεηέο δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζε ζπιιήςεηο θαη 

θπιαθίζεηο, πξνρσξνχζαλ θαη ζε ηνπθεθηζκνχο. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα 

απνηειεί ν ηνπθεθηζκφο ηνπ Δκκ. Γηαλλνχιε, απφ ηα Εαξνπριέηθα, πνπ είρε 

θαηαδηθαζζεί ζε ζάλαην απφ ην ηνπηθφ ηηαιηθφ ζηξαηνδηθείν ηνλ Ννέκβξε ηνπ 1941. 

Οη ηνπηθέο εθεκεξίδεο , πξνθαλψο δνπιηθέο ζηνλ λνκάξρε, κε εηδηθά ζρφιηα είραλ 

ραξαθηεξίζεη ηνλ Δκκ. Γηαλλνχιε άμεζηνλ ρσξηθόλ  θαη θαθνήζελ πνιίηελ, κε έρνληα 

ζπλαίζζεζελ νύηε αλζξσπηζηηθήλ νύηε ηνηαύηελ ησλ πεξηζηάζεσλ, είραλ εθθξάζεη ηελ 

ηθαλνπνίεζή ηνπο επεηδή, ν θνλεύο εηηκσξήζε θαηά παξαδεηγκαηηθόλ ηξόπνλ. Ο 

Γηαλλνχιεο ληνπθεθίζηεθε ζην θξνχξην ηεο πφιεο θαη ην πηψκα παξαδφζεθε κεηά 

απφ ηξεηο νιφθιεξεο κέξεο ζηνπο ζπγγελείο ηνπ. Πξφθεηηαη γηα ηνλ πξψην παηξηλφ 

εθηειεζκέλν ηεο θαηνρήο. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1941 νη Ηηαινί ζπλέιαβαλ ζηελ Πάηξα 
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αξθεηνχο θνκκνπληζηέο θαη ηνπο έθιεηζαλ ζηηο θπιαθέο Λπκπεξφπνπινπ θαη 

Μαξγαξίηε. (Λάδαξεο 1989, ζ.88-90)  

    Οη ζπλερείο ζπιιήςεηο ησλ θνπκνπληζηψλ θαη ησλ άιισλ παηξησηψλ δελ 

ζπγθηλνχλ ηνλ εγρψξην ηχπν, ν νπνίνο αληέδξαζε άκεζα φηαλ δηαδφζεθε ζηελ Πάηξα 

ε είδεζε φηη άγλσζηνη είραλ θαηεβάζεη ηε γεξκαληθή ζεκαία απφ ηελ Αθξφπνιε ηελ 

Αζήλαο. Πξφθεηηαη γηα ην γλσζηφ γεγνλφο ηνπ Μαλψιε Γιέδνπ θαη ηνπ Λάθε άληα. 

Ο Νενιφγνο θαηέθξηλε ηελ θίλεζε απηή γξάθνληαο γηα ηελ αγαλάθηεζηλ ηεο κέγηζηεο 

πιεηνςεθίαο ηνπ έζλνπο, όρη κόλνλ δηα ηελ πξάμηλ θαζ΄εαπηήλ, αιιά θαη δηόηη νη 

δξάζηαη απηήο αληεηέζεζαλ πξνο ηα αηζζήκαηα ηεο βαζείαο επγλσκνζύλεο, ηελ νπνίαλ 

ν ειιεληθόο ιαόο εζζάλεην πξνο ηελ γεξκαληθήλ δηνίθεζηλ δηα ηαο ππεξεζίαο, αο 

πξνζέθεξελ εηο απηόλ.(εθ. «Νενιφγνο», θ. 3.6.1941) Σν ίδην πεξηζηαηηθφ θαηαδίθαζε 

θαη ν Σειέγξαθνο πνπ ραξαθηήξηζε αλόεηνλ θαη αληεζληθήλ πξάμηλ κεξηθώλ νςίκσλ 

ζσβηληζηώλ, ππνζηεξίδνληαο φηη έπξεπε ν ειιεληθόο ιαόο λα πεξηβάιιε ηνπο 

ηππνηηθνύο ληθεηάο κε ζπκπάζεηαλ θαη θηιίαλ. (εθ. «Σειέγξαθνο», θ.5.6.1941) 

    Απηή ε ζηάζε ηνπ παηξατθνχ ηχπνπ ήηαλ απνηέιεζκα ηεο δνπινθξνζχλεο θαη 

θαλέξσλε θαη ηηο αληηιήςεηο πνπ είρε ζρεκαηίζεη γηα ηελ θαηάζηαζε έλα ζεκαληηθφ 

κέξνο ηεο  αζηηθήο ηάμεο, πνπ ζπλεξγάδνληαλ ήδε κε ηνπο θαηαθηεηέο. Σν ππφινηπν 

ηκήκα ηεο θνηλσληθήο απηήο ηάμεο δελ είρε πξνρσξήζεη ζε πξνδνηηθέο ελέξγεηεο, 

ήηαλ φκσο απαξάδεθηα αδξαλήο. Απηφ θαλεξψλεηαη απφ ηηο παξαηεξήζεηο ηνπ 

Γεκήηξηνπ Λάγαξε ζρεηηθά κε ηε ζηάζε ησλ ηνπηθψλ πνιηηηθψλ θαη ζηξαηησηηθψλ 

εγεηψλ. Οη κόληκνη αμησκαηηθνί πνπ κέλαλε ζηελ Πάηξα, θαη πξν πάλησο νη αλώηεξνη 

από απηνύο, δελ έλνησζαλ ηελ αλάγθε λα θηλεζνύλ θάπσο απνθαζηζηηθά, εθηόο από 

πνιύ ειάρηζηνπο. Σνπο ήηαλ αξθεηέο κεξηθέο αθαδεκατθέο ζπδεηήζεηο, ζπκβνπιέο θαη 

γλώκεο ζηνπο άιινπο, πνπ εθηλνύλην, θαη ε δηθή ηνπο αλακνλή γηα ηελ θαηάιιειε 

ζηηγκή, πνπ ήζειαλ λα ηνπο εηνηκάζνπλ άιινη. Οη πνιηηηθνί εγέηεο ηνπ λνκνύ εθηόο από 

ην αγηά, πνπ έθαλε κηα νπσζδήπνηε επηθίλδπλε θίλεζε ζηελ Αζήλα θαη ηνλ 

Καλειιόπνπιν, αξθνύληαλ λα δήζνπλ, λα θνηηάδνπλ ηε δνπιίηζα ηνπο, ην ηνκαξάθη 

ηνπο, θαη έλαο από απηνύο λα θεξνζθνπή αλάκεζα ζηνπο Ηηαινύο, ζηνπο Γεξκαλνύο θαη 

ζηνπο θαηάπηπζηνπο θίινπο ηνπο. (Λάγαξεο 1946, ζ.48-49) 

    Αληίζεηα, ν Σάθεο Φινχδαο ππήξμε ζηελ αξρή ζχλδεζκνο ηνπ ΔΑΜ κε ηνπο 

Άγγινπο, αξγφηεξα φκσο δηαθψλεζε κε ην ΔΑΜ, θαηέβεθε ζηελ Πάηξα θαη 

αλακείρηεθε ζε κπζηηθέο αληηθνκκνπληζηηθέο νξγαλψζεηο. ε κηα ζσζκέλε επηζηνιή 

ηνπ πξνο ηελ πακπεινπνλλεζηαθή εακηθή επηηξνπή αλέθεξε κεηαμχ άιισλ φηη ζεσξεί 

πξνδόηεο ηεο παηξίδνο όινπο εθείλνπο, πνπ εμεκεηαιιεύνλην ηελ ηδέαλ ηεο γηα 

πνιηηηθάο ε πνιηηεηαθάο επηδηώμεηο θαη ήζεινλ λα επηβάιινπλ ζπζηήκαηα μέλα πξνο ηελ 

ειιεληθήλ λννηξνπίαλ, φηη ν ίδηνο ήηαλ θνηλσληζηήο θαη κεηαξξπζκηζηήο θαη φηη άλεθε 

ζε θάπνηα πνιχ ηζρπξή ζπλσκνηηθή νξγάλσζε ηελ νπνία δελ θαηνλφκαδε. 

Καηεγνξνχζε ην ΔΑΜ επεηδή κε ηελ ηξνκνθξαηίαλ, ηνπο θόλνπο θαη ηαο δνινθνλίαο 

πνιιέο θνξέο αζώσλ θαη παηξησηώλ δελ έθακλε ηίπνηα άιιν, παξά λα σζή ηνπο 

Έιιελαο πξνο ηνπο Γεξκαλνύο θαη λα δεκηνπξγή νύησ ξεύκα ζπκπαζείαο πξνο απηνύο. 

Ο Σάθεο Φινχδα ζπλειήθζε ζηηο 9 Φεβξνπαξίνπ 1944 απφ ηνπο Γεξκαλνχο ζηελ 

Πάηξα, χζηεξα απφ πξνδνζία, κεηαθέξζεθε ζηα θξαηεηήξηα Μέξιηλ, ζηελ Αζήλα θαη 
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ζηε ζπλέρεηα ζην Υατδάξη , φπνπ βαζαλίζηεθε θαη εθηειέζηεθε ζηηο 8 επηέκβξε. 

(Λάδαξεο 1989,ζ. 93) 

    Ο Κσλ Πξεβεδνχξνο ήηαλ βαζηθφ ζηέιερνο ηνπ αρατθνχ παξαξηήκαηνο ηνπ 

Δζληθνχ Γεκνθξαηηθνχ Διιεληθνχ πλδέζκνπ, ηνπ ΔΓΔ, πνπ είρε ηδξχζεη ηνλ 

Οθηψβξε ηνπ 1941 ν ζπληαγκαηάξρεο Ναπ. Εέξβαο. Πξφθεηηαη γηα κηα κπζηηθή 

νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο, ηελ νπνία φκσο δελ ραξαθηήξηδε εζσηεξηθή ελφηεηα, φπσο 

θαίλεηαη απφ ην εμήο απφζπαζκα κηαο επηζηνιήο ηνπ Πξεβεδνχξνπ πξνο ηνλ Εέξβα. 

Ο κέρξη ηνύδε πξόεδξνο είλαη ην κηζεηόηεξνλ θαη εηδερζέζηεξνλ πξόζσπνλ ηνπ λνκνύ. 

Πηζηεύεηαη σο έλαο θνηλόο ισπνδύηεο, δηόηη όιεο νη πξάμεηο είλαη έξγα ισπνδύηνπ. Οη 

πνιίηαη έρνπλ ζρεκαηίζεη ηελ πεπνίζεζηλ, όηη έρεηο κεηαβιεζεί εηο θύιαθα ησλ κεγάισλ 

θαξραξηώλ ηνπ πινύηνπ.(Λάδαξεο 1989,ζ.94) ηξαηησηηθφ ζθέινο ηνπ ΔΓΔ ππήξμε 

θαη ε Διεχζεξε Οξεηλή Διιάδα, ε ΔΟΔ, πνπ ζε ηνπηθφ επίπεδν είρε σο ζηφρν ηνλ 

πεξηνξηζκφ θαη ζηε ζπλέρεηα ηε δηάιπζε ηνπ ΔΛΑ. 

    Γίπια ζηνλ ΔΓΔ θαη ζηε ΔΟΔ δξνχζε κέζα ζηελ Πάηξα θαη ε κπζηηθή νξγάλσζε 

Δζληθφ Κνκηηάην Διιήλσλ Παηξησηψλ, ην ΔΚΔΠ, πνπ είρε εθδψζεη ζην ηεηξάκελν 

απφ ηνλ Ηνχιην κέρξη ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1943 ηελ πνιπγξαθεκέλε εθεκεξίδα 

«Παηξηώηεο». Σέινο, ππήξμε θαη κηα ηξίηε παξάλνκε νξγάλσζε, ηα Σάγκαηα Δζληθήο 

Γξάζεσο, ηα ΣΔΓ, ηα νπνία ζπγθξνηήζεθαλ ζηελ Πάηξα δχν κήλεο κεηά ηελ είζνδν 

ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ ζηελ πφιε, ππφ ηνλ πξφεδξν ηνπ ηνπηθνχ 

εηζαγσγηθνχ ζπιιφγνπ Αλδξέα Παπαλδξένπ.  Σα ΣΔΓ είραλ δξάζεη ζηνπο ηνκείο ηεο 

θαηαζθνπείαο θαη ησλ ζακπνηάδ.     

    Ζ Δζληθή Αληίζηαζε είλαη ε αληίζηαζε ζηνπο θαηαθηεηέο θαη ζηνπο Έιιελεο πνπ 

ζπλεξγάδνληαλ καδί ηνπο. Ζ Δζληθή Αληίζηαζε αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή ηεο παξάδνζεο 

ηεο ρψξαο. Αληίζεηα κε απηνχο πνπ ζπλζεθνιφγεζαλ κε ηνπο θαηαθηεηέο, ν ιαφο 

αληηζηέθεηαη ρσξίο λα παξαδίδεη ηα φπια. Αξθεηνί, ηελ ψξα ηεο παξάδνζεο θξχβνπλ 

φπια, μέξνληαο πσο ζα ηα ρξεηαζηνχλ. 

    Μηα απφ ηηο αληηζηαζηαθέο πξάμεηο ζεσξείηαη θαη ην θξχςηκν ησλ Άγγισλ πνπ δελ 

κπφξεζαλ λα δηαθχγνπλ. Έηζη, ην Γεξκαληθφ θξνπξαξρείν ηεο Αζήλαο κε 

αλαθνηλσζέλ αλαθέξεη ζηηο 31/5/1941: 1) Ο Σύπνο θαη ε δεκόζηα γλώκε πάλησλ ησλ 

ζηξσκάησλ ηνπ ιανύ εθθξάδνληαη αθόκε πάληνηε κεη’ εθδήινπ ζπκπάζεηαο ππέξ ησλ 

εθ ηεο επεηξσηηθήο Δπξώπεο εθδησρζέλησλ Άγγισλ. 2) Τπέξ Άγγισλ αηρκαιώησλ 

παξαηεξήζεζαλ, παξά ηελ ζρεηηθήλ απαγόξεπζηλ, επαλεηιεκκέλσο εθδειώζεηο 

ζπκπαζείαο. Αη ηνηαύηαη εθδειώζεηο γίλνληαη αλεθηαί εθ κέξνπο ηεο ειιεληθήο 

αζηπλνκίαο. 3) Ζ ζπκπεξηθνξά επξύηεξσλ θύθισλ ηεο πόιεσο ησλ Αζελώλ έλαληη ησλ 

γεξκαληθώλ ελόπισλ δπλάκεσλ εγέλεην θαη πάιη νιηγόηεξνλ θηιηθή.(Ρνδάθεο 1999,ζ. 

20)   

    ηαλ νη αμησκαηηθνί απνθάζηζαλ λα παξαδψζνπλ ηα πινία ζηνπο θαηαθηεηέο, 

λαχηεο ζηνλ Χξσπφ θαη ζηα Μέγαξα πήξαλ ηα πινία θαη έθπγαλ γηα ηελ 

Αιεμάλδξεηα. ην Ρνχθ θαηέζηξεςαλ πνιεκηθφ πιηθφ, ζηελ Ήπεηξν έθξπβαλ 

βηαζηηθά φπια θαη ζηα Γηάλλελα έθαηγαλ νξπθηέιαηα γηα λα κελ πέζνπλ ζηα ρέξηα 
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ησλ θαηαθηεηψλ. Παξάιιεια κε φιεο  απηέο ηηο αληηζηαζηαθέο πξάμεηο, 

δεκηνπξγήζεθαλ θαηαζθνπεπηηθέο νξγαλψζεηο πνπ θξαηνχζαλ επαθή κε ηνπο 

Άγγινπο. ηηο  15/5/1941 ηδξχεηαη ζηε Θεζζαινλίθε ε αληηζηαζηαθή νξγάλσζε 

«Διεπζεξία». ηηο 2/6/1941ηδξχεηαη ζηα Γηάλλελα ην Παηξησηηθφ Μέησπν. ηηο 

15/6/1941 ηδξχεηαη ζηελ Καιακάηα ε αληηζηαζηαθή νξγάλσζε «Φηιηθή Δηαηξία». 

Δπίζεο, ηνλ Μάην ηνπ 1941 ηδξχεηαη ζηνλ Έβξν ν «Ηεξφο Λφρνο». Σελ 1/6/1941ζηε 

Θεζζαιία ηδξχεηαη ε ‘Οκάδα Δθφδνπ». ηηο αξρέο Μαΐνπ 1941 ηδξχζεθε, αθφκα, ε 

αληηζηαζηαθή νξγάλσζε «Γεκνθξάηεο» πνπ θηλείηαη κεηαμχ ησλ δηαλννχκελσλ θαη 

ζηηο 28/5/1941 ηδξχεηαη ε «Δζληθή Αιιειεγγχε» (ΔΑ). (Ρνδάθεο 1999,ζ. 21) 

    Ζ έλνπιε αληίζηαζε αξρίδεη κε ηε κάρε ηεο Κξήηεο 20/5/1941-30/5/1941. Δλάληηα 

ζε Γεξκαλνχο αιεμηπησηηζηέο πνιέκεζαλ ηα ππνιείκκαηα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη 

ησλ Άγγισλ πνπ είραλ πνιεκήζεη ζηελ θπξίσο Διιάδα, φπσο επίζεο θαη ν ιαφο ηεο 

Κξήηεο. Απηή ε πξάμε απνηειεί ηελ πξψηε έλνπιε αληίζηαζε ηνπ Διιεληθνχ ιανχ. 

Σνλ Απξίιην ηνπ 1942 μεθηλνχλ απεξγηαθνί αγψλεο δεκφζησλ ππαιιήισλ θαη ζηελ 

Καξδίηζα γίλεηαη ζπιιαιεηήξην θαηά ησλ καπξαγνξηηψλ. Σν Μάην ηνπ 1942 

ζπζηεκαηνπνηνχληαη νη έλνπιεο δπλάκεηο θαη πνιχ γξήγνξα ππθλψλνπλ, ελψ ζηνλ 

ιπκπν εκθαλίδεηαη ε νκάδα ηνπ ΔΛΑ. Οη Γεξκαλνί εθηεινχλ 5 παηξηψηεο ζηελ 

Αζήλα (28/4/1942), 6 ζηε Θεζζαινλίθε (25/5/1942)θαη νη Ηηαινί 3 ζηελ Σξίπνιε 

(23/5/1942). (Ρνδάθεο 1999, ζ.21-22) 

    Απφ ηελ Άλνημε ηνπ 1942 θαη χζηεξα ν καδηθφο αγψλαο ζηελ πφιε θαη ν έλνπινο 

ζηα βνπλά αλαπηχζζνληαη γξήγνξα. ηα ρσξηά ν ΔΛΑ θαη ην ΔΑΜ εγθαζηζηνχλ 

αξρέο απηνδηνίθεζεο θαη δηθαηνζχλεο, ελψ ε θαηνρηθή εμνπζία θαηαξξέεη. Γηα ην 

ιφγν απηφ παξαηεξείηαη ε αχμεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο ησλ Γεξκαλψλ θαη ν 

ηξηπιαζηαζκφο εθηειέζεσλ ησλ παηξησηψλ, νη νπνίνη γίλνληαη απφ επίζεκα 

ζηξαηνδηθεία θαη φρη ηελ ψξα ηεο κάρεο. Έηζη, ην θαινθαίξη ηνπ 1942 αλαπηχζζεηαη 

ν έλνπινο αγψλαο θαη νη θαηνρηθέο δπλάκεηο κφλν κε επηδξνκέο κπνξνχλ λα 

πεγαίλνπλ ζηα ρσξηά. 
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1.2. Ο ζρεκαηηζκόο ηεο ΠΔΔΑ 

    Ζ αλαγγειία ηεο ΠΔΔΑ έγηλε ζηηο 10 Μαξηίνπ 1944. Ήηαλ θπβέξλεζε ηεο 

ΔΑΜηθήο Αληίζηαζεο. Ζ ΠΔΔΑ ήηαλ θπβέξλεζε ηνπ βνπλνχ. Σν ΔΑΜ απφ ην 1943 

θάλεη πξνζπάζεηεο λα πείζεη ηα παιηά πνιηηηθά θφκκαηα λα ζρεκαηίζνπλ καδί κηα 

θπβέξλεζε ζηα ειεχζεξα κέξε ηεο ρψξαο, πνπ ζα αλαιάκβαλε ηνλ αγψλα γηα ηελ 

εζληθή απειεπζέξσζε. 

    Σν ίδην δηάζηεκα ε θπβέξλεζε ηνπ Καΐξνπ απέθιεηε θαηεγνξεκαηηθά ην ΔΑΜ-

ΚΚΔ θαη έζηεηιε κπζηηθά ζηελ Διιάδα ην ζπληαγκαηάξρε Φαξδέιν λα δεκηνπξγήζεη 

θπβεξλεηηθέο επηηξνπέο. Σφηε ην ΔΑΜ-ΚΚΔ πξνρψξεζε ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ΠΔΔΑ. 

Ζ απφθαζε γηα ην ζρεκαηηζκφ ηεο πάξζεθε ζηηο 10 Ηαλνπαξίνπ 1944 θαη ζηηο 10 

Μαξηίνπ έγηλε ε αλαγγειία ηεο. Γηα ηελ πξνεδξία ηεο απεπζχλζεθαλ ζηνλ θαζεγεηή 

πληαγκαηηθνχ Γηθαίνπ Αι. βψιν, ν νπνίνο δέρηεθε κε θάπνηνπο δηζηαγκνχο ζηελ 

αξρή. Πξφηεηλαλ θαη ζε άιια πξφζσπα λα ζπκκεηέρνπλ ζηελ ΠΔΔΑ, φπσο ζηνλ 

ζπληαγκαηάξρε Μπαθηξηδή, ν νπνίνο δέρηεθε ακέζσο. Ο Μπαθηξηδήο ήηαλ ν 

πξνζσξηλφο πξφεδξνο ηεο ΠΔΔΑ. Κάπνηα άιια πξφζσπα πνπ δέρηεθαλ λα πάξνπλ 

κέξνο ζην ζρεκαηηζκφ ηεο ΠΔΔΑ ήηαλ ν Αγγ. Αγγειφπνπινο, ν Ν. Αζθνχηζεο, ν η. 

Υαηδήκπεεο, ν θαζεγεηήο Π. Κφθθαιεο, ν ζπληαγκαηάξρεο Μαλφιεο Μάληαθαο, ν 

Ζιίαο Σζηξηκψθνο, ν Κ. Γαβξηειίδεο θαη ν Γ. άληνο. Οη πέληε ηειεπηαίνη 

πξνέξρνληαλ απφ ηελ ΔΑΜηθή αληίζηαζε. Ζ αλαγγειία γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο 

ΠΔΔΑ έγηλε ζην ρσξηφ Βίληαλε ηεο Δπξπηαλίαο. Σελ έθαλε ν πξνζσξηλφο πξφεδξνο 

Δπξ. Μπαθηξηδήο θαη ζπκκεηείραλ νη ΔΑΜηθνί εθπξφζσπνη Μ. Μαληάθαο, Γ. άληνο, 

Ζι. Σζηξηκψθνο θαη Κ. Γαβξηειίδεο.(Ρνδάθεο 1999,ζ. 402-404) 

    θνπφο ηεο ΠΔΔΑ ήηαλ ν ζπληνληζκφο ηνπ αγψλα ηεο Δζληθήο απειεπζέξσζεο, ε 

νινθιήξσζε ηεο εζληθήο αλεμαξηεζίαο, ε δηνίθεζε ησλ ειεχζεξσλ πεξηνρψλ κε 

ζεβαζκφ ζηηο αηνκηθέο ειεπζεξίεο, ε πεξίζαιςε ησλ ζπκάησλ ηνπ αγψλα θαη ε 

πξνεηνηκαζία ηεο ρψξαο γηα ηελ είζνδν ηεο ζε κία νκαιή πνιηηηθή θαηάζηαζε κεηά 

ηελ απειεπζέξσζε. Ζ ΠΔΔΑ αλαζρεκαηίζηεθε ζηηο 18 Απξηιίνπ 1944 θαη πήξε ηελ 

πιήξε κνξθή ηεο. Σφηε εηζήρζεζαλ ζε απηή ν Π. Κφθθαιεο, ν Αι. βψινο, ν Αγγ. 

Αγγειφπνπινο, ν Ν. Αζθνχηζεο θαη ν η. Υαηδήκπεεο. Ζ ΠΔΔΑ ξχζκηζε ηα 

δεηήκαηα απηνδηνίθεζεο. ηηο 9 Απξηιίνπ 1944 πξνρψξεζε ζε θαηαλνκή 

αξκνδηνηήησλ θαη πήξε ηε κνξθή πξαγκαηηθήο θπβέξλεζεο. (Ρνδάθεο 1999, ζ.404) 

    ηελ αξρή νη Άγγινη θαη ε θπβέξλεζε ηνπ Καΐξνπ αγλφεζαλ ην ζρεκαηηζκφ ηεο 

ΠΔΔΑ, φκσο ηα γεγνλφηα ηνπο ππνρξέσζαλ λα αζρνιεζνχλ ζνβαξά καδί ηεο. Ο 

ζηξαηφο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο δεηνχζε ηελ αλαγλψξηζή ηεο θαη ζηηο 31 Μαξηίνπ 

1944 επηηξνπή 14 αμησκαηηθψλ, κε επηθεθαιήο ηνλ Κιαδάθε επηζθέθηεθε ηνλ 

Σζνπδεξφ θαη ηνπ έδσζε ππφκλεκα, ζην νπνίν δεηνχζε λα ζρεκαηηζηεί θπβέξλεζε κε 

βάζε ηελ ΠΔΔΑ, πνπ λα αληηπξνζσπεχεη ηνλ αγσληδφκελν ιαφ. Ο Σζνπδεξφο 

αξλήζεθε θαη ηνπο ζπλέιαβαλ κφιηο βγήθαλ απφ ην γξαθείν ηνπ. Οη Άγγινη 

πξνψζεζαλ ηε δεκηνπξγία Κπβέξλεζεο Δζληθήο Δλφηεηαο, σο ιχζε ζηελ φιε 

θαηάζηαζε πνπ είρε δεκηνπξγεζεί. Έηζη, έζηεηιαλ πξφζθιεζε ζην ΔΑΜ-ΚΚΔ λα 

απνζηείιεη αληηπξνζσπεία ζε κηα ζχζθεςε, ε νπνία ζηελ πιεηνςεθία ηεο 



24 
 

απαξηίδνληαλ απφ αληηθνκκνπληζηέο. ηηο 18 Απξηιίνπ ε εγεζία ηνπ ΚΚΔ-ΔΑΜ 

απνδέρηεθε ηελ πξφζθιεζε ηεο θπβέξλεζεο ηνπ Καΐξνπ θαη ε  ΠΔΔΑ έραζε ηε 

δχλακε ηεο. (Ρνδάθεο 1999,ζ.405)            
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1.3. Η εζληθή Αληίζηαζε ζηελ Πεινπόλλεζν 

    πσο φιε ε Διιάδα, έηζη θαη ε Πεινπφλλεζνο ζπκκεηείρε ελεξγά θαη 

απνθαζηζηηθά ζηε αληίζηαζε. Ζ πξψηε αλνηρηή ζχγθξνπζε κε ηνπο θαηαθηεηέο έγηλε 

ζε έλα ρσξηφ ηεο Μάλεο, ηελ ατδφλα, ζηηο αξρέο ηνπ 1942, φηαλ νη Ηηαινί δήηεζαλ 

θαηάζηαζε κε ηα δψα ηνπ ρσξηνχ, ιέγνληαο πσο ήζειαλ λα θάλνπλ ηαμηλφκεζε. Οη 

ρσξηαλνί δελ πήγαλ θαη νη Ηηαινί έθαςαλ φιεο ηηο εγθαηαζηάζεηο ησλ δψσλ ηνπ 

ρσξηνχ. ηηο 30/9/1942 έπεζαλ νη πξψηνη Άγγινη αιεμηπησηηζηέο ζηε Γθηψλα, νη 

Άγγινη ζπλδένληαη κε ην αληάξηηθν ηεο Διιάδαο. Σαπηφρξνλα αγγιηθά θαη ειιεληθά 

ππνβξχρηα εκθαλίδνληαη ζην Ηφλην πέιαγνο κεγαιψλνληαο ηνπο θφβνπο ησλ 

Γεξκαλψλ ζηελ Πεινπφλλεζν. Παξφιν, πνπ ε Πεινπφλλεζνο βξίζθνληαλ ππφ ηνλ 

έιεγρν ησλ Ηηαιψλ, νη Γεξκαλνί κεηαθέξνπλ εδψ δπλάκεηο απφ ηε Βφξεηα Διιάδα κε 

ζηφρν λα αληηκεησπίζνπλ ηελ ελδερφκελε απφβαζε Άγγισλ ζηελ Ζιεία.(Ρνδάθεο 

1999,ζ.27) Ζ θαηάζηαζε γίλεηαη αθφκα πην θξίζηκε θαη πηεζηηθή κεηά ηελ αλαηίλαμε 

ηεο γέθπξαο ηνπ Γνξγνπνηάκνπ, ε νπνία θάλεη πιένλ ηελ γεξκαληθή παξνπζία 

αξθεηά έληνλε ζηελ Πεινπφλλεζν. 

    Σν θζηλφπσξν ηνπ 1942 ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, εθηφο απφ ηελ Πεινπφλλεζν, 

έρνπλ ζπγθξνηεζεί έλνπιεο δπλάκεηο πνπ ειέγρνπλ ηελ χπαηζξν. Παληνχ γίλνληαη 

κάρεο, φπνπ νη ΔΛΑίηεο πξνζπαζνχλ λα πάξνπλ φπια γηα λα νπιίζνπλ ηνπο 

εζεινληέο. Οη θαηαθηεηέο θάλνπλ επηδξνκέο ζηα ρσξηά, ελψ νη εθηειέζεηο θαη ηα 

αληίπνηλα πνιιαπιαζηάδνληαη.    

    Αξρέο Οθηψβξε ηνπ 1941, κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ, απνθαζίζηεθε ζηελ Αζήλα 

ε ίδξπζε ηξαηησηηθνχ Κέληξνπ Αληίζηαζεο κε επηθεθαιήο ηνλ Ν. Παπαζηακαηηάδε 

θαη ηνλ Θ. Μαπξίδε. ηφρνο ηεο ζπγθξφηεζεο ηνπ Κέληξνπ απηνχ ήηαλ ε νξγάλσζε 

αληάξηηθνπ αγψλα. Σνπ Ηαλνπάξην ηνπ 1942 νη θεληξηθέο επηηξνπέο ηνπ ΔΑΜ θαη ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο γλσζηνπνίεζαλ ηελ ίδξπζε ζσκάησλ, ηα νπνία 

απνηέιεζαλ ηνλ ΔΛΑ. θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηέηνησλ ζσκάησλ ήηαλ ν αγψλαο 

θαηά ηνπ θαηαθηεηή, ε πεξηθξνχξεζε ησλ κειινληηθψλ θαηαθηήζεσλ ηνπ ιανχ, ε 

εμαζθάιηζε ηεο ηάμεο θαη ε δηεμαγσγή εθινγψλ. Ο ΔΛΑ θαηάθεξε λα απισζεί 

πνιχ γξήγνξα ζε φιε ηελ Διιάδα.(Λάδαξεο 1989,ζ.105) 

    Σκήκαηα ηνπ ζρεκαηίζηεθαλ θαη ζην λνκφ Αραΐαο, φηαλ μεθίλεζαλ γηα ηελ Πάηξα, 

γηα απηφ ην ιφγν, 20 ειαζίηεο ζηηο αξρέο ηνπ 1943. Σελ πξψηε εκθάληζή ηνπο ηελ 

έθαλαλ ζην ρσξηφ Λεφληην, έλα ρσξηφ ησλ Καιαβξχησλ, φπνπ αθφπιηζαλ ηνπο 

ρσξνθχιαθεο. Ζ θαηάζηαζε, ζηελ νπνία βξηζθφηαλ ε χπαηζξνο εθείλε ηελ επνρή 

ήηαλ αξθεηά επλντθή γηα ηνλ ζρεκαηηζκφ αληάξηηθσλ νκάδσλ. Απηφ επηβεβαηψλεηαη 

θαη απφ έγγξαθν ηεο λνκαξρίαο πξνο ην θαηνρηθφ ππνξγείν ζην νπνίν αλαθέξεηαη ε 

αδξάλεηα θαη ε έιιεηςηο ηεο ζπλαηζζήζεσο ηνπ θαζήθνληνο ησλ θαησηέξσλ νξγάλσλ 

ηεο ρσξνθπιαθήο πνπ ηηο απέδηδε εηο ηνπο δηνηθεηάο απηώλ ελ ησ λνκώ, νίηηλεο, 

εζειεκέλσο ή νπ, εδπλάηνπλ λα εκπεύζσζηλ εηο ηνπο ππό ηαο δηαηαγάο ησλ ην 

παξάδεηγκα ηεο θπβεξλήζεσο.(Λάδαξεο 1989,ζ.106) Έηζη, νη ζρεκαηηζκνί ηνπ ΔΛΑ 

κεηαηξάπεθαλ ζχληνκα ζε αμηφκαρεο νκάδεο. 
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    Ο Βι. Αλδξηθφπνπινο γελλήζεθε ζηα Λαθψκαηα ησλ Φαξψλ ην 1881.  Πνιέκεζε 

ζην Γνπδί ην 1909, ζηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο, ζην καθεδνληθφ θνκηηάην θαη ζηνλ 

βνξεηνεπεηξσηηθφ αγψλα. ηαλ μεθίλεζε ε θαζηζηηθή θαηνρή ζηελ Αραΐα επηρείξεζε 

λα δεκηνπξγήζεη αληάξηηθν θίλεκα, φκσο ιφγσ έιιεηςεο δπλαηνηήησλ απέηπρε θαη 

πξνζρψξεζε ηειηθά ζηνλ ΔΛΑ, φπνπ έγηλε βαζηθφ ζηέιερνο. Ζ νκάδα ηνπ Μίρνπ, 

γξήγνξα απμήζεθε ζε αξηζκφ καρεηψλ. Σελ πξψηε κάρε ζηελ Πεινπφλλεζν θαηά 

ησλ θαηαθηεηψλ, ηελ έδσζε ζηηο 14 Απξίιε 1943 ζην Ππξγάθη ηεο Αηγηαιείαο, φπνπ 

ρηππήζεθε κε νπηζζνθπιαθή ηηαιηθήο θάιαγγαο. ηε κάρε απηή νη ερζξνί είραλ 22 

λεθξνχο θαη 15 ηξαπκαηίεο. Οη Ηηαινί κεηά απφ απηφ ην γεγνλφο άξρηζαλ ηηο 

εθηειέζεηο ειιήλσλ πνιηηψλ θαη ην θάςηκν ρσξηψλ, ζηα πιαίζηα ησλ αληηπνίλσλ. 

(Λάδαξεο 1989,ζ.106) 

    Παξφια απηά ε δξάζε ηνπ ΔΛΑ ζπλερίζηεθε ζηελ χπαηζξν ηεο Αραΐαο, κε κάρεο 

κεηαμχ θαηαθηεηψλ θαη ειαζηηψλ. Απνηέιεζκα ησλ καρψλ απηψλ ήηαλ ε 

απειεπζέξσζε ηεο ππαίζξνπ απφ ηνπο θαηαθηεηέο. Απφ ηα κέζα ηνπ Απξίιε ε 

ρσξνθπιαθή ππνρξεψζεθε λα θχγεη απφ πνιιέο πεξηνρέο ηνπ Ννκνχ Αραΐαο.  

    ηηο 4 Ηνπιίνπ 1943 κεηά ηελ άθημε ηεο Ρνπκειηψηηθεο νκάδαο ησλ 80 

επηιεγκέλσλ αλδξψλ, έγηλε ζηε Ραθίηα ζπγθέληξσζε φισλ ησλ ειαζίηηθσλ 

ηκεκάησλ, πνπ είραλ ζπλνιηθά πεξίπνπ 180 αληάξηεο. Ζ ζπγθέληξσζε απηή ππήξμε 

πνιχ ζεκαληηθή γηαηί ζπλαληήζεθαλ φια ηα κέιε ηεο ηνπηθήο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο 

θαη ζπδήηεζαλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ αληάξηηθνπ θηλήκαηνο ζηελ πεξηνρή. ε 

απηή ηε ζπγθέληξσζε απνθαζίζηεθε ε ζπγθξφηεζε ηνπ γεληθνχ αξρεγείνπ ηνπ 

ΔΛΑ ζηελ Πεινπφλλεζν κε δηνηθεηή ηνλ Γ. Μίρνπ θαη ζρεκαηίζηεθε ην πξψην 

Σάγκα ηνπ 6
νπ

 πληάγκαηνο.(Λάδαξεο 1989,ζ.109) 

    « Οη ειαζίηεο νξθίδνληαλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξθν ησλ καρεηψλ ηνπ 12
νπ

 

πληάγκαηνο, φηη δεζκεχνληαλ απέλαληη ζην ιαφ λα αγσληζζνύλ κε όια ηα κέζα θαη 

κε θάζε ζπζία, δηαζέηνληαο θαη ηελ ηειεπηαία ζηαγόλα ηνπ αίκαηόο ηνπο, γηα ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ ηνπ Δζληθνύ Απειεπζεξσηηθνύ Μεηώπνπ, δειαδή γηα ην 

γξήγνξν δηώμηκν ησλ θαζηζηώλ ηπξάλλσλ γεξκαλντηαιώλ θαη γηα ηελ επηβνιή ζηε 

ρώξα ελόο πξαγκαηηθνύ ιανθξαηηθνύ θαζεζηώηνο ειεπζεξηώλ θαη πνιηηηζκνύ, πνπ ζα 

πξνέθππηε από ηε ειεύζεξε εθδήισζε ηεο ζέιεζεο ηνπ ιανύ.» (Λάδαξεο 1989, 

ζει.110) 

    Σν δεχηεξν εμάκελν ηνπ 1943 ε δξάζε ηνπ ΔΛΑ ζηελ Αραΐα αλαπηχρζεθε αθφκα 

πεξηζζφηεξν. ηηο 25 Ηνπιίνπ ην πξψην ηάγκα ηνπ 12
νπ 

 πληάγκαηνο ρηχπεζε ηε 

Υαιαλδξίηζα. Δπηθεθαιήο ηνπ ήηαλ ν Νηθ. Πνιπθξάηεο, πήξε πνιιά ιάθπξα, δχν 

κπδξαιηνβφια, δχν πνιπβφια, θαη έλα πνιπβφιν ζέζεο. ηηο 27 Ηνπιίνπ, αθνχ είρε 

αλαγγειζεί ε πηψζε ηνπ Μνπζνιίλη θαη ησλ θαζηζηψλ ζηελ Ηηαιία, αληάξηηθα 

ηάγκαηα ππφ ηνλ Βι. Αλδξηθφπνπιν θαηέιαβαλ ηνπο ζηαζκνχο ησλ Καξακπηληέξσλ 

ζηελ Υαιαλδξίηζα θαη Δξπκάλζεηα, ηελ νπνία θαηέιαβαλ. θφησζαλ 14 Ηηαινχο, 

αηρκαιψηηζαλ 11θαη πήξαλ ιάθπξα δχν απηνθίλεηα, έλα πνιπβφιν ζέζεο, έμη 

κπδξαιηνβφια θαη 14 νπινπνιπβφια. Σελ επφκελε κέξα Γεξκαλνί θαη Ηηαινί απφ ηελ 

νξγή ηνπο έθαςαλ ηε Υαιαλδξίηζα, αθνχ πξψηα ιήζηεςαλ θαη κεηέθεξαλ ηα 
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ππάξρνληα ησλ θαηνίθσλ ζηελ Πάηξα θαη ηα πνπινχζαλ. Ζ γεξκαληθή δηνίθεζε 

πξνεηδνπνίεζε φηη ζε πεξίπησζε επαλάιεςεο ζπγθξνχζεσο κε ηνλ ζηξαηφ ηεο 

θαηνρήο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ αληίπνηλα ζε κεγάιε έθηαζε κέζα ζηελ πφιε. Γχν 

κέξεο κεηά ν γεξκαλφο θξνχξαξρφο δηέηαμε αληίπνηλα ηνλ βνκβαξδηζκφ 8 ρσξηψλ ηνπ 

λνκνχ, ρσξίο αθνξκή. (Λάδαξεο 1989,ζ.110) 

    Ζ πην ζεκαληηθή φκσο κάρε ηνπ ΔΛΑ θαηά ησλ θαηαθηεηψλ ήηαλ ε κάρε πνπ 

δφζεθε ζην Λεφληην. Έγηλε ζηηο 14 Ηνπιίνπ θαη δηήξθεζε 16 ψξεο. Πήξαλ κέξνο 

ελαληίνλ ηνπ 3
νπ

 ηάγκαηνο ηεο ηηαιηθήο κεξαξρίαο νη πεξηζζφηεξεο  δπλάκεηο ηνπ 12
νπ  

πληάγκαηνο ηνπ ΔΛΑ. Δθηφο απφ ην 12
ν
 χληαγκα, ζε απηή ηελ πνιχσξε κάρε 

ζπκκεηείραλ ζρεδφλ φινη νη θάηνηθνη ηνπ ρσξηνχ. Γηαιχζεθε ην ηηαιηθφ ηάγκα, απφ 

ην νπνίν θαηάθεξαλ λα δηαθχγνπλ κφλν 39 ζηξαηηψηεο, θαη αηρκαισηίζηεθαλ πεξίπνπ 

150 άλδξεο. Αλάκεζα ζηνπο αηρκαιψηνπο βξίζθνληαλ θαη ν δηνηθεηήο ηνπ ηάγκαηνο 

Αηκίιηνο Γθαζπάξν, ν γλσζηφο σο «Αληαξηνθάγνο», ν νπνίνο αθνχ πέξαζε απφ 

αληαξηνδηθείν, θαηαδηθάζηεθε ζε ζάλαην θαη ηνπθεθίζηεθε. Ο ζηξαηεγφο Ρνδφιθνο 

Σνξαδάλ μεθίλεζε κηα ζεηξά ηξνκνθξαηηθψλ κέηξσλ θαηά ησλ ειαζηηψλ, σο 

απάληεζε. Έηζη, θάεθαλ αξθεηά ζπίηηα απφ ηα γχξσ ρσξηά, θάπνηα ρσξηά 

θαληνβνιήζεθαλ  θαη βνκβαξδίζηεθαλ απφ αεξνπιάλα θαη θνλεχζεθαλ14 ρσξηθνί. 

    ε φιε απηή ηελ ηξνκνθξαηία πνπ πθίζηαην ε πεξηνρή απφ γεξκαλντηαιηθά 

ζηξαηησηηθά ηκήκαηα, πξνζθέξζεθε λα βνεζήζεη θαη ε θπβέξλεζε, ν λνκάξρεο ηεο 

Αραΐαο Υξ. Γηψηεο κε εγθχθιην πξνο ηνπο δεκάξρνπο θαη ηνπο θνηλνηάξρεο ηεο 

πεξηνρήο, φπνπ είρε ππνκλήζεη εηδηθή δηαηαγή ηνπ Έιιελα πξσζππνπξγνχ, αλέθεξε 

φηη άηαθηνη θηλνύκελνη από ειαηήξηα απηόρξεκα εγθιεκαηηθά είραλ ζπκπήμεη εληαρνύ 

ιεζηξηθάο νκάδαο θαη επεδίδνλην εηο εθλόκνπο αληεζληθάο ελέξγεηαο, θαη φηη 

επηβάιιεην όπσο θαηά ηνύησλ αλαιεθζή αιεζήο ζηαπξνθνξία, αθ’ ελόο κελ δηόηη 

νπησζί πξάηηνληεο ελήξγνπλ αληεζληθώο, εθ’ εηέξνπ δε δηόηη αη ζπλέπεηαη αη 

απεηινύκελαη θαηά ησλ παξαπιαλεκέλσλ θαη ππνβνεζνύλησλ ηνύηνπο πνιηηώλ ήζαλ 

εμνλησηηθαί.( Λάδαξεο 1989,ζ.111) Δπίζεο, ζηελ ηνπηθή εθεκεξίδα «Νενιφγν» 

αλαθέξεηαη φηη… νη αληάξηεο πνιινί από ηνπο νπνίνπο ήζαλ θνκκνπληζηαί, πνπ ήζειαλ 

λα εμνληώζνπλ ηεξείο, λα θαύζνπλ ηαο εθθιεζίαο, λα θαηάζρνπλ ηα θηήκαηα, λα 

κεηαβάιινπλ ηνπο αγξόηαο θαη ηνπο αζηνύο εηο δνπινπαξνίθνπο θαη λα εμαθαλίζνπλ ηα 

αξραία έξγα ηέρλεο, ελώ άιινη ππήξμαλ πιαλεζέληεο παηξηώηαη, νη νπνίνη 

εθαληάδνλην, όηη εηξγάδνλην ππέξ ηεο παηξίδνο ησλ, αθνινπζνύληεο ηαο ππνδείμεηο ηεο 

Αγγιίαο θαη ησλ εδώ πξαθηόξσλ ηεο.(εθ.«Νενιφγνο», θ.29.9.1943). ην άξζξν απηφ 

θαινχληαη νη Έιιελεο λα ηαρζνχλ κε ηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα θαη θαηαδηθάδνληαη νη 

αληάξηεο.      

    Σνπο παηξηψηεο πνπ κάρνληαλ γηα ηελ απειεπζέξσζε θαη ζπκκεηείραλ ζηνλ 

αληηζηαζηαθφ αγψλα, ηνπο νπνίνπο έπηαλε ε Γθεζηάπν, θξαηνχληαλ γηα ιίγν ζηα 

κπνπληξνχκηα ηεο θαη έπεηηα ζηέιλνληαλ ζηα θξαηεηήξηα ησλ ηξαηψλσλ. Δθεί, 

γίλνληαλ αλαθξίζεηο, ζηηο νπνίεο ζπκκεηείραλ θαη έιιελεο θαηαδφηεο κε πξνζσπίδεο. 

Οη θξαηνχκελνη απνκνλψλνληαλ ζηα θειηά ηνπο θαη εκπνδίδνληαλ κε θάζε ηξφπν ε 

ζπλάληεζή ηνπο κε αληηπξνζψπνπο ηνπ Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ. Καηάθεξλαλ 

φκσο, λα θξαηνχλ κηα επαθή κε ηνλ έμσ θφζκν κέζσ ησλ γπλαηθψλ πνπ δνχιεπαλ 
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ζηνπο ηξαηψλεο, νη νπνίεο ήηαλ πξφζπκεο λα ηνπο βνεζήζνπλ, κεηαθέξνληαο 

ζεκεηψκαηα. 

    Έλαο απφ ηνπο θξαηνχκελνπο ηεο Γθεζηάπν, ππήξμε ν Κψζηαο Γακβέηαο. Με 

ζεκείσκα ηνπ, πνπ έζηειλε ζηε ζπηηνλνηθνθπξά ηνπ θαη είρε δεκνζηεπηεί κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ζηνλ Οδεγεηή έιεγε ηα εμήο: « Αγαπεκέλε κνπ ζεία,… ζήκεξα 

Γεπηέξα κε πήξαλ γηα αλάθξηζε. Οη θαηεγνξίεο είλαη πνιιέο θαη ζνβαξέο, ώζηε λα κε 

κνπ δίλνπλ θακηά ειπίδα, πσο ζα γιπηώζσ. Δθείλν, πνπ έρσ λα ζαο δεηήζσ είλαη λα 

πξνζέμεηε, λα κελ πάζεηε θαλέλα θαθό. Δγώ είκαη πάληα ήζπρνο. Σν όηη ζαο γξάθσ, όηη 

δελ έρσ θακηά ειπίδα, δελ νθείιεηαη ζε απαηζηνδνμία, αιιά ζηε ζσζηή ςπρξή εμέηαζε 

θαη εθηίκεζε ηεο ζέζεσο κνπ, ηδηαίηεξα κεηά ηε ζεκεξηλή αλάθξηζε. Αλάκεζα ζηηο 

θαηεγνξίεο είλαη θαη ηεο Διιεληθήο Αζθάιεηαο γηα δύν θόλνπο…»(Λάδαξεο 1989, 

ζ.164) 

     ηηο 23 Φεβξνπαξίνπ 1944 ν Γακβέηαο θαη 28 αθφκα αγσληζηέο ηνπθεθίζηεθαλ 

ζην πξναχιην ησλ ηξαηψλσλ, γηα αληίπνηλα  γηα ην θφλν ηξηψλ γεξκαλψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα πνιεκηθψλ επηρεηξήζεσλ. Σε άιιε εκέξα ε  Πεινπνλλεζηαθή Γεξκαληθή 

ηξαηησηηθή Γηνίθεζε εμέδσζε αλαθνίλσζε, ζηελ νπνία αλαθνίλσλε : Σελ 17
ελ

 

Φεβξνπαξίνπ 1944 εδνινθνλήζεζαλ θαη’ αηζρξόλ θαη πνηαπόλ ηξόπνλ ελ ηε πεξηνρή 

ησλ Παηξώλ επί αλνηθηήο νδνύ πιεγέληεο εθ ησλ λώησλ εθ κέξνπο θνκνπληζηηθώλ 

αληαξηηθώλ ζπκκνξηώλ ηξεηο γεξκαλνί ζηξαηηώηαη.  Ωο αληίπνηλα δηα ηελ ρπδαίαλ 

ηαύηελ πξάμηλ εμεηειέζζεζαλ ηελ 23
ελ

 Φεβξνπαξίνπ θνκκνπληζηαί θαη  Δακίηαη, 

επξηζθόκελνη εηο ρείξαο ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ σο όκεξνη.(Λάδαξεο 

1989,ζ.164) 

    Μεηά απφ ην γεγνλφο απηφ, νη αξηζηεξέο νξγαλψζεηο ηεο πεξηνρήο κείσζαλ ηε 

δξάζε ηνπο. Απηφ είρε σο απνηέιεζκα ηελ θαζπζηεξεκέλε αλάπηπμε ηνπ ιατθνχ 

θηλήκαηνο. Ζ Λεπηεξηά, ην ηνπηθφ έληππν ηνπ ΔΑΜ θαη ν Οδεγεηήο, ην 

δεκνζηνγξαθηθφ φξγαλν ηνπ ΚΚΔ, πνπ ζηνηρεηνζεηνχληαλ κπζηηθά ζηελ Πάηξα, 

ζηακάηεζαλ ηελ έθδνζή ηνπο θαη φινο ν κεραληζκφο κεηαθέξζεθε ζηελ χπαηζξν.  

    Απηή ε θαηάζηαζε φκσο, δελ δηήξθεζε γηα πνιχ. Σε γεληθή θαζνδήγεζε ησλ 

αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ αλέιαβε ν Νίθνο Μπεινγηάλλεο. Ο Μπεινγηάλλεο ην 

1937, είρε δνπιέςεη ζηελ Πάηξα παξάλνκα, φπνπ είρε ζπγθξνηήζεη ηηο πξψηεο 

θνκκνπληζηηθέο ηξηάδεο ακέζσο κεηά ηελ θήξπμε ηεο βαζηινκεηαμηθήο δηθηαηνξίαο.  

Σνλ Ηνχιην είρε πάεη ζην Αίγην γηα λα δεκηνπξγήζεη θαη εθεί θνκκαηηθνχο ππξήλεο. 

Σνλ επηέκβξε μαλαγπξλά ζηελ Πάηξα κε ζηφρν ηελ αλάπηπμε ηεο θνκκνπληζηηθήο 

νξγάλσζεο. Σν Φεβξνπάξην 1938 πήγε ζηνλ Πχξγν ηεο Ζιείαο γηα λα δεκηνπξγήζεη 

πνιχ γξήγνξα κηα κπζηηθή θνκκνπληζηηθή νξγάλσζε θαη λα εθδψζεη κηα παξάλνκε 

εθεκεξίδα. Δθεί ζπλειήθζεθε γηα ηελ παξάλνκε δξάζε ηνπ θαη έκεηλε θπιαθηζκέλνο 

έσο ζηηο αξρέο ηνπ 1941, παξαδφζεθε ζηνπο Ηηαινχο θαηαθηεηέο. Σν 1943 θαηάθεξε 

λα δξαπεηεχζεη θαη επέζηξεςε ζηελ Πάηξα. Έηζη, ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

Μπεινγηάλλε απφ ην Μάξηε έσο ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1944 νη νξγαλψζεηο ηνπ ΔΑΜ ηεο 

Αραΐαο γλψξηζαλ πνιιέο λίθεο ζηηο αλακεηξήζεηο  θαηά ησλ θαηαθηεηψλ θαη ησλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπο. Δθηφο, φκσο, απφ λίθεο γλψξηζαλ θαη ζθιεξέο δνθηκαζίεο, κε 
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θνξπθαία ηνλ απαγρνληζκφ 10 παηξησηψλ ζηα Φειαιψληα απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη 

ηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο ηνπ Νηθ. Κνπξθνπιάθνπ, ζηηο 9 Μάε.  Ο απαγρνληζκφο απηφο 

έγηλε σο αληίπνηλα γηα ηνλ θφλν δχν Γεξκαλψλ θαη δχν επδψλσλ, ζε κηα αλακέηξεζε 

πνπ είρε γίλεη ην πξνεγνχκελν βξάδπ ζηελ πφιε. (Λάδαξεο 1989,ζ.165) 

    Σν βξάδπ ηεο 8
εο

 Μαΐνπ κηα νκάδα απφ γεξκαλνχο αζηπθχιαθεο, λαχηεο, απφ 

επδψλνπο θαη απφ νπιίηεο είραλ καδεπηεί θαη δηαζθέδαδαλ ζε έλα ηαβεξλείν. 

Αξγφηεξα θάπνηνη απφ ηελ νκάδα βγήθαλ θαη έθηαζαλ ζηελ δηαζηαχξσζε Σξηψλ 

Ναπάξρσλ θαη Καλαθάξε, φπνπ δέρηεθαλ ππξά κε απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ δχν 

γεξκαλνί θαη δχν νπιίηεο. Γελ έγηλε γλσζηφ πνίνη ήηαλ απηνί πνπ έξημαλ 

ππξνβνιηζκνχο. Φήκεο ιέλε φηη, ίζσο, ήηαλ άλδξεο ηεο ΟΠΛΑ, άιιεο ιέλε πσο 

πξφθεηηαη γηα μεθαζάξηζκα ινγαξηαζκψλ αλάκεζα ζε ηαγκαηαζθαιίηεο, φκσο, πνηέ 

δελ έγηλε γλσζηφ κε ζηγνπξηά πνηνο ηειηθά ππξνβφιεζε. Ο Μάγθλνπο , πινίαξρνο ηνπ 

γεξκαληθνχ λαπηηθνχ ππέγξαςε ηελ παξαθάησ αλαθνίλσζε, πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ 

ηχπν ζηηο 10 Μάε 1944. Σελ Γεπηέξαλ 8 Μάε 1944 θαη ώξα 21.50 εππξνβνιήζεζαλ εθ 

ησλ όπηζζελ ππό αγλώζησλ κέρξη ηνύδε δξαζηώλ εηο ηελ νδόλ Καλαθάξε δύν γεξκαλνί 

ζηξαηηώηαη ηνπ Ναπηηθνύ θαη ηξεηο Έιιελεο εζληθηζηαί, νίηηλεο ηξαπκαηηζζέληεο 

θαηέπεζαλ επί ηνπ εδάθνπο. Γύν εθ ησλ Διιήλσλ εζληθηζηώλ ήζαλ ακέζσο λεθξνί. Ωο 

εμαγληζηηθά κέηξα δηα ηελ αηηκσηηθήλ ηαύηελ πξάμηλ δηαηάζζνληαη ηα εμήο: Πξώηνλ: 

Απαγρνληζκόο δέθα θνκκνπληζηώλ. Γεύηεξνλ: Άπαληα ηα δεκόζηα παλδνρεία, θαθελεία 

θαη θηλεκαηνζέαηξα παξακέλνπζη θιεηζηά. Σξίηνλ: Απαγνξεύεηαη πάζα θπθινθνξία 

πξνο ηελ πόιηλ θαη εθ ηεο πόιεσο. Σέηαξηνλ: Ώξα ιήμεσο ηεο θπθινθνξίαο νξίδεηαη ε 

19
ε
 ώξα. Παο όζηηο επξίζθεηαη εηο ηαο νδνύο κεηά ηελ  19

ελ  
ώξαλ, ζα ηπθεθίδεηαη. 

Πέκπηνλ: Οπδεκία εμππεξέηεζηο ηνπ θνηλνύ γίλεηαη εηο ηελ ππεξεζίαλ ηνπ 

Πεξηθεξεηαθνύ Φξνπξαξρείνπ. Σνύην ηζρύεη εηδηθώο δηα ηελ έθδνζηλ αδεηώλ δηα ηνπ 

ζηδεξνδξόκνπ θαη γεληθώο δηα ηελ έθδνζηλ αδεηώλ ηαμηδίνπ. Σν γεγνλφο απηφ, δελ 

ήηαλ ην κνλαδηθφ, δηαδξακαηίζηεθαλ θαη άιια παξφκνηα, πνπ είραλ ηελ ίδηα 

θαηάιεμε γηα αξθεηά κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφζν κέζα ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο, 

φζν θαη ζηα γχξσ ρσξηά. (Λάδαξεο 1989, ζ.167-168) 
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2.Σα Σάγκαηα Αζθαιείαο ζηελ Πάηξα 

 

2.1. Η δξάζε ησλ Δπδσληθώλ- Σάγκαηα Αζθαιείαο 

    Απφ ην ινραγφ Αιεμφπνπιν έγηλε ε πξψηε πξνζπάζεηα ζπγθξφηεζεο ησλ 

επδσληθψλ ζηελ Πάηξα, ε νπνία αλαβιήζεθε επεηδή ηνλ ζθφησζαλ. Σνλ Ηαλνπάξην 

ηνπ 1944 έξρεηαη ζηελ πεξηνρή ησλ Παηξψλ έλα ηκήκα επδψλσλ απφ ην 2
ν
 επδσληθφ 

ηάγκα Αζελψλ, ην νπνίν είρε δηνηθεηή ηνπ ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε Γεψξγην 

Μσξαΐηε, πνπ απνηέιεζε ηνλ ππξήλα ηνπ επδσληθνχ Παηξψλ. Λίγν αξγφηεξα, 

ηνπνζεηήζεθε δηνηθεηήο ηνπ ηάγκαηνο επδψλσλ, πνπ είρε πιένλ ζπγθξνηεζεί ζηελ 

Πάηξα, ν Νηθφιανο Κνπξθνπιάθνο. Σνλ επφκελν κήλα άξρηζε ε επηζηξάηεπζε, έηζη 

ζε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα είραλ ζπγθεληξσζεί γχξσ ζηνπο 2000 άλδξεο, πνπ 

ζπγθξνηνχζαλ ηα επδσληθά ηεο Πάηξαο θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπ Πχξγνπ, ηεο 

Ναππάθηνπ θαη ηνπ Αγξηλίνπ.(Ρνδάθεο 1999,ζ.378) Οη εγέηεο ησλ επδσληθψλ 

ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία γηα θάζε πεξηνρή θαη γηα θάζε ρσξηφ πνπ ηα κεηαβηβάδνπλ 

ζηνπο Γεξκαλνχο. Με βάζε απηά ιεηηνπξγνχλ ζηηο εθθαζαξηζηηθέο  επηρεηξήζεηο 

ηνπο, πνπ γίλνληαη ζηελ επαξρία ηνπ λνκνχ Αραΐαο.   

   Οη έλνπινη απηνί ζρεκαηηζκνί έδηλαλ έλαλ φξθν, πνπ πξνζδηνξίδεη ηνλ ραξαθηήξα 

θαη ηελ νπζία ηνπο. Οξθίδνληαλ πίζηε ζην Υίηιεξ θαη ππαθνή ζηνπο αμησκαηηθνχο 

ηνπ. Ο φξθνο έρεη σο εμήο: Οξθίδνκαη εηο ηνλ Θεόλ, ηνλ άγηνλ ηνύηνλ όξθνλ, όηη ζα 

ππαθνύσ απνιύησο εηο ηαο δηαηαγάο ηνπ αλσηάηνπ αξρεγνύ ηνπ Γεξκαληθνύ ζηξαηνύ 

Αδόιθνπ Υίηιεξ. Θα εθηειώ πηζηώο απάζαο ηαο αλαηεζεζνκέλαο κνη ππεξεζίαο θαη ζα 

ππαθνύσ άλεπ όξσλ εηο ηαο δηαηαγάο ησλ αλσηέξσλ κνπ. Γλσξίδσ θαιώο όηη, δηα κίαλ 

αληίξξεζηλ ελαληίνλ ησλ ππνρξεώζεσλ κνπ, ηαο νπνίαο δηα ηνπ παξόληνο αλαιακβάλσ, 

ζέισ ηηκσξεζή παξά ησλ Γεξκαληθώλ ζηξαηησηηθώλ λόκσλ.(Ρνδάθεο 1999, ζ.379) 

    Ζ δξάζε ησλ επδσληθψλ ηεο Πάηξαο μεθίλεζε κε ηελ κάρε ζηα Γεκέζηηρα, ζηηο 23-

25 Φεβξνπαξίνπ 1944. Ζ κάρε απηή είλαη απνθιεηζηηθά ησλ επδσληθψλ θαηά ηνπ 

ΔΛΑ, αιιά επηηεξνχληαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο. Έηζη, ν Γεξκαλφο αμησκαηηθφο ηνπ 

πεδηθνχ είλαη απηφο πνπ ζα αλακεηξεζεί κε ηνλ ΔΛΑ. Ζ δηαηαγή γηα ηελ επηρείξεζε 

πνπ θαηέιεμε ζε κάρε εθδφζεθε ζηηο 22 Φεβξνπαξίνπ 1944 απφ ηνλ Κνπξθνπιάθν. 

χκθσλα κε ηε δηαηαγή ηνπ, ζηελ επηρείξεζε θαηά ηνπ ΔΛΑ, παίξλνπλ κέξνο έλα 

απφζπαζκα 250 επδψλσλ θαη 50 ρσξνθπιάθσλ. ηε δηαηαγή νξίδεηαη ν νπιηζκφο ηνπ 

απνζπάζκαηνο θαη ε εγεζία, ηελ νπνία αλαιακβάλεη Γεξκαλφο 

αμησκαηηθφο.(Ρνδάθεο 1999,ζ. 383) 

    Ζ κάρε ζηα Γεκέζηηρα είλαη ε πξψηε κάρε πνπ δίλνπλ ηα επδσληθά κε ηνλ ΔΛΑ 

ζηελ Αραΐα. Ζ είδεζε ηεο κάρεο κεηαδφζεθε ζε φια ηα ρσξηά θαη έηζη 

θηλεηνπνηήζεθε φινο ν εθεδξηθφο ΔΛΑ. Οη Γεξκαλνί  ππνρψξεζαλ πξνο ηα 

πςψκαηα, αθήλνληαο 12 λεθξνχο θαη 39 αηρκαιψηνπο θαη ην επδσληθφ γχξηζε ζηελ 

Πάηξα, ζηηο 25/2/1944. Οη αληάξηεο είραλ 15 λεθξνχο θαη αξθεηνχο 

ηξαπκαηίεο.(Ρνδάθεο 1999,ζ.384) Ζ κάρε ζηα Γεκέζηηρα ζεσξείηαη κηα ζεκαληηθή 

ζηηγκή γηα ηελ εζληθή Αληίζηαζε γηαηί νη αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ πνιέκεζαλ ζε 
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παξάηαμε ηνπο Γεξκαλνχο, έδεημαλ ηφικε θαη γηαηί ε κάρε απηή άιιαμε ηνλ 

αληηζηαζηαθφ αγψλα. Ζ Αληίζηαζε θαίλεηαη λα δηαιχεη ηα ζηεξίγκαηα ηεο Καηνρήο.        

    Σα Σάγκαηα Αζθαιείαο απνηεινχζαλ ην ζεκαληηθφηεξν φξγαλν, πνπ είρε 

πξνρσξήζεη ζε αλνηρηή ζπλεξγαζία κε ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα. Ήηαλ 

ζηξαηησηηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ είραλ ζπγθξνηεζεί  απφ ηελ θαηνρηθή θπβέξλεζε ηνπ 

Ησ. Ράιιε, ηνλ Απξίιην ηνπ 1943. ηελ Πεινπφλλεζν ηκήκαηα Σαγκάησλ Αζθαιείαο 

είραλ δεκηνπξγεζεί απφ ηηο αξρέο ηνπ 1944. 

     Ζ πξψηε εκθάληζή ηνπο ζηελ Πάηξα έγηλε ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1944. Μνλάδεο 

ηαγκαηαζθαιηηψλ έθηαζαλ κε ηξέλν απφ ηελ Αζήλα ζηελ Πάηξα θαη 

εγθαηαζηάζεθαλ ζηα ζρνιεία ηνπ Βνπδ, κε επηθεθαιή ηνπο ην ζπληαγκαηάξρε 

Γεψξγην Μσξαΐηε. Σν ηάγκα απηφ εληζρχζεθε κε 19 ππαμησκαηηθνχο απφ άιιεο 

κνλάδεο θαη κπήθε θάησ απφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Ν. Κνπξθνπιάθνπ. Ο Μσξαΐηεο 

πεξηνξίζηεθε ζηα θαζήθνληα ηνπ θξνχξαξρνπ.(Λάδαξεο 1989,ζ.140)  

    Οη θαηνρηθέο αξρέο ηεο Πάηξαο ππνδέρηεθαλ  ηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο θαη ε 

εθεκεξίδα «Νενιφγνο» δεκνζίεπζε γηα απηνχο ελζνπζηψδε ζρφιηα : Ζ Διιάο έπξεπε 

λα δήζεη πξνο ζπλέρηζηλ ησλ κεγάισλ πεπξσκέλσλ ηεο θαη νη εύδσλνη ησλ Σαγκάησλ 

Αζθαιείαο πνιεκώληαο ηνλ πιένλ επηθίλδπλνλ ερζξό θάζε παηξίδνο, ηνλ 

θνκκνπληζκόλ.(εθ. «Νενιφγνο», θ.22.1.1944)  Σα Σάγκαηα Αζθαιείαο θαισζφξηζαλ  

θαη νη εχπνξνη πνιίηεο ηεο Πάηξαο.  

    ηηο 19 Ηαλνπαξίνπ, ν πθππνπξγφο ηεο Δζληθήο Άκπλαο Γ. Γηαιέηεο, κε εηδηθή 

δηαηαγή ζπγθξφηεζε ην επδσληθφ ηάγκα ηεο Πάηξαο. Ζ δηαηαγή είρε σο εμήο: Καηόπηλ 

εγθξίζεσο ησλ ηξαηησηηθώλ Αξρώλ Καηνρήο ζέιεη ζπγθξνηεζή ην 1
νλ

 Σάγκα 

Πεινπνλλήζνπ κε έδξαλ πξνζσξηλώο ηαο Πάηξαο. Σελ δηνίθεζηλ ηνπ Σάγκαηνο ηνύηνπ 

αλαηίζεκη εηο ηνλ ζπληαγκαηάξρελ ηνπ πεδηθνύ Κνπξθνπιάθνλ, όζηηο ζα κεξηκλήζεη από 

ηνύδε δηα ηελ θαηάηαμηλ θαη δηα πάζαλ εηέξαλ πξνπαξαζθεπαζηηθήλ εξγαζίαλ, ώζηε λα 

θαηαζηή δπλαηή ε ζπγθξόηεζηο ηνπ Σάγκαηνο ην ηαρύηεξνλ. Δηο ηελ δηάζεζηλ ηνπ 

Σάγκαηνο ηεζήζνληαη αμησκαηηθνί ελ ελεξγεία ππεξεηνύληεο εηο Πάηξαο, νίηηλεο δη’ 

εηέξαο δηαηαγήο κνπ ηνπνζεηνύληαη εηο ηνύην. Ζ θαζ’ εκάο Γηεύζπλζηλ ηξαηνινγίαο λα 

ηνπνζεηήζε εηο ην Σάγκα έλα θαηώηεξνλ αμησκαηηθόλ σο ζηξαηνιόγνλ ηνπ Σάγκαηνο. 

Σν ζπγθξνηεζεζόκελνλ Σάγκα ζα θέξε ηνλ ηίηινλ «1
νλ

 Σάγκα Πεινπνλλήζνπ» θαη ζα 

ππάγεηαη νηθνλνκηθώο θαη δηνηθεηηθώο εηο ηελ ηξαηησηηθήλ Γηνίθεζηλ ησλ Παηξώλ. Οη 

θξνληίδεο θαη νη πξνζπάζεηεο πνπ θαηαβιήζεθαλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ απηνχ 

Σάγκαηνο ήηαλ κεγάιεο.(Λάδαξεο 1989, ζει.140) 

     Σν ζπζζίηην ησλ επδψλσλ ήηαλ άθζνλν. Οη Γεξκαλνί ηνπο πξνζέθεξαλ ςσκί, 

θξέαο, ςάξηα,  βνχηπξν, καξκειάδα, ζνθνιάηεο, ηζηγάξα, πνχξα θαη βηελλέδηθεο 

θαξακέιεο. Ο Κνπξθνπιάθνο ζπλέρεηα πξφηεηλε ζηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο, πνπ 

δηνηθνχζε, λα νξγαλψλνπλ ζπκπφζηα ζε ηαβέξλεο γηα λα εληππσζηάδνπλ ηνπο 

πεηλαζκέλνπο πνιίηεο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν πίζηεπε φηη ζα δεκηνπξγεζνχλ επλντθέο 

ζπλζήθεο γηα ζηξαηνινγήζεηο. Τπήξμαλ, κάιηζηα, θάπνηνη παηξηλνί ειαζίηεο, πνπ 
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θαηαηάρηεθαλ ζηα Σάγκαηα Αζθαιείαο γηα λα ιχζνπλ ην επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα. 

(Λάδαξεο 1989, ζ.141) 

    ηα κέζα Ηαλνπαξίνπ, ην ζψκα ησλ ηαγκαηαζθαιηηψλ ηεο Πάηξαο μεπέξαζε ηνπο 

2000 άλδξεο θαη απνηέιεζε ηελ πεγή, απφ φπνπ εμαζθαιίζηεθαλ ηα πξψηα ζηνηρεία 

γηα ηε ζπγθξφηεζε άιισλ επδσληθψλ κνλάδσλ. ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ, ζηελ Κφξηλζν 

ζπληάρζεθε ζπκθσλεηηθφ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ 2
νπ

 πληάγκαηνο ησλ Δπδψλσλ, ην 

νπνίν ην είρε ππνγξάςεη εθηφο απφ άιινπο θαη ν Κνπξθνπιάθνο. Αλαθεξφηαλ θπξίσο 

ζηηο ππνρξεψζεηο ησλ ηαγκαηαζθαιηηψλ ζηνλ γεξκαληθφ ζηξαηφ. Παξαθάησ 

θαίλνληαη κεξηθά απνζπάζκαηα : Ο αξρεγόο ηνπ ειιεληθνύ ζώκαηνο εζεινληώλ, 2
νπ

, 

ηεο Κνξίλζνπ ππνηάζζεη ηνλ εαπηόλ ηνπ, ηνπο αμησκαηηθνύο, ηνπο ππαμησκαηηθνύο θαη 

ηνπο νπιίηαο, ηνπο νπνίνπο έρεη ζηξαηνινγήζεη, εηο ηνλ γεξκαληθόλ ζηξαηόλ. Σν 

ειιεληθόλ ζώκα εζεινληώλ δξα απνθιεηζηηθώο πξνο θαηαπνιέκεζηλ ηνπ θνκκνπληζκνύ 

θαη ησλ ελ Διιάδη αλαθπεηζώλ νξγαλώζεσλ ΔΑΜ, ΔΠΟΝ θαη άιισλ. Οη ππαγόκελνη 

εηο ην ειιεληθόλ ζώκα εζεινληώλ ππνρξενύληαη εηο απόιπηνλ ππαθνήλ εηο ηνπο 

αλσηέξνπο ηνπο… (Λάδαξεο 1989,ζ.142) 

…Ο γεξκαληθόο ζηξαηόο ζα ππεξαζπίδεηαη ηελ δσήλ θαη ηελ πεξηνπζίαλ ηνπ ειιεληθνύ 

εζεινληηθνύ ζώκαηνο από απνπείξαο θαη ζα επίβάιιε ηαο εθάζηνηε παξά ηνπ αλσηάηνπ 

αξρεγνύ ησλ ελόπισλ γεξκαληθώλ δπλάκεσλ δηαηάμεηο πεξί αληηπνίλσλ. Ο γεξκαληθόο 

ζηξαηόο ζα κεηαρεηξίδεηαη ηαο δνζείζαο ππνζρέζεηο ηεο ειιεληθήο θπβεξλήζεσο, όζνλ 

αθνξά ηελ ηξνθνδνζίαλ, ηνλ κηζζόλ θαη ηνλ ηκαηηζκόλ ηνπ ειιεληθνύ ζώκαηνο 

εζεινληώλ 2
νπ

 , θαη ζα θξνληίδε κεηά κεγάιεο επηκειείαο δηα ηελ ιύζηλ ησλ 

πξνβιεκάησλ. (Λάδαξεο 1989,ζ.143) 

    Έηζη, ζπγθξνηήζεθε ην 2
ν
 χληαγκα Δπδψλσλ, ην νπνίν αλέπηπμε κε ηε βνήζεηα 

ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ, πνιεκηθή δξάζε θαηά ηνπ ΔΛΑ ηεο Πεινπνλλήζνπ. 

Σν απνηέιεζαλ ηξία ηάγκαηα, κε επηθεθαιήο ηνπο αληηζπληαγκαηάξρεο Γεσξγ. 

Οηθνλφκνπ, Αλη. Υαηδεζηακαηίνπ θαη Γεκ. Γεσξγαθφπνπινπ.  

    ηηο 29 Ηνπιίνπ 1944, ηδξχζεθε ζηελ Πάηξα εηδηθή ππεξεζία παξαθνινχζεζεο θαη 

πιεξνθνξηψλ, θαηά ηα πξφηππα ησλ Δο Δο. Ολνκάδνληαλ Πη Πη θαη ιεηηνχξγεζε 

κέρξη θαη ηελ απειεπζέξσζε. Με βάζε ηελ εμήο εκεξήζηα δηαηαγή ηνπ 2
νπ

 Δπδσληθνχ 

πληάγκαηνο, ππνγεγξακκέλε  απφ ηνλ Κνπξθνπιάθν, παξαηίζεληαη ην παξαθάησ 

απφζπαζκα: Ηδξύεηαη εηδηθόλ γξαθείνλ παξαθνινπζήζεσο θαη δηαπαηδαγσγήζεσο ησλ 

εζληθώλ θξνλεκάησλ, ππαγόκελνλ εηο ηαο ακέζνπο δηαηαγάο ηνπ δηνηθεηνύ ηνπ 2
νπ

 

πληάγκαηνο Δπδώλσλ. Δηο ηελ αξκνδηόηεηα ηνπ γξαθείνπ ππάγνληαη ηα πάζεο θύζεσο 

λνκηθά πξόζσπα δεκνζίνπ θαη ηδησηηθνύ δηθαίνπ, δεκόζηαη θαη δεκνηηθαί ππεξεζίαη, 

νηθνλνκηθαί επηρεηξήζεηο, σο θαη πάληα ηα άηνκα κεκνλσκέλσο θαη αδηαθξίησο ηεο 

ηδηόηεηόο ησλ. θνπόο ηνπ γξαθείνπ είλαη ε εθθαζάξηζηο ηεο πόιεσο ησλ Παηξώλ θαη 

ησλ πεξηρώξσλ από ησλ πθηζηακέλσλ ππόπησλ θαη αληεζληθώο δξώλησλ 

θνκκνπληζηηθώλ ζηνηρείσλ, ε ζπλερήο παξαθνινύζεζεο ηνπ πιεζπζκνύ θαη ηέινο ε 

εμπγίαλζεο θαη ηόλσζηο ηνπ εζηθνύ θαη ηνπ πλεπκαηηθνύ επηπέδνπ ηεο πόιεσο θαη ηεο 

δεκνζίαο δπλάκεσο από ηεο εζνθζόξνπ θαη εγθιεκαηηθήο επηδξάζεσο ησλ νξγαληζκώλ 

ΔΑΜ, ΔΠΟΝ, ΔΛΑ θαη ινηπά, ώζηε λα επηηεπρζεί ε ακέξηζηνο θαη ελεξγόο ζπκβνιή 
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ηεο εηο ηνλ αγώλα ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο… ηηο 31 Ηνπιίνπ 1944, νξγαλψζεθε 

αληηθνκκνπληζηηθφ ζπιιαιεηήξην απφ ηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο ζηελ πιαηεία Γεσξγίνπ, 

ήηαλ κεγάιν ζε φγθν. (Λάδαξεο 1989, ζει.145) 

    Οη ηαγκαηαζθαιίηεο δελ έθαλαλ κφλν ζπιιαιεηήξηα, αιιά πξνρσξνχζαλ θαη ζε 

άιιεο ελέξγεηεο, φπσο ζαλαηηθέο εθηειέζεηο πνιηηψλ. ηηο 13 Απξίιε 1944 κε 

πξφθαζε θάπνηεο εακηθέο πξνθεξχμεηο πνπ είραλ δηαζθνξπηζζεί ζηελ Πάηξα, 

θξεκάζαλε ην δηθεγφξν Βαζ. Βνπιγαξάθε ζηα Φειαιψληα θαη ζηηο 13 Ηνπιίνπ 1944 

νδήγεζαλ ζηελ αγρφλε 4 παηξηψηεο. ηηο 18 Απγνχζηνπ ήξζε ζηελ Πάηξα ν γεληθφο 

δηνηθεηήο ηεο Πεινπνλλήζνπ ππνζηξάηεγνο ηνπ ππξνβνιηθνχ Γεσξγ. Κνλδχιεο, ν 

νπνίνο κίιεζε ζηνπο δεκνζηνγξάθνπο θαη επαίλεζε ην γεξκαληθφ ζηξαηφ γηα ηε 

ζπλδξνκή ηνπ ζηνλ αγψλα ησλ ηαγκαηαζθαιηηψλ θαηά ησλ αληαξηψλ. Δπίζεο, 

εμέθξαζε ην παξάπνλν, πσο νη Γεξκαλνί δελ παξείραλ αξθεηφ νπιηζκφ ζηνπο 

επδψλνπο, επεηδή θνβνχληαλ κήπσο ζηξαθνχλ ελαληίνλ ηνπο. ηηο 20 Απγνχζηνπ 

παξέδσζε ζηνλ Κνπξθνπιάθν ηε ζεκαία ηνπ 2
νπ

 επδσληθνχ πληάγκαηνο κε εηδηθή 

ηειεηή, πνπ έγηλε ζηε πιαηεία Γεσξγίνπ. Ο πξσηνζχγθεινο ηεο Μεηξφπνιεο 

επιφγεζε ηε ζεκαία ησλ ηαγκαηαζθαιηηψλ θαη έπεηηα ν ηαγκαηάξρεο Οηθνλφκνπ 

δηάβαζε ηε ζρεηηθή εκεξήζηα δηαηαγή:  Παο όζηηο δηα ησλ πξάμεσλ ηνπ ήζειε λα 

ακαπξώζε ηελ ηζηνξίαλ ηνπ πληάγκαηνο. ήην ερζξόο ηεο παηξίδνο, όξγαλνλ ηνπ 

θνκκνπληζκνύ θαη πξνδόηεο ηνπ αγώλνο, πξνο ηνπο ηπρόλ δε ππάξρνληαο ηνηνύηνπο 

νπδεκία ερώξεη επηείθεηα θαη νπδεκία δηαδηθαζία απεηείην, αιιά ε άκεζνο 

εθηέιεζηο.(Λάδαξεο 1989,ζ.147) 

    ηηο 16 Μαΐνπ 1944 ν Άξεο Βεινπρηψηεο δεηνχζε, κε δηθή ηνπ πξνθήξπμε, λα 

αληηιεθζνχλ ην έγθιεκα πνπ δηέπξαηηαλ εηο βάξνο ηνπ έζλνπο θαη λα δηαιχζνπλ ηα 

ηάγκαηά ηνπο. Εεηνχζε, αθφκα, λα ζπιιάβνπλ ηνπο επηθεθαιήο ηνπο θαη λα ηνπο 

παξαδψζνπλ ζηνπο αληάξηεο γηα λα ηνπο δηθάζνπλ. Οη ηαγκαηαζθαιίηεο φκσο δελ 

έδεημαλ θακία πξνζπκία λα θάλνπλ θάηη ηέηνην.                    
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2.2. Η δξάζε ησλ ινηπώλ ηκεκάησλ 

    ηελ πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ δεκηνπξγήζεθαλ δχν θαηεγνξίεο ελφπισλ 

ζπλεξγαηψλ ησλ Γεξκαλψλ. ηε λφηηα Πεινπφλλεζν ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο θαη ζηε 

βφξεηα Πεινπφλλεζν ηα Δπδσληθά. Σα έλνπια απηά ζψκαηα ζπγθξνηήζεθαλ απφ 

απηνχο πνπ βγήθαλ ζηα βνπλά γηα λα ρηππήζνπλ ην ΔΑΜ-ΔΛΑ. Σα Σάγκαηα 

Αζθαιείαο ηεο λφηηαο Πεινπνλλήζνπ δεκηνπξγήζεθαλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ 

Γηνλπζίνπ Παπαδφγθσλα θαη ήηαλ βαζηιηθά. Σα Δπδσληθά ηεο βφξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ δεκηνπξγήζεθαλ ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ ηπιηαλνχ Γνλαηά θαη ηνπ 

Θ. Πάγθαινπ θαη ήηαλ αληηβαζηιηθά θαη δεκνθξαηηθά. Γηα ηηο έλνπιεο νκάδεο ηεο 

λφηηαο  Πεινπνλλήζνπ, ν Ράιιεο δεκηνχξγεζε εηδηθά ηκήκα πνπ ηα νλφκαζε Β’ 

Αξρεγείν ρσξνθπιαθήο . Δπηθεθαιήο ησλ ηκεκάησλ απηψλ ήηαλ ν Παπαδφγθσλαο. 

Σα Δπδσληθά ηάγκαηα ηεο Β. Πεινπνλλήζνπ ζπγθξνηνχζαλ ην Β’ χληαγκα 

Δπδσληθψλ κε θέληξν ηελ Πάηξα θαη δηνηθεηή ηνλ Κνπξθνπιάθν.    

    Σα ηάγκαηα Αζθαιείαο δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνλ Παπαδφγθσλα θαη αξρηθά 

έδξαζαλ μερσξηζηά απφ ηα Σάγκαηα Δπδψλσλ. Σα ζπγθξνηνχζαλ άλδξεο πνπ είραλ 

βγεη σο Δ.. (Δζληθφο ηξαηφ), κε ζηφρν ηνλ πφιεκν θαηά ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ.(Ρνδάθεο 

1999,ζ.374) Σα Σάγκαηα Αζθαιείαο, ηα Δπδσληθά θαη νη Γεξκαλνί έθαλα επηδξνκέο 

ζηα ρσξηά, ιεειαηνχζαλ, έθαηγαλ, θαηέζηξεθαλ θαη ζθφησλαλ. Ππξήλεο 

ζπγθξφηεζεο ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο θαη ησλ Δπδσληθψλ ήηαλ νη άλζξσπνη πνπ 

πήγαλ ζηηο πφιεηο απφ ηηο δηαιπκέλεο νκάδεο ηνπ Δ. Δλψ ν Ράιιεο είρε πάξεη ηελ 

άδεηα ζρεκαηηζκνχ ηαγκάησλ, αξγνχζε ε ζπγθξφηεζή ηνπο. ηελ Πεινπφλλεζν 

ζπγθξνηνχληαη νκάδεο, πνπ ήηαλ ελαληίνλ ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ.  

     Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηεο Ηηαιίαο νη Γεξκαλνί, αλήζπρνη πίεδαλ γηα ζρεκαηηζκφ 

έλνπισλ ηκεκάησλ, επεηδή ρξεηάδνληαλ δπλάκεηο γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηνπο 

Ηηαινχο. Γπλάκεηο δηθέο ηνπο δελ είραλ, επνκέλσο ήζειαλ λα ζρεκαηηζηνχλ φζν πην 

γξήγνξα γίλεηαη έλνπιεο κνλάδεο. ηαλ δηαιχζεθαλ νη νκάδεο ηνπ Δ.., ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1943, νη άλδξεο ησλ νκάδσλ απηψλ θαηέθπγαλ ζηηο πφιεηο κε ηα φπια 

ηνπο. Σα φπια απηά ηνπο ηα είραλ δψζεη νη Ηηαινί θαη έηζη ζπγθξφηεζαλ νκάδεο 

νπιηζκέλεο κέζα ζηηο πφιεηο. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1943, δεκηνπξγήζεθε ζηελ Αζήλα ε 

πξψηε νκάδα Δπδσληθψλ θαη ακέζσο κεηά, απνθαζίδεηαη ε ζπγθξφηεζε ηάγκαηνο 

Δπδψλσλ ζηελ Πάηξα. Ο Αιεμφπνπινο θαη δχν αμησκαηηθνί απφ ην Λαγνβνχλη ησλ 

Καιαβξχησλ είραλ επηιεγεί γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Δπδσληθνχ Παηξψλ. Σν ΔΑΜ-

ΔΛΑ απνθαζίδεη λα ρηππήζεη ηελ θίλεζε δεκηνπξγίαο επδσληθνχ. Οη ΔΛΑίηεο 

ρηχπεζαλ ηνλ ινραγφ θαη ηξαπκάηηζαλ ηνπο άιινπο δχν, πνπ ήηαλ καδί ηνπ. Έηζη, ε 

δνινθνλία ηνπ ινραγνχ Αιεμφπνπινπ καηαίσζε ηε δεκηνπξγία Δπδσληθνχ ζηελ 

Πάηξα. Ζ νξγάλσζε θαη ε ζπγθξφηεζε ηνπ ηειηθά, έγηλε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1944 απφ 

ηνλ πληαγκαηάξρε Νηθφιαν Κνπξθνπιάθν. (Ρνδάθεο 1999,ζ.375) 

    ηηο 23 Ννεκβξίνπ 1943, ζε αληίπνηλα ηεο δνινθνλίαο ηνπ Αιεμφπνπινπ, εθηεινχλ 

δέθα ελλέα θξαηνχκελνπο ζηηο θπιαθέο. Κνληά ζηνλ Αιεμφπνπιν αλαθέξνληαη θαη 

δχν αθφκα εθηειέζεηο απφ ηνλ ΔΛΑ, ηνπ ρσξνθχιαθα Δπζπκηφπνπινπ θαη ηνπ 

ινραγνχ Οηθνλνκφπνπινπ. Ο Γεξκαλφο αξρηζηξάηεγνο ησλ νπιηζκέλσλ Σαγκάησλ 
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Αζθαιείαο, ίκαλα θάλεη ηελ απφθαζε θαη αλαθνίλσζε ησλ αληίπνηλσλ απηψλ. Ζ 

αλαθνίλσζε απηή δεκνζηεχηεθε ζηηο 29 Ννεκβξίνπ 1943 ζηελ εθεκεξίδα «Διεχζεξν 

Βήκα»: Μνινλόηη δηα ηεο αλαθνηλώζεσο ηελ 16.10.43 έθακα γλσζηόλ ηε ιήςε 

απζηεξνηάησλ κέηξσλ εηο πεξίπησζηλ θαζ’ ελ θνκκνπληζηηθά θαη αλαξρηθά ζηνηρεία 

ήζεινλ εμαθνινπζήζνπλ λα επηηίζνληαη θαηά ειιεληθώλ αζηπλνκηθώλ νξγάλσλ, ελ 

ηνύηνηο ζπλέβεζαλ δηάθνξεο επηζέζεηο ηειεπηαίσο θαζ΄ αο εθνλεύζεζαλ ή εθνλεύζε δηα 

ππξνβνιηζκνύ ηελ 24.10.43 ν ρσξνθύιαμ Δπζπκηόπνπινο. Δηο Πάηξαο εθνλεύζε πξν 

ηεο νηθείαο ηνπ ν ινραγόο Αιεμόπνπινο. Σελ 8.11.43 εθνλεύζε ππξνβνιεζείο εηο ην 

ρσξίνλ Γπξξάρηνλ Πεινπνλλήζνπ ν ινραγόο Οηθνλνκόπνπινο. Σελ 9.11.43 

εθνλεύζεζαλ επίζεο ν ππαμησκαηηθόο ηεο ρσξνθπιαθήο Φινγέξαο θαη εηο ρσξνθύιαμ 

εηο Καιάκπαθαλ. Σελ 18.11.43 εηξαπκαηίζζε ν ρσξνθύιαμ Βειηζζαξόπνπινο. Δίκαη 

δηαηεζεηκέλνο λα ζέζσ άλεπ δηζηαγκνύ ππό ηελ πξνζηαζίαλ κνπ, ηνπο παηξησηηθώο 

ζθεπηόκελνπο Έιιελαο, νη νπνίνη όπσο θαη ν Γεξκαληθόο ηξαηόο αληηκεησπίδνπλ ηελ 

Κνκκνπληζηηθή ηξνκνθξαηία θαη αγσλίδνληαη νύησ ππέξ ησλ κνλαδηθώλ αμηώλ ηνπ 

επξσπατθνύ, σο θαη ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ. Έηζη, ν ίκαλα δηέηαμε σο αληίπνηλα 

ηνλ ηνπθεθηζκφ 19 θνκκνπληζηψλ.(εθ.«Διεχζεξν Βήκα», θ. 29.11.1943)  
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3.Η πξόδξνκε αληίζηαζε ζηελ Αραΐα 

 

3.1. Οη πξώηεο εκθαλίζεηο άηαθησλ αληάξηηθσλ δπλάκεσλ 

    ηα ειιεληθά βνπλά, ζηε Θεζζαιία, ζηελ Ήπεηξν θαη ζηε Ρνχκειε θάλνπλ ηελ 

πξψηε ηνπο εκθάληζε νη αληάξηηθεο δπλάκεηο. Οη δπλάκεηο απηέο κε ηηο ελέξγεηεο ηνπο 

επηδηψθνπλ λα εκπνδίζνπλ θαη λα παξελνριήζνπλ ηηο δπλάκεηο ηνπ ερζξνχ ζηηο 

πεξηνρέο, φπνπ αλαπηχζζνπλ ηε δξάζε ηνπο. Σν γεγνλφο απηφ έρεη ηνλ αληίθηππφ ηνπ 

θαη ζηελ Πεινπφλλεζν. ε δηάθνξα ζεκεία ηεο ελδνρψξαο άξρηζαλ λα εκθαλίδνληαη 

δηάθνξεο άηαθηεο νκάδεο, αλνξγάλσηεο θαη ρσξίο αμηφινγε δξάζε. Μέζα ζε απηφ ην 

θιίκα άξρηζαλ λα θπθινθνξνχλ ζηελ Πάηξα, φπσο θαη ζηελ ππφινηπε Διιάδα, 

δηαδφζεηο γηα επηζηξάηεπζε ψζηε λα κεηάζρεη θαη ε Διιάδα ζηνλ «αγψλα ηεο λέαο 

Δπξψπεο». Οη δηαδφζεηο απηέο δεκηνχξγεζαλ αλαζηάησζε θαη άξρηζε ε ζθέςε ηεο 

εμφδνπ ζην βνπλφ, ε νπνία είλαη γεληθή ζε φιεο ηηο ειηθίεο.(Λάγαξεο 1946,ζ.45) 

Έηζη, ε επαλαζηαηηθή θίλεζε παίξλεη αξθεηά κεγάιεο δηαζηάζεηο, νη νπνίεο ελνρινχλ 

ηνλ ερζξφ. Ζ εμέιημε απηή, κε ηηο κάρεο ζηα κέησπα θαη ηελ θαζεκεξηλή αχμεζε ηεο 

αληίζηαζεο, θιφληζε ηηο Ηηαιηθέο δπλάκεηο θαηνρήο. 

    Σα πξψηα θξνχζκαηα άξλεζεο ζηελ εθηέιεζε ησλ δηαηαγψλ εθδειψζεθαλ ζηελ 

Αζήλα θαη ζηνλ Πεηξαηά. Σα θξνχζκαηα απηά είραλ επέθηαζε θαη ζηελ Πάηξα, έγηλαλ 

ηφηε θαη αξθεηέο ζπιιήςεηο Ηηαιψλ αμησκαηηθψλ θαη ζηξαηησηψλ. Ο ζηξαηάξρεο Νηε 

Μπφλν έθζαζε ζηελ Πάηξα ζηηο 6 Οθησβξίνπ 1942, έθαλε επηζεψξεζε ηεο 

κεξαξρίαο θαη κίιεζε ζε ζπγθέληξσζε αμησκαηηθψλ πξνζπαζψληαο λα ζπγθξαηήζεη 

ην αξθεηά πεζκέλν εζηθφ ηνπο. Οη Παηξηλνί, θπξίσο απηνί πνπ είραλ κπεη ζηε 

κπζηηθή δξάζε, εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ άζρεκε ςπρνινγία ησλ Ηηαιψλ. Απφ ηηο 5 

Ννεκβξίνπ 1942 φκσο νη ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο ηέζεθαλ ζε επηθπιαθή, εληζρχζεθε ε 

αληηαεξνπνξηθή άκπλα θαη νη κεηαθηλήζεηο ηνπ Ηηαιηθνχ ζηξαηνχ, ελψ ηαπηφρξνλα 

έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο ζηελ πφιε θαη νη Γεξκαλνί.(Λάγαξεο 1946,ζ.45) 

    ιε απηή ε θαηάζηαζε θαη ηα κέηξα πνπ είραλ πάξεη νη θαηαθηεηέο πξνθαινχζαλ 

κία αλεζπρία ζηνλ πιεζπζκφ. Παξάιιεια θηλήζεηο ησλ παηξησηψλ, θπξίσο ησλ 

λέσλ, έπαηξλαλ κηα νξγαλσηηθή κνξθή. Έηζη ζηελ Πάηξα έγηλαλ νη πξψηεο 

παηξησηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ Δ.Κ.Δ.Π., ηνπ Δ.Γ.Δ.. θαη ησλ Σ.Δ.Γ. Ζ αληίζηαζε 

ζηελ πφιε έπαηξλε κηα πην νξγαλσκέλε κνξθή, κε ηελ νξγαλσηηθή ππεξνρή ηνπ 

Δ.Α.Μ. Οη πξψηεο ζθέςεηο θαη κειέηεο γηα ην βνπλφ ππήξραλ ζην κπαιφ φισλ, κφλν 

νη κφληκνη αμησκαηηθνί πνπ έκελαλ ζηελ Πάηξα δελ έλνησζαλ ηελ αλάγθε λα 

θηλεζνχλ, εθηφο απφ ειάρηζηνπο. 

    Ζ αληίζηαζε αλαπηχζζνληαλ κε γξήγνξνπο ξπζκνχο ζηελ πφιε. ηηο 29 Μαξηίνπ 

1942  έθαλαλ ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπο ζηελ Αηγηάιεηα νη πξψηνη αληάξηεο. Σελ 

λχρηα ζηηο 27 πξνο 28 Μαξηίνπ ζηελ αθηή Παλαγνπνχια  είραλ θηάζεη κε βάξθα έλαο 

θνθθηλνζθνχθεο θαη έλαο καπξνζθνχθεο. Ήηαλ δχν απφ ηα αληάξηηθα ζψκαηα ηνπ 

ΔΛΑ ηεο ηεξεάο. Σα ζψκαηα απηά είραλ εληνιή λα δεκηνπξγήζνπλ θαη ζην λνκφ 

Αραΐαο αληάξηηθα ζψκαηα. ηαλ έθηαζαλ μεθίλεζαλ ακέζσο πξνο ηα νξεηλά. 
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Δκθαλίζηεθαλ ζηα ρσξηά Αξαβσλίηζα, Γνπλέηθα, Μάγεηξα, Αξαγφδελα, 

Μπξφβξπζε, Βεξίλν, Γθξέθα θαη Γάθλεο, φπνπ αθνινπζήζεθαλ θαη απφ κεξηθνχο 

ληφπηνπο. Καηήξγεζαλ ακέζσο ηηο θνηλνηηθέο αξρέο, έβαιαλ δηθέο ηνπο θαη 

ζπγθξφηεζαλ ιατθά δηθαζηήξηα απφ ηνπο θαηνίθνπο. ηελ Αξαγφδελα έθαςαλ ηα 

αξρεία ηνπ ζηαζκνχ ηεο ρσξνθπιαθήο θαη πήξαλ ηα φπια ηεζζάξσλ 

ρσξνθπιάθσλ.(Λάγαξεο 1946,ζ.65) 

    Απηή ήηαλ ε αξρηθή εκθάληζε αληαξηψλ ζηελ πεξηνρή ησλ Παηξψλ. Ζ εκθάληζε 

απηή έδσζε ζε πνιινχο Έιιελεο ηελ ηθαλνπνίεζε, φηη ππάξρεη έλαο ππξήλαο πνπ 

κπνξεί λα θαηαθχγεη θαλείο. Απφ ηελ άιιε, ε εκθάληζε απηή αλαζηάησζε ηηο 

Ηηαιηθέο αξρέο, νη νπνίεο θηλήζεθαλ πξνο ηηο πεξηνρέο ηεο Αηγηαιείαο θαη ησλ 

Καιαβξχησλ, φπνπ έδσζαλ εληνιέο ζηνπο θνηλνηάξρεο λα κελ ππνζηεξίμνπλ ηνπο 

αληάξηεο θαη λα θαηαδίδνπλ θάζε εκθάληζή ηνπο. Απεηινχληαλ φηη εάλ έθαλαλ ην 

αληίζεην ζα ηνπο ζηνίρηδε αθφκα θαη ηε δσή ησλ θαηνίθσλ ησλ ρσξηψλ ηνπο. 

    Παξ’ φια απηά, νη αληάξηεο έθαλαλ επηζέζεηο θαηά ζηαζκψλ  ρσξνθπιαθήο, 

έπαηξλαλ ηα φπια θαη δηέιπαλ ηνπο άληξεο ησλ ζηαζκψλ. Όζηεξα απφ απηέο ηηο 

εμειίμεηο  ε Αλψηαηε Γηνίθεζε Υσξνθπιαθήο αλαγθάζηεθε λα δηαηάμεη ηε ζχκπξαμε 

ηεο ρσξνθπιαθήο ζηα κεγάια θέληξα ηεο ππαίζξνπ. κσο ην κέηξν απηφ δελ έθεξε 

θαλέλα απνηέιεζκα γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ρσξνθπιαθήο ζηα ρσξηά θαη κεηά απφ ιίγν 

δηάζηεκα αλαγθάζηεθε λα εγθαηαιείςεη ηειείσο ηελ χπαηζξν θαη λα πεξηνξηζηεί ζηελ 

Πάηξα.(Λάγαξεο 1946,ζ.67) 

    Ο πξψηνο αληάξηεο εκθαλίζηεθε ην θζηλφπσξν ηνπ 1941 ζηα φξηα ησλ λνκψλ 

Αραΐαο θαη Κνξηλζίαο. Ο Θεφδσξνο Υαληάο θαη ζθφησζε ηνλ πξψην Ηηαιφ. Ήηαλ έλαο 

απφ ηνπο λνκάδεο πνπ ην θαινθαίξη αλέβαδαλ ηα θνπάδηα ηνπο ζην Υεικφ θαη ην 

ρεηκψλα ηα θαηέβαδαλ ζηνλ θάκπν γηα μερεηκψληαζκα. Γηα ηνλ Υαληά ππάξρνπλ δχν 

ηζηνξίεο ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηνπ. Οη Ηηαινί είραλ γίλεη ηξνκεξνί πιηαηζηθνιφγνη, 

θάπνηνη έθαλαλ θαη αηνκηθφ πιηάηζηθν. Πήγαηλαλ ζηηο ζηάλεο, έκπαηλαλ ζηα ζπίηηα 

θαη άξπαδαλ φ, ηη  ήζειαλ. ηαλ ν Θεφδσξνο Υαληάο  είρε θαηέβεη ην θζηλφπσξν ζηνλ 

θάκπν κε ηα θνπάδη ηνπ θάπνην βξαδχ κπήθαλ ζην καληξί ηνπ δχν Ηηαινί ζηξαηηψηεο 

θαη ηνπ πήξαλ έλα αξλί. Σφηε, πήξε έλα φπιν θαη ζθφησζε ηνλ έλα. Έπεηηα, 

επηθεξχρηεθε απφ ηηο αξρέο Καηνρήο θαη βγήθε ζην βνπλφ αληάξηεο. Αλ θαη νη Ηηαινί 

θηλεηνπνίεζαλ κεγάιεο δπλάκεηο, δελ θαηάθεξαλ λα ηνλ ζπιιάβνπλ , δηφηη είρε 

αξθεηνχο γλσζηνχο πνπ ηνλ θάιππηαλ. Καηφξζσζε λα ζπλδεζεί κε ηνπο θιέθηεο ηεο 

πεξηνρήο, νη νπνίνη ηνλ θάιππηαλ θαη ηνλ ππνζηήξηδαλ. Δίρε απνθηήζεη επαθή κε ηε 

νξγάλσζε ηνπ Λεβηδίνπ ηνπ ΔΑΜ, πνπ είρε ηδξπζεί ιίγν κεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ 

ζηελ Αζήλα (27-29/9/1941). Ο ίδηνο δήισζε φηη αγσλίδεηαη γηα ηελ ιεπηεξηά ηνπ 

ηφπνπ. Δθείλε ηελ πεξίνδν αθνχζηεθε θαη κηα άιιε ηζηνξία γηα ηνλ Υαληά. Δίπαλ φηη 

ήηαλ θξαηνχκελνο ζηηο θπιαθέο ηεο Αθξνλαππιίαο θαη πσο θαηάθεξε λα δξαπεηεχζεη 

ζε κηα κεηαγσγή. Σφηε ζηελ Αθξνλαππιία θξαηνχζαλ ζηειέρε ηνπ θνκνπληζηηθνχ 

θφκκαηνο. Έηζη, ε ηζηνξία ηνπ παίξλεη κηα άιιε δηάζηαζε.(Ρνδάθεο 1999, ζ.35-36) 

    Πξνο ην ηέινο Απξηιίνπ (1942) ην αληάξηηθν είρε αλαπηπρζεί θαη δελ είρε πηα ηελ 

αξρηθή κνξθή ηεο παξέαο.  Μεηά ηελ πξνζρψξεζε ζε απηφ ηνπ αληηζκήλαξρνπ 
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Μίρνπ  άξρηζε λα παίξλεη ηε κνξθή ζηξαηησηηθήο ζπγθξνηήζεσο. Δλ ησ κεηαμχ νη 

θνπκνπληζηέο πξνρψξεζαλ ζηηο πξψηεο ζπιιήςεηο θαη εθηειέζεηο. 

    ην ρσξηφ Ππξγάθη νη Ηηαινί πέζαλε ζε ελέδξα κηαο νκάδαο 7 αληαξηψλ. 

Αθνινχζεζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο, φπνπ νη Ηηαινί είραλ 10 λεθξνχο θαη 7 

ηξαπκαηίεο. Έπεηηα, νη Ηηαινί δηαιχζεθαλ θαη κεξηθνί πηάζηεθαλ απφ ηνπο αληάξηεο, 

νη νπνίνη ηνπο άθεζαλ ειεχζεξνπο αθνχ ηνπο πήξαλ ηα φπια θαη ηηο αξβχιεο. Οη 

Ηηαινί θαηέβαζαλ ηνπο λεθξνχο θαη ηνπο ηξαπκαηίεο ηνπο ζην Αίγην, ζπλέιαβαλ ηνλ 

αγξνθχιαθα θαη έλαλ ρσξηάηε πνπ δνχιεπε ζην θηήκα θαη ηνλ ζθφησζαλ, επεηδή είρε 

δήζελ δεη ηνπο αληάξηεο θαη δελ ηνπο εηδνπνίεζε. Σελ επφκελε κέξα έθαςαλ έλαλ 

αγξνηηθφ ζπλνηθηζκφ θνληά ζην Ππξγάθη θαη ζπλέιαβαλ 10 ρσξηθνχο, κε ηε 

δηθαηνινγία φηη πεξηέζαιςαλ ηνπο αληάξηεο. Έηζη έιεμε ε πξψηε ζχγθξνπζε κε ηνπο 

Ηηαινχο, φπνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζε ηνπο θαη ηα πξψηα αληίπνηλα.(Λάγαξεο 

1946,ζ.67) ηνλ Ννκφ Αραΐαο ην αληάξηηθν φζν πεξλνχζε ν θαηξφο δπλάκσλε 

πεξηζζφηεξν θαη κέζα ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο ην ΔΑΜ ελέηεηλε αθφκα πεξηζζφηεξν 

ηε δξάζε ηνπ, ζέινληαο λα έρεη ζηα ρέξηα ηνπ ηε δχλακε ηνπ «ειεχζεξνπ βνπλνχ».  

    ηηο 4 Μαΐνπ ξίρηεθαλ ζηελ πφιε πξνθεξχμεηο ηεο θπβέξλεζεο Ράιιε, πνπ 

θαινχζαλ ηνπο αληάξηεο λα παξαδνζνχλ εηξεληθά θαη λα ηνπο δνζεί ακλεζηία, γηαηί 

αιιηψο ε Καηνρή ζα ιάβεη ζθιεξά κέηξα. κσο ε αλαθνίλσζε απηή δελ πηφεζε 

θαλέλαλ. Οη κπζηηθέο εθεκεξίδεο ηεο Πάηξαο «Διεχζεξνο Έιιελ», «Αγσληζηήο», 

«ΣΔΓ», «Οδεγεηήο», «Διεπζεξσηήο» πξνέηξεπαλ ηελ πχθλσζε ησλ αληάξηηθσλ 

νκάδσλ. Παξάιιεια, αεξνπιάλα ηεο «ΡΑΦ» έξημαλ ρηιηάδεο πξνθεξχμεηο 

πξνηξέπνληαο αθξηβψο ην ίδην. Ζ εμέιημε απηή δεκηνχξγεζε αλεζπρεηηθέο 

δηαζηάζεηο γηα ηνπο Ηηαινχο. Σφηε, άξρηζαλ λα μαλαεκθαλίδνληαη θαη λα θηλνχληαη 

ζηελ Πάηξα αιιά θαη ζε νιφθιεξε ηελ Πεινπφλλεζν γεξκαληθέο ζηξαηησηηθέο 

δπλάκεηο.(Λάγαξεο 1946, ζ.68-69) 

    Μηα λέα ζχγθξνπζε έγηλε αθνξκή γηα ηελ Καηνρή λα ζπζηεκαηνπνηήζεη ηα 

αληίπνηλα. ηηο 11 Μαΐνπ έλα ηηαιηθφ απφζπαζκα ζπλέιαβε ζην ρσξηφ Παξαζθεπή 

έλα γηαηξφ θαη δχν ρσξηθνχο ζπλδέζκνπο ησλ αληαξηψλ. Μηα νκάδα αληαξηψλ έθαλε 

επίζεζε γηα λα ειεπζεξψζεη ηνπο ζπιιεθζέληεο. Σν απνηέιεζκα ηεο ζχγθξνπζεο 

ήηαλ ν θφλνο 3 Ηηαιψλ θαη ν ηξαπκαηηζκφο άιισλ 2 ρσξίο λα θαηαθέξνπλ λα 

ειεπζεξψζνπλ ηνπο ζπιιεθζέληεο. Μεηά απφ απηή ηε ζχγθξνπζε ηα ρσξηά Κνπθηληά, 

Παξαζθεπή θαη Καθφ Υσξηφ παξαδφζεθαλ ζηηο θιφγεο. Σα γπλαηθφπαηδα πηάζηεθαλ 

θαη κεηαθέξζεθαλ ζηελ Πάηξα θαη ζην Αίγην θαη νη άληξεο θξχθηεθαλ ή πήγαλ πξνο 

ην βνπλφ. (Λάγαξεο 1946, ζ.69)  

    Μεηά ην επεηζφδην ηα κέηξα ηνπ ζηξαηνχ Καηνρήο κεγάισζαλ, αιιά κεγάισζε θαη 

ε αληάξηηθε δξάζε θαη ην ζακπνηάδ. Γεξκαλνί έθαλαλ επηδξνκέο ζηα ρσξηά θαη 

βαξβαξφηεηεο ζε βάξνο ησλ θαηνίθσλ. Οη αληάξηεο ζηφρεπαλ ηηο ζηδεξνδξνκηθέο 

γξακκέο , ηα γεθχξηα ησλ νξεηλψλ δξφκσλ θαη  κηθξέο Ηηαιηθέο ζηξαηησηηθέο νκάδεο. 

Σφηε μεθίλεζαλ θαη ηα αληίπνηλα κέζα ζηελ Πάηξα. Οη θπιαθέο Μαξγαξίηε θαη ε 

έπαπιε Λπκπεξφπνπινπ είραλ κεηαηξαπεί ζε ζηξαηφπεδν θαη ηξνθνδνηνχζαλ ζπρλά 

ηα Ηηαιηθά απνζπάζκαηα. 
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3.2. Σν πξώην ηππνγξαθείν ηεο αληίζηαζεο 

    Σν πξψην ηππνγξαθείν ζηήζεθε ζην ρσξηφ Νάζηα Καιαβξχησλ, ε πεξηνρή απηή 

ηφηε ήηαλ αθφκα ειεχζεξε. Γηα απηφ ην ιφγν επηιέρζεθε ην ρσξηφ απηφ γηα ηελ 

εγθαηάζηαζε ηνπ πξψηνπ ηππνγξαθείνπ. Με ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ δεκηνπξγήζεθε 

θαη ε ζπληαθηηθή ηνπ επηηξνπή. Ήηαλ έλα ρεηξνθίλεην κηθξφ ηππνγξαθείν, ην νπνίν 

κεηαθέξνληαλ πνιχ εχθνια. Ήηαλ ηνπ Γηψξγνπ Καλειιφπνπινπ. Μέζα ζε κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα φκσο, ην ηππνγξαθείν απηφ έπξεπε λα βγεη απφ ην ρσξηφ, εμαηηίαο 

ηεο ηηαιηθήο θαηνρήο ηνπ ρσξηνχ. Απηφ έπξεπε λα γίλεη ρσξίο λα ην αληηιεθζνχλ νη 

Ηηαινί. Έηζη, βγήθε δίρσο λα θαηαιάβνπλ ηίπνηα. ην κηθξφ απηφ ηππνγξαθείν 

ηππσλφηαλ ε εθεκεξίδα ηνπ ΔΛΑ «Διεπζεξσηήο» πνπ έβγαηλε κε ηέζζεξεηο κηθξέο 

ζειίδεο θαη έθηαλε ζε φιε ηελ Πεινπφλλεζν.(Ρνδάθεο 1999,ζ.196)  

    Δθηφο απφ ηελ χπαξμε ηνπ ηππνγξαθείνπ, νη Παηξηλνί ελεκεξψλνληαλ γηα ηηο 

πνιεκηθέο εμειίμεηο θαη κέζα απφ ην ξαδηφθσλν. Μεηά ηε δηαηαγή παξάδνζεο ησλ 

ξαδηνθψλσλ, άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ κπζηηθά. Ζ θξπθή ιεηηνπξγία ηνπο έπαημε 

ζεκαληηθφ ξφιν ζε φιν ην δηάζηεκα ηεο Καηνρήο θαηά ηελ ειιεληθή Αληίζηαζε. 

ινη θάζε βξάδπ θηλδχλεπαλ γηα λα αθνχζνπλ ηηο ζπκκαρηθέο ξαδηνθσληθέο 

εθπνκπέο θαη λα θαηαηνπίζνπλ είηε  κεραλνγξαθεκέλα είηε πξνθνξηθά ηνπο 

παηξηψηεο γηα ηηο πνιεκηθέο εμειίμεηο. 

    Δμίζνπ ζεκαληηθή δνπιεηά έθαλαλ θαη νη εθεκεξίδεο ηεο πφιεο, κε ζεκαληηθφηεξεο 

ηνλ «Νενιφγν» θαη ηνλ «Σαρπδξφκν». Ήηαλ νη δχν κφλεο ηνπηθέο εθεκεξίδεο πνπ 

απέκεηλαλ θαη αξθεηέο θνξέο παηξνλαξίδνληαλ απφ ηνπο θαηαθηεηέο. Δπηπιένλ, 

ζεκαληηθφ έξγν, ην νπνίν βνήζεζε ηελ Αληίζηαζε, έθαλαλ νη κπζηηθέο νξγαλψζεηο 

ηνπ ΔΑΜ θαη ησλ ΣΔΓ κε ηηο πξνθεξχμεηο πνπ κνηξάδνληαλ ζηα ζπίηηα, ζηηο 

εθθιεζίεο, πνπ ξίρλνληαλ ζθφξπηεο ζηνπο δξφκνπο θαη πνπ ηνηρνθνιινχληαλ ηε 

λχρηα παξά ηε θχιαμε ησλ Ηηαιψλ. 
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3.3. Η αλάπηπμε ηεο ιατθήο αληίζηαζεο 

    Σν 1943 νη αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο κέζα ζηελ Πάηξα άξρηζαλ λα 

αλαπηχζζνληαη πνιχ γξήγνξα. Σν ΔΑΜ ηεο πφιεο αξηζκνχζε πάλσ απφ πέληε 

ρηιηάδεο ελεξγά κέιε, ζηα νπνία ζπγθαηαιέγνληαλ θαη αζηπλνκηθνί θαζψο θαη ν 

δηνηθεηήο ηεο ηνπηθήο Αζθάιεηαο. Ζ ηνπηθή θνκκνπληζηηθή νξγάλσζε ήηαλ 

ζπγθξνηεκέλε ζε πέληε αρηίδεο, δχν ζηελ Πάλσ Πφιε, δχν ζηελ Κάησ Πφιε θαη κηα 

Δξγαηηθή. Δίραλ επηθεθαιήο ηνπο ηνλ Κψζηα Γακβέηα. Ζ Δζληθή Αιιειεγγχε 

νξγάλσλε ζπζζίηηα, εξάλνπο θαη ηελ πεξίζαιςε πνιιψλ ηξαπκαηηψλ αληαξηψλ ζην 

λνζνθνκείν ηεο πφιεο θαη ζε ηδησηηθέο θιηληθέο. Οη έξαλνη ηεο Δζληθήο Αιιειεγγχεο 

ελνρινχζαλ αξθεηά ηνπο ζπλεξγάηεο ησλ θαηαθηεηψλ. (Λάδαξεο 1989, ζ.122) 

    Οη εακηθέο νξγαλψζεηο ηεο Πάηξαο θαη ηεο γχξσ πεξηνρήο έκπαηλαλ ζπλερψο 

επηθεθαιήο ζηνπο αγψλεο ηνπ ιανχ. Έηζη, ην θαινθαίξη ηνπ 1943 κε ηε δηθή ηνπο 

ζπκβνιή  έγηλαλ ζηελ πφιε κηα ζεηξά απφ απεξγίεο, φπσο εθείλε πνπ έγηλε απφ ηνπο 

εξγάηεο ηνπ εξγνζηαζίνπ Αλαζηαζφπνπινπ, ε νπνία είρε κεγάιε δηάξθεηα θαη 

επηηπρία. Μηα αθφκα ζεκαληηθή θηλεηνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ην 1943 ζηε 

Πάηξα ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ  ηνπηθνχ ΔΑΜ , ήηαλ εθείλε ηνπ Οθηψβξε κε 

καρεηηθέο δηαδειψζεηο θαη κεγάιεο ζπγθεληξψζεηο θάησ απφ ηε λνκαξρία. ηφρνο 

ηεο ήηαλ ε ζσηεξία ηνπ ιανχ απφ ηνλ ζάλαην θαη ηε πείλα. πγθεθξηκέλα, ζηηο 11 

ηνπ κήλα, νκάδεο πνιηηψλ ζπγθεληξψζεθαλ έμσ απφ ην λνκαξρηαθφ θέληξν θαη κηα 

αληηπξνζσπεία ηνπο εηζέβαιε κε ηε βία ζην γξαθείν ηνπ λνκάξρε θαη αμίσζε απφ ηνλ 

αληηθαηαζηάηε ηνπ κηα ζεηξά κέηξσλ γηα λα αληηκεησπηζηεί ε επηζηηηζηηθή 

θαηάζηαζε ηεο πφιεο, φπσο αχμεζε ςσκηνχ, ρνξήγεζε ιαδηνχ, δηαλνκέο εηδψλ 

δηαηξνθήο θαη επίηαμε ησλ κεγάισλ απνζεκάησλ ηξνθψλ πνπ είραλ θξπκκέλα ζηηο 

απνζήθεο ηνπο νη καπξαγνξίηεο. ηηο 13 Οθηψβξε, ζπγθεληξψζεθε θαη πάιη πιήζνο 

ιανχ έμσ απφ ην γξαθείν ηνπ λνκάξρε θαη άξρηζε λα δεηά ηελ άκεζε επίιπζε ηνπ 

επηζηηηζηηθνχ πξνβιήκαηνο. ηε ζπλέρεηα κηα επηηξνπή απφ 17 άηνκα απφ φια ηα 

θνηλσληθά ζηξψκαηα αλέβεθε ζην γξαθείν ηνπ λνκάξρε θαη έδσζε ζηνλ 

αληηθαηαζηάηε ηνπ ηξηζέιηδν ππφκλεκα. Μεηαμχ άιισλ ππνγξάκκηδε φηη ήηαλ 

αλάγθε λα αξζεί ε ιαζεκέλε γλψκε φηη ε Πάηξα άλεθε ζε εχθνξε γεσξγηθή πεξηνρή 

θαη λα γίλεη αληηιεπηφ φηη επξφθεηην γηα έλα αζηηθφ θέληξν κε βηνηερληθέο θαη 

βηνκεραληθέο κνλάδεο θαη ζπλεπψο κε εξγαηηθφ ζηελ πιεηνςεθία ηνπ 

πιεζπζκφ.(Λάδαξεο 1989, ζ.123)Ζ ιατθή αληίζηαζε κέζα ζηε Πάηξα εθθξαδφηαλ κε 

πνιινχο ηξφπνπο, φπσο αλαγξαθή ρηηιεξηθψλ ζπλζεκάησλ ζηνπο ηνίρνπο ησλ 

ζπηηηψλ, ζακπνηάδ ζε γεξκαληθνχο ζηφρνπο.  

    Απνθνξχθσκα ησλ ελεξγεηψλ απηψλ ππήξμε ην ρηχπεκα κε λάξθεο απφ κηα κηθξή 

νκάδα παηξησηψλ ηε λχρηα 7 Οθηψβξε 1943 ελφο δήζελ λνζνθνκεηαθνχ πινίνπ, πνπ 

ήηαλ αξαγκέλν ζην ιηκάλη. Σέηνηνπ είδνπο γεγνλφηα αλάγθαζαλ ηνλ γεξκαλφ 

δηνηθεηή Βνιθίγθεξ λα θαιέζεη ην λνκάξρε θαη ηνλ αλαπιεξσηή δηεπζπληή ηεο 

ηνπηθήο αζηπλνκίαο θαη λα ηνπο δειψζεη φηη είρνλ ζεκεησζεί πξάμεηο ζακπνηάδ εηο 

ηελ πόιηλ θαη εηο ηνπο ηνίρνπο ησλ νηθεηώλ ηεο πόιεσο εγξάθνλην θαηά ηε λύρηα 

δηάθνξα απαγνξεπκέλα πξάγκαηα θαη φηη ελ πεξηπηώζεη  εμεθνινύζνπλ παξόκνηαη 

απαγνξεπκέλαη πξάμεηο θαη εθδειώζεηο, ε γεξκαληθή δηνίθεζηο ήην ππνρξεσκέλε λα 
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θεξύμε ηνλ ηόπνλ εηο θαηάζηαζηλ πνιηνξθίαο θαη λα ιάβε απζηεξόηαηα κέηξα εηο 

βάξνπο ηνπ ιανύ.(Λάδαξεο 1989, ζ.127)     

    Ζ ιατθή αληίζηαζε εθδεισλφηαλ θαη κε ηελ θπθινθνξία παξάλνκνπ ηχπνπ, ν 

νπνίνο ήηαλ ππφ ηνλ έιεγρν ηνπ ΔΑΜ. Σν ζεκαληηθφηεξν ηππνγξαθείν ηεο αρατθήο 

εακηθήο νξγάλσζεο ήηαλ εγθαηεζηεκέλν ζηα κέζα ηνπ 1943 ζε κηα θξχπηε ηεο 

έπαπιεο ηνπ Γεσξγίνπ Αλησλφπνπινπ, ζην Κνπθνχιη. Γνχιεπαλ εθεί ν Αλδξέαο 

Γεσξγίνπ, ν Αλδξέα Μπνπγηνπθιήο θαη ν Γεψξγηνο Σζάθνο. Αξγφηεξα, 

αλαθαιχθζεθε απφ ηνπο Γεξκαλνχο θαη θαηαζρέζεθε, ελψ ε έπαπιε 

θαηαζηξάθεθε.(Λάδαξεο 1989,ζ. 127) 

    Σνλ Οθηψβξε ηνπ 1943 θπθινθφξεζε ε εακηθή εθεκεξίδα ηεο ζπλνηθίαο ησλ 

Φειψλ Αισλίσλ «Λανθξαηία», πνπ εηνηκαδφηαλ ζην ζπίηη ηνπ Λακπξφπνπινπ. Σελ 

εηνίκαδαλ ν Γ. Καιχβαο, ηα αδέξθηα Υξήζηνο θαη Δπζχκηνο Παξλαζζάο θαη ν Κ. 

Παπακαθάξηνο, νη νπνίνη ζπλειήθζεθαλ απφ ηνπο γθεζηαπίηεο θαη εθηειέζηεθαλ. 

ηηο 24 Ηνπιίνπ 1944 εθδφζεθε ε «Διεχζεξε Αραΐα», απνηεινχζε ην βαζηθφ 

δεκνζηνγξαθηθφ φξγαλν ηνπ ΔΑΜ ηεο πεξηνρήο πνπ θπθινθφξεζε 34 παξάλνκα 

θχιια. Αξρηθά, ηππψλνληαλ ζηνλ νηθηζκφ Μπνχγα θαη έπεηηα ζην Καινχζη. Δίρε 

εμαζθαιίζεη ηειεθσληθή ζχλδεζε κε ην 12
ν
 χληαγκα ηνπ ΔΛΑ. Σε ζπληαθηηθή ηεο 

επηηξνπή απνηεινχζαλ ν δεκνζηνγξάθνο Αι. Παπαζηεξηφπνπινο, ν θηιφινγνο Μίλσο 

Φηιηππάηνο, ε δαζθάια Βάζσ Υξπζηθνπνχινπ θαη νη δηθεγφξνη Αλαζη. Μαγδαιελφο 

θαη Γεσξγ. Σδνχηεο.(Λάδαξεο 1989, ζ.127-128) 

    Απνθνξχθσκα ηεο ιατθήο αληίζηαζεο απνηέιεζε ε πνιεκηθή δξάζε ηνπ ΔΛΑ, 

πνπ είρε θάλεη αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπ ζε κεγάιν κέξνο ηεο πφιεο. ηα ηέιε ηνπ 

επηέκβξε ηνπ 1943 ζηα Μπνδαίηηθα θαη ζηα πραηλά είρε ζπιιάβεη κεξηθνχο 

πνιίηεο ζπληεξεηηθψλ πεπνηζήζεσλ, ηνπο νπνίνπο άθεζε ειεχζεξνπο. ηηο 16 

Οθηψβξε ην ειαζίηηθν ηάγκα ησλ Καιαβξχησλ θαη εθείλν ηνπ Νηθφιανπ Πνιπθξάηε 

είραλ ρηππήζεη ζην δξφκν απφ ην Γεξβέλη πξνο Κεξπίλε κηα γεξκαληθή θάιαγγα κε 

πεξηζζφηεξνπο απφ εθαηφ άλδξεο, ηελ νπνία δηέιπζαλ. Οη απψιεηεο ησλ γεξκαλψλ 

ήηαλ 23 λεθξνί θαη 80 αηρκάισηνη, πνπ αξγφηεξα ληνπθεθίζηεθαλ. Οη ειαζίηεο είραλ 

6 λεθξνχο θαη 7 ηξαπκαηίεο, ελψ αλάκεζα ζηα ιάθπξα πνπ πήξαλ νη αληάξηεο  

πεξηιακβάλνληαλ επηά κπδξαιηνβφια, δχν πνιπβφια ζέζεο θαη δχν αζχξκαηνη. Μεηά 

απφ ιίγεο εκέξεο ν ηνπηθφο ΔΛΑ ζπλαληήζεθε κε ηνπο Γεξκαλνχο ζην κνλαζηήξη 

ηνπ Οκπινχ. ηε κάρε πνπ δφζεθε εθεί νη Γεξκαλνί είραλ απψιεηεο 7λεθξνχο θαη 10 

ηξαπκαηίεο, ελψ απφ ηνπο αληάξηεο ζθνηψζεθε κφλν έλαο, ν Γηνλ. Παξδαιάθεο απφ 

ηελ Πάηξα. (Λάδαξεο 1989,ζ. 128) 

    Οη θαηαθηεηέο αληηκεηψπηδαλ ηελ αληίζηαζε ηνπ ιανχ κε θηελψδε ηξφπν, 

ζαλαηηθέο εθηειέζεηο θαη θαηαζηξνθέο θαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. Σν επηέκβξε ηνπ 

1943 είραλ ζρεδφλ θαηαζηξέςεη ηελ Δξπκάλζεηα , ηε Υαιαλδξίηζα θαη άιια ηξία 

ρσξηά ηεο πεξηνρήο. Απνθνξχθσκα φκσο ησλ γεξκαληθψλ ζεξησδψλ απνηέιεζε ε 

θαηαζηξνθή ησλ Καιαβξχησλ, κε ηελ νκαδηθή εθηέιεζε ηνπ αλδξηθνχ πιεζπζκνχ 

θαη νινθιεξψζεθε κε ηε δεκνζίεπζε νξηζκέλσλ πξνθεξχμεσλ ησλ θαηαθηεηψλ ζηνλ 

παηξατθφ ηχπν.  
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    ηηο πξνθεξχμεηο απηέο, πνπ ζηφρν είραλ λα δηθαηνινγήζνπλ ην ηεξάζηην έγθιεκα 

πνπ έγηλε ζηα Καιάβξπηα, αλαθέξνληαλ εθηφο ησλ άιισλ φηη έπξεπε λα 

θαηαγγέιισληαη νη θνκκνπληζηαη θαη ηα θξπζθύγεηά ησλ πξνο ηνλ γεξκαλόλ 

θξνύξαξρνλ, όηη ν γεξκαλόο ζηξαηηώηεο επξίζθεην ελ Διιάδη ππεξαζπηδόκελνο ηελ 

Δπξώπελ θαηά ηεο εξπζξάο ζπέιιεο θαη θαηά ηεο αξπαγήο εθ κέξνπο ησλ 

δεκνθξαηηθώλ πινπηνθξαηώλ, όηη ν γεξκαληθόο ζηξαηόο είρε νπδεκίαλ δηάζεζηλ λα 

αλαδεηή έλα έθαζηνλ ησλ ελόρσλ δη’ αηειεπηήησλ αλαθξίζεσλ, αιι’ εθόζνλ επξίζθεην 

θαη κόλνλ εηο ζπκπξάηησλ κεηά ησλ ζπκκνξηώλ, ζα εηηκσξείησ αλη’ απηώλ νιόθιεξνο 

ν ηόπνο. Δπίζεο, ζηηο πξνθεξχμεηο απηέο πξνβάιινληαλ ν ηζρπξηζκφο φηη ε 

θαηαζηξνθή ησλ Καιαβξχησλ θαη ησλ Μαδέτθσλ θαη δψδεθα άιισλ ρσξηψλ ηεο 

Αραΐαο έγηλε ζε αληίπνηλα γηα ηνλ ηνπθεθηζκφ ησλ 80 γεξκαλψλ αηρκαιψησλ ηεο 

κάρεο πνπ έγηλε ζην ρσξηφ Κεξπίλε, θάηη άζρεην κε ηελ ηζηνξηθή αιήζεηα. Ο 

ηνπθεθηζκφο απηφο πξψηνλ, ίζσο είρε γίλεη απφ κεξηθνχο άλδξεο ηεο αγγιηθήο 

απνζηνιήο θαη φρη απφ ειαζίηεο θαη δεχηεξνλ, απνηέιεζε κφλν ηελ αθνξκή γηα ηε 

κεγάιε Καιαβξπηηλή ηξαγσδία. ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ε πξαγκαηηθή αηηία ηεο 

απφθαζεο απηήο ησλ Γεξκαλψλ, ε νπνία είρε παξζεί πξνγελέζηεξα απφ ηε γεξκαληθή 

ζηξαηησηηθή δηνίθεζε Πεινπνλλήζνπ, ήηαλ ε εθθαζάξηζε ηεο πεξηνρήο ησλ 

Καιαβξχησλ κε θάζε ηξφπν, φπνπ είρε αλαπηπρζεί πνιχ κεγάιε αληάξηηθε 

δξάζε.(Λάδαξεο 1989, ζ.129) 

    Ζ αληίζηαζε φκσο δελ ζηακαηά εδψ, αθφκα θαη κέζα ζηε θπιαθή παηξηψηεο 

νξγαλψλνληαη θαη αλαπηχζζνπλ ζεκαληηθή δξάζε ππεξαζπηδφκελνη ηα δηθαηψκαηά 

ηνπο. Έηζη, ζηε θπιαθή Μαξγαξίηε, πνπ ραξαθηεξίδεηαη θαη σο θνιαζηήξην, 

ζπγθξνηήζεθε ε νξγάλσζε ηνπ ΔΑΜ ηνπ ζαιάκνπ 3. Οξθίζηεθε γξακκαηέαο ηεο 

θπιαθήο ν Κψζηαο Φαξκάθεο. Ζ αγσληζηηθφηεηα θαη ε δηεθδίθεζε γηα ηελ επηβίσζε 

ήηαλ νη βαζηθνί ζηφρνη κέζα ζηηο απαξάδεθηεο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζε απηέο 

ηηο θπιαθέο. Δπηδίσμε ηεο νξγάλσζεο ήηαλ λα εμαζθαιίζεη ηαθηηθή επαθή κε ηελ 

νξγάλσζε ηνπ ΔΑΜ ηεο Πάηξαο, θάηη πνπ ηειηθά ην θαηφξζσζε. Σν ΔΑΜ ηεο 

Πάηξαο απφ ην θέληξν κέρξη ηηο αθξαίεο θαη πεηλαζκέλεο θησρνγεηηνληέο ηεο πφιεο 

έθαλε πξνζπάζεηεο κε ην πζηέξεκα πνπ ζπγθέληξσλε λα δηαθπιάμεη απφ ηελ πείλα 

θαη ηνπο θξαηνχκελνπο ζηηο θπιαθέο Μαξγαξίηε, δηαθηλδπλεχνληαο κέζα ζηελ 

ηξνκνθξαηία θαη ζηελ θαηάδνζε. ια απηά ράξε ζηελ επαθή πνπ είρε θαηαθέξεη λα 

εμαζθαιίζεη ε νξγάλσζε ηνπ ΔΑΜ πνπ ζπγθξνηήζεθε απφ ηνπο θξαηνχκελνπο ηνπ 

ζαιάκνπ 3.(ηαζάηνο 1996,ζ. 203-205) 
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4.Η ΔΑΜηθή αληίζηαζε ζηελ Αραΐα 

 

4.1.Οη νξγαλώζεηο ηνπ ΔΑΜ-ε δξάζε ηνπο 

    Πεξίπνπ ηξηαθφζηα πελήληα ζηειέρε θαη κέιε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο , 

κεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ, άξρηζαλ λα αζρνινχληαη κε ηελ αλαζπγθξφηεζε 

ησλ θνκκαηηθψλ νξγαλψζεσλ. Μεξηθά κέιε πξσηνζηάηεζαλ ζηελ 6
ε
 νινκέιεηα, 1 

Ηνπιίνπ 1941. Ζ νινκέιεηα απηή θαζφξηζε ζαλ βαζηθφ θαζήθνλ ησλ θνκκνπληζηψλ 

ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ αγψλα ηνπ ειιεληθνχ ιανχ, ψζηε λα δηψμεη ηνπο θαηαθηεηέο. 

Τπνγξακκίζηεθε πην ζπγθεθξηκέλα, ε αλάγθε ηεο ζπγθξφηεζεο ελφο εζληθνχ 

κεηψπνπ απειεπζέξσζεο γηα ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο θαηνρήο. Σν θαινθαίξη ηνπ 1941 νη 

νξγαλψζεηο  ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο είραλ αλαπηπρζεί αξθεηά θαη ζηελ 

Πάηξα.  

    ηελ ζπλνηθία ηνπ Παληνθξάηνξα είρε ζπγθξνηεζεί ε πξψηε θνκκνπληζηηθή 

νξγάλσζε βάζεο απφ ηνλ Κ. Εαξνχιηα, ηνλ Αλδ. Μνχρηε, ην Γεξ. Κφθθαιε θαη ηνλ 

Κ. πλνδηλφ. ηφρνο ηεο ήηαλ λα αληηκεησπίζεη, φζν κπνξνχζε, ην επηζηηηζηηθφ 

πξφβιεκα θαη ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ  θφκκαηνο  ζε ηνπηθφ επίπεδν.  Δμέδσζε 

πξνθήξπμε, κε ηελ νπνία θαινχζε ηνπο θαηνίθνπο λα αληηζηαζνχλ ζηελ επίηαμε ησλ 

αγξνηηθψλ πξντφλησλ απφ ηνπο Ηηαινχο θαη λα ρηππήζνπλ ηε καχξε αγνξά.(Λάδαξεο 

1989, ζ.97) 

    Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1941, ε Καξακπηληεξία, βαζηζκέλε ζηνπο νλνκαζηηθνχο 

θαηαιφγνπο ησλ θνκκνπληζηψλ, δήηεζε απφ ηα ζηειέρε λα παξνπζηαζηνχλ ζηα 

γξαθεία ηεο, φκσο εθείλα κεηά απφ κπζηηθή ζχζθεςε απνθάζηζαλ λα πεξάζνπλ ην 

κεγαιχηεξν κέξνο ηνπο ζηελ παξαλνκία. Σνλ ίδην κήλα βξίζθνληαλ ζηελ Πάηξα ν 

Γεψξγηνο νπιειέο, θνκκαηηθφ ζηέιερνο απφ ηελ Κνξηλζία, ην νπνίν αλέιαβε ηελ 

εγεζία ηεο παηξατθήο θνκκαηηθήο νκάδαο πξνζσξηλά. Έπεηηα ήξζε ζηελ Πάηξα ζαλ 

γξακκαηέαο ηνπ πακπεινπνλλεζηαθνχ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, ν Κσλζη. 

Φαξκάθεο., ν νπνίνο είρε δξαπεηεχζεη απφ ηε Γαχδν θαη είρε δεκηνπξγήζεη 

θνκκαηηθέο νξγαλψζεηο ζηελ Καιακάηα, ζηελ Ακαιηάδα θαη ζηνλ Πχξγν. ηα ηέιε 

ηνπ Μάε ηνπ 1941 ηδξχζεθε ζηελ Αζήλα ε Δζληθή Αιιειεγγχε, κε βαζηθφ ζθνπφ 

ηελ θξνληίδα ησλ ζπκάησλ ηνπ πνιέκνπ, ησλ αλαπήξσλ, ησλ θπιαθηζκέλσλ θαη ησλ 

εμφξηζησλ. ηελ Αραΐα ηα ζηειέρε ηεο έδξαζαλ ππφ ηνλ Νηθ. Μνηξφπνπιν. Ζ Δζληθή 

Αιιειεγγχε ηεο Αραΐαο είρε βάιεη ζε ιεηηνπξγία ιατθά λνζνθνκεία θαη ηαηξεία ζηελ 

Πάηξα, ζην Αίγην, ζηελ Κάησ Αραγηά, ζηα Καιάβξπηα, ζηε ηξέδνβα, θαη ζηα 

Μαδέηθα. Δπίζεο, θαηά θαηξνχο είρε θπθινθνξήζεη κπζηηθά ζηελ Πάηξα, ηελ 

εθεκεξίδα «Μάλα ηνπ ιανχ». (Λάδαξεο 1989, ζ.98) 

    Ηδξχζεθε επίζεο ζηελ Πάηξα, ην Δξγαηηθφ Δζληθφ Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν απφ 

ηνλ Γ. Πφζν, ηνλ Σάθε Ρηδηψηε, ηνλ ΝΗθ. θαιηζά θαη ην Βήζν Λπθηαξδφπνπιν. 

θνπφο ηνπ ήηαλ λα θξνληίζεη γηα ην άλνηγκα ηνπ Δξγαηηθνχ Κέληξνπ. ηηο 27 

επηέκβξε ηνπ 1941, ηδξχζεθε ην Δζληθφ Απειεπζεξσηηθφ Μέησπν, ΔΑΜ, ην νπνίν 

απέβιεπε ζηελ αλεμαξηεζία ηεο Διιάδαο, ζην ζρεκαηηζκφ πξνζσξηλήο εακηθήο 
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θπβέξλεζεο κεηά ηελ απειεπζέξσζε, κε ζθνπφ λα πξνθεξχμεη εθινγέο κε βάζε ην 

αλαινγηθφ ζχζηεκα γηα ηελ αλάδεημε ζπληαθηηθήο εζλνζπλέιεπζεο. Σν ΔΑΜ, ππήξμε 

δεκηνπξγφο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. Σν απνηέιεζαλ ην θνκκνπληζηηθφ, ην 

ζνζηαιηζηηθφ, ην αγξνηηθφ θφκκα θαη κέιε απφ ηελ Έλσζε Λατθήο Γεκνθξαηίαο. 

ηελ Πάηξα ε πξψηε επηηξνπή ζπγθξνηήζεθε ην Γεθέκβξε ηνπ 1941. Μεηείραλ ζε 

απηή νη ηξαπεδηθνί ππάιιεινη, Μηρ. Σζάκεο, Νηθ. Παλαγησηφπνπινο θαη ν ηζαγθάξεο 

Γεσξγ. Πφζνο.(Λάδαξεο 1989,ζ. 99) 

    Μέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1942 δελ ππήξρε ζχλδεζε ηνπ ΔΑΜ ηεο βφξεηαο κε ηε λφηηα 

Πεινπφλλεζν, γηα απηφ ηνλ ιφγν θαη ε θεληξηθή επηηξνπή ηνπ κεηψπνπ δελ είρε 

εμαζθαιίζεη επαθή κε ηελ Πάηξα. κσο, ηνλ Απξίιε ηνπ 1942, εμαζθαιίζηεθαλ 

επαθέο ηεο ηνπηθήο εακηθήο επηηξνπή κε ην θεληξηθφ φξγαλν ηεο Αζήλαο, ην νπνίν 

φξηζε ηηο γεληθέο γξακκέο ιεηηνπξγίαο ηεο.  

    Σα θαζνδεγεηηθά ζηειέρε ηεο Αραΐαο ήηαλ ν Κσλ. Φαξκάθεο, ν Κσλ. Μπισλάο 

θαη ν Ζι. Παπαζηεξηφπνπινο. ηηο 10 Ηνπλίνπ ηνπ 1942, έγηλε ε πξψηε κεγάιε 

ζχζθεςε ηνπ ΔΑΜ ηεο Αραΐαο ζην Κεθαιφβξπζν. Αζρνιήζεθε κε ην εακηθφ 

πξφγξακκα θαη ηελ νξγάλσζε ηεο έλνπιεο αληίζηαζεο θαηά ησλ θαηαθηεηψλ. 

Αθφκα, ηελ ίδηα επνρή ζε φιεο ηηο παηξατθέο ζπλνηθίεο απιψζεθε ην ΔΑΜ ησλ 

γπλαηθψλ, κε επηθεθαιήο ηελ Ακαιία Γηαλλνπνχινπ. Ήηαλ κηα ηζρπξή νξγάλσζε, 

θαιά νξγαλσκέλε θαη κε αξθεηά ζηειέρε. ηα κέζα ηνπ 1942, ζπγθξνηήζεθε ζηελ 

Πάηξα ην ΔΑΜ ησλ Νέσλ, κε ζθνπφ ην ζπληνληζκφ ηεο αληηζηαζηαθήο δξάζεο ησλ 

θνηηεηψλ θαη ησλ καζεηψλ ηεο πφιεο.(Λάδαξεο 1989,ζ.99)            

    Σνλ Απξίιε ηνπ 1943 έθηαζε ζηελ Πάηξα ν Θενδ. Ληαθφπνπινο κε εληνιή ηνπ 

θεληξηθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΠΟΝ λα ηδξχζεη επνλίηηθεο νξγαλψζεηο ζην λνκφ 

Αραΐαο, νη νπνίεο έπξεπε θαηά θχξην ιφγν λα ζηεξίδνληαη ζηελ ηνπηθή ΟΚΝΔ. Σα 

κέιε θαη ηα ζηειέρε ηεο νπνίαο ήμεξαλ θαιά ηελ παξάλνκε δνπιεηά. Ζ πξψηε 

ζχζθεςε ηεο ηνπηθή ΔΠΟΝ έγηλε παξάλνκα θάησ απφ ηελ πξνεδξεία ηνπ Θενδ. 

Ληαθφπνπινπ, ζε έλα ζπίηη ζηελ πιαηεία Οκνλνίαο.  ηνπο πξψηνπο επνλίηηθνπο 

ζρεκαηηζκνχο δελ πήξαλ κέξνο ζηειέρε ηνπ ηνπηθνχ ΔΑΜ ησλ Νέσλ. Δπίζεο, πνιινί 

επνλίηεο αζπάζηεθαλ ρσξίο δηζηαγκνχο ην θνηλσληθφ πξφγξακκα ηνπ ΔΑΜ θαη 

αξγφηεξα ζπκκεηείραλ ζηνπο ζρεκαηηζκνχο ηνπ ηνπηθνχ ΔΛΑ. Απφ ηελ παηξατθή 

ΔΠΟΝ αλαδείρηεθαλ ζεκαληηθέο πξνζσπηθφηεηεο ηεο εζληθήο αληίζηαζεο.(Λάδαξεο 

1989, ζ.100-101) 

    Ζ επνλίηηθε νξγάλσζε ηεο Πάηξαο απνζθνπνχζε ζηελ δηαπαηδαγψγεζε ησλ λέσλ 

ζην πλεχκα ηνπ παηξησηηζκνχ. Δπηπιένλ ήζειε λα αλαπηχμεη ζηνπο λένπο ην 

ελδηαθέξνλ γηα ηα θνηλσληθά πξνβιήκαηα. Ζ νξγάλσζε ηεο ΔΠΟΝ γξήγνξα 

δεκηνχξγεζε βάζεηο ζηνπο εξγάηεο, ζηνπο θνηηεηέο θαη ζηνπο καζεηέο θαη πήξε 

κέξνο ζηελ αληίζηαζε θαηά ησλ θαηαθηεηψλ. 

    Γεληθά, νη νξγαλψζεηο ηνπ ΔΑΜ έθαλαλ αηζζεηή ηελ παξνπζία ηνπο ζην ιαφ κε 

πνιινχο ηξφπνπο. Έλαο απφ απηνχο ήηαλ ε έθδνζε παξάλνκσλ εθεκεξίδσλ. Ζ πξψηε 

παξάλνκε εθεκεξίδα ηνπ αρατθνχ ΔΑΜ ήηαλ ηα «Καζεκεξηλά Νέα», πνπ 
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θπθινθνξνχζαλ ζηελ Πάηξα απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1941. Σν Φιεβάξε ηνπ 1942 

εθδφζεθε ν «Οδεγεηήο», ην πξψην παηξατθφ θνκκνπληζηηθφ θχιιν. Σν θζηλφπσξν 

ηνπ 1942εκθαλίζηεθε γηα δχν κήλεο ην θαζεκεξηλφ εακηθφ δειηίν εηδήζεσλ, πνπ 

αληηθαηαζηάζεθε ζηα ηέιε Οθηψβξε απφ ηελ εθεκεξίδα «Λεπηεξηά», ε νπνία 

απιψζεθε ζε φιε ηελ Πεινπφλλεζν. 

    ηηο αξρέο ηνπ 1943 άξρηζε λα εθδίδεηαη ην  Γειηίν ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ 

γξαθείνπ ηεο θεληξηθήο επηηξνπήο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, κφλν γηα κέιε ηνπ 

θφκκαηνο. Παξείρε ππνδείμεηο ζηνπο θνκκνπληζηέο ηεο πεξηνρήο γηα ηνπο ηξφπνπο θαη 

ηνπο ζηφρνπο ηεο πνιηηηθήο ηνπο δξάζεο. Οη ππνδείμεηο ήηαλ ζρεηηθέο κε ηε 

ζπκπεξηθνξά ησλ θνκκνπληζηψλ κέζα ζηηο ηνπηθέο εακηθέο νξγαλψζεηο θαη 

ζπγθεθξηκέλα ζε κία απφ απηέο αλαθεξφηαλ φηη γηα πνιινύο ζπληξόθνπο δελ ππήξραλ 

όξηα αλάκεζα ζην θόκκα θαη ζηηο εμσθνκκαηηθέο νξγαλώζεηο, κε απνηέιεζκα κε ηνλ 

ηξόπν ηεο δνπιεηάο ηνπο λα πλίγνπλ θαη λα εμαθαλίδνπλ ηελ αλεμαξηεζία ησλ 

νξγαλώζεσλ απηώλ θαη λα παξεκπνδίδνπλ λα δεκηνπξγνύλ δηθά ηνπο δξαζηήξηα 

ζηειέρε. Κακηά απόθαζε εμσθνκκαηηθήο νξγάλσζεο, έζησ θαη ιαζεκέλε, δελ είρε ην 

δηθαίσκα ε θνκκαηηθή νξγάλσζε λα ηελ αιιάμεη.(Λάδαξεο 1989,ζ.102)  

    Σν Γεθέκβξε ηνπ 1942, έθηαζε ζηελ Πάηξα ν Κψζηαο Γακβέηαο, κε ηελ ηδηφηεηα 

ηνπ γξακκαηέα ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ θνκκνπληζηηθνχ γξαθείνπ. Καηάγνληαλ απφ 

ηελ Δχβνηα θαη είρε εληαρζεί ζην θνκκνπληζηηθφ θίλεκα απφ ηε επνρή πνπ ήηαλ 

καζεηήο ζηελ Αζήλα, ν νπνίνο θαηάθεξε λα αλαπηχμεη πεξηζζφηεξν ηηο 

θνκκνπληζηηθέο θαη ηηο εακηθέο παηξατθέο νξγαλψζεηο. Οη ζπλέπεηεο ηεο ζπκβνιήο 

ηνπ θάλεθαλ γξήγνξα κέζα απφ δηάθνξεο δπλακηθέο εθδειψζεηο αληίζηαζεο θαηά 

ησλ θαηαθηεηψλ. εκαληηθφηεξε ήηαλ ε κεγάιε δηαδήισζε δέθα ρηιηάδσλ αηφκσλ, 

κε επηθεθαιήο ηνπο αλάπεξνπο, πνπ έγηλε ζηηο 25 Μάξηε ηνπ 1943. Ζ ειιεληθή 

αζηπλνκία δελ θαηάθεξε λα αληηκεησπίζεη απηή ηε δηαδήισζε πνπ έγηλε ζηνπο 

θεληξηθνχο δξφκνπο ηεο πφιεο θαη έθηαζε κέρξη ηελ πιαηεία ησλ Φειψλ Αισλίσλ, 

φπνπ νη δηαδεισηέο ηξαγνχδεζαλ ηνλ εζληθφ χκλν.(Λάδαξεο 1989,ζ.102) 

    ηηο 10 Μάξηε ηνπ 1944 ζρεκαηίζηεθε ζηελ Δπξπηαλία ε Πνιηηηθή Δπηηξνπή 

Δζληθήο Απειεπζέξσζεο, ε ΠΔΔΑ, κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ επηζηξάηεπζε φισλ ησλ 

δπλάκεσλ ηνπ ειιεληθνχ ιανχ γηα ην δηψμηκν ησλ θαηαθηεηψλ. Αξρηθά, 

απνηεινχληαλ απφ πέληε κέιε, αιιά ζηε ζπλέρεηα δηεπξχλζεθε. ιε ε δχλακή ηεο 

πξνεξρφηαλ απφ ην ιαφ. Σν ηειεπηαίν δεθαήκεξν ηνπ Απξίιε πξνθήξπμε εθινγέο γηα 

ηελ αλάδεημε Δζληθνχ πκβνπιίνπ. Ζ Πεινπφλλεζνο εμέιεμε 44 αληηπξφζσπνπο, 

εηδηθά ν λνκφο Αραΐαο 9. 

    Απφ ηηο 14 έσο ηηο 27 Μάε ζπλήιζε, επίζεο, ζηελ Δπξπηαλία ην Δζληθφ πκβνχιην, 

ην νπνίν ελέθξηλε έλα είδνο ζπληαγκαηηθνχ ράξηε πνπ θαηνρχξσλε ηνπο ιατθνχο 

ζεζκνχο, ηνπο δεκηνπξγεκέλνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ απειεπζεξσηηθνχ αγψλα. 

Γεκηνχξγεζε δηνηθεηηθή επηηξνπή γηα ηελ Πεινπφλλεζν. Ζ επηηξνπή απηή 

πξνρψξεζε ακέζσο ζην δηνξηζκφ δηνηθεηηθψλ αληηπξνζψπσλ ζηνπο λνκνχο ηεο 

πεξηνρήο θαη ζπλέηαμε δηάγγεικα πξνο ηνλ πεινπνλλεζηαθφ ιαφ, ην νπνίν 

δεκνζηεχηεθε ζην θχιιν ηνπ επίζεκνπ Γειηίνπ ησλ απνθάζεψλ ηεο.  ην δηάγγεικα 
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απηφ ε επηηξνπή αλαθεξφηαλ ζηε δεκηνπξγία ιατθνχ θξάηνπο, πνπ βαζηθά ζεκέιηα 

ηνπ ζα ήηαλ ε απηνδηνίθεζε θαη ε ιατθή δηθαηνζχλε. πγθεθξηκέλα αλέθεξε : Σίπνηα 

δε ζα κπνξέζεη λα ζηαζεί όξζην κπξνζηά ζηε δύλακε ηνπ γίγαληα Λανύ καο.  Αο 

ρηππάκε αιύπεηα, αθνύξαζηα, επίκνλα ηνλ θαηαθηεηή θαη ηνπο πξνδόηεο ξάιιεδεο θαη 

ηαγκαηαιήηεο, κε ην ηνπθέθη. Αο ρξεζηκνπνηήζνπκε όκσο ηαπηόρξνλα θαη ην άιιν καο 

όπιν, ηε δηαθώηηζε. Γελ πξέπεη λα ζεσξνύληαη ερζξνί ηνπ ιανύ όινη, όζνη δε 

βξίζθνληαη ζηξαηεπκέλνη θνληά ηνπ. ππάξρεη κηα κεξίδα θαζπζηεξεκέλσλ ή 

παξαζπξκέλσλ από ηνπο ερζξνύο. Αο ηνπο δνύκε όινπο κε θαηαλόεζε, αθόκε θαη κε 

ζπκπάζεηα. Ο άλζξσπνο δελ είλαη θάηη ην ζηαηηθό, αιιά θάηη, πνπ θηλείηαη θαη πνπ 

ζπλερώο δηαθνξνπνηείηαη.(Λάδαξεο 1989, ζ.157) 

   Πεξίπνπ κηα εβδνκάδα λσξίηεξα απφ ηε έθδνζε ηνπ παξαπάλσ δηαγγέικαηνο 

ζπλήιζε ζηε ηξέδνβα ε πξψηε πακπεινπνλλεζηαθή ζπλδηάζθεςε ηνπ ΔΑΜ, ε 

νπνία θξάηεζε 4 κέξεο . πήξαλ κέξνο γξακκαηείο ηνπ ΔΑΜ, ηεο Δζληθήο 

Αιιειεγγχεο, ν Άξεο Βεινπρηψηεο, εθπξφζσπνο ηνπ θιήξνπ, ηνπ θνκκνπληζηηθνχ 

θαη ηνπ αγξνηηθνχ θφκκαηνο, ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο ΔΠΟΝ θαη ηεο 

Δπηκειεηείαο ηνπ Αληάξηε. ε απηή ηε ζπλδηάζθεςε αλαιχζεθε ε πνιηηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή θαηάζηαζε θαη νξίζηεθαλ ζαλ βαζηθά θαζήθνληα ε ελίζρπζε ηεο 

ΠΔΔΑ, ε εζληθή ελφηεηα θάησ απφ ηε ζεκαία ηνπ ΔΑΜ, ε αλάπηπμε ησλ αγψλσλ γηα 

ηελ επηβίσζε θαη ηε κφξθσζε ηνπ ιανχ θαζψο θαη ε πεξίζαιςε ησλ ζπκάησλ. Ζ 

απφθαζε ππνγξάκκηδε: Όινο ν ιαόο, πνπ επεξεάδεη ην ΔΑΜ, πξέπεη λα πεξάζεη ζηηο 

νξγαλώζεηο ηνπ. Ζ εξγαηηθή ηάμε, ε αγξνηηά, νη γπλαίθεο, ε λενιαία θαη ηα 

επαγγεικαηηθά, βηνηερληθά θαη κηθξναζηηθά ζηξώκαηα ηνπ ιανύ ηνπ Μσξεά είλαη νη 

ιατθέο δπλάκεηο, πνπ θέξλνπλ ην βάξνο ηνπ αγώλα. Λαέ ηεο Αραΐαο, ε ζθιεξή ζνπ 

δνθηκαζία θηάλεη ζην ηέινο ηεο. Οη ζξπιηθνί θαη ηηηάληνη αγώλεο ζνπ πιεζηάδνπλ λα 

δηθαησζνύλ. Με δηζηάδεηο ζηελ θξίζηκε απηή ώξα. Κξάηεζε ςειά ηε ζεκαία. Ζ 

Λεπηεξηά θαη ε Λανθξαηία θηεξνπγίδνπλ πάλσζέ καο. Λαέ ηεο Πάηξαο θαη ηνπ Αηγίνπ, 

αγξόηεο  όινπ ηνπ λνκνύ. Όινη ζε ζπλαγεξκό! Αθήζηε λα μερεηιίζεη ην άγξην κίζνο ζαο 

ελαληίνλ ησλ βαζαληζηώλ ζαο, ησλ θαηαθηεηώλ θαη ησλ πξνδνηώλ. Σν καρεηηθό 

πλεύκα ηεο εθόδνπ αο ζαο ζπλεπάξεη. Παξαζπξκέλνη ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο, 

μππλήζηε από ην ιήζαξγν. ηακαηήζηε από ηνλ θαηήθνξν ηεο πξνδνζίαο, πνπ ζαο 

νδεγνύλ νη θαηαρζόληνη θαη απαίζηνη πάηξσλέο ζαο. Διάηε καδί καο κε ηνλ νπιηζκό 

ζαο- θαη ζαο εγγπώκεζα εκείο γηα ηε δσή ζαο.(Λάδαξεο 1989,ζ. 158-159)  Με ηηο 

ηειεπηαίεο απηέο πξνηξνπέο πξνο ηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο, ε ηνπηθή εγεζία ηνπ ΔΑΜ 

επεδίσθε θαηά θάπνην ηξφπν λα ηνπο δηράζεη. Διάρηζηνη ήηαλ  νη ηζνιηάδεο πνπ 

εγθαηέιεηςαλ ηφηε ηηο ηάμεηο ηνπο θαη πξνζρψξεζαλ ζηνλ ΔΛΑ. 

    Σν ΔΑΜ δελ πεξηνξίδνληαλ κφλν ζε ηέηνηεο εθθιήζεηο, αιιά ρξεζηκνπνηνχζε θαη 

δπλακηθέο κεζφδνπο γηα λα αληηκεησπίζεη ηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο θαη ηνπο ππφινηπνπο 

ερζξνχο, φπσο εθείλεο ζηα πεδία ησλ καρψλ θαη θάπνηεο άιιεο, πνπ δελ κπνξνχζαλ 

πάληνηε λα εμαζθαιίδνπλ ηελ εηιηθξηλή απνδνρή ηνπ ιανχ. ηηο ηειεπηαίεο 

αλαθέξνληαη θάπνηεο  απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο ηεο Οξγάλσζεο Πξνζηαζίαο Λατθνχ 

Αγψλα, ηεο ΟΠΛΑ.  
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    Ζ  δξάζε ηεο ΟΠΛΑ κέζα ζηελ Πάηξα θαηακαξηπξείηαη απφ κηα ζεηξά θφλσλ, 

κεξηθνί απφ απηνχο είλαη εθείλνη ηνπ απφζηξαηνπ αμησκαηηθνχ Ησ. Σζάγθα θαη ηνπ 

θνηηεηή Ησ. Καλειιφπνπινπ , πνπ εθηειέζηεθε αθνχ απήρζε κέζα απφ ην ζπίηη ηνπ 

ην βξάδπ, πνπ δηαζθέδαδε γηα ηελ νλνκαζηηθή ηνπ ενξηή κε ηνπο θίινπ ηνπ. Ζ 

ΟΠΛΑ ζθφησζε επίζεο, θαη ηνλ κφληκν ινραγφ ηνπ ππξνβνιηθνχ θαη ζηέιερνο ηνπ 

ηνπηθνχ ΔΓΔ Γεσξγ. Αιεμφπνπιν, ν νπνίνο αλαθέξεηαη ζε εηδηθή αλαθνίλσζε ηνπ 

δηνηθεηή ησλ Δο Δο  ζηελ Διιάδα ηκάλα, ζαλ εθηειεζκέλνο απφ θνκκνπληζηηθά θαη 

αλαξρηθά ζηνηρεία .(Λάδαξεο 1989, ζ.160)  πγθεθξηκέλα, πξφθεηηαη γηα ηελ 

παξαθάησ αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχηεθε ζηνλ αζελατθφ ηχπν, φπνπ γλσζηνπνηείηαη 

ζαλ κέηξν αληηπνίλσλ γηα ην θφλν ηνπ Γεσξγ. Αιεμφπνπινπ θαη θάπνησλ άιισλ ν 

ηνπθεθηζκφο 19 θνκκνπληζηψλ. Μνινλόηη δηα ηεο αλαθνηλώζεσο ηεο 16
εο

 Οθησβξίνπ 

1943 έθακα γλσζηήλ ηελ ιήςηλ απζηεξόηαησλ κέηξσλ εηο πεξίπησζηλ, θαζ’ ελ 

θνκκνπληζηηθά θαη αλαξρηθά ζηνηρεία ήζεινλ εμαθνινπζήζεη λα επηηίζεληαη θαηά 

ειιεληθώλ αζηπλνκηθώλ νξγάλσλ, ελ ηνύηνηο ζπλέβεζαλ δηάθνξνη επηζέζεηο 

ηειεπηαίσο, θαζ’ αο εθνλεύζεζαλ άλδξεο ηεο ειιεληθήο αζηπλνκίαο εθ κέξνπο 

θνκκνπληζηώλ. Ούησ εηο Πάηξαο εθνλεύζε πξν ηεο νηθίαο ηνπ ν ινραγόο 

Αιεμόπνπινο.. Δίκαη δηαηεζεηκέλνο λα ζέζσ άλεπ δηζηαγκνύ  ππό ηελ πξνζηαζία κνπ 

ηνπο παηξησηηθώο  ζθεπηόκελνπο Έιιελαο, νη νπνίνη, όπσο θαη ν γεξκαληθόο ζηξαηόο 

αληηκεησπίδνπλ ηελ θνκκνπληζηηθήλ ηξνκνθξαηίαλ θαη αγσλίδνληαη νύησ ππέξ ησλ 

κνλαδηθώλ αμηώλ ηνπ επξσπατθνύ σο θαη ηνπ ειιεληθνύ πνιηηηζκνύ. Γη’ απηό δηέηαμα 

σο αληίπνηλα δηα ηα ηειεπηαία εγθιήκαηα ηνλ ηνπθεθηζκόλ θνκκνπληζηώλ.(εθ. 

«Διεχζεξνλ Βήκα», θ.29.11.1943) 

    Σα αληίπνηλα ησλ ρηηιεξηθψλ φκσο δελ ζηακάηεζαλ ηε δξάζε ηεο ΟΠΛΑ, ε νπνία 

φζν αθνξά ηελ Αραΐα, πέξα απφ ηνπο θφλνπο είρε πξνρσξήζεη θαη ζε ζπιιήςεηο 

αληηπάισλ ηνπ ηνπηθνχ εακηθνχ θηλήκαηνο. Αξθεηνχο απφ απηνχο, ηνπο νδεγνχζε ζην 

ζηξαηφπεδν Κνχκαλη ηεο Σξηηαίαο, ζην νπνίν απαγφξεπε αθφκα θαη ηελ πξνζέγγηζε 

αμησκαηνχρσλ ηνπ ΔΛΑ. χκθσλα κε καξηπξίεο εθεί γίλνληαλ εθηειέζεηο θαη 

βαζαληζκνί.  Σν ζηξαηφπεδν Κνχκαλη, φπσο θαη άιια ηέηνηα ζηξαηφπεδα ζηελ 

πεξηνρή ηεο Πεινπνλλήζνπ , ήηαλ παξάλνκν. Σν γεγνλφο απηφ έδσζε αξγφηεξα ηελ 

αθνξκή ζηνλ αληηεακηθφ ηχπν λα αλαθεξζεί ζε θαηαθφκβεο ζθαγηαζκέλσλ απφ ηνπ 

ειαζίηεο. Ζ αζελατθή εθεκεξίδα «Διεπζεξία»  είρε γξάςεη φηη φπσο πξνέθππηε απφ 

ηα ζηνηρεία εηζαγγειηψλ ηεο Πάηξαο, ζηελ Πεινπφλλεζν είραλ ζαλαησζεί απφ ηνλ 

ΔΛΑ δέθα ρηιηάδεο πεξίπνπ άηνκα. Ο ηζρπξηζκφο απηφο βέβαηα ήηαλ ππεξβνιηθφο, 

πξάγκα πνπ έθαλε ηνπο εηζαγγειείο ησλ εθεηψλ θαη ησλ πξσηνδηθψλ ηεο πφιεο, 

Κσλζηαληφπνπιν θαη Υξηζηφπνπιν, λα ηνλ δηαςεχζνπλ κε δεκνζίεπζε ηνπο ζηνλ 

παηξατθφ ηχπν ηεο παξαθάησ ππεξεζηαθήο ηνπο επηζηνιήο: Γεινύκελ 

θαηεγνξεκαηηθώο, όηη νπδείο εθ ησλ Δηζαγγειέσλ Παηξώλ εηο έθζεζηλ ηνπ αλέγξαςε 

ηνηαύηα ζηνηρεία, νύηε άιισο πσο αλεθνίλσζελ εηο νπδέλα ηνηαύηαο πιεξνθνξίαο, νύηε 

θαη εηο ζέζηλ ήζαλ αη εηζαγγειηθαί αξραί Παηξώλ λα έρσζη ζηνηρεία πεξί ηεο 

θαηαζηάζεσο εηο όιελ ηελ Πεινπόλλεζνλ, ιακβαλνκέλνπ ππ’ όςηλ, όηη θαη απηή ε 

Δηζαγγειία ησλ Δθεηώλ Παηξώλ έρεη ππό ηελ δηθαηνδνζίαλ ηεο κόλνλ ην ελ έβδνκνλ 

ηεο Πεινπνλλήζνπ, ήηνη ηνπο λνκνύο Αραΐαο θαη Ζιείαο.(Λάδαξεο 1989,ζ.161)    
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4.1.1.Σν 1942:Κίλεζε γηα αληίζηαζε 

    Χο ρξφλνο πξνεηνηκαζίαο ηνπ έλνπινπ αγψλα θαηά ησλ θαηαθηεηψλ νξίδεηαη ην 

έηνο 1942. Μεηά ηελ ίδξπζε ηνπ ΔΑΜ, νη αληηζηαζηαθέο θηλήζεηο πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζηε  επαξρία έρνπλ κηα πεξηζζφηεξν ζπγθξνηεκέλε κνξθή θαη 

θαηεχζπλζε. Πνιινί άλζξσπνη θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ επαξρία απφ ηηο πφιεηο, αιιά 

θαη άλζξσπνη ησλ παιηψλ ππξήλσλ ηνπ ΚΚΔ θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ επαξρία κε 

ζθνπφ ηε ζπγθξφηεζε νξγαλψζεσλ. ην λνκφ Αραΐαο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Πάηξα ηα 

πξάγκαηα δελ θηλνχληαη ηφζν γξήγνξα, φζν ζηελ ππφινηπε Πεινπφλλεζν. ηελ 

Πάηξα ε θίλεζε γηα αλαδηνξγάλσζε ηνπ ΚΚΔ μεθηλά ηνλ επηέκβξε ηνπ 1941 ρσξίο 

ζπλνρή, δεκηνπξγνχληαη απιά κηθξέο νκάδεο ησλ ηξηψλ αηφκσλ, πνπ δξνπλ ζηα 

πιαίζηα ηεο πφιεο. 

    Μηα ζπγθξνηεκέλε θίλεζε κε ζηφρν ηελ αλαζχζηαζε Δακηθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ 

Πάηξα αξρίδεη ην Γεθέκβξε ηνπ 1941, φηαλ ζηάιζεθε ζηελ πφιε ν Εέγθνο, παιηφ 

ζηέιερνο ηνπ ΚΚΔ απφ ηελ Αζήλα. Με δηθή ηνπ πξσηνβνπιία δίλεη εληνιή ζε 

παιηνχο θνκκνπληζηέο λα ζπγθξνηήζνπλ ηξηάδεο ΚΚΔ θαη ΔΑΜ. ηηο αξρέο ηνπ 1942 

γίλεηαη κηα πξνζπάζεηα γηα ζπγθεληξνπνίεζε ησλ νξγαλψζεσλ, ε νπνία πεξηνξίδεηαη 

κέζα ζηελ Πάηξα θαη δελ απιψλεηαη θαζφινπ ζηα ρσξία ηεο επαξρίαο. Αληίζεηα, ε 

πεξηνρή ηνπ Αηγίνπ είλαη πην πξνσζεκέλε. ην Αίγην ε νξγάλσζε ηνπ ΔΑΜ είλαη 

δεκέλε ζε επαξρηαθφ επίπεδν θαη έρεη δεκηνπξγήζεη ηνπηθέο νξγαλψζεηο ζε φια ηα 

ρσξηά.  κσο, ε θαηάζηαζε ζηελ Πάηξα αιιάδεη ηνλ Μάξηε ηνπ 1942. Έξρεηαη ζηελ 

πφιε έλα απφ ηα πην δπλακηθά ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ, ν Κψζηαο Φαξκάθεο, πνπ 

θαηάθεξε λα δξαπεηεχζεη απφ ηηο θπιαθέο ηεο Πχινπ. Μαδί ηνπ θηάλνπλ ν Γ. 

Αλδξηφπνπινο θαη ν Κ. Γακβέηαο. Ο Φαξκάθεο ζπγθξφηεζε επηηξνπή ηνπ ΔΑΜ κε 

ζηφρν νιφθιεξε ηελ Πεινπφλλεζν. Έηζη, αξρίδεη ζπγθεθξηκέλε δξαζηεξηφηεηα ηεο 

νξγάλσζεο ηεο Πάηξαο θαη γίλνληαη νη πξψηεο θηλεηνπνηήζεηο. (Ρνδάθεο 1999, ζ.42)    
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4.1.2.Ο γέξν-Μίρνπ θαη ε νξγάλσζε ηνπ αληάξηηθνπ 

    Ο  γέξν –Μίρνπ, αληηζκήλαξρνο ηεο αεξνπνξίαο, απνηέιεζε κία ζεκαληηθή 

πξνζσπηθφηεηα, ε νπνία έδσζε δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ηνπ αληάξηηθνπ αγψλα ηνπ 

ΔΛΑ ζηελ Πεινπφλλεζν. Ο γέξν – Μίρνπ ήηαλ απφ ηα Καιάβξπηα, απφ ην ρσξηφ 

Λαπαλαγνί, φπνπ θαη γελλήζεθε ην 1890. Απηφο  μεθίλεζε ηνλ αληάξηηθν αγψλα ζηε 

Β. Πεινπφλλεζν. Τπήξμε εζεινληήο ζην ζηξαηφ πξηλ ζπκπιεξψζεη ηα 20 ρξφληα θαη 

πήξε κέξνο ζηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο, έγηλε εθπαηδεπηήο λπρηεξηλψλ πηήζεσλ θαη 

ππνδηνηθεηήο ζην αεξνδξφκην ηνπ Σαηνΐνπ. Σν 1940 ηνπνζεηήζεθε δηνηθεηήο ηνπ 

αεξνδξνκίνπ ηνπ Φαιήξνπ κεηά ηελ θήξπμε ηνπ Ηηαιφ- Διιεληθνχ πνιέκνπ.  

    Οη Αλακλήζεηο ηνπ γέξν- Μίρνπ, ηηο νπνίεο έρεη γξάςεη ν ίδηνο θαη είραλ 

δεκνζηεπηεί ζηελ πεξηνδηθή έθδνζε Δζληθήο Αληίζηαζεο, αλαθέξνπλ πνιιά 

ζεκαληηθά ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δξάζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο. …κε ξώηεζαλ αλ 

από ηόηε είρα ζθνπό λα βγσ αληάξηεο. Σνπο απήληεζα : «Από ηελ ηζηνξία καο μέξνπκε 

πσο θαλέλαο θαηαθηεηήο δελ έθπγε κνλαρόο ηνπ, κε ην θαιό. Οη ιανί κόλν κε ην ζπαζί 

θαη ην ληνπθέθη θεξδίδνπλ ηε ιεπηεξηά ηνπο». …Σελ Σξίηε ηνπ Πάζρα κε θάιεζε ν 

Τπνπξγόο ηεο Αεξνπνξίαο πνπ είρε παξαιάβεη θείλεο ηηο κέξεο, έλαο από ηνπο θαινύο 

αμησκαηηθνύο πνπ ήμεξα όηη κε εθηηκνύζε θαη πξνζσπηθά. Μνπ ζπλέζηεζε λα 

εηνηκαζηώ γηα λα πάσ καδί ηνπ ζηελ Κξήηε. Σνπ αξλήζεθα λα ηνλ αθνινπζήζσ. Καη 

όηαλ κνπ είπε όηη από ‘θεη ζα αξρίζνπκε ηελ αληίζηαζε ηνπ απήληεζα: « Γελ κπνξνύκε 

λα ηελ αξρίζνπκε θαιύηεξα από εδώ;» Όηαλ αξγόηεξα βγήθα ζην βνπλό κε βνήζεζε 

πνιύ από ην Κάηξν θαη ζπλέηξεμε ζηα πξώηα βήκαηα ηνπ αληάξηηθνπ ηνπ Μσξηά…. 

Απηό ην ίδην θαινθαίξη άξρηζαλ θηόιαο νη πξώηεο ζπλέπεηεο ηεο Καηνρήο. Πξώηα -

πξώηα ζην επηζηηηζηηθό ηνκέα. Σα ηξόθηκα άξρηζαλ λα ιείπνπλ. Σν θάζκα ηεο πείλαο, 

ηα νηθνγελεηαθά βάξε, ε έιιεηςε άιισλ εηζνδεκάησλ, καο έθαλαλ λα ζθεθηνύκε ζαλ 

θαηαθύγην ηελ επαξρία καο. Δθεί ζα βξίζθακε θάπνην ζπγγελή, θαλέλα παηξηθό 

θηεκαηάθη. Έηζη ηνλ Ηνύιην ηνπ 1941 βξέζεθα ζηα Καιάβξπηα. Δθεί πάλσ αλέβαηλαλ 

θάπνπ θαη θάπνπ  κεξηθνί Γεξκαλνί ή Ηηαινί ζαλ ηνπξίζηεο. Από ηα κέζα ηνπ Ηνπιίνπ 

όκσο αλέβεθε κηα κηθξή δύλακε θαξακπηληέξσλ θαη ύζηεξα κηα δηινρία  Ηηαιηθνύ 

ζηξαηνύ. Από ηα Καιάβξπηα καο έδησμαλ όκσο όινπο ζην ηέινο ηνπ Ηνπιίνπ 

πξνθεηκέλνπ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ όια ηα θηήξηα, όπσο καο είπαλ γηα ζηξαηησηηθνύο 

ζθνπνύο… Έλαο ηεξσκέλνο, εθεκέξηνο ζε κηα από ηηο εθθιεζίεο ηεο πόιεσο, πνιύ 

κνξθσκέλνο, κ’ επιεζίαζε από ηνπο πξώηνπο θαη κνπ ‘δεημε κεγάιε εθηίκεζε. Απηόο ν 

παπάο αξγόηεξα κε κύεζε ζην ΔΑΜ. Καη αο είλαη ε κλήκε ηνπ αηώληα, γηαηί πνιιά 

πξνζέθεξε ζηελ αληίζηαζε θαη ηειεπηαία έδσζε θαη απηή ηε δσή ηνπ όηαλ πηάζηεθε από 

ηνπο Γεξκαλνύο ζην ηέινο ηνπ 1943 θαη εθηειέζηεθε ζηηο θπιαθέο ηεο Πάηξαο καδί κε 

θάκπνζνπο άιινπο θαινύο παηξηώηεο… Από ηα θξπκκέλα ξαδηόθσλα αθνύγακε ηα λέα. 

Σα κεηαδίδακε γξαπηά ή πξνθνξηθά.(Ρνδάθεο 1999, ζ.56-58) 

    Με ηελ πξνζσπηθή ηνπ παξέκβαζε ζηελ επαξρία ησλ Καιαβξχησλ αλαπηχζζεηαη 

ην αληάξηηθν ζηελ Καηνρή. Ο Γέξν- Μίρνπ δελ ήηαλ θνκκνπληζηήο. Αλ θαη γλψξηδε 

φηη ζην ΔΑΜ θηλείηαη ην ΚΚΔ, πξνζρψξεζε ζε απηφ. Πξφζθεξε πνιιά ζηελ θίλεζε 

ηεο επαξρίαο. Οη αληηΔΑΜίηεο θαη ν θχθινο ησλ ζπλεξγαηψλ ηνπ ερζξνχ, έπξεπε κε 

θάζε ηξφπν λα ηνλ απνζπάζνπλ απφ ην ΔΑΜ. Έθηαζαλ ζε αθξαίεο θαηαζηάζεηο γηαηί 
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πίζηεπαλ φηη ην γεγνλφο ηεο αλάπηπμεο ηνπ ΔΛΑ ζηε πεξηνρή ηεο Βφξεηαο 

Πεινπνλλήζνπ νθείινληαλ απνθιεηζηηθά ζηνλ γέξν- Μτρνπ. 

    Σν Μάην ηνπ 1942, φηαλ εηνηκάδνληαλ νη πξψηεο νκάδεο γηα ην βνπλφ θαη είρε 

ζπλδεζεί νξγαλσηηθά φινο ν λνκφο Αραΐαο, ε Αζθάιεηα ηεο Πάηξαο ηζάθηζε ην ΔΑΜ 

ζην θέληξν θαη παξέιπζε ηηο θηλήζεηο ηνπο. Ο γέξν- Μίρνπ  γξάθεη ζηηο Αλακλήζεηο 

ηνπ: Σνλ Μάε εθείλεο ηεο ρξνληάο ε νξγάλσζε ησλ Παηξώλ έπαζε κεγάιεο δεκηέο θαη 

ρηππεκέλε όπσο ήηαλ ζηελ εζσηεξηθή ηεο δηάξζξσζε είρε ζρεδόλ απηνδηαιπζεί. 

Αξγόηεξα έπηαζαλ νη αξρέο Καηνρήο ζηελ πόιε ηνπ Αηγίνπ κεξηθνύο πνιίηεο θαη 

αμησκαηηθνύο. Με όια όκσο ηα βαζαληζηήξηα πνπ ηνπο έθακαλ θαη ηνπο μπινδαξκνύο, 

ζηάζεθε αδύλαηνλ λα πηάζνπλ ην κεραληζκό ηεο νξγαλώζεσο θαη δελ θαηέδσζε θαλείο. 

Σν θαινθαίξη ζθνξπηζηήθακε ζηα δηάθνξα ρσξηά κε ηηο επηηξνπέο ζπγθεληξώζεσο 

ηξνθίκσλ θαη έηζη ε ηηαιηθή δηνίθεζε πνπ αζηπλόκεπε θηόιαο ηε ρώξα, δελ είρε πνιιέο 

θξνληίδεο κε εκάο.(Ρνδάθεο 1999,ζ.60)  ηα ηέιε ηνπ 1942 ην ΔΑΜ ηεο Πάηξαο 

αλαζπληάζζεηαη θαη νη θηλήζεηο γηα έλνπιεο νκάδεο πξνρσξνχζαλ.    

    Σν Φιεβάξε ηνπ 1943 νινθιεξψζεθε ε θαηαζηξνθή ησλ Γεξκαλψλ ζην 

ηάιηλγθξαλη θαη ν παγθφζκηνο πφιεκνο παίξλεη άιιε θνξά. ηελ Διιάδα, νη 

Γεξκαλνί απαηηνχλ απφ ηνλ πξσζππνπξγφ, Λνγνζεηφπνπιν, λα εηνηκάζεη ειιεληθφ 

ζηξαηφ γηα ην αλαηνιηθφ κέησπν. Σνλ ίδην κήλα, ην ΔΑΜ θάλεη κεγάιεο δηαδειψζεηο 

ζηελ Αζήλα θαηά ηεο επηζηξάηεπζεο θαη ν πξσζππνπξγφο αλαγθάδεηαη λα δειψζεη 

φηη δελ ζα γίλεη ε επηζηξάηεπζε. Σν Μάξηε ηνπ 1943, νη Γεξκαλνί αλαδεηνχλ λέν 

πξσζππνπξγφ, ελψ νκάδεο απφ λένπο βγαίλνπλ ζην βνπλφ θαη ην αληάξηηθν 

ειεπζεξψλεη ηελ χπαηζξν. Γελ ππάξρεη ρσξηφ πνπ λα κελ ππάξρεη νξγάλσζε ηνπ 

ΔΑΜ.(Ρνδάθεο 1999,ζ.62) Σν γεγνλφο απηφ εμεγεί θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ ΔΛΑ.   
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4.2.Η δξάζε ηνπ ΔΛΑ ζηελ ύπαηζξν 

    Σν 12
ν
 χληαγκα ηνπ ΔΛΑ δξνχζε θπξίσο ζην λνκφ Αραΐαο. Σν πξψην εμάκελν 

ηνπ  1944 είρε νινθιεξσζεί σο κάρηκε ζηξαηησηηθή κνλάδα. Δίρε ρίιηνπο άλδξεο θαη 

ήηαλ κνηξαζκέλνη ζε ηξία ηάγκαηα. Αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαλ θαη πνιινί παηξηλνί. Ζ 

ηνπηθή αζηπλνκία είρε ηηο ιίζηεο κε ηα νλφκαηα θαη ηηο δηεπζχλζεηο θαηνηθίαο ησλ 

ειαζηηψλ, πξνθεηκέλνπ λα ιάβεη θαηά απηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο ηα 

επηβαιιφκελα δηνηθεηηθά κέηξα, φπσο είρε δηαηάμεη ν ππνπξγφο Α. Σαβνπιάξεο. 

Βέβαηα, νη θαηαζηάζεηο απηέο είραλ ειιείςεηο θαη νη παηξηλνί πνπ άλεθαλ ζε απηέο 

πεξηιακβάλνληαλ κε ηνλ ραξαθηεξηζκφ ηνπ αλήθνληνο ζην ζηξαηφ ηνπ ΔΛΑ. 

    Οη θαηαθηεηέο αιιά θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξνχζαλ, 

θαηαδίσθαλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ειαζηηψλ, αλάκεζα ζηνπο νπνίνπο βξίζθνληαλ θαη 

κεξηθά ηνπηθά ζηειέρε ησλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ. Γεληθφηεξα, επηρεηξνχζαλ 

λα ηξνκνθξαηήζνπλ νιφθιεξν ηνλ πιεζπζκφ ηεο πφιεο αιιά θαη ηεο ππαίζξνπ, 

πνιιέο θνξέο κε απεηιεηηθέο αλαθνηλψζεηο. Μία απφ απηέο είλαη ε παξαθάησ 

αλαθνίλσζε ηνπ γεξκαλνχ ζηξαηησηηθνχ δηνηθεηή ηεο Πάηξαο, ζηηο 12 Γελάξε 1944, 

ε νπνία αλαθέξεη φηη όζηηο ππεζηήξηδελ αληάξηαο δηα ηξνθίκσλ, θαηαιύκαηνο ή 

νηνπδήπνηε άιινπ κέζνπ, ήζειε ζεσξεζεί σο ερζξόο ησλ Γεξκαλώλ θαη έπξεπε λα 

αλακέλε ηαο απζηεξνηέξαο ησλ ηηκσξηώλ. Ο ίδηνο δηνηθεηήο ηελ επφκελε κέξα κε 

εηδηθή εηδνπνίεζε ζηνπο ειαηνπαξαγσγνχο αλέθεξε φηη νη αληάξηαη, νη νπνίνη 

απηναπεθαινύλην αλεμάξηεηνλ ύληαγκα ηνπ ΔΛΑ, ήζεινλ λα ηνπο πάξνπλ ην ιάδη 

,θαη ηνπο παξφηξπλε λα αληηζηαζνχλ ζε απηνχο ηνπο ιεζηέο, θαζψο ηνπο ππελζχκηδε 

φηη φπνηνο βνεζήζεη ηνπο αληάξηεο κε πξνκήζεηα ιαδηνχ, ζα εθηεινχληαλ.(Λάδαξεο 

1989, ζ.170) 

    ηηο 19 Μάε ε ηνπηθή λνκαξρία κε δεκνζίεπζή ηεο ζηηο παηξατθέο εθεκεξίδεο 

αλαθνίλσζε φηη θαηόπηλ ησλ δνινθνληθώλ επηζέζεσλ θαη πξάμεσλ ζακπνηάδ ππό ησλ 

θνκκνπληζηηθώλ ζπκκνξηώλ θαη ηεο παξεξκελείαο ησλ επκελώλ πξνζέζεσλ ησλ 

γεξκαληθώλ αξρώλ έλαληη ηνπ ειιεληθνύ ιανύ, εραξαθηεξίδεην νιόθιεξνο ε 

Πεινπόλλεζνο σο δώλε πνιεκηθώλ επηρεηξήζεσλ.(Λάδαξεο 1989,ζ.171) ε απηή ηελ 

αλαθνίλσζε, επίζεο, ε λνκαξρία γλσζηνπνηνχζε ηα κέηξα πνπ έπαηξλαλ ζε βάξνο ηνπ 

πιεζπζκνχ νη Γεξκαλνί, Απαγφξεπαλ ηε ζπγθέληξσζε αηφκσλ πέξα απφ πέληε, ηε 

ιεηηνπξγία αγνξψλ ζε θιεηζηνχο θαη ζε αλνηρηνχο ρψξνπο, ηηο ζπγθνηλσλίεο κε πισηά 

κέζα θαη ηηο κεηαθνξέο θάζε είδνπο, ππφ ηελ απεηιή ηνπ επί ηφπνπ ηνπθεθηζκνχ.  

    Οη Γεξκαλνί εληζρπκέλνη απφ ηξεηο επηπιένλ κεξαξρίεο, πνπ κεηαθέξζεθαλ 

εζπεπζκέλα ζηελ Διιάδα, άξρηζαλ ηηο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηα ησλ 

αληαξηψλ νιφθιεξεο ηεο ρψξαο. ηηο επηρεηξήζεηο απηέο είραλ θαη ηε ζεκαληηθή 

βνήζεηα ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο θαη ε έλαξμή ηνπο ήηαλ απφ ηε βφξεηα  

Πεινπφλλεζν. Ο ΔΛΑ ηεο πεξηνρήο έδσζε ηφηε αξθεηέο κάρεο, κηθξέο θαη κεγάιεο, 

ελαληίνλ ηνπ ερζξνχ. Πην ζεκαληηθή απφ απηέο ζεσξείηαη ε κάρε ζηα Γεκέζηηρα, πνπ 

θξάηεζε απφ ηηο 23 έσο ηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 1944 θαη ζηελ νπνία θαηαθέξζεθε ην 

πξψην κεγάιν ρηχπεκα θαηά ησλ επδψλσλ. ηε κάρε απηή πήξαλ κέξνο 80 Γεξκαλνί, 

60 ρσξνθχιαθεο θαη 400 εχδσλνη, πνπ δηέζεηαλ 6 πνιπβφια. Ο Νηθ. Κνπξθνπιάθνο 
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είρε πξνρσξήζεη ζε έθδνζε εηδηθήο δηαηαγήο, ζηελ νπνία αλέθεξε ηα εμήο : Μηθηόλ 

απόζπαζκα εθ 250 επδώλσλ θαη 50 ρσξνθπιάθσλ ζα θηλεζή αύξην (23/2/1944) πξνο 

εθηέιεζηλ σξηζκέλεο απνζηνιήο. Σν πξώηνλ ηάγκα ζα δηαζέηεη 50 άλδξαο 

γεγπκλαζκέλνπο ππό ηνλ ινραγόλ Κάξινο θαη 3 αμησκαηηθνύο θαη 30 άλδξαο κε 

πνιηηηθήλ πεξηβνιήλ ππό ηνλ ππνινραγόλ Παρήλ θαη 3 αμησκαηηθνύο. Σν δεύηεξνλ 

ηάγκα ζα δηαζέζεη δύλακηλ 70 αλδξώλ θαη ε Αλσηέξα Γηνίθεζηο Υσξνθπιαθήο 50 

νπιίηαο ρσξνθύιαθαο ππό κνίξαξρνλ θαη αλάινγνλ αξηζκόλ αμησκαηηθώλ. Σαθηηθώο 

ην απόζπαζκα ζα ππάγεηαη ππό γεξκαλόλ ινραγόλ πεδηθνύ  όζηηο θαη ζα ξπζκίδε ηα ηεο 

θηλήζεσο θαη δξάζεσο ηνπ, αη έξεπλαη ζα ελεξγώληαη ππό ρσξνθπιάθσλ από θνηλνύ 

κεηά ησλ ελ πνιηηηθή πεξηβνιή επδώλσλ. Σν απόζπαζκα ζα εθνδηαζζή κε άξηνλ θαη 

μεξάλ ηξνθήλ πέληε εκεξώλ, ρνξεγεζεζόκελα ππό ησλ γεξκαληθώλ αξρώλ εληόο ηεο 

ζήκεξνλ. Ζ κάρε ζηα Γεκέζηηρα είρε σο απνηέιεζκα ηελ παλσιεζξία ηνπ ερζξνχ, ν 

νπνίνο είρε απψιεηεο 60 λεθξνχο, πεξηζζφηεξνπο απφ 100 ηξαπκαηίεο θαη 178 

αηρκαιψηνπο απφ ηνπο νπνίνπο 16 ήηαλ Γεξκαλνί. Απφ ηνπο ειαζίηεο ζθνηψζεθαλ 15 

θαη ηξαπκαηίζηεθαλ 18. (Λάδαξεο 1989,ζ.171-172) 

    Σελ ίδηα επνρή ν ΔΛΑ ρηππήζεθε κε ηνλ ερζξφ θαη ζε άιια ζεκεία ηνπ λνκνχ 

Αραΐαο. ηηο 3 Απξίιε 1944 ζην αξαβάιη, ζηηο 4 Απξίιε ζην Γηαθνθηφ θαη ζηηο 9 

ηνπ ίδηνπ κήλα έμσ απφ ην Γεξβέλη, φπνπ θαη αλαηίλαμε κηα εκπνξηθή ακαμνζηνηρία. 

θφησζε 3 Γεξκαλνχο, 7 ζπλεξγάηεο ηνπο θαη αηρκαιψηηζε 60 επδψλνπο θαη 

αζηπλνκηθνχο, ηνπο νπνίνπο εθηέιεζε. ηηο 27 Φεβξνπαξίνπ κηα  νκάδα ηεο ΔΠΟΝ 

ρηχπεζε κηα κηθξή γεξκαληθή θάιαγγα, ζηελ Μέληδαηλα. Σν δεχηεξν  δεθαήκεξν ηνπ 

Απξίιε νη Γεξκαλνί πξαγκαηνπνίεζαλ ζηε Βφξεηα Πεινπφλλεζν εθθαζαξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ ειαζηηψλ, έρνληαο ηελ βνήζεηα απφ πεξηζζφηεξνπο απφ 

ρίιηνπο ηαγκαηαζθαιίηεο, πνπ θηλήζεθαλ απφ Πάηξα, Αίγην, Σξίπνιε θαη Πχξγν. 

(Λάδαξεο 1989,ζ.172-173) 

    Ζ γεξκαληθή ζηξαηησηηθή δχλακε ηνλ Απξίιε ηνπ 1944 ήηαλ ζηελ Πάηξα κε 1200 

άλδξεο, νη νπνίνη απνηεινχζαλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ 749
νπ

 πληάγκαηνο, κε 

δηνηθεηή ηνλ Βφιθηγθεξ. Τπήξραλ επίζεο, θαη πνιιά άιια κηθξά ζηξαηησηηθά 

ηκήκαηα πνπ απνηεινχζαλ ηε θξνπξά ησλ ζηξαηψλσλ θαη ζπγθξνηνχζαλ νκάδεο 

ζακπνηέξ.  Οη Γεξκαλνί εληζρπκέλνη, καδί κε ηαγκαηαζθαιίηεο μεθίλεζαλ ηηο 

δεχηεξεο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπο. Έηζη, έδσζαλ θαη πάιη κηθξέο θαη 

κεγάιεο κάρεο ελαληίνλ ηνπ ΔΛΑ. ηηο 20 Απξίιε ζηε Γιφγνβα δφζεθε ζεκαληηθή 

κάρε ελαληίνλ λαδηζηηθνχ ηάγκαηνο, πνπ θαηεπζπλφηαλ πξνο ηηο πεξηθέξεηεο 

Γνξηπλίαο θαη Μαληηλείαο. Ζ κάρε απηή είρε δηάξθεηα 3
σλ

 σξψλ θαη ηε δηεχζπλε ν 

επηθεθαιήο ηεο 8
εο

 ηαμηαξρίαο ηνπ ΔΛΑ , ινραγφο ηνπ ππξνβνιηθνχ Ησ. 

Παληειάθεο, πνπ είρε θάησ απφ ηηο δηαηαγέο ηνπ ην 2
ν
 ηάγκα ηνπ 12

νπ
 πληάγκαηνο. 

χκθσλα  κε ζρεηηθή αλαθνίλσζε, ηεο ηαμηαξρίαο ην λαδηζηηθφ ηάγκα έπεζε ζε 

ελέδξα θαη δηαιχζεθε, 134 ζηξαηηψηεο θαη 2 αμησκαηηθνί ηνπ ζθνηψζεθαλ θαη πάλσ 

απφ 80 ηξαπκαηίζηεθαλ. κσο, θαη νη αληάξηεο είραλ πνιινχο λεθξνχο ζε απηή ηε 

κάρε. Οη εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ησλ ειαζηηψλ δηήξθεζαλ κέρξη ηεο 27 

ηνπ Απξίιε. Ο Κνπξθνπιάθνο ζε πξνθήξπμή ηνπ είρε παξαηεξήζεη φηη θαηά ηαο 

επηρεηξήζεηο νη ρσξηθνί εγθαηέιεηπνλ ηαο νηθίαο ησλ θαη εθξύπηνλην, παξαζπξόκελνη 
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από ηα ςεπδή θεξύγκαηα ησλ θνκκνπληζηώλ, όηη ζα θαθνπνηεζώζη δήζελ ππό ησλ 

αλδξώλ ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο. Παξάιιεια, αλαθνίλσζε φηη εθεμήο νη 

απνκαθξπλόκελνη εθ ησλ νηθεηώλ ησλ θαη θξππηόκελνη ρσξηθνί έδεη λα έρσζη ππ’ όςηλ 

ησλ, όηη ζα εζεσξνύλην σο ζπλεξγαδόκελνη κε ηνπο αληαξηνθνκκνπληζηάο, ηα δε ελ 

ηαηο νηθίαηο ησλ ή εηο θξππηά αλεπξηζθόκελα ππάξρνληά ησλ ζα εδεκεύνλην.(Λάδαξεο 

1989, ζ.173-174) 

    ηηο 8 Μάε ηνπ 1944 ν ΔΛΑ ρηχπεζε ηα Μπνδατηηθα, κε απνηέιεζκα ηνλ θφλν 3 

γεξκαλψλ. Έπεηηα απφ 9 εκέξεο πξαγκαηνπνίεζε επηδξνκή θαηά ηνπ θπιαθίνπ 

ειέγρνπ, πνπ βξίζθνληαλ ζηνπ Μαξνχδα θνληά ζηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Αζαλαζίνπ, 

κε ζπλέπεηα ηελ απαγσγή 4 επδψλσλ. Σν 12
ν
 χληαγκα ηνπ ΔΛΑ κεηά ην πέξαο ησλ 

δεχηεξσλ εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ  ησλ Γεξκαλψλ γχξηζε θαη πάιη ζηηο βάζεηο 

ηνπ. (Λάδαξεο 1989,ζ.174) Οη δνθηκαζίεο πνπ είρε ππνζηεί, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

αδπλακία ηνπ ζηελ εθαξκνγή πνιιψλ ζηξαηεγηθψλ θαη ζηηο επαθέο ηνπ κε νξηζκέλεο 

πνιηηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ ηνπηθνχ ΔΑΜ, νη νπνίεο δελ ηεξνχζαλ ηνπο θαλφλεο ηεο 

ζπλσκνηηθφηεηαο θαη ηεο επαγξχπλεζεο. 

    Σν αληηζηαζηαθφ θίλεκα ζηελ Αραΐα αιιά θαη ζηελ ππφινηπε Πεινπφλλεζν 

αληηκεησπίδεη  κηα ζνβαξή θξίζε, πνπ απιψλεηαη θαη ζηελ ηνπηθή ειαζίηηθε εγεζία. 

Σε λχρηα ηεο 22αο Απξηιίνπ 1944 θηάλεη ζηελ Αραΐα ν Άξεο Βεινπρηψηεο κε 30 

πεξίπνπ άλδξεο απφ ηε Ρνχκειε. Ο Άξεο Βεινπρηψηεο απνηέιεζε θνξπθαία κνξθή 

ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο θαη ηνπ ιατθνχ θηλήκαηνο εθείλεο ηεο επνρήο. θνπφο 

ηεο επίζθεςήο ηνπ ήηαλ λα αληηκεησπίζεη άκεζα ην πξφβιεκα ηεο αλαδηνξγάλσζεο 

ηνπ πεινπνλλεζηαθνχ ΔΛΑ, θάηη πνπ επηρεηξήζεθε ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Ο Άξεο 

Βεινπρηψηεο καδί κε ηνλ Ησ. Παληειάθε πήξαλ κέξνο ζηε κάρε ζην Βαιηέηζη 

ελαληίνλ ησλ ηαγκαηαζθαιηηψλ. ηε κάρε απηή πνπ έγηλε ζηηο 15 Ηνπλίνπ 1944 πήξε 

κέξνο θαη ην 12
ν
 χληαγκα ηνπ ΔΛΑ. Οη ηαγκαηαζθαιίηεο ζπληξίθηεθαλ, νη 

παηξηψηεο πνπ ήηαλ ζηηο θπιαθέο ηεο θσκφπνιεο αθέζεθαλ ειεχζεξνη θαη νη 

επηθεθαιήο ησλ επδψλσλ πνπ αηρκαισηίζηεθαλ θαηαδηθάζηεθαλ κε ζπλνπηηθή 

δηαδηθαζία ζε ζάλαην θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπθεθίζηεθαλ ζηε Γεκεηζάλα, αθνχ πξψηα 

δηθάζηεθαλ ζηε ηεκλίηζα. Απφ ηνπο ειαζίηεο ηξαπκαηίζηεθαλ 20, ζθνηψζεθαλ 19, 

αλάκεζά ηνπο θαη ν επηθεθαιήο Ησ. Παληειάθεο.(Λάδαξεο 1989,ζ.176) 

    εκαληηθή αθφκα επηρείξεζε, απνηειεί απηή ηεο αλαηίλαμεο ζηελ πεξηνρή ηεο 

Παλαγνπνχιαο κηαο γεξκαληθήο ακαμνζηνηρίαο κε 18 βαγφληα, κε 140 ηφλνπο 

πνιεκηθνχ πιηθνχ. Σελ επηρείξεζε απηή πξαγκαηνπνίεζε κηα ειαζίηηθε νκάδα κε 

επηθεθαιήο ηνλ Γεκ. νισκφ. Οη Γεξκαλνί είραλ απψιεηεο 32 λεθξνχο θαη 

ηξαπκαηίεο, ελψ ζθνηψζεθαλ φινη νη ππάιιεινη ηνπ ηξέλνπ θαη νη 2 απφ ηνπο 22 

νκήξνπο πνπ βξίζθνληαλ ζε θινχβα, ηελ νπνία νη Ναδί ηελ ηνπνζεηνχζαλ πάληα 

κπξνζηά απφ ηηο αηκνκεραλέο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπο. Απφ ηνπο ειαζίηεο 

ζθνηψζεθαλ 4. Σελ ίδηα εκέξα έγηλε κηα ζεηξά απφ εθξήμεηο ζηηο γεξκαληθέο 

απνζήθεο ππξνκαρηθψλ θνληά ζην εξγνζηάζην ηνπ Σαζφπνπινπ, έμσ απφ ηελ Πάηξα. 

ηηο 13 Απγνχζηνπ νκάδα ειαζηηψλ δηάιπζε πνιινχο επδψλνπο ζην Κιάνπο. ηηο 24 

Απγνχζηνπ ηαγκαηαζθαιίηεο πνπ πήγαηλαλ γηα αιιαγή θξνπξάο ελφο θπιαθίνπ ζην 

Κακίλη ηνπ Ληάιηνπ, έπεζαλ ζε ελέδξα αληαξηψλ θαη δηαιχζεθαλ. ηηο 4 επηέκβξε 
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νη γεξκαληθέο ζηξαηησηηθέο δπλάκεηο άξρηζαλ λα απνρσξνχλ απφ ηελ Πεινπφλλεζν, 

εγθαηαιείπνληαο πξψηα απφ φια ηελ Καιακάηα.(Λάδαξεο 1989, ζ.176-178)  

    Λίγεο κέξεο αξγφηεξα, ζηηο 12 επηέκβξε 1944 ε εθεκεξίδα «Οδεγεηήο» ζε άξζξα 

ηεο αλαθέξεη: Όιε ε Διιάδα βξίζθεηαη ζην πόδη. Σν αληάξηηθν ληνπθέθη αληερεί από 

ηνλ Έβξν κέρξη ην Σαίλαξν θαη ν θαηαθαεκέλνο Μσξεάο κέζα ζηηο θιόγεο ηεο κάρεο 

γηα ηε ιεπηεξηά δσληαλεύεη ην 21.  Έλα ζάιπηζκα αθνύγεηαη. Δκπξόο γηα ηελ ιεπηεξηά, 

γηα ηε ιανθξαηία, εκπξόο γηα ηελ απειεπζέξσζε ησλ καξηπξηθώλ καο πόιεσλ πνπ από 

ηαηο θξεκάιεο θαη ηνπο θόλνπο είλαη καπξνληπκέλεο θαη καο πεξηκέλνπλ. Γεξκαλνί θαη 

πξνδόηεο όζνη αθόκα δελ παξαδόζεθαλ ζηνλ ΔΛΑ θεύγνπλ παληθόβιεηνη λα ζσζνύλ 

γηαηί ε ώξα ηεο ηηκσξίαο έθηαζε. Ζ Διιάδα καο αλαπλέεη ηνλ αέξα ηεο ιεπηεξηάο. Από 

ηα εξείπηα θαη ην αίκα ηνπ ηξίρξνλνπ αγώλα μεπεδάεη πάιη πην ηζρπξή, πην δπλαηή 

γεκάηε δσή, πνιηηηζκό κε ηνλ ΔΛΑ, κε ην ΔΑΜ, κε ην ΚΚΔ νδεγεηέο…Σν ΚΚΔ  

πεξήθαλν γηα ηνπο αγώλεο ηνπ βιέπεη ην έξγν ηνπ λα δηθαηώλεηαη από ην ρξόλν θαη γηα 

απηό λα πεξηβάιιεηαη από ηελ θαζνιηθή εκπηζηνζύλε θαη αγάπε ηνπ ιανύ. Απηή ηε 

ζηηγκή νη θάιαγγεο ησλ αληαξηώλ ηνπ ΔΛΑ ζπλνδεπόκελεο από ηηο επρέο θαη ηηο 

κπξηάδεο ηνπ ιανύ βαδίδνπλ αθάζερηεο ην δξόκν ηεο ηηκήο θαη ηνπ κεγαιείνπ. 

Λεπηεξώλνπλ ην Πύξγν, ιεπηεξώλνπλ ηε Μεγαινύπνιε, ιεπηεξώλνπλ ηέινο ηε δεύηεξε 

πξσηεύνπζα ηνπ Μσξεά, ηελ εξσηθή Καιακάηα. Καη πξνρσξάλε… Σώξα ε ζεηξά ηεο 

Σξίπνιεο, ηεο πάξηεο, ηεο Πάηξαο. Ο ιαόο παλεγπξίδεη έμαιινο από ραξά θαη ζαλ 

ρείκαξξνο ζαξώλεη θάζε εκπόδην πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά ηνπ. (εθ.«Οδεγεηήο», θ. 

12.9.1944)           
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4.2.1.Σν ηάγκα ησλ Καιαβξύησλ: Η πξώηε επηηξνπή 

    Σν ηάγκα ησλ Καιαβξχησλ ην αξηζκνχζαλ αξρηθά, 30 κέιε θαη ηέζεθε ππφ ηελ 

αξρεγία ηνπ Αιέμαλδξνπ Παλαγνχιηα, ζηξαηησηηθνχ θαη ηνπ Γηάλλε Καηζηθφπνπινπ, 

θαπεηάληνπ. ηε 1 Ηνπιίνπ ηνπ 1943 παξνπζηάζηεθε ζε απηνχο ν Γεκήηξεο νισκφο, 

έθεδξνο αμησκαηηθφο κε 10 παιηθάξηα. Ζ θαηαγσγή ηνπ ήηαλ απφ ην Λεφληην 

Καιαβξχησλ.  Ζ νκάδα ηνπ Καηζηθφπνπινπ θαη ηνπ νισκνχ νλνκάζηεθε 

«Τπαξρεγείν  Καιαβξχησλ», ην νπνίν φηαλ έθπγε ν γέξν- Μίρνπ ρσξίζηεθε ζε 

κηθξέο νκάδεο πνπ γπξλνχζαλ ζηα ρσξηά ηεο επαξρίαο θαη δεκηνπξγνχζαλ 

νξγαλψζεηο , ζε φπνηα δελ ππήξραλ. Οη Ηηαινί θηλνχζαλ κεγάιεο δπλάκεηο γηα λα 

θαηαπλίμνπλ ην θίλεκα. ηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 1943 δηέηαμαλ επηζηξάηεπζε ησλ 

δψσλ. Κάιεζαλ φινπο ηνπο ρσξηθνχο λα παξνπζηάζνπλ ηα δψα ηνπο ζηα Καιάβξπηα. 

κσο ζην δξφκν ηελ είραλ ζηήζεη αληάξηεο θαη ηνπο εκπφδηζαλ, γπξλψληαο ηνπο 

πίζσ. Οη Ηηαινί άξρηζαλ λα αληηιακβάλνληαη πσο ε αληίζηαζε ζηελ επαξρία έρεη 

αξρίζεη λα έρεη κεγάιε δχλακε θαη πσο ε εμνπζία ηνπο έρεη θαηαξξεχζεη, αθνχ φπσο 

θάλεθε απφ απηφ ην πεξηζηαηηθφ θαλείο δελ δείρλεη λα ηνπο θνβάηαη πιένλ.(Ρνδάθεο 

1999,ζ.110)  

    Ο Κ. Φαξκάθεο είρε ζηφρν λα έξζεη ζε επαθή θαη κε ηνπο άιινπο λνκνχο ηεο 

Πεινπνλλήζνπ θαη λα ζπλελψζεη φιεο ηηο νξγαλψζεηο ηνπ λνκνχ Αραΐαο. ηηο 

25/3/1942, ζηέιλεηαη ζηα Καιάβξπηα ν Κψζηαο Καξαράιηνο, θνξησκέλνο κε 

ζθξαγίδεο, πξνθεξχμεηο θαη άιιν πιηθφ ηνπ ΔΑΜ. Μεηά ηα Καιάβξπηα 

θαηεπζχλζεθε πξνο ηα Μαδέηθα γηα λα ζπλαληήζεη ηηο εθεί νξγαλψζεηο. Ο 

Καξαράιηνο, αθνχ έθαλε ηηο επαθέο πνπ ρξεηάδνληαλ, ζπγθάιεζε επαξρηαθή 

ζχζθεςε, ε νπνία έγηλε κέζα ζε κηα ζπειηά ζην ρσξηφ ησλ Καζηξηψλ. ε απηή ηε 

ζχζθεςε πήξαλ κέξνο επηά άηνκα, πνπ απνηέιεζαλ θαη ηελ πξψηε επαξρηαθή 

επηηξνπή ην ΔΑΜ Καιαβξχησλ. Γελ θαηάθεξαλ , φκσο  λα εμαζθαιίζνπλ 

αληηπξνζψπνπο απφ πνιιά  ρσξηά, αλάκεζά ηνπο ήηαλ ε ηξέδνβα, ην Ληβάξηδη , ην 

νπσηφ θαη άιια Καιαβξπηνρψξηα. Γξακκαηέαο ηεο επαξρηαθήο επηηξνπήο ηνπ ΔΑΜ 

εθιέρηεθε απφ εθείλνπο πνπ πήξαλ κέξνο ζηε ζχζθεςε, ν Φίιηππνο 

Αλαζηαζφπνπινο.(Ρνδάθεο 1999, ζ.42-43) 

    ε απηή ηελ πξψηε επαξρηαθή ζχζθεςε εθθξάδεηαη θαη ε πξψηε δηαθσλία ζρεηηθά 

κε ην ζθνπφ ηεο νξγάλσζεο. Ο Καξαράιηνο είρε εληνιή απφ ηελ Πάηξα λα θάλεη 

πνιηηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ ΔΑΜ, πνπ ζα ζηήξηδαλ κειινληηθά κηα επαλαζηαηηθή 

νξγάλσζε, φκσο ν Αιέθνο Βνπξηζάλεο θαη ν Αιέμαλδξνο Παλαγνχιηαο κηινχζαλ γηα 

επαλάζηαζε, ππνζηεξίδνληαο πσο δελ είλαη θαηξφο γηα αδξάλεηα. Ο Καξαράιηνο ηνπο 

εμήγεζε ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηδαλ, φηη νη Ηηαινί είραλ δεκηνπξγήζεη δίθηπν 

ζπλεξγαηψλ πνπ ηνπο ελεκέξσλε γηα φια θαη φηη ζε θάζε ρσξηφ είραλ πηάζεη θάπνηνλ 

πνπ ηνπο έδηλε πιεξνθνξίεο. Παξφια απηά ν Αιέμαλδξνο επέκελε λα νξγαλσζεί θαη 

λα βγεη ζην βνπλφ αληάξηηθν, αιιά ν Καξαράιηνο επέβαιε ηειηθά ηηο απφςεηο ηνπ θαη 

ζηνπο άιινπο.(Ρνδάθεο 1999,ζ.44)  

    Έηζη, μεθίλεζε κηα πξνζπάζεηα γηα ηε δεκηνπξγία νξγάλσζεο ζε θάζε ρσξηφ. 

Μέρξη ην θζηλφπσξν ηνπ 1942 είραλ δεκηνπξγεζεί ζηαζεξέο νξγαλψζεηο ηνπ ΔΑΜ 
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ζηα 60 ρσξηά απφ ηα 90 πνπ είρε ε επαξρία ησλ Καιαβξχησλ. ηα ηέιε ηνπ 1942
 
ε 

επαξρία ησλ Καιαβξχησλ ήηαλ έηνηκε  λα πξνσζήζεη ηνλ έλνπιν αγψλα. ηα κέζα 

ηνπ Απξίιε είρε ζπγθξνηεζεί ζηελ Πάηξα ην πξψην Πεινπνλλεζηαθφ Γξαθείν ηνπ 

ΔΑΜ απφ ηνλ Κ. Φαξκάθε. ηαλ ν Φαξκάθεο έθηαζε ζηελ Πάηξα έθαλε ακέζσο 

ζπλδέζεηο κε ηελ Καιακάηα θαη ηελ Σξίπνιε, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηήζεη ηνλ ζηφρν 

ηνπ, ηελ πξνψζεζε ηεο δεκηνπξγίαο νξγαλψζεσλ θαη ζηνπο άιινπο λνκνχο. 

    Όζηεξα απφ απηέο ηηο θηλήζεηο, ε Πάηξα δέρηεθε έλα ρηχπεκα κε απνηέιεζκα, λα 

ζπιιεθζνχλ βαζηθά ζηειέρε ηεο νξγάλσζεο ηνπ ΔΑΜ. Ζ αζθάιεηα ηεο Πάηξαο 

κέζσ θάπνησλ θαηαδνηψλ, πνπ ελεκέξσλαλ ηνπο Ηηαινχο, αθνχ εληφπηζε ηηο 

παξάλνκεο νξγαλψζεηο ηνπ ΔΑΜ, ηνπο νδήγεζε εθεί. Πηάζηεθε ν Κ. Φαξκάθεο θαη 

θάπνηνη άιινη αγσληζηέο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1943 δηθάζηεθαλ ζηελ Σξίπνιε θαη 

θαηαδηθάζηεθαλ ζε θπιάθηζε γηα αξθεηά ρξφληα. Έηζη, ε νξγάλσζε ηεο Πάηξαο 

παξέιπζε έσο φηνπ ζηάιζεθε εθεί ν Γακβέηαο γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ Φαξκάθε. 

Ζ επαξρία ησλ Καιαβξχησλ ζπγθξνηεκέλε απφ άπνςε αληίζηαζεο, κέλεη 

απνθνκκέλε απφ ην θαζνδεγεηηθφ θέληξν ηεο Πάηξαο. (Ρνδάθεο 1999,ζ.45) 
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4.2.2.Η κάρε ζην Λεόληην 

    Ζ κάρε ηνπ Λενληίνπ είλαη ε αξρή κηαο άιιεο επνρήο γηα ηελ Αληίζηαζε ζηε 

Βφξεηα Πεινπφλλεζν. ηε κάρε απηή, ην 12
ν
 χληαγκα αληηκεηψπηζε ππέξηεξεο 

Ηηαιηθέο δπλάκεηο, πνπ είραλ γηα αξρεγφ ηνπο ηνλ  «Αληαξηνθάγν».  Οη αληάξηεο ηνπ 

ΔΛΑ είραλ απνθηήζεη κεγάιε δχλακε θαη πνιχ πνιεκηθφ πιηθφ, ηα φπια πνπ 

έξηρλαλ νη Άγγινη θαη ηα φπια πνπ είραλ πάξεη απφ ηνπ 300 Ηηαινχο ηνπ 

«Αληαξηνθάγνπ». Ζ κάρε απηή ηειείσζε κε ζπληξηπηηθή ήηηα ησλ Ηηαιψλ πνπ 

άθεζαλ λεθξνχο, ηξαπκαηίεο θαη αηρκαιψηνπο. (ηαζάηνο 1996, ζ.60-61)Ζ Ηηαιία 

παξαδφζεθε ζηηο 9 επηεκβξίνπ 1943 θαη έηζη νη κφλνη θαηαθηεηέο πνπ έκεηλαλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αραΐαο ήηαλ νη Γεξκαλνί. 

    Οη αληάξηεο θαηάθεξαλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ, λα απμήζνπλ ηελ δχλακή ηνπο θαη 

λα ειέγρνπλ φιε ηελ χπαηζξν ηεο Αραΐαο. Οη Ηηαινί επεηδή είραλ απνθαζίζεη λα 

πλίμνπλ ην αληάξηηθν, είραλ κεηαθέξεη εδψ ηζρπξά ηάγκαηα κε πιήξε εμνπιηζκφ, ηνπ 

νπνίνπ κεγάιν κέξνο πέξαζε ζηνπο αληάξηεο. Μεγάιεο νκάδεο πξνζρψξεζαλ, ηφηε 

ζηνλ ΔΛΑ. Ο  Γέξν –Μίρνπ γξάθεη ζηηο ζεκεηψζεηο ηνπ γηα ηε κάρε απηή ηα εμήο: 

…ην ρσξηό Λεόληην βξηζθόηαλ ην ύληαγκα ηνπ Γέξν- Βιάζε κε αλεπηπγκέλα θπιάθηα 

ζηηο νδεύζεηο πξνο Ραθίηα Αίγηνλ θαη Μαδαξάθη- Πάηξαο. Δθεί ζπλελλνήζεθαλ καδί 

ηνπ θαη αλέιαβε εθείλνο λα θαιύςεη γηα κηα-δπν κέξεο εθείλε ηελ πεξηνρή. Σελ επόκελε 

εκέξα 13 Ηνπιίνπ ζηηο 2 ε ώξα θάπνην ζεκείσκα πνπ ήξζε κε ιίγεο γξακκέο από ην 

Γέξν- Βιάζε καο γλώξηδε πσο δύλακε ηάγκαηνο κέζνλ θαθίδηα- Μαδαξάθη-Ραθίηα 

βαδίδεη κε θαηεύζπλζε ην Λεόληηνλ. Εήηαγε νδεγίεο. Ακέζσο θιήζεθαλ νη άιινη δύν ηνπ 

ηξαηεγείνπ θαη ηνπο εδήισζε ν αξρεγόο πσο πξέπεη λα δνζεί έλα κάζεκα ζε απηόλ ηνλ 

θ. Αληαξηνθάγν θαη πσο ε απόθαζή ηνπ ήηαλ λα πάεη θνληά ζην ζύληαγκα ηνπ γέξν-

Βιάζε. Δίδε πσο είραλ ελδνηαζκνύο ζηελ αξρή, ν θαπεηάληνο θαη ν πνιηηηθόο, αιιά 

κπξνο ζηελ επηκνλή ηνπ ππνρώξεζαλ. Σνλ παξαθάιεζαλ όκσο λα πάλε απηνί θνληά ζην 

ύληαγκα θαη εθείλνο λα δηεπζύλεη ηε κάρε από ην ρσξηό αθνύ νξγαλώζεη θαη ηα 

κεηόπηζζελ κηα θαη ήμεξε θαιά ηα κέξε. Όζν λα παξζνύλε απηέο νη απνθάζεηο θαη λα 

δνζνύλ νη νδεγίεο, θάλεθαλ ηα πξώηα ηηαιηθά ηκήκαηα θαη ν γέξν- Βιάζεο ζύκθσλα κε 

ηηο νδεγίεο πνπ είρε αλέπηπμε ηηο δπλάκεηο ηνπ. Από ηνπο εμήληα άλδξεο ηνπ 

ηξαηεγείνπ πήξαλ ηνπο ηξηάληα ν Πεινπίδαο θαη ν Ωξίσλαο ελώ κηα άιιε νκάδα από 

δεθαπέληε εζηάιζεθαλ λα πηάζνπλ κηα ζηελσζηά ζηα λώηα ηνπο. ηα δύν πνιπβόια 

ζέζεσο ηα αλέιαβε ν Ωξίσλαο θαη ν Πεινπίδαο πήγε θνληά ζην γέξν-Βιάζε. Οη ζέζεηο 

καο ήηαλ πιενλεθηηθέο. Έλα δίθηπν πιεξνθνξηώλ αλαπηύρζεθε γξήγνξα πξνο ηηο 

ζπγθνηλσλίεο ηεο Πάηξαο θαη αιινύ πνπ δνύιεςε εμαηξεηηθά. Γύν από ηνπο θαινύο 

λένπο ηνπ ρσξηνύ ν Μηραιόπνπινο θαη ν Μπαθξόδνο έδεημαλ εμαηξεηηθέο ηθαλόηεηεο, 

θαη δνύιεςαλ εληαηηθά. Ήμεξα θάζε ζηηγκή θάζε ιεπηνκέξεηα γηα ηηο θηλήζεηο ησλ 

ερζξώλ θαζώο θαη γηα ηελ πνξεία ηεο κάρεο. Έλαο αμησκαηηθόο πνπ ήηαλ θνληά κνπ σο 

επηηειήο κε ηα δεθαπέληε παηδηά, βνήζεζαλ ζ’ όιεο ηηο επαθέο θαη ηηο ζπλδέζεηο κε ηα 

γεηηνληθά ρσξηά. Σα πνιπβόια ηνπ Ωξίσλα άξρηζαλ λα γαδώλνπλ θαη έθαλαλ ζξαύζε 

ζηα κεηαγσγηθά ηεο θάιαγγνο πνπ βάδηδε δίρσο πξνθύιαμε θαη παξνπζίαδε έηζη έλαλ 

πξώηεο ηάμεσο ζηόρν. … Ο ήιηνο είρε αξρίζεη λα γέξλεη θαηά ηε δύζε θαη ε κάρε δελ 

είρε θξηζεί αθόκα παξά ηηο ζνβαξέο απώιεηεο πνπ είραλ νη Ηηαινί. Κακηά ελίζρπζε δελ 
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εθδειώζεθε εθείλν ην απόγεπκα από θακηά από ηηο ηξεηο επαξρίεο. Δίρε εκπηζηνζύλε 

ζην ηάγκα ηνπ Αληαξηνθάγνπ ε Ηηαιηθή δηνίθεζε. ηάιζεθαλ νη ηειεπηαίεο νδεγίεο θαη 

πιεξνθνξίεο κνπ θαη δηεηάζζεην κηα εμόξκεζε γεληθή γηα λα εμαλαγθάζνπλ ηνπο 

Ηηαινύο ζε παξάδνζε σο ην βξάδπ. … Ζ κάρε είρε πνιιέο δηαθπκάλζεηο, όηαλ ζηηο 10 

ηε λύρηα, ύζηεξα από κηα ζπειιώδε επίζεζε ησλ δηθώλ καο πνπ έκνηαδε κ’ εθείλεο ηνπ 

Διιελντηαιηθνύ, άξρηζαλ λα απσζνύληαη νη Ηηαινί. Με ην «αέξα» ησλ αληαξηώλ καο, 

νη Ηηαινί εγθαηέιεηςαλ ηα νρπξσκέλα ζπίηηα θαη ην ζρνιείν γηα λα πηάζνπλε ηακπνύξηα 

ζ’ έλα ςήισκα πνπ εδέζπνδε ηνπ ρσξηνύ θαη από εθεί πίζηεπαλ λα θαιύςνπλ ηελ έμνδό 

ηνπο ξίρλαλε ρηιηάδεο ρεηξνβνκβίδεο πνπ έθαλαλ έλα δαηκνληζκέλν θξόην θαη 

αληηιαινύζαλ νη γεηηνληθέο ραξάδξεο. Απ’ ην ρσξηό κνπ πνπ ήηαλ θαη απνζήθε 

ππξνκαρηθώλ ζηάιζεθαλ δύν ηξία θνξηώκαηα ππξνκαρηθά κέζα ζηε λύρηα γηα λα ‘ρνπλ 

ηα πνιπβόια ηελ απγή ηεο επόκελεο 14
εο

 Ηνπιίνπ πνπ ηειείσζε ε κάρε. Από άιια ρσξηά 

ήξζαλε ηξόθηκα γηα ηνπο καρόκελνπο πνιεκηζηέο καο. αλ θόληεπε λα μεκεξώζεη 

ζηάιζεθε ν αθόινπζνο κε ην άινγν λα δώζεη ηηο ηειεπηαίεο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο 

πνπ είρακε.  

…Ο αγγειηαθόξνο πνπ έζηεηια, έλαο παιηόο ηζνπάλνο κε όρη θαζάξην παξειζόλ πνπ 

θνληά καο είρε γίλεη έλαο εμαίξεηνο αγσληζηήο θαη πήξε ην ςεπδώλπκν «Μηανύιεο», 

όηαλ έθηαζε ζηνλ πξννξηζκό ηνπ, είδε λα γίλεηαη ε ηειεπηαία επίζεζε ησλ δηθώλ καο 

θαη ηνπο Ηηαινύο λα ζεθώλνπλ ιεπθή ζεκαία. Έηζη άξρηζε ε παξάδνζε. Δθείλνο καδί κε 

άιινπο κάδεπαλ ηνλ νπιηζκό θαη ηα άιια άθζνλα πιηθά θαη ιάθπξα πνπ πέξαζαλ ζηα 

ρέξηα καο καδί κε ηνπο αηρκαιώηνπο. θνησκέλνη θαη πιεγσκέλνη αλάθαηα κε ηα 

κεηαγσγηθά ήηαλ θαηεζπαξκέλνη εδώ θαη εθεί. Δκείο ηαπηόρξνλα ζηείιακε έλαλ Ηηαιό 

αγγειηαθόξν κε δηθό καο ζπλνδό θαη έλα γξάκκα πξνο ηνλ ζηξαηησηηθό Γηνηθεηή ηεο 

Αηγηαιείαο. Σνπ εθάλακε γλσζηά ηα απνηειέζκαηα πνπ είρε απηή ε κάρε ζε βάξνο ηνπ 

ηκήκαηόο ηνπ θαη αθόκε πσο εκείο δελ είρακε ηα κέζα γηα λα πεξηπνηεζνύκε ηόζνπο 

ηξαπκαηίεο όπνπ έκεηλαλ ζηελ πεξηνρή καο. Παξαθαιέζακε λα ζηείινπλ έλα ηκήκα ηνπο 

από εθαηό άλδξεο ηνπιάρηζηνλ κε γηαηξνύο θαη λνζνθόκνπο γηα λα παξαιάβνπλ ηνπο 

ηξαπκαηίεο.  

… Ζ κάρε θξάηεζε δεθαέμη ώξεο. Άξρηζε ζηηο 13 θαη ηειείσζε ζηηο 6 ε ώξα ηεο 14
εο

 

Ηνπιίνπ 1943.(Ρνδάθεο 1999, ζ.121-129) 

    Μεηά ηε κάρε ηνπ Λενληίνπ θαηέξξεπζε ε ηηαιηθή εμνπζία ζηελ επαξρία ησλ 

Καιαβξχησλ. ηα Καιάβξπηα έκεηλε κφλν κηα Καξακπηληεξία. ηελ επαξρία ησλ 

Καιαβξχησλ δεκηνπξγήζεθαλ νξγαλψζεηο ηνπηθψλ απηνδηνηθήζεσλ, θάζε ρσξηφ είρε 

ηελ ηνπηθή ηνπ απηνδηνίθεζε θαη ην ηνπηθφ ηνπ ιατθφ δηθαζηήξην. ε θάζε ρσξηφ 

ππήξραλ ηνπηθέο νξγαλψζεηο ηνπ ΔΑΜ, ηεο λενιαίαο, ΔΠΟΝ, ηνπ εθεδξηθνχ ΔΛΑ, 

ηεο Αιιειεγγχεο, ΔΑ, ηνπ ΚΚΔ θαη αξγφηεξα ηεο πνιηηνθπιαθήο, ΔΠ. Οη ΔΑΜηθέο  

νξγαλψζεηο ησλ ρσξηψλ θξφληηδαλ ηελ θίλεζε ηνπ Αληηζηαζηαθνχ Αγψλα. Μάδεπαλ 

πιεξνθνξίεο, ρξήζηκεο γηα ηνλ ΔΛΑ, ζπγθέληξσλαλ ηξφθηκα θαη πιηθά, 

πεξηθξνπξνχζαλ ην ρσξηφ θαη πξνεηδνπνηνχζαλ έγθαηξα γηα θηλήζεηο ησλ ερζξψλ . 

Σέινο, πξέπεη λα αλαθεξζεί ζε απηφ ην ζεκείν, πσο φιε ε θίλεζε γηα ηελ νξγαλσηηθή 

ζπγθξφηεζε έγηλε κεηά ηε κάρε ζην Λεφληην.                  
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4.2.3.Σν αληάξηηθν ζηα ρσξηά ησλ Καιαβξύησλ: Η δξάζε ηνπ 

«Αληαξηνθάγνπ» 

    Ζ νκάδα ηνπ ΔΛΑ ζηελ Αηγηαιεία φζν πεξλνχζε ν θαηξφο κεγάισλε αθφκα 

πεξηζζφηεξν. Γηα λα θαηαθέξεη λα ζπλδεζεί κε δησθφκελνπο πνπ δνχζαλ ζε νξεηλέο 

πεξηνρέο θαη επνκέλσο λα επεθηείλεη ηε δξάζε ηεο, ρσξίζηεθε ζηα ηξία. ηελ 

χπαηζξν ηεο  Αραΐαο νη νξγαλψζεηο ηνπ ΔΑΜ πιήζαηλαλ. Αλάγθε ηεο επνρήο 

απνηεινχζε ε ζχλδεζε ηνπ αληάξηηθνπ κε ην νξγαλσκέλν ηκήκα ηνπ ιανχ, γηα λα 

κπνξέζεη λα πξνρσξήζεη ν ιατθφο αγψλαο. Ζ πξψηε νκάδα απφ ηνλ ΔΛΑ ηεο 

Αηγηαιείαο κε επηθεθαιήο ηνλ Μειά, παιηφ ππαμησκαηηθφ ρσξνθπιαθήο, έκεηλε ζηελ 

Αηγηαιεία. Ζ δεχηεξε νκάδα, κε επηθεθαιήο ηνλ Κνινθνηξψλε, θαηεπζχλζεθε πξνο 

ηελ Αλαηνιηθή Αηγηαιεία θαη πξνο ηα Καιάβξπηα. ηφρνο ηεο νκάδαο απηήο ήηαλ λα 

απνθαηαζηήζεη ιατθέο αξρέο ζηα ρσξηά. Ζ ηξίηε νκάδα, κε επηθεθαιήο ηνλ Γέξν- 

Μίρνπ, θηλήζεθε πξνο ην θέληξν ησλ Καιαβξχησλ. Δθεί ππήξρε έηνηκε νκάδα, πνπ 

ήζειε λα πξνζρσξήζεη ζηνλ ΔΛΑ. ηαλ έθαλε ηελ εκθάληζε ηεο ε νκάδα ηνπ 

ΔΛΑ ζην Υεικφ, θηλεηνπνηήζεθαλ νη πνιηηηθέο νξγαλψζεηο ηνπ ΔΑΜ ζηα ρσξηά. Ζ 

πην δπλακηθή νξγάλσζε ηνπ ΔΑΜ ήηαλ εθείλε ζην ρσξηφ Μαδέηθα, ε νπνία έθαλε θαη 

ην πξψην ζακπνηάδ ζηελ επαξρία. Έθνςε ηηο ηειεγξαθνθνιψλεο απφ ηα Μαδέηθα 

πξνο ηα Καιάβξπηα, ζηακαηψληαο έηζη ηελ επηθνηλσλία αλάκεζα ηνπο. Οη Ηηαινί, 

φηαλ έκαζαλ γηα ηελ εκθάληζε αληαξηψλ, αλαζηαηψζεθαλ. Ζ νκάδα ηνπ ΔΑΜ 

δηέδσζε φηη έθηαζαλ κεγάιεο δπλάκεηο αληαξηψλ, εθαηνληάδεο θαη ρηιηάδεο άληξεο  

ζην Υεικφ. Έηζη, νη Ηηαινί δελ κπφξεζαλ λα πάξνπλ κέηξα ελαληίνλ ηνπο. Ζ νκάδα 

απηή ηνπ ΔΛΑ, έθηαζε θαη ζην ρσξηφ Καζηξηά, ην ρσξηφ ηνπ Φίιηππνπ 

Αλαζηαζφπνπινπ, γξακκαηέα ηεο επαξρηαθήο επηηξνπήο ηνπ ΔΑΜ. Ζ νκάδα κπήθε 

ζην ρσξηφ κε επαλαζηαηηθά ηξαγνχδηα, δεκηνπξγψληαο ελζνπζηαζκφ ζηνπο 

θαηνίθνπο. Απφ θάζε ρσξηφ, αθνινχζεζαλ ην αληάξηηθν δπν- ηξεηο άληξεο. (Ρνδάθεο 

1999,ζ.69) 

    Γεληθά, κε ηελ εκθάληζε ηεο νκάδαο ηνπ ΔΛΑ ζηελ επαξρία ησλ Καιαβξχησλ, 

άιιαμαλ εληειψο ηα πξάγκαηα. Οπζηαζηηθά ε επαξρία ειεπζεξψζεθε. Οη Ηηαινί 

θξαηνχζαλ κφλν, ηα Καιάβξπηα θαη ηα Μαδέηθα. ηα ρσξηά, απφ ηα νπνία πέξαζε ε 

νκάδα ηνπ ΔΛΑ εγθαηαζηάζεθαλ αξρέο απηνδηνίθεζεο θαη ιατθά δηθαζηήξηα. 

Δπίζεο, νη παξάλνκεο νξγαλψζεηο ηνπ ΔΑΜ εκθαλίζηεθαλ θαλεξά ζηα ρσξηά θαη 

νκάδα ηνπ ΔΛΑ πεξλνχζε θαζεκεξηλά απφ δχν- ηξία ρσξηά. Οη νξγαλψζεηο έθαλαλ 

ζακπνηάδ ζηηο ηειεθσληθέο γξακκέο θαη ζηνπο δξφκνπο. 

    Ζ κηθξή νκάδα αληαξηψλ ειεπζέξσζε, έηζη, φιε ηελ επαξρία θαη αλαζηάησζε πνιχ 

ηνπο Ηηαινχο θαη ηνπο Γεξκαλνχο, νη νπνίνη απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1942 είραλ αξρίζεη 

λα εγθαζίζηαληαη ζηελ Πάηξα. Ζ νκάδα ηνπ ΔΛΑ, πνπ πιήζαηλε ζπλερψο, ην πξψην 

πξάγκα πνπ έθαλε ήηαλ λα εθαξκφζεη ηελ πξφηαζε, πνπ είρε θάλεη ν Αιέμαλδξνο 

Βνπξηζάλεο, ζηελ πξψηε επαξρηαθή ζχζθεςε. Να ρηππήζεη, δειαδή, θάζε πξνδφηε 

θαη ζπλεξγάηε ηνπ θαηαθηεηή. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ραινχζαλ νη ζπλεξγαζίεο. 

Έηζη, ε νκάδα ηνπ ΔΛΑ ζθφησζε κεξηθνχο ζπλεξγάηεο ησλ θαηαθηεηψλ, νη νπνίνη 
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ήηαλ αξθεηά θπληθνί, άιινπο ηνπο καζηίγσζε θαη άιινπο ηνπο  δίθαζε ζε 

ζάλαην.(Ρνδάθεο 1999,ζ. 73)       

    Οη Ηηαινί , πξνθεηκέλνπ λα εμαθαλίζνπλ ηελ νκάδα θέξλνπλ εληζρχζεηο απφ ηελ 

ππφινηπε Διιάδα. Έηζη, θέξλνπλ θαη ηνλ ηαγκαηάξρε Αηκίιην Γθαζπάξν, ηνλ 

«Αληαξηνθάγν». Ο Αηκίιηνο Γθαζπάξν είρε ηηκεζεί απφ ηνπο Ηηαινχο αθνχ, είρε 

πνιεκήζεη ηνπο αληάξηεο ηνπ Σίην ζηε Γηνπγθνζιαβία. Σνλ έθεξαλ ζην Αίγην θαη ηνπ 

έδσζαλ 300 επίιεθηνπο γηα λα ρηππήζεη ηνπο αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ. Έηζη, ν 

«Αληαξηνθάγνο» μεθηλά ηηο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηνπ ΔΛΑ, θνξψληαο 

ζην θαπέιν ηνπ κηα κεγάιε ηαηλία πνπ έγξαθε «ΑΝΣΑΡΣΟΦΑΓΟ» ζηα 

ειιεληθά.(Ρνδάθεο 1999, ζ.111) 

    Δθείλε ηελ πεξίνδν, ηνλ Ηνχλην ηνπ 1943, ζηελ Πεινπφλλεζν έθηαζε κηα νκάδα 

εκπεηξνπφιεκσλ αληαξηψλ ηνπ ΔΛΑ. Ζ νκάδα απηή έθηαζε εδψ κεηά απφ κήλπκα 

ηνπ Γ. Αγγειφπνπινπ ζην γεληθφ επηηειείν ηνπ ΔΛΑ ζηε Ρνχκειε. ηελ νκάδα 

αλήθνπλ 80 δνθηκαζκέλα επίιεθηα ζηειέρε. Έηζη, ε νκάδα πέξαζε κε βάξθεο απφ ηε 

Μαξαζηά Ρνχκειεο ζηελ Αηγηάιεηα. κσο, ηαιαηπσξήζεθαλ αξθεηά γηαηί ν αέξαο 

ηνπο ράιαζε ηα ζρέδηα θαη δε βξέζεθαλ κε ην ζχλδεζκν γηαηί είραλ βγεη καθξηά απφ 

ην ζεκείν ζπλάληεζεο. Πξνρψξεζαλ κφλνη ηνπο πξνο ην βνπλφ, ρσξηζκέλνη ζε δχν 

νκάδεο. Ξεκέξσζαλ ζην Μηθξφλη, φπνπ έπξεπε λα βξνπλ εθεί ηνλ γέξν- Μίρνπ, αιιά 

εθείλνο δελ είρε θηάζεη αθφκα. Δπηθνηλψλεζαλ κε ηηο νξγαλψζεηο ησλ ρσξηψλ θαη 

πιεξνθνξήζεθαλ φηη ν Μίρνπ είλαη ζηα Καιάβξπηα, έηζη μεθίλεζαλ γηα ηελ Αγία 

Λαχξα.(Ρνδάθεο 1999, ζ.112) Μέζα ζε ηέηνηεο ζπλζήθεο, ε εζληθή αληίζηαζε ζηα 

ρσξηά ηνπ λνκνχ Αραΐαο δπλακψλεη θαηά ηνπ ερζξνχ. 
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4.2.3.1.Η επηρείξεζε ζηα Καιάβξπηα 

    Οη δπλάκεηο, νη νπνίεο ζα επηρεηξνχζαλ ηνλ αθαληζκφ ησλ Καιαβξχησλ 

εμαζθαιίζηεθαλ απφ ηνλ Καξι θνλ Λε νπίξ. Ο Καξι θνλ Λε νπίξ, ζηηο 25 

Ννεκβξίνπ ηνπ 1943 εμέδσζε δηαηαγή πξνο ηηο κνλάδεο πνπ ζα έπαηξλαλ κέξνο ζηελ 

επηρείξεζε απηή. χκθσλα κε ηε δηαηαγή απηή νη εληζρπκέλεο κνλάδεο  ζην ρψξν 

Πάηξα- Μαδέηθα- Καιάβξπηα- Σξππηά  ζα θάλνπλ επηρείξεζε δηαθξίβσζεο θαη 

εθθαζάξηζεο ελαληίνλ ησλ ερζξηθψλ ζπκκνξηψλ ζην ρψξν απηφ. Ζ δηαηαγή 

πεξηιάκβαλε ηελ εμνιφζξεπζε ησλ ζπκκνξηψλ πνπ βξίζθνληαη ζηνπο αλαθεξζέληεο 

ρψξνπο. Δπίζεο, πεξηιακβάλεη έξεπλα ησλ πεξηνρψλ γηα θνκκνπληζηέο, φπια, πιηθφ, 

πξνπαγάλδεο θ.α. ρεηηθά κε ηε θαηάηαμε θαη ηε δηνίθεζε ησλ κνλάδσλ, ζηε Γεληθή 

Γηνίθεζε νξίδεηαη ν Αληηζπληαγκαηάξρεο Wolfinger. Οξίδνληαη δχν ζψκαηα, ην 

ζψκα Wolfinger θαη ην ζψκα Gnass, κε δηνηθεηή ηνλ Ίιαξρν Gnass. Σν ζψκα 

Wolfinger θαζαξίδεη κε δχν ηάγκαηα ην ρψξν Αίγην- Γνπκελίηζα- Καιάβξπηα θαη 

πξνρσξεί κε έλα εληζρπκέλν ηάγκα θαηά κήθνο ηνπ δξφκνπ Πάηξα- Υαιαλδξίηζα 

πξνο ηα Καιάβξπηα. Σν ζψκα Gnass είλαη ζπγθεληξσκέλν ηελ «θαζνξηζκέλε κέξα» 

ζηε Βπηίλα, πξνσζείηαη κέρξη ηα Μαδέηθα θαη ζην χςνο ηνπ πεξάζκαηνο 

βνξεηνδπηηθά ησλ Μαδέηθσλ θαη εκπνδίδεη ηε δηαθπγή πξνο λφην ησλ ερζξψλ πνπ 

δηαθεχγνπλ. Αθφκα, ζηε δηαηαγή ιέγεηαη κε ζαθήλεηα, λα γίλεηαη άκεζε θαη 

αδπζψπεηε επίζεζε θαη θαηαζηξνθή ηνπ εκθαληδφκελνπ ερζξνχ κε ηε ρξήζε φισλ 

ησλ βαξέσλ φπισλ. Υσξηά απφ ηα νπνία ζα ππξνβνινχλ, λα θανχλ θαη νη άλδξεο λα 

εθηειεζηνχλ.(Ρνδάθεο 1999, ζ.258-260) 

    Γηα λα πξαγκαηνπνηήζνπλ ηε δηαηαγή, έπξεπε λα θαηαιάβνπλ ηελ πεξηνρή. Γηα λα 

γίλεη απηφ, απαηηνχληαλ έλα ζηξαηησηηθφ ζρέδην πνπ ην θαηαζηξψλεη ν επηθεθαιήο 

ηεο επηρείξεζεο. Σν ζρέδην απηφ φκσο, ζε γεληθέο γξακκέο, έγηλε γλσζηφ ζηνπο 

αληάξηεο. 
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4.2.3.2.Οη αληηδξάζεηο ηνπ ΔΛΑ 

    ηελ πεξηνρή ζα έπαηξλαλ κέξνο δπλάκεηο, πνπ ζα μεθηλνχζαλ απφ ηελ Πάηξα, ην 

Αίγην, ηνλ Πχξγν, ηελ Σξίπνιε θαη ην Ξπιφθαζηξν. Οη δπλάκεηο απηέο έπξεπε λα 

θπθιψζνπλ απφ παληνχ ηνλ Υεικφ, πνπ ζεσξνχληαλ ζηήξηγκα ησλ αληαξηψλ. Οη 

θηλήζεηο ησλ ερζξηθψλ κνλάδσλ, φκσο, άθελαλ ειεχζεξε φιε ηελ πεξηνρή Ζιείαο θαη 

κεγάιν κέξνο ηεο Αξθαδίαο. Οη αληάξηεο δελ είραλ ηνλ θαηάιιειν νπιηζκφ θαη ηα 

πιηθά, επνκέλσο, δελ κπνξνχζαλ λα δψζνπλ κάρε παξάηαμεο ελαληίνλ ησλ κνλάδσλ 

απηψλ. Ζ αληίδξαζε ησλ αληαξηψλ ζην γεξκαληθφ ζρέδην ήηαλ αληάξηηθα ρηππήκαηα 

απφ ηα πίζσ. Καηαζηξψζεθε, έηζη, έλα ζρέδην αληίδξαζεο απφ ηνπο αληάξηεο, ην 

νπνίν δπζηπρψο έκαζαλ νη Γεξκαλνί. Μέζα ζηελ Πάηξα, ν εθεδξηθφο ΔΛΑ 

εηνηκάδεηαη λα ρηππήζεη ηελ νπηζζνθπιαθή θαη λα δεκηνπξγήζεη αβεβαηφηεηα γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο Πάηξαο. Ο «Διπηδνθφξνο», έλαο ραθηέο ησλ Γεξκαλψλ θάξθσλε ηελ 

ΔΑΜηθή νξγάλσζε ηεο Πάηξαο κέζσ Αζθάιεηαο Παηξψλ. Έηζη, ν «Διπηδνθφξνο» ην 

Ννέκβξην ηνπ 1943 είρε θαηαθέξεη λα κάζεη πνιιά γηα ηηο παξάλνκεο νξγαλψζεηο ηεο 

Πάηξαο. Δίρε δεκηνπξγήζεη θαη νξγαλψζεη έλα δίθηπν πξαθηφξσλ κέζα ζηηο 

νξγαλψζεηο. ηα ηέιε ηνπ Ννέκβξε ηνπ 1943 φιε ε νξγάλσζε ηνπ ΔΑΜ ήμεξε θαιά 

φηη νη ερζξνί γλσξίδνπλ αξθεηά ζρεηηθά κε ηηο παξάλνκε δνπιεηά ηεο, γηα απηφ 

αξρίδεη κηα δηαδηθαζία απνκάθξπλζεο ησλ πην εθηεζεηκέλσλ ζηειερψλ. Πίζηεπαλ φηη 

κε απηφλ ηνλ ηξφπν ζα ζηακαηνχζαλ ηε δξάζε ησλ ραθηέδσλ.(Ρνδάθεο 1999, ζ.261) 

    Σνλ Γεθέκβξε ηνπ 1943 νη Γεξκαλνί αξρίδνπλ ηηο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο, 

πνπ ζα θαηαιήμνπλ ζηε ζθαγή ησλ Καιαβξχησλ. Ζ νξγάλσζε ηεο Πάηξαο, 

εηνηκάδεηαη λα ρηππήζεη ηηο νπηζζνθπιαθέο, γηα λα πξνθαιέζεη ηαξαρή ζην ζρέδην.  

Δηδνπνηείηαη ε Μεξαξρία θαη φιεο νη δπλάκεηο ηνπ ΔΛΑ. Σειηθά, ε Μεξαξρία 

θαηέζηξσζε έλα ζρέδην αληίδξαζεο ηνπ ΔΛΑ, ην νπνίν καηαηψζεθε κε παξέκβαζε 

ησλ Καιαβξπηηλψλ παξαγφλησλ, πνπ απαηηνχζαλ λα κελ γίλνπλ κάρεο ζηελ πεξηνρή, 

γηαηί πίζηεπαλ φηη έηζη ζα έζσδαλ ηελ πφιε ηνπο. Δπηθεθαιήο ηνπ εθεδξηθνχ ΔΛΑ 

ζηελ Πάηξα είλαη ν Λάθεο Απνζηνιφπνπινο, αλζππνινραγφο. Δηνηκάδεη ηνλ 

εθεδξηθφ ΔΛΑ θαη ηνλ βγάδεη έμσ απφ ηελ Πάηξα, κε ζθνπφ λα πξαγκαηνπνηήζεη 

ρηχπεκα ζηα κεηφπηζζελ ησλ Γεξκαλψλ.(Ρνδάθεο 1999, ζ.262)        
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4.2.3.3.Σν έγθιεκα: Γεπηέξα 13/12/1943 

    Οη Γεξκαλνί θαη νη γεξκαλνληπκέλνη ηζνιηάδεο ηέζζεξεηο κέξεο έκεηλαλ ζηα 

Καιάβξπηα, φπνπ  πξνζπαζνχζαλ λα καληξψζνπλ φζνπο έκπαηλαλ ζην ρσξηφ γηα λα 

κελ μεθχγνπλ. ηηο 11 Γεθεκβξίνπ 1943 έγηλαλ νη ηειεπηαίεο δηαδηθαζίεο πξηλ ηελ 

επηρείξεζε. Σν ηειεπηαίν βξάδπ πξηλ ηελ επηρείξεζε, ζηάιζεθαλ άλζξσπνη λα 

θέξνπλ φζνπο εμαθνινπζνχζαλ λα κέλνπλ έμσ απφ ηα Καιάβξπηα. Αλ δελ 

επέζηξεθαλ ζηα Καιάβξπηα απεηινχζαλ πσο ζα έθαηγαλ ην ρσξηφ, αθνχ είραλ θάςεη 

πξψηα κεξηθά ζπίηηα αληαξηψλ. Έηζη, έπεηζαλ φηη δελ ζα θαηέζηξεθαλ φιν ην ρσξηφ 

αλ γπξλνχζαλ κέζα νη θάηνηθνη. θνπφο ηνπο ήηαλ, λα εγθισβίζνπλ φζν ην δπλαηφλ 

πεξηζζφηεξνπο. ηηο 12 Γεθεκβξίνπ 1943 ηα πξάγκαηα άιιαμαλ. Ο αξρεγφο εηνίκαδε 

ηνπο άλδξεο γηα ηελ επηρείξεζε Καιάβξπηα, πνπ ζα γίλνληαλ ηελ επφκελε κέξα, ελψ 

είρε δειψζεη φηη ηφηε ζα έθεπγαλ. Γφζεθε εληνιή ζηνπο άληξεο λα ιεειαηήζνπλ ηα 

Καιάβξπηα, άξπαμαλ πθαληά, πξνηθηά θαη αληηθείκελα απφ ηα ζπίηηα. ια απηά, 

βέβαηα, ελδηέθεξαλ ηνπο γεξκαλνληπκέλνπο Έιιελεο θαη φρη ηνπο Γεξκαλνχο. 

Κάπνηνη απφ ηνπο γεξκαλνληπκέλνπο κίιεζαλ κε ππεθθπγέο ζηνπο Καιαβξπηηλνχο 

θαη άθεζαλ λα ελλνεζνχλ πνιιά. ηα Καιάβξπηα ππήξρε κηα αλεζπρία, αιιά νη 

Γεξκαλνί ζπλέρηδαλ λα θαζεζπράδνπλ ηνλ θφζκν. ιε ηε λχρηα θπθινθνξνχζαλ 

πιεξνθνξίεο απφ ζπίηη ζε ζπίηη αιιά δελ κπνξνχζαλ λα θάλνπλ ηίπνηα. Δθείλε ηε 

λχρηα δφζεθαλ νη δηαηαγέο ηνπ νινθαπηψκαηνο απφ ηνλ Υίηιεξ θαη ηνλ Κάηηει θαη ε 

εθηέιεζε εμειίρηεθε ζε θηελσδία.(Ρνδάθεο 1999,ζ.331-333) 

    Σε Γεπηέξα 13 Γεθεκβξίνπ 1943, απφ λσξίο ην πξσί ρηππνχζαλ νη θακπάλεο ησλ 

εθθιεζηψλ ζηα Καιάβξπηα. Οη άλζξσπνη βγαίλνπλ απφ ηα ζπίηηα ζην δξφκν ζέινληαο 

λα κάζνπλ ηη ζπκβαίλεη. Έηζη φινη, θαηεπζχλνληαη πξνο ηελ πιαηεία, φπνπ θάπνηνο 

ηνπο πιεξνθνξεί φηη νη Γεξκαλνί πνπ θεχγνπλ ζέινπλ λα κηιήζνπλ ζηνπο θαηνίθνπο. 

Όζηεξα αθνχγεηαη κηα θσλή πνπ δηαηάδεη ηνπο αλζξψπνπο λα ζπγθεληξσζνχλ φινη 

ζην δεκνηηθφ ζρνιείν, λα κελ κείλεη θαλείο ζηα ζπίηηα, άληξεο, γπλαίθεο, παηδηά, 

γέξνη θαη άξξσζηνη. Γηέηαμαλ επίζεο, ν θαζέλαο λα πάξεη κηα θνπβέξηα ζην ρέξη θαη 

ςσκί γηα κηα εκέξα, νη άλδξεο λα πάξνπλ καδί ηνπο θαζκάδεο θαη θηπάξηα γηα λα 

επηζθεπαζηνχλ νη δξφκνη. Οη Γεξκαλνί θαη νη γεξκαλνληπκέλνη πεξηθέξνληαλ ζηνπο 

δξφκνπο, ρηππνχζαλ ηηο πφξηεο θαη απεηινχζαλ φπνηνλ έκελε ζην ζπίηη. Μπξνζηά 

ζηελ είζνδν ηνπ ζρνιείνπ νη Γεξκαλνί έβαιαλ ζε ζεηξά φζνπο έθηαλαλ. Ξερψξηδαλ 

ηνπο άλδξεο απφ ηηο γπλαίθεο, ηηο νπνίεο ηηο νδεγνχζαλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ. 

Μαδί κε ηηο γπλαίθεο έβαδαλ ηνπο πνιχ γέξνπο θαη ηα αλήιηθα παηδηά, ηα θάησ απφ 

13-14 ρξνλψλ. Οη γπλαίθεο πνπ έκπαηλαλ ζηηο δχν αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ, 

πξνζπαζνχζαλ λα δνπλ ηη γίλεηαη έμσ ζεθψλνληαο ε κία ζηα ρέξηα ηελ άιιε γηα λα 

θηάζνπλ ζηα παξάζπξα, πνπ ήηαλ ςειά. Σνπο άλδξεο ηνπο νδήγεζαλ ζην ρσξάθη ηνπ 

Καππή, πνπ  ήηαλ ακθηζεαηξηθφ θαη γχξσ είραλ ηνπνζεηήζεη πνιπβφια, κε ηηο θάλεο 

πάλσ ζηνπο άλδξεο πνπ ζπγθεληξψζεθαλ εθεί. Ξαθληθά θάλεθαλ θαπλνί απφ ηα 

ζπίηηα, ν επηθεθαιήο ηεο επηρείξεζεο Έξκεζκπεξγθ ήηαλ κέζα ζηα Καιάβξπηα, νη 

άλδξεο πνπ ήηαλ εθνδηαζκέλνη κε ηα φξγαλα ππξθαγηψλ έβαδαλ θσηηά ζε θάζε ζπίηη 

ηνπ ρσξηνχ. Οη άλδξεο πνπ ήηαλ εγθισβηζκέλνη ζηνπ Καππή, έβιεπαλ ηηο θσηηέο λα 

δψλνπλ θαη ην ζρνιείν. Σφηε έπεζε κηα θσηνβνιίδα, ήηαλ ην ζχλζεκα γηα ηελ ηειηθή 
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ιχζε ηεο επηρείξεζεο. Σα πνιπβφια πνπ ήηαλ γχξσ απφ ηνπο ζπγθεληξσκέλνπο 

θξνηάιηζαλ θαη θαζψο ρηππηφληνπζαλ απφ ηηο ζθαίξεο έπεθηε ν έλαο πάλσ ζηνλ 

άιινλ. Κάπνηνη θαηαπιαθψζεθαλ πξηλ δερηνχλ ζθαίξεο, πνιινί ηξαπκαηίζηεθαλ 

αιιά δελ πέζαλαλ θαη ζπλέρηζαλ λα δνπλ θάησ απφ ηα πηψκαηα, πνπ ηνπο είραλ 

πιαθψζεη. ηαλ ηα πνιπβφια ζψπαζαλ, ζεθψζεθε απφ ην ζσξφ ν Μήηζνο 

Οηθνλφκνπ θαη θψλαμε: «Δκέλα γηαηί κε ζθνηώλεηε; Ο αδεξθόο κνπ είλαη ζηελ νκάδα 

ςπραγσγίαο ησλ Γεξκαλώλ ζηελ Σξίπνιε». Οη Γεξκαλνί ηαξαγκέλνη πνπ ππήξραλ 

κεηά απφ ηφζεο ζθαίξεο αθφκα δσληαλνί, δηέηαμαλ ραξηζηηθέο βνιέο, αθνχ δελ 

έπξεπε λα κείλεη θαλείο δσληαλφο. Έηζη, κπήθαλ κέζα ζην ζσξφ θαη άξρηζαλ λα 

ηξαβνχλ ηα πηψκαηα θαη ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο δίλνληάο ηνπο ραξηζηηθή βνιή. κσο, 

νη ζθαίξεο ηειείσζαλ θαη δελ είραλ ρξφλν λα θσλάμνπλ άιινπο απφ ηνλ νηθηζκφ, έηζη 

παίξλνπλ ηνπο θαζκάδεο θαη ηα μηλάξηα θαη ζπάδνπλ ηα θεθάιηα ησλ ζπκάησλ επί 

ηφπνπ. Ο Έκεξζκπεξγθ ξίρλεη ην ζήκα γηα αλαρψξεζε, δχν θσηνβνιίδεο. Έηζη, ζηελ 

πίεζε ηνπο λα θχγνπλ άθεζαλ κεξηθνχο δσληαλνχο. Σφηε νη γπλαίθεο, πνπ είραλ 

αλέβεη ζηα παξάζπξα, έζπαζαλ κε ηα ρέξηα ηνπο ηα ηδάκηα θαη κπφξεζαλ λα 

πεδήμνπλ απφ εθεί έμσ. Ζ έμνδνο ησλ γπλαηθψλ απφ ην ζρνιείν, ην νπνίν είρε 

αξρίζεη λα πηάλεη θσηηά, ήηαλ δξακαηηθή. Πνδνπαηήζεθαλ αιιά, ηειηθά θαηάθεξαλ 

λα βγνπλ ζην πξναχιην. Οη Γεξκαλνί δελ έθαλαλ ηίπνηα γηα λα ηηο ζηακαηήζνπλ, νη 

πεξηζζφηεξεο έθπγαλ γηα ην ζηαζκφ θαη γηα ηα ρσξάθηα, καθξηά απφ ηε θσηηά. Σα 

Καιάβξπηα θαίγνληαλ φιε ηε λχρηα. Κάησ απφ ηα πηψκαηα ζην ιφθν ηνπ Καππή, 

βξέζεθαλ κηζνδσληαλνί 14 άλδξεο. κσο ηα ηξαγηθφηεξα πξφζσπα ηεο ηξαγσδίαο 

απηήο, ήηαλ νη γπλαίθεο. χκθσλα κε καξηπξίεο, ην βξάδπ ζηάζεθαλ ζε θάπνην 

ππφζηεγν, πνπ δελ είρε θαεί, άλαςαλ κηα κεγάιε θσηηά θαη ε θαζεκία ζξελνχζε θαη 

κνηξνινγνχζε ηνπο δηθνχο ηεο. (Ρνδάθεο 1999,ζ.333-340)  
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4.2.3.4.Η αλαδηνξγάλσζε ηνπ ΔΛΑ 

    Ο ΔΛΑ έρεη αξρίζεη λα γίλεηαη πξαγκαηηθά ηζρπξή ζηξαηησηηθή δχλακε. 

Δμαζθάιηζε πάξα πνιιά φπια θαη απηφ είρε σο απνηέιεζκα λα πξνζρσξήζνπλ ζε 

απηφλ ρηιηάδεο άλζξσπνη. Δθηφο απφ ηνπο Ηηαινχο πνπ απηνκφιεζαλ ζηνλ ΔΛΑ, 

πνιινί αμησκαηηθνί θαη ζηξαηηψηεο πνπινχζαλ φπια ζηνλ ΔΛΑ απφ ηνλ Αχγνπζην 

ηνπ 1943 θαη έπεηηα. Έηζη, έγηλε ε αλαζχληαμε ηνπ ΔΛΑ.  

Σν επηέκβξην, κεηά ηελ παξάδνζε ηεο Ηηαιίαο ζηάιζεθε ζηελ Πεινπφλλεζν ν 

αληηπξφζσπνο ηνπ ΚΚΔ ζηνλ ΔΛΑ, Πνιχδσξνο Γαληειίδεο θαη αλέιαβε πνιηηηθφο 

ηνπ Γεληθνχ Αξρεγείνπ. Ο Π. Γαληειίδεο έθπγε ακέζσο γηα ηε ηξέδνβα, φπνπ ζα 

γηλφηαλ ε Πακπεινπνλλεζηθή χζθεςε. Σν αξρεγείν έζηεηιε πξφζθιεζε ζε φιεο ηηο 

ζηξαηησηηθέο θαη πνιηηηθέο νξγαλψζεηο ηεο Πεινπνλλήζνπ γηα ηελ ζχζθεςε, ε νπνία 

νξίζηεθε ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 1943 ζην ρσξηφ ηεο ηξέδνβαο. Σν ρσξηφ θηινμελνχζε 

κε ραξά ηνπο αληηπξνζψπνπο φιεο ηεο Πεινπνλλήζνπ. Ζ ζχζθεςε έγηλε ζηελ 

εθθιεζία. Δθηφο απφ ηνπο αληηπξνζψπνπο, παξαβξέζεθαλ εθεί  θαη πνιινί ρσξηαλνί. 

Πξφεδξνο ηνπ Πξνεδξείνπ εθιέρηεθε απφ ζπλέιεπζε ν Μίρνπ.(Ρνδάθεο 1999,ζ.231) 

ηε ζχζθεςε ηεο ηξέδνβαο εμεηάζηεθαλ φια ηα πξνβιήκαηα ηνπ 

εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα ζηελ Πεινπφλλεζν θαη πάξζεθαλ απνθάζεηο θαη γηα 

ηελ αλαδηνξγάλσζε ηνπ ΔΛΑ. 

    Ζ ζχζθεςε ηειείσζε ζηηο 28 Ννεκβξίνπ 1943, θξάηεζε ηξεηο νιφθιεξεο κέξεο. 

Μεηά ην πέξαο ηεο ν Μίρνπ έθπγε γηα ην αξρεγείν ηεο Βηζνθάο ησλ Καιαβηχησλ, 

φπνπ έκελε. κσο, φηαλ νη Γεξκαλνί ηελ βνκβάξδηζαλ ζηηο 29 Ννεκβξίνπ ν γέξν 

Μίρνπ δελ ήηαλ εθεί, δελ είρε πξνιάβεη λα θηάζεη. ην δξφκν πιεξνθνξήζεθε γηα ην 

βνκβαξδηζκφ ηεο Βηζνθάο θαη φηη ην αξρεγείν ήηαλ πηα ζηελ Αγία Λαχξα, αθνχ είρε 

πάξεη κήλπκα απφ ην Αίγην, είρε πξνιάβεη λα κεηαθεξζεί εθεί απφ ην βξάδπ ηεο 28 

Ννεκβξίνπ.(Ρνδάθεο 1999,ζ.233) 
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5.Η ζύγθξνπζε 

 

5.1.Σα ηάγκαηα θαη ε εμόλησζε ηνπ 6
νπ

 πληάγκαηνο ηνπ ΔΛΑ 

    Οη ηειεπηαίνη κήλεο ηνπ 1943 θαη νη πξψηνη ηνπ 1944 απνηέιεζαλ γηα ηελ πφιε ηεο 

Πάηξαο, αιιά θαη γηα φιν ην λνκφ Αραΐαο, κηα αηκαηεξή πεξίνδν. ηε δεκηνπξγία 

φιεο απηήο ηεο ηξαγηθήο θαηάζηαζεο είραλ ζπκβάιεη ηφζν νη αληάξηεο, φζν θαη νη 

Γεξκαλνί. Σνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο ηνλ ρψξηδε κηα αγεθχξσηε έρζξα. Οη αληάξηεο  

εθηεινχζαλ ζπλέρεηα, θαη απηνί πνπ ζπλεξγάδνληαλ κε ηνλ ερζξφ εθκεηαιιεχνληαλ 

απηή ηελ θαηάζηαζε ηεο πείλα θαη ηνπ ζαλάηνπ ηνπ ιανχ. Σν ίδην άζρεκα ήηαλ ηα 

πξάγκαηα θαη ζηελ χπαηζξν, φπνπ νη αληάξηεο έθαλαλ ζπιιήςεηο θαη πξνρσξνχζαλ 

ζε εθηειέζεηο. Σα ζηξαηφπεδα ηνπ ΔΛΑ γεκίδνπλ  Έιιελεο, θαηεγνξνχκελνη σο 

«πξνδφηεο» ή «αληηδξαζηηθνί». 

     Γηα λα θαηεγνξεζεί θάπνηνο σο «πξνδφηεο» ή «αληηδξαζηηθφο» ήηαλ αξθεηφ λα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ Αγγιηθή απνζηνιή ή λα αλήθεη ζε θάπνηα άιιε παηξησηηθή 

νξγάλσζε εθηφο απφ ην ΔΑΜ. ηα Καιάβξπηα, εθηειέζηεθε έλαο έθεδξνο 

ππνινραγφο ηνπ ππξνβνιηθνχ, ν Γεσξγ. Γαζθαιφπνπινο, επεηδή είρε ζηελή επαθή κε 

ηνπο Άγγινπο. ηελ Πάηξα εθηειέζηεθε, επίζεο ν κφληκνο ινραγφο ηνπ ππξνβνιηθνχ 

Γεσξγ. Αιεμφπνπινο, επεηδή είρε επαθέο κε ηνπο αλψηαηνπο αμησκαηηθνχο ζηελ 

Αζήλα θαη έθαλε θηλήζεηο γηα έλνπιε αληίζηαζε θαηά ηνπ ερζξνχ. ηελ ίδηα ινγηθή, 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα θαη έμσ απφ ηελ Πάηξα κηα ζεηξά απφ 

εθηειέζεηο.(Λάγαξεο 1946,ζ.93-94) 

    πσο πξνείπα, ζηελ ηξαγηθή απηή θαηάζηαζε πνπ επηθξαηνχζε ζπλέβαιιαλ εθηφο 

απφ ηνπο αληάξηεο θαη νη Γεξκαλνί. Οη ζπιιήςεηο θαη νη εθηειέζεηο νκήξσλ απφ ηνπο 

Γεξκαλνχο ήηαλ νκαδηθέο θαη πνιχ ζπρλέο. ιε απηή ε  ηξαγηθή θαηάζηαζε είρε 

θαηαξξαθψζεη ηνπο θαηνίθνπο ηεο Πάηξαο θαη ησλ πεξηνρψλ. Ήηαλ φινη 

ηξνκνθξαηεκέλνη.  

    Σφηε, φινη ζηξάθεθαλ ζηνλ Γεζπφηε ηεο πφιεο Αληψλην Παξάζρε, ν νπνίνο φκσο 

αδπλαηνχζε λα θηλεζεί πξνζθέξνληαο ηε βνήζεηά ηνπ, επεηδή ήηαλ θιηλήξεο. Έηζη, 

έγηλε κηα θίλεζε λα παξαηηεζεί ηνπ ζξφλνπ ηνπ ή λα δεηήζεη έλα βνεζφ Δπίζθνπν γηα 

λα κπνξεί κε ηε βνήζεηα ηνπ λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηελ πφιε. Ζ θίλεζε 

απηή φκσο απέηπρε.(Λάγαξεο 1999,ζ.95)      

    Οη Γεξκαλνί απνθάζηζαλ λα εμνληψζνπλ ην 6
ν
 χληαγκα ηνπ ΔΛΑ θαη ν 

δηνηθεηήο ηεο 117 Μεξαξρίαο Κπλεγψλ πνπ ήηαλ ζηελ Πεινπφλλεζν είρε δειψζεη: 

Μόλν αλ ζα γίλνπλ πνπιηά νη αληάξηεο ζα γιηηώζνπλ απηή ηε θνξά. Οη Γεξκαλνί 

ζπγθέληξσζαλ φιεο ηηο δπλάκεηο πνπ είραλ ζηε Διιάδα θαη ζχκθσλα κε ηνπο 

ππνινγηζκνχο ηνπ δηνηθεηή ηνπ 6
νπ

 πληάγκαηνο, Δκκαλνπήι Βαδαίνο ππνινγίδεηαη 

φηη ε δχλακε απηή πιεζίαδε ηνπο 12.000 , έλαο ππεξβνιηθφο αξηζκφο θαζψο νη 

Γεξκαλνί δελ είραλ ηφζεο δπλάκεηο ζηε δηάζεζή ηνπο. Έηζη, ν θχξηνο ζηφρνο ησλ 

ηειεπηαίσλ εθθαζαξηζηηθψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ε εμφλησζε ηνπ 6
νπ

 πληάγκαηνο ηνπ 
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ΔΛΑ. Σα θέληξα ησλ γεξκαληθψλ επηρεηξήζεσλ ήηαλ ε Σξίπνιε, ην Ξπιφθαζηξν 

θαη ην Αίγην. Ζ θίλεζε ησλ Γεξκαλφ- Σζνιηάδσλ ήηαλ εμ αξρήο ε θχθισζε ηνπ 6
νπ

 

πληάγκαηνο. Απηφ ζεκαίλεη θχθισζε ηεο Κπιιήλεο θαη ηνπ Υεικνχ, ν νπνίνο 

θηάλεη κέρξη ην Φελεφ. Ζ έδξα ηνπ 6
νπ

 πληάγκαηνο ηνπ ΔΛΑ ήηαλ ζην ρσξηφ 

Γθηφδα ηνπ Φελενχ. (Ρνδάθεο 1999, ζ.466-467) 

    Απφ πξνεγνχκελεο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο νη Γεξκαλνί γλψξηδαλ φηη νη 

αληάξηεο ηνπ Υεικνχ δηέθεπγαλ ζηελ Αξθαδία θαη απηή ηε θνξά θξφληηζαλ λα 

απνθιείζνπλ θάζε δηαθπγή. Έηζη, ζηα πιαίζηα απηά νη επηρεηξήζεηο έρνπλ ζηφρν ηελ 

Κνξηλζία θαη ηελ επαξρία ησλ Καιαβξχησλ, πεξηνρέο φπνπ βξίζθνληαλ ην 6
ν
 

χληαγκα. Ζ έδξα ηεο 8
εο

 Σαμηαξρίαο ηνπ ΔΛΑ απφ ηηο 25Μαΐνπ 1944 έσο ηηο 28 

Ηνπλίνπ 1944 ήηαλ ζηε Λπθνπξία ησλ Καιαβξχησλ θαη ε έδξα ηεο 3 Μεξαξρίαο 

βξίζθνληαλ ζηα Σξφπαηα Γνξηπλίαο θνληά ζηα Καιάβξπηα. Ζ θίλεζε ησλ Γεξκαλψλ 

θαη ησλ Σζνιηάδσλ δελ γίλεηαη κε εληαία θάιαγγά αιιά κε πνιιέο  κηθξέο νκάδεο θαη 

σο βαζηθφ ζηφρν έρεη λα κελ αθήζεη θαλέλα ζεκείν δηαθπγήο ζηνπο αληάξηεο. Ζ 

αξρηθή ζέζε ηνπ πληάγκαηνο ήηαλ λα αληηκεησπίζεη θαηά κέησπν ηνλ ερζξφ, αθνχ 

φκσο ελεκεξψζεθε γηα ηε δχλακή ηνπ άιιαμε γλψκε θαη πάξζεθε ε απφθαζε λα 

ειηρζνχλ κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ε επίζεζε λα πέζεη ζην θελφ. Οη Γεξκαλνί γλψξηδαλ 

ηελ απφθαζε ηνπ 6
νπ

 πληάγκαηνο γηα επίζεζε θαηά κέησπν θαη ηηο ζέζεηο ηνπ. Γελ 

γλψξηδαλ φκσο ηελ αιιαγή ηεο απφθαζήο ηνπο. Ζ θίλεζή ηνπο ινηπφλ, ήηαλ λα 

θπθιψζνπλ απφ παληνχ ην χληαγκα, αιιά έπεζαλ ζην θελφ. χκθσλα κε ηελ 

αιιαγή ζέζεο ην Α Σάγκα ηνπ πληάγκαηνο θηλήζεθε κέζα ζηελ Κνξηλζία κε ζηφρν 

λα δξάζεη ζηα κεηφπηζζελ ηνπ ερζξνχ. Σν Β θαη ην Γ Σάγκα έδηλε κηθξέο κάρεο, πνπ 

επηβξάδπλαλ ηελ θίλεζε ησλ Γεξκαλψλ. κσο θάπνηα ζηηγκή, ε αιιαγή απηή έγηλε 

γλσζηή ζηνπο Γεξκαλνχο θαη πξνζάξκνζαλ ηηο θηλήζεηο ηνπο αλάινγα. ηφρνο ηνπο, 

φπσο πξναλαθέξζεθε, ήηαλ λα απνθφςνπλ ηε δηαθπγή ησλ αληαξηψλ ηνπ 6
νπ

 

πληάγκαηνο πξνο ηα Καιάβξπηα θαη απφ θεη ζε κέξε πνπ είλαη έμσ απφ ην ρψξν ησλ 

επηρεηξήζεσλ. Οη θάηνηθνη ησλ ρσξηψλ απφ φπνπ πεξλνχλ νη Γεξκαλφ- Σζνιηάδεο 

παίξλνπλ ηα βνπλά έρνληαο θαηαζθεπάζεη θαηαθχγηα ζηα θαηαγψγηά ηνπο 

επηζηξσκέλα κε ρψκα, φπνπ έθξπςαλ ηα πξάγκαηά ηνπο.(Ρνδάθεο 1999,ζ.468)  

    ηηο 17 Ηνπιίνπ 1944 γεξκαληθφ αεξνπιάλν θαηέβεθε ρακειά ζηε πεξηνρή ηνπ 

Φελενχ ππξνβφιεζε θαη έξημε πξνθεξχμεηο κε αηληγκαηηθφ πεξηερφκελν: Έιιελεο 

πξνζνρή! 17, 18, 19 Ηνπιίνπ. Καλείο δελ θαηαιάβαηλε ηη ζήκαηλαλ νη εκεξνκελίεο 

απηέο. ηηο 18 Ηνπιίνπ έθιεηζαλ ην 6
ν
 χληαγκα ζηα δπηηθά ηνπ Φελενχ, νξεηλφ 

ζπγθξφηεκα ατηάο, Κιάπεο, Σξηαληαθπιιηά, βνπλά ηεο Εαξνχριαο θαη Σαξζνχ θαη 

θαηάθεξαλ λα θηάζνπλ ζην ρσξηφ Γθηφδα, ηελ έδξα ηνπ πληάγκαηνο. Σν χληαγκα 

είρε απνζπξζεί φκσο έμη ρηιηφκεηξα καθξηά απφ ηνπ Γθηφδα, ζην ρσξηφ Καιχβηα 

Φελενχ. Ο Βαδαίνο θαηάιαβε ηελ θαηάζηαζε θαη απνθάζηζε ην Β Σάγκα λα πεξάζεη 

ηηο γξακκέο ηνπ ερζξνχ πξνο ηελ Αξθαδία θαη ην Γ Σάγκα θαη ε δηνίθεζε ηνπ 

πληάγκαηνο θηλήζεθε απφ ην Γηάζειν ηνπ Κπλεγνχ θαη πεξλάεη πην ςειά απφ ηα 

Μαδέηθα Καιαβξχησλ. κσο, ην Β Σάγκα δελ κπφξεζε λα πεξάζεη ηηο γξακκέο ηνπ 

ερζξνχ θαη ππνρξεψζεθε λα γπξίζεη πίζσ, φπνπ βξίζθεηαη ζρεδφλ απνθιεηζκέλν. 

Απηφ ζπλέβε δηφηη νη Γεξκαλνί είδαλ ηνλ νδεγφ πνπ έθεπγε. ηε Λπθνπξία έθαςαλ 7 
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ζπίηηα θαη ην απφγεπκα έθπγαλ πξνο ηνλ θάκπν, ζην ηκήκα ηνπο. Δίραλ άλζξσπν πνπ 

ήμεξε θαιά ηα κέξε. ηηο 21 Ηνπιίνπ 1944 έλα ηκήκα Γεξκαλψλ αλέβεθε ζην 

Παγθξάηη φπνπ έθαςε φζα ζπίηηα δελ είραλ θαεί απφ κηα επηρείξεζε ηνπ 

παξειζφληνο. Οη θάηνηθνη ηεο Λπθνπξίαο πνπ είραλ ζθνξπίζεη ζηα πιάγηα έβιεπαλ 

απφ καθξηά ηε θσηηά ζην γεηηνληθφ ηνπο ρσξηφ.(Ρνδάθεο 1999, ζ.468-469) 

    ηηο 21 Ηνπιίνπ επίζεο, νη Γεξκαλνί έκαζαλ φηη νη αληάξηεο ηνπ 6
νπ

 πληάγκαηνο 

πνπ είραλ θπθισζεί είραλ δηαθχγεη. Θχκσζαλ θαη άξρηζαλ λα ζπκπεξηθέξνληαη πνιχ 

άζρεκα, ζαλ ζεξία. Καλέλαο δελ κπνξνχζε λα ηνπο πεη πσο δηέθπγαλ. Μέρξη ηφηε νη 

Γεξκαλφ- Σζνιηάδεο είραλ θεξζεί ήπηα ζηε Λπθνπξία, θαζψο είραλ αλζξψπνπο πνπ 

ηνπο θαηεχζπλαλ. Έηζη, πίζηεςαλ ζε θάπνηα ζπλσκνζία ζε βάξνο ηνπο θαη άξρηζαλ 

ηηο θαηαζηξνθέο. ηηο 22 Ηνπιίνπ θαηεβαίλνπλ ζην ρσξηφ απφ ηα γχξσ βνπλά, νκάδεο 

Γεξκαλψλ θαη ζπγθεληξψζεθαλ ζηε Λπθνπξία πεξίπνπ 300 άληξεο κε 50 κεηαγσγηθά 

κε ζηφρν λα αθαλίζνπλ ην ρσξηφ. Σν ζεσξνχζαλ ππεχζπλν γηα ηε δηαθπγή ηνπ 6
νπ

 

πληάγκαηνο θαη θπξίσο ηνπ Β Σάγκαηνο. Πξηλ βάιινπλ θσηηά ιεειάηεζαλ ηα ζπίηηα 

θαη ζθφησζαλ 12 γέξνληεο. Σν κεζεκέξη καδεχηεθαλ ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο γηα 

θαγεηφ θαη έπεηηα εηνηκάζηεθαλ λα θχγνπλ. Σν κεγαιχηεξν ηκήκα θηλήζεθε πξνο ην 

Φελεφ θαη έλα κηθξφ ηκήκα άξρηζε λα αλεβαίλεη πξνο ηελ πιαγηά πξνο ην Κάζηξν ηνπ 

ρσξηνχ. Δλψ έθπγαλ απφ ην ρσξηφ απηέο νη νκάδεο κπήθε θσηηά ζηα ζπίηηα θαη ζηα 

αιψληα. Κάεθαλ ηα 200 απφ ηα 255 ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ. Ίζσο νη Γεξκαλνί έςαρλαλ 

κήπσο είραλ θξπθηεί θάπνπ αληάξηεο, θαζψο πήγαηλαλ ζηα βνπλά ρσξίο πξνθχιαμε 

κε ηελ θαζνδήγεζε ληφπησλ. Οη ηειεπηαίεο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο έγηλαλ 

απνθιεηζηηθά θαηά ηνπ 6
νπ

 πληάγκαηνο  ηνπ ΔΛΑ θαη απέηπραλ παηαγσδψο, αθνχ 

ην χληαγκα θαηάθεξε λα δηαθχγεη απφ ηελ θχθισζε ηνπ Φελενχ. Οη Γεξκαλφ- 

Σζνιηάδεο θηλήζεθαλ θαηά ηνπ 6
νπ

 πληάγκαηνο, ην νπνίν κεηαθηλήζεθε αλάκεζα 

ζηελ επαξρία Καιαβξχησλ θαη Γνξηπλίαο. Απηή ε θαηάζηαζε θξάηεζε σο ηα ηέιε 

ηνπ Ηνπιίνπ 1944, ψζπνπ έιεμε ν πξνζδηνξηζκέλνο ρξφλνο ησλ επηρεηξήζεσλ ησλ 

Γεξκαλψλ θαη γχξηζαλ ζηηο βάζεηο ηνπο. Σν 6
ν
 χληαγκα μαλαγχξηζε θαη απηφ ζην 

ρσξηφ Γθηφδα, φπνπ ήηαλ ε αξρηθή ηνπ έδξα.(Ρνδάθεο 1999,ζ. 471-473)                    
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5.2.Σν ηέινο ηεο Καηνρήο 

    Σνλ ηειεπηαίν ρξφλν ηεο θαηνρήο ζηελ Διιάδα ην θίλεκα ηεο εζληθήο αληίζηαζεο 

βξηζθφηαλ ζηελ αλάπηπμή ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλέβαιιε ζην λα ζρεκαηηζηεί 

θπβέξλεζε εζληθήο ελφηεηαο ζηα βνπλά, ε ΠΔΔΑ, ε νπνία ζε κηθξφ ρξνληθφ 

δηάζηεκα θαηάθεξε λα αλαπηχμεη αμηφινγε δξαζηεξηφηεηα ηδηαίηεξα ζηνπο ηνκείο ηεο 

νξγάλσζεο, ηεο θαζνδήγεζεο θαη ηεο πεξηθξνχξεζεο θαη αλάπηπμεο ηεο ιατθήο 

θπξηαξρίαο. Σν θνκκνπληζηηθφ θφκκα πνηέ δελ έβαιε μεθάζαξν ζέκα θαηάιεςεο ηεο 

πνιηηηθήο εμνπζίαο κεηά ηνλ πφιεκν.  Ζ έιιεηςε ζηξαηεγηθήο απνηέιεζε ηελ αηηία 

ησλ ζθαικάησλ, ζηα νπνία έπεζε ε Αξηζηεξά ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο ηηο κε ηνπο 

Άγγινπο θαη ηελ εγρψξηα πινπηνθξαηηθή νιηγαξρία.(Λάδαξεο 1989, ζ.152) 

   Ο ιαφο ήηαλ θνπξαζκέλνο θαη δηραζκέλνο θαη είρε δψζεη φιεο ηνπ ηηο δπλάκεηο 

ζηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα. ηηο 7 επηεκβξίνπ έθπγε απφ ηελ Πάηξα ε δχλακε ησλ 

Δο- Δο θαη ζπλεξγείν θαηαζηξνθήο γεθπξψλ θαη ζηδεξνδξνκηθψλ γξακκψλ άξρηζε ην 

έξγν ηνπ. ηελ χπαηζξν νη αληάξηεο είραλ θαιέζεη φιε ηε δχλακε ηνπ εθεδξηθνχ 

ΔΛΑ, είραλ επηζηξαηεχζεη φιεο ηηο δπλάκεηο ησλ αλδξψλ ζηα ρσξηά θαη είραλ 

θπθιψζεη νιφθιεξε ηελ Πάηξα, ηελ νπνία είραλ θεξχμεη ζε απνθιεηζκφ. ηφρνο ηνπο 

ήηαλ λα κπνπλ ειεχζεξνη θαη λα εγθαηαζηήζνπλ ηηο δηθέο ηνπο αξρέο. Σν 20
ν
 

χληαγκα Δπδψλσλ ππφ ηνλ Κνπξθνπιάθν εηνηκαδφηαλ λα ακπλζεί θαη λα 

ππεξαζπηζηεί ηελ πφιε. Ο δηνηθεηήο ηνπ, κεηά ηελ αλαγγειία δηάιπζεο ησλ 

Σαγκάησλ Αζθαιείαο, δήισζε θαηεγνξεκαηηθά φηη ζα παξέδηδε ηελ Πάηξα κφλν ζε 

αληηπξφζσπν ηεο Κπβέξλεζεο ηνπ εμσηεξηθνχ ή ζε Έιιελα αμησκαηηθφ ηνπ ζηξαηνχ 

ηνπ εμσηεξηθνχ ή ζε κέινο ηεο Γηαζπκκαρηθήο Απνζηνιήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγέο. 

Θα γίλεη ε ζχγθξνπζε; Ο Κνπξθνπιάθνο ζα κπνξέζεη λα θξαηήζεη ηελ πφιε; Αλ 

κπνπλ κεηά ηε κάρε νη αληάξηεο ζηελ πφιε ηη ζα θάλνπλ; Απηά ήηαλ ηα εξσηήκαηα, 

ηα νπνία βαζάληδαλ ηνλ ιαφ, επεηδή δελ είρε ελδείμεηο φηη ν ΔΛΑ είρε εηιηθξηλείο 

δηαζέζεηο λα ζπκκνξθσζεί ζχκθσλα κε ηηο δηαηαγέο ηεο θπβέξλεζεο. ηελ πφιε είρε 

ηφηε μεθηλήζεη κηα θίλεζε γηα θάπνηα ζπλελλφεζε γηα ηελ απνηξνπή ησλ ζπλεπεηψλ 

κηαο ζχγθξνπζεο. Γχξσ απφ ηελ θίλεζε απηή έγηλαλ πνιιέο πξνζπάζεηεο, κε 

ζεκαληηθή κνξθή ηνλ νπεδφ αληηπξφζσπν ηνπ Γηεζλνχο Δξπζξνχ ηαπξνχ, 

Δξελζηξψιε. Πξψηνη ήξζαλ ζε επαθή κε ηνπο αληάξηεο νη θιεξηθνί Γεξβάζηνο 

Παξαζθεπφπνπινο, Υξηζηφδνπινο Παπαγίαλλεο θαη Δπζηάζηνο Δπζηαζφπνπινο. Οη 

θιεξηθνί απηνί κίιεζαλ κε ηνπο αληάξηεο θαη πξνζπάζεζαλ λα ηνπο πείζνπλ, φκσο 

δελ βγήθε θάηη ζεηηθφ. Μεηά απφ απηή ηελ πξνζπάζεηα έγηλε θαη κηα δεχηεξε απφ ην 

ζπληαγκαηάξρε Ζι. Αιεμάλδξνπ θαη ηνλ ηαγκαηάξρε ηνπ 2
νπ

 πληάγκαηνο Δπδψλσλ 

Πεινπνλλήζνπ, Υαηδεζηακαηίνπ, αιιά θαη απηή ε πξνζπάζεηα δελ απέδσζε. Σφηε ην 

12
ν
 χληαγκα ηνπ ΔΛΑ δηεκήλπζε φηη ήηαλ δηαηεζεηκέλν λα ζπδεηήζεη κε κηα 

επηηξνπή, ηεο νπνίαο ππέδεημε ηα πξφζσπα.  ηαλ ε επηηξνπή γχξηζε, έρνληαο καδί 

ηεο ηα πξαθηηθά ηεο ζπδήηεζεο κε ηνπο ππεχζπλνπο ησλ αληαξηψλ, απφ ηα νπνία 

θαηλφηαλ ε αλεηιηθξίλεηα θαη ε πξφζεζε ηνπο ζε βάξνο ηεο πφιεο, ηα κέιε ηεο 

ζπλειήθζεζαλ κε δηαηαγή ηνπ Κνπξθνπιάθνπ θαη θξαηήζεθαλ. Σελ ίδηα κέξα 

αλεζηάιε ε απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ πνπ είραλ απνκείλεη ζηελ Πάηξα, ζχκθσλα κε 

δηαηαγή ηνπ Γεξκαληθνχ ηξαηεγείνπ.(Λάγαξεο 1946, ζ.109-110) 
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    Ο Δξελζηξψιε έιεηπε απφ ηελ Πάηξα, ψζηε λα ζπλαληήζεη ηνπο Άγγινπο ζην 

νχιη, ζηνπο νπνίνπο παξνπζίαζε ην δηαβαηήξηφ ηνπ, ηα επίζεκα ραξηηά ηνπ θαη 

κίιεζαλ ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε. Σνπο ελεκέξσζε γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ 

δηέηξερε ε πφιε, ηνπο εμέζεζε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κε ηνπο αληάξηεο, ηνπο εμήγεζε 

φηη ήηαλ δχζθνιν λα ζπλελλνεζνχλ θαη ηνπο δήηεζε λα επέκβνπλ. κσο, ν 

επηθεθαιήο ηεο Απνζηνιήο, ινραγφο Γθέυ αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά.  Παξαθάησ 

παξνπζηάδεηαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο απάληεζεο ηνπ Γθέυ ζηνλ Υαλο 

Δξελζηξψιε: Λππνύκεζα πνιύ. Έρνπκε απζηεξέο δηαηαγέο λα κελ αλακηρζνύκε ζηα 

εζσηεξηθά ειιεληθά δεηήκαηα. Σν θαζήθνλ καο είλαη λα εθηεινύκε ηελ θαηαζθνπεία, λα 

νξγαλώλνπκε ηα ζακπνηάδ θαη λα είκαζηε ν ζύλδεζκνο κεηαμύ ηνπ πκκαρηθνύ 

Δπηηειείνπ θαη ησλ «παηδηώλ». Ξέξσ όηη ε θαηάζηαζε είλαη απειπηζηηθή, αιιά ιππνύκε 

γηαηί δελ κπνξνύκε λα θάλνπκε ηίπνηα. Αλ θαη ν Κνπξθνπιάθνο θέξλεη θαλεξά ην 

ζηίγκα ηνπ Κνπΐζιηγθ, επί ηνπ παξόληνο ηνπιάρηζηνλ, ε ζηάζηο πνπ ηεξεί είλαη θαιή θαη 

θαιά έθαλε πνπ αξλήζεθε λα παξαδώζεη ηα όπια ζηνλ ΔΛΑ. Ο ΔΛΑ απνβιέπεη ζην 

λα πάξε ηα όπια θαη λα θάκε ζηξαηησηηθό πξαμηθόπεκα γηα λα θαηιάβε ηελ αξρή… Οη 

Δύδσλνη σο άηνκα κπνξνύλ λα πάλε όπνπ ζέινπλ, αιιά ηα όπια δελ πξέπεη λα 

παξαδσζνύλ.(Λάγαξεο 1946, ζ.111) 

    ηηο 13 επηεκβξίνπ έγηλε λέα πξνζπάζεηα ζπλελλφεζεο, ζρεκαηίζηεθε λέα 

κεγάιε επηηξνπή αληηπξνζσπεπηηθή ηεο πφιεσο. Ο ζπληαγκαηάξρεο Κνπξθνπιάθνο 

έρνληαο ππφςε ην ζρέδην ελέξγεηαο ηνπ ΔΛΑ, ζηελ πεξίπησζε απηή, έδσζε δηαηαγή 

ηελ  ζχιιεςε θαη θξάηεζε 1500 νπαδψλ ηνπ ΔΑΜ. Οη αληάξηεο δήηεζαλ θαη πάιη 

ζπλάληεζε κε ηνπο ηξεηο θιεξηθνχο γηα λα πνπλ ηελ ηειεπηαία ηνπο ιέμε, αιιά θαη ζε 

απηή ηελ επαθή επαλαιήθζεθε ην ίδην κνηίβν. ηηο 16 επηεκβξίνπ αλεζηάιε θαη 

πάιη ε απνρψξεζε ησλ Γεξκαλψλ απφ ηελ πφιε, χζηεξα απφ πνιιέο ζπζθέςεηο κε ηηο 

αξρέο ηεο Πάηξαο θαη θπξίσο κε ηνλ Δξελζηξψιε θαη ηνλ Κνπξθνπιάθν.  Ζ 20ακειήο 

επηηξνπή ηεο πφιεσο, ζηηο 17 επηεκβξίνπ αλαρψξεζε απφ ηελ Πάηξα γηα λα 

ζπλαληήζεη ηνπο πνιηηηθνχο θαη ζηξαηησηηθνχο ππεχζπλνπο ηεο 8
εο

 ηαμηαξρίαο ηνπ 

ΔΛΑ. ηαλ φκσο έθηαζε ζηελ Οβξεά, ε ηαμηαξρία ηεο απέδσζε έγγξαθν, ζην νπνίν 

έθαλε γλσζηφ φηη ε ζπδήηεζε είρε εμαληιεζεί ζηελ ηειεπηαία επαθή κε ηνπο 

θιεξηθνχο θαη φηη ε 20κειήο επηηξνπή πξέπεη λα πείζεη ηελ πφιε γηα ηε δηάιπζε ησλ 

Σαγκάησλ, γηαηί αιιηψο ε ζχγθξνπζε κε ηνπο αληάξηεο ζα ήηαλ αλαπφθεπθηε. ηηο 

18 επηεκβξίνπ ε επηηξνπή επέζηξεςε ζηελ Πάηξα θαη επηθνηλψλεζε κε ηνλ 

Δξελζηξψιε. Αξγφηεξα, θαη ν Κνπξθνπιάθνο ηελ θάιεζε γηα λα ελεκεξσζεί ζρεηηθά 

κε ηελ επαθή κε ηνπο αληάξηεο.(Λάγαξεο 1946,ζ.112-113)     

    Απφ ηηο 2 έσο ηηο 4 Οθησβξίνπ 1944 νη Παηξηλνί ππνδέρνληαλ ηνπο ειεπζεξσηέο 

ηνπο θαη ηνπο βνεζνχζαλ κε θάζε ηξφπν ζηε κάρε πνπ δφζεθε γηα ηελ απειεπζέξσζε 

ηεο πφιεο. Οη δπλάκεηο ησλ Άγγισλ αιεμηπησηηζηψλ ηνπ ζπληαγκαηάξρε Σδέιηθν 

καδί κε ηηο δπλάκεηο ηνπ ΔΛΑ πξνσζνχληαλ πξνο ηελ πφιε, ρσξίο αληίζηαζε. Ζ 

κηθξή δχλακε ησλ Γεξκαλψλ φηαλ θαηάιαβε ηη ζπλέβαηλε ζπγθεληξψζεθε ζην θέληξν 

ηεο πφιεο πξνζπαζψληαο λα ακπλζεί. ηαλ εκθαλίζηεθαλ ηα πξψηα ηκήκαηα ησλ 

Άγγισλ αληρλεπηψλ ζηελ πφιε, ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1944, νη θάηνηθνη ήηαλ γεκάηνη 

ραξά. Οη βξεηαλνί ζηξαηηψηεο ηνπο παξαθάιεζαλ λα θιεηζηνχλ ζηα ζπίηηα ηνπο, 
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θάπνηνη ππάθνπζαλ θαη θάπνηνη άιινη έκεηλαλ λα ηνπο βνεζήζνπλ σο αληρλεπηέο, 

πιεξνθνξηνδφηεο θαη ζηε κεηαθνξά ππξνκαρηθψλ. Ζ κάρε ηεο Πάηξαο είρε αξρίζεη 

θαη φιε ε πφιε δνλείην απφ ηα αγγιηθά πνιπβφια θαη ηα γεξκαληθά ηαρπβφια. 

Σκήκαηα ηνπ ΔΛΑ έκπαηλαλ ζηελ πφιε θαη θαηαιάκβαλαλ δηάθνξα ζεκεία. 

Αξθεηνί Παηξηλνί ζθνηψζεθαλ ζε απηή ηελ ηειεπηαία κάρε θαζψο νη Γεξκαλνί 

ζθφησλαλ θαηά κέησπν φπνηνλ ηνικνχζε λα βγεη ζην δξφκν γηα λα δεη ηη 

γίλεηαη.(Λάγαξεο 1946,ζ.133-134)  

    ηηο 3 Οθησβξίνπ 1944, ε κάρε επαλαιήθζεθε ζθιεξφηεξε. Οη δπλάκεηο ηνπ 

ΔΛΑ εθθαζάξηζαλ δηάθνξα ζεκεία. Οη Γεξκαλνί είραλ εθηνπηζζεί θαη είραλ 

πεξηνξηζζεί ζε ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ζηελ πφιε. Δίραλ πεξίπνπ 40 λεθξνχο θαη 160 

ηξαπκαηίεο, γηα απηφ ήζειαλ λα επηβηβαζζνχλ ζε δχν πινηάξηα πνπ είραλ θηάζεη ηφηε 

ζην ιηκάλη. Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο κέξαο, ν ινραγφο Υέλ επηζθέθζεθε ηνλ 

Δξελζηξψιε γηα λα ηνλ παξαθαιέζεη λα κεζνιαβήζεη ζηνπο Άγγινπο γηα αλαθσρή 2 

σξψλ, ψζηε λα κπνξέζνπλ νη Γεξκαλνί λα κεηαθέξνπλ ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο άλδξεο 

ηνπο. Ο ιφγνο απηφο φκσο ηεο αλαθσρήο δελ ήηαλ αιεζηλφο, πξάγκα πνπ αληειήθζε 

ακέζσο ν ζπληαγκαηάξρεο  Σδέιηθν θαη απέξξηςε ηελ αίηεζε ησλ Γεξκαλψλ. Οη 

Γεξκαλνί ήζειαλ ηελ 2σξε αλαθσρή γηα λα κπνξέζνπλ λα επηβηβαζηνχλ ζηα πινία. 

Σε λχρηα θαηάθεξαλ λα επηβηβαζηνχλ ζηα πινία δίρσο λα θάλνπλ ηηο ηειεπηαίεο 

εθηειέζεηο. Ήζειαλ φκσο λα αλαηηλάμνπλ ην ιηκάλη, ζρέδην ην νπνίν απέηπρε γηαηί ν 

πινεγφο ηνπ ιηκέλνο Ζι. Μηραιφπνπινο αλαθάιπςε ηε ζέζε κεξηθψλ θαισδίσλ θαη 

ηα έθνςε, κε απνηέιεζκα λα γίλνπλ κφλν κεξηθέο ηκεκαηηθέο αλαηηλάμεηο.  ηηο 4 

Οθησβξίνπ 1944 νη θακπάλεο ησλ εθθιεζηψλ ρηππνχζαλ ραξκφζπλα, νη Παηξηλνί 

ζεκαηνζηφιηζαλ ηα ζπίηηα ηνπο θαη μερχζεθαλ ζηνπο δξφκνπο ηεο Πάηξαο. ηελ 

Πάηξα κπήθαλ επίζεο, ν Άγγινο δηνηθεηήο Σαμίαξρνο Σδέιηθν, ε δηνίθεζε ηεο 8
εο

 

Σαμηαξρίαο ηνπ ΔΛΑ ππφ ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε Σζηθιεηήξα θαη ε αγγιηθή 

ζηξαηησηηθή δηνίθεζε. Σν απφγεπκα ηεο 4
εο

 Οθησβξίνπ έγηλε ε ηειεηή έπαξζεο ησλ 

ζεκαηψλ ησλ δχν δηνηθήζεσλ θαη μεθίλεζαλ νη έξεπλεο γηα ηελ αλαθάιπςε 

θξπκκέλσλ Γεξκαλψλ πνπ ίζσο είραλ κείλεη ζηελ πφιε. Βξέζεθαλ, ζπλειήθζεθαλ 

θαη αηρκαισηίζηεθαλ πεξίπνπ 10 Γεξκαλνί. (Λάγαξεο 1946,ζ.135-137) 

    Σελ επφκελε κέξα νη εθεκεξίδεο ηεο πφιεο εμέδσζαλ άξζξα θαη ζρφιηα. 

πγθεθξηκέλα ε εθεκεξίδα «Νενιφγνο» έγξαθε: …Καηά ηαο ηεξάο απηάο ζηηγκάο από 

ηεο κηαο γσλίαο εηο ηελ άιιελ ηνπ Διιεληζκνύ δελ πξέπεη λα αθνύεηαη παξά κία θαη 

κόλε πλνή, εηο θαη κόλνο παικόο.  Από ηνπ ηειεπηαίνπ ρεηξώλαθηνο κέρξη ησλ 

πςεινηέξσλ θνξπθώλ ηεο Πνιηηείαο, ελ ζύλζεκα: Δξγαζία δηα ηελ αλνηθνδόκεζηλ. 

Καηά κέξνο ηα δεηήκαηα ηεο πνιηηηθήο. Καηά κέξνο παλ ό,ηη δελ ζρεηίδεηαη πξνο ηελ 

εζληθήλ έλσζηλ. Πίζηηο πξνο ηελ Κπβέξλεζηλ- ύκβνινλ ηελ εζληθήο ελόηεηνο. Πίζηηο 

πξνο ηνπο ιαηξεπηνύο καο πκκάρνπο. Δπρεζώκελ όπσο ε ζεκεξηλή εκέξα απνηειέζε 

ηελ ραξαπγήλ λέαο πεξηόδνπ αλαδεκηνπξγίαο.(εθ.«Νενιφγνο», θ.5.10.1944)  

    Ζ εθεκεξίδα «Σαρπδξφκνο» έγξαςε: Γηα ηελ απειεπζέξσζηλ ηαύηελ αλήθεη κέγα 

κέξνο ηεο επγλσκνζύλεο καο θαη πξνο ηνπο ζπκκάρνπο καο, νη νπνίνη ζπλεπνιέκεζαλ 

αλδξείσο. Αο ραηξεηίζσκελ όζελ ηελ απειεπζέξσζηλ ηεο πόιεσο ηαύηεο θαη κεη’ νιίγνλ 

νινθιήξνπ ηεο Διιάδνο θαη αο πνξεπζώκελ ελσκέλνη θαη αδηάζπαζηνη όινη νη 
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Έιιελεο, ξίπηνληεο ιήζελ δηα ην παξειζόλ, δηα λα αλαδεκηνπξγήζσκελ ηελ Διιάδα θαη 

λα ηελ θαηαζηήζσκελ κεγάιελ.(εθ.«Σαρπδξφκνο», θ. 5.10.1944)  

    Ζ εθεκεξίδα «Διεχζεξε Αραΐα» έγξαςε: Ο Διιεληθόο ιαόο, κε ην ΔΑΜ 

επηθεθαιήο, έγξαςε πεξίιακπξεο ζειίδεο δόμαο ηζάμηεο κ’ εθείλεο ηνπ 21 θαη ησλ 

Αιβαληθώλ βνπλώλ. Δπνιέκεζε ηνπο θαηαρηεηέο θαη ζπλέβαιε ζην πιεπξό ησλ κεγάισλ 

ζπκκάρσλ γηα ηελ ζπληξηβή ηελ νινθιεξσηηθή, ηνπ θαζηζηηθνύ ηέξαηνο. Με ζεβαζκό 

θαη ερηίκεζε κηιάεη όινο ν θόζκνο. Σα ηάγκαηα αζθαιείαο θαη νη ινγήο –ινγήο 

πξνδόηεο, πνπ απνηεινύλ ζηίγκα κειαλό κέζα ζηελ όιε θσηεηλή δξάζε ηνπ ιανύ καο 

δελ είλαη ηθαλά λα κεηώζνπλ ην έλδνμν έξγν ηνπ. Σώξα πνπ ε κέξα ηεο ιεπηεξηάο 

ζπγθινλίδεη ζύγθνξκα θάζε Έιιελα παηξηώηε, ηώξα πνπ νη εθδειώζεηο ηνπ Παηξατθνύ 

ιανύ γηα ην ηζηνξηθό έξγν ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ δνλνύλ ηελ αηκόζθαηξα θαη δηαηξαλώλνπλ 

ηνλ απεξίγξαπην ελζνπζηαζκό θαη ερηίκεζε ηνπ πξνο ηηο νξγαλώζεηο ηνπ, ηώξα πνπ ε 

Διιεληθή γε μεθαζαξίζηεθε από ην άγνο ησλ πξνδνηώλ, πξέπεη όινη καο λα ηεζνύκε ζε 

επηθπιαθή. Ζ Δζληθή Κπβέξλεζεο καο, καο εηδνπνηεί. Τπάξρνπλ άηνκα, πνπ ζα 

ζειήζνπλ λα επσθειεζνύλ από ηελ θαηάζηαζε απηή ηε κεηαβαηηθή θαη λα 

απνπεηξαζνύλ λα ρηππήζνπλ ην θίλεκα ηνπ ιανύ καο. Καινύκε όινπο ηνπο ηίκηνπο 

παηξηώηεο,  όινπο ηνπο αγσληζηέο ηεο ιεπηεξηάο λα ζπζπεηξσζνύλ ζε ππθλέο θαη 

αδηάζπαζηεο θάιαγγεο κέζα ζηηο γξακκέο ηνπ ΔΑΜ, λα γίλνπκε νη άγξππλνη θξνπξνί 

ησλ θαηαρηήζεώλ καο.(εθ.«Διεχζεξε Αραΐα», θ.5.10.1944) 

    ηηο 7 Οθησβξίνπ 1944, ζην Μεηξνπνιηηηθφ λαφ ςάιζεθε επίζεκνο επραξηζηήξηνο 

δνμνινγία γηα ηελ απειεπζέξσζε ηεο πφιεο. Μεηά ηελ δνμνινγία έγηλε ζηελ πιαηεία 

Σξηψλ πκκάρσλ παξέιαζε, πξν ηνπ Βξεηαλνχ δηνηθεηή Σδέιηθν, ηνπ ππνπξγνχ 

Καλειιφπνπινπ θαη ηνπ Άξε Βεινπρηψηε. Παξέιαζαλ ηα κεραλνθίλεηα, νη Αγγιηθέο 

Γπλάκεηο, ηα ηκήκαηα ηνπ ηαθηηθνχ ΔΛΑ θαη νη νξγαλψζεηο ΔΑΜ, ΔΠΟΝ θαη ε 

«Δζληθή Αιιειεγγχε» ηεο πφιεο θαη ησλ ρσξηψλ. (Λάγαξεο 1946,ζ.145)               
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6.Γηδαθηηθή πξόηαζε ηνπηθήο ηζηνξίαο 

 

6.1.Σνπηθή Ιζηνξία ζηελ εθπαίδεπζε 

    Με ηνλ όξν ηζηνξία ελλνείηαη ε ζπζηεκαηηθή κειέηε ηνπ παξειζφληνο εζηηαζκέλε 

θπξίσο ζηελ αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα έσο ηελ παξνχζα επνρή. πσο αλαθέξεηαη  

ζην Γηαζεκαηηθφ Δληαίν Πιαίζην Πξνγξακκάησλ πνπδψλ ηεο ηζηνξίαο, βαζηθφο 

ζθνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο είλαη ε αλάπηπμε ηεο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ηεο 

ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Σν κάζεκα ηεο ηζηνξίαο απνηειεί ζεκαληηθφ κέζν γηα ηελ 

επίηεπμε επξχηεξσλ ζθνπψλ ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο. Οη καζεηέο πξέπεη λα 

είλαη ζε ζέζε λα θαηαλνήζνπλ ηα ηζηνξηθά γεγνλφηα εμεηάδνληαο ηα αίηηα θαη ηα 

απνηειέζκαηα θαη λα θαηαλνήζνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξψπσλ ζε ζπγθεθξηκέλεο 

θαηαζηάζεηο. Με απηφλ ηξφπν επηδηψθεηαη λα δηακνξθψζνπλ αμίεο θαη ζηάζεηο, λα 

νδεγεζνχλ ζε ππεχζπλε ζπκπεξηθνξά ζην παξφλ θαη ζην κέιινλ, λα αληηιεθζνχλ φηη 

ν ζχγρξνλνο θφζκνο απνηειεί ζπλέρεηα ηνπ παξειζφληνο θαη φηη ν ηζηνξηθφο 

νξίδνληαο ζπλδέεηαη άκεζα κε ηε δσή ηνπο.(ΤΠ.Δ.Π.Θ.-Π.Η.:ζ.184,210) Έηζη, «φιεο 

νη καζεζηαθέο δηαδηθαζίεο νθείινπλ λα ππεξεηνχλ ην γεληθφ ζθνπφ ηνπ 

απηνπξνζδηνξηζκνχ θαη ηνπ ζπκπξνζδηνξηζκνχ ηνπ αηφκνπ». Οη καζεζηαθέο 

δξαζηεξηφηεηεο , πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηζηνξηθή γλψζε πξέπεη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

απηνθαηαλφεζε ηνπ αηφκνπ κέζα ζην πιαίζην ησλ ζπλαλζξψπσλ ηνπ, ψζηε λα 

νηθνδνκεζεί ε θξηηηθή ζηάζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ καζεηή.(Βατλά 1997,ζ.16-

17) 

    Δίλαη γλσζηή ε ζπκβνιή ηεο ηζηνξίαο ζηελ αλάπηπμε δεμηνηήησλ πνπ νδεγνχλ 

ηφζν ζηε νπζηαζηηθφηεξε γλψζε ηνπ εαπηνχ καο φζν θαη ηνπ πεξηβάιινληνο καο. 

χκθσλα κε ηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ηεο «Νέαο Ηζηνξίαο», πξνηεξαηφηεηα δελ έρεη ε 

ηζηνξηθή πιεξνθφξεζε, αιιά νη εξεπλεηηθέο θαη δηδαθηηθέο δηαδηθαζίεο. Απηέο 

νδεγνχλ ζηελ θαιιηέξγεηα θαη ζηελ αλάπηπμε πξνζσπηθψλ θξηηεξίσλ πξνζέγγηζεο 

ηνπ πιηθνχ ηεο ηζηνξίαο, ψζηε απηφ λα ζπκβάιιεη ζηελ αλάπηπμε ησλ καζεηψλ θαη 

ηεο δεμηφηεηαο αλαγλψξηζεο ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο ηαπηφηεηάο ηνπο ζην 

ζχγρξνλν θφζκν.(Λενληζίλεο&Ρεπνχζε 2001, ζ.27) 

     Αληηθείκελν ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο είλαη ε εηζαγσγή ησλ παηδηψλ ζηελ 

ηζηνξία, ζην γλσζηηθφ αληηθείκελν, ζηε κέζνδν, ζηνπο ζθνπνχο θαη ηνπο ζηφρνπο, 

ψζηε λα ηελ θαηαλνήζνπλ , λα δνκήζνπλ ηε βαζηθή ηζηνξηθή γλψζε, λα 

θαιιηεξγήζνπλ ηελ ηζηνξηθή ζθέςε θαη δεμηφηεηεο ηζηνξηθήο εξκελείαο θαη λα 

θαηαλννχλ-επαλαπξνζδηνξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη ηνπο άιινπο, ηφζν ζην παξφλ 

φζν θαη ζην κέιινλ.(Νάθνπ 2004, ζ.280-281)  

     Οη καζεηέο μεθηλψληαο απφ εκπεηξίεο  ηνπ παξφληνο επηδηψθεηαη λα είλαη ζε ζέζε 

λα αλαηξέμνπλ ζε αληίζηνηρεο ελέξγεηεο ησλ αλζξψπσλ ζην παξειζφλ, ψζηε λα 

κπνξέζνπλ λα εξκελεχζνπλ ηα γεγνλφηα ηνπ παξειζφληνο, θαηαλνψληαο ηελ 

πξαγκαηηθφηεηα ζην παξφλ. 
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    Ζ δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο πξέπεη λα ζηνρεχεη ζηελ ππέξβαζε ηεο απιήο ζέαζεο θαη 

αληηκεηψπηζεο ησλ ηζηνξηθψλ θαηλνκέλσλ θαη λα νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ αλάπηπμε 

εθείλσλ ησλ δεμηνηήησλ, πνπ ζα ηνπο βνεζήζνπλ λα αληηιεθζνχλ γηαηί ηα πξάγκαηα 

έγηλαλ έηζη φπσο έγηλαλ ζην παξειζφλ, εμεηάδνληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ 

δηακνξθψζεθαλ. «θνπφο ηεο δηδαζθαιίαο ηεο ηζηνξίαο είλαη ε εξκελεία ηεο 

ζεκαζίαο θαη ηνπ πεδίνπ δξάζεο ηεο αλζξψπηλεο χπαξμεο ηφζν ζην παξφλ φζν θαη 

ζην παξειζφλ». (Λενληζίλεο 1996, ζ. 159)  

    Ο ζθνπόο απηόο κπνξεί λα πξαγκαησζεί κόλν όηαλ νη καζεηέο αζθεζνύλ λα 

θαηαλννύλ θαη εξκελεύνπλ ηελ ηζηνξηθή πξαγκαηηθόηεηα ζύκθσλα κε ηελ εξκελεπηηθή 

ζεσξία πνπ ζπλεμεηάδεη όινπο ηνπο παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην ηζηνξηθό γίγλεζζαη 

ζηελ ακνηβαία αιιειεμάξηεζε θαη αιιειεπίδξαζή ηνπο. Γηα ην ιόγν απηό ην ηζηνξηθό 

πιηθό πνπ ζα απνηειέζεη ηε δηδαθηέα ηζηνξηθή ύιε ζα πξέπεη λα επηιεγεί, λα νξγαλσζεί 

θαη λα πξνζθεξζεί ζηνπο καζεηέο ζύκθσλα κε ηηο αξρέο ηεο εξκελεπηηθήο απηήο 

ζεσξίαο, πξνζαξκνζκέλν ζηηο λνεηηθέο ηνπο ηθαλόηεηεο θαηά βαζκίδα θαη ηάμε έηζη, 

ώζηε βαζκηαία λα πξαγκαηώλεηαη ν ζθνπόο ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο».(Λενληζίλεο 

1996, ζ. 318)     

    Με ηνλ όξν ηνπηθή ηζηνξία ελλννχκε ηε ζπλνιηθή (θνηλσληθή, νηθνλνκηθή, 

πνιηηηζκηθή, πνιηηηθή) ηζηνξία ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ηφπνπ, ζπζρεηίδνληαο ηνλ κε ηνλ 

επξχηεξν γεσγξαθηθφ ρψξν, ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη, αιιά θαη κε ηελ εζληθή θαη ηελ 

παγθφζκηα ηζηνξία. Σα ζέκαηα ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο απνηεινχλ θαη αληηθείκελν 

δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο. Με ηε κειέηε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ν καζεηήο καζαίλεη λα 

ζέβεηαη ηνλ ηφπν ηνπ, επαηζζεηνπνηείηαη γηα ηα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο, 

εμνηθεηψλεηαη ζηελ παξαηήξεζε θαη ζηελ έξεπλα, θαηαλνεί ηε ζεκαζία ηνπ θπζηθνχ 

θαη ηνπ ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο ηνπ, απνβάιιεη ηπρφλ αηζζήκαηα 

κεηνλεμίαο θαη ζπλεηδεηνπνηεί ηε ζπκβνιή ησλ αλζξψπσλ ηνπ ηφπνπ ηνπ, θαη θαη’ 

επέθηαζε θαη ηε δηθή ηνπ, ζηε δεκηνπξγία ηεο ηζηνξίαο. Έηζη, δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

ζηνλ καζεηή λα απνθηήζεη κηα πην νινθιεξσκέλε πξνζσπηθή, θνηλσληθή θαη εζληθή 

ηαπηφηεηα.(ΤΠ.Δ.Π.Θ.-Π.Η.:ζ.212) 

    Ζ ηνπηθή ηζηνξία είλαη έλα πεδίν πνπ δηαπεξλά ηηο ζεκαηηθέο ηεο γεληθήο ηζηνξίαο 

θαη θέξεη έληνλα ην ηνπηθφ ζηνηρείν, ην νπνίν έρεη ζπλερή παξνπζία κέζα ζην ρξφλν. 

Παξνπζηάδεη έλαλ πινχην πξνζεγγίζεσλ αληιψληαο ηφζν απφ ηελ ηζηνξηνδηθία θαη ηε 

ιφγηα ηζηνξία φζν θαη απφ ηηο κεζφδνπο ηεο «Νέαο Ηζηνξίαο». Ζ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ 

είλαη ε ηζηνξία ησλ ζπνπδαίσλ ζηηγκψλ ηνπ ηφπνπ ή ε ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ζηε καθξά 

ηεο δηάξθεηα. Ο ηφπνο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο είλαη ν ηφπνο επηινγήο ηνπ ππνθεηκέλνπ 

ηεο έξεπλαο θαη ζπρλά ηαπηίδεηαη κε ηνλ ηφπν θαηαγσγήο, γέλλεζεο θαη 

δηακνλήο.(Λενληζίλεο&Ρεπνχζε 2001, ζ.15)  

    Ζ επηηφπηα κειέηε θαη έξεπλα απνηεινχλ ηηο βαζηθέο κεζφδνπο πξνζέγγηζεο ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο. Οη καζεηέο σζνχληαη ζηε δηαδηθαζία αλαδήηεζεο ηνπ ηζηνξηθνχ 

πιηθνχ θαη εμνηθεηψλνληαη κε ηε ζπιινγή θαη ηελ επεμεξγαζία ηνπ, θαζψο θαη ηελ 

εμαγσγή ζπκπεξαζκάησλ απφ απηφ. Οη γξαπηέο, νη πξνθνξηθέο  θαη νη 

νπηηθναθνπζηηθέο πεγέο είλαη απηέο πνπ βνεζνχλ ην καζεηή λα πξνζεγγίζεη φζν ην 
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δπλαηφλ θαιχηεξα ην ηζηνξηθφ παξειζφλ θαη κέζα απφ ηελ επεμεξγαζία θαη κειέηε 

ηνπο, λα θαηαλνήζεη ην παξφλ ηνπ ηφπνπ ηνπ. Σα παηδηά θαινχληαη λα εξγαζηνχλ 

πάλσ ζηηο πεγέο κε ζπγθεθξηκέλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. Ζ 

εγθπξφηεηα θαη ε αλαγλσζηκφηεηα ησλ πεγψλ απνηεινχλ ηα βαζηθά θξηηήξηα 

επηινγήο ηνπο. 

    Σν παξειζφλ ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο αλάγεηαη ζην Μεζαίσλα θαη ζπλδέεηαη κε ηελ 

εθθνζκίθεπζε ηεο ηζηνξίαο. Δληζρχεηαη απφ ηε δηάζεζε δηαθνξνπνίεζεο ησλ 

πεξηνρψλ. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα επηβηψλεη κε πνηθίιεο φςεηο. Ζ ζρνιηθή 

ηνπηθή ηζηνξία θέξεη πινχζηεο δηδαθηηθέο εκπεηξίεο θαη πνηθίιεο πξνβιεκαηηθέο. 

Κάπνηε γηα λα ζπκπιεξψζεη ηε γεληθή ηζηνξία θαη θάπνηε γηα λα ηελ ακθηζβεηήζεη. 

ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα έρεη εηζαρζεί ζρεηηθά πξφζθαηα έλεθα ησλ 

πξνζπαζεηψλ πνπ γίλνληαη γηα λα αλαλεσζεί ην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο. Ζ ζρνιηθή 

ηνπηθή ηζηνξία, κε ζηφρν ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε, κεηαβάιεη ηελ παξαδνζηαθή 

εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία θαη απαηηεί έλα λέν δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ πνπ μεπεξλά 

πνιιέο θνξέο ην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ θαη απαηηεί λέεο κεζνδνινγηθέο θαη νξγαλσηηθέο 

ζπκβάζεηο.(Ρεπνχζε 2000α,ζ.590-591) 

    Ζ ηνπηθή ηζηνξία είλαη κηα ηζηνξία πνπ αλάγεηαη απφ ην παξφλ ζην παξειζφλ, πνπ 

είλαη πνηνηηθή θαη ειαζηηθή ζηε δηάξθεηα θαη ζηε κέζνδν, κηα ηζηνξία ηνπ αηνκηθνχ, 

ζπγθεθξηκέλε, πνπ κειεηά ηελ θαζεκεξηλφηεηα, ζπγθξηηηθή, πνπ κειεηά ηηο 

δηαθνξνπνηήζεηο ηεο εμέιημεο αλάκεζα ζην γεληθφ θαη ζην ηνπηθφ θαη ηέινο, κηα 

ηζηνξία εκπεηξηθή θαη πεηξακαηηθή, πνπ είλαη δχζπηζηε ζηα πξνθαηαζθεπαζκέλα 

ζεσξεηηθά κνληέια θαη αξλείηαη ηηο γεληθεχζεηο.( Ρεπνχζε 2000β, ζ.100) 

    Ζ ηνπηθή ηζηνξία ζηα ζρνιεία ζηεξείηαη έλα ζχγρξνλν πιαίζην ζρεηηθά κε ην 

πεξηερφκελν θαη ηε κεζνδνινγία ηεο. Δίλαη έλαο λένο επηζηεκνληθφο θιάδνο πνπ 

βξίζθεηαη αθφκα ζηελ αξρηθή ηνπ θάζε. Γίλνληαη σζηφζν ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο 

λα πξνζδηνξηζηεί, λα αλαπηπρζεί θαη λα ιεηηνπξγήζεη επνηθνδνκεηηθά, ηφζν ζηνλ 

επηζηεκνληθφ θφζκν φζν θαη ζην ζρνιείν. Αθφκα θαη  ν φξνο ηνπηθή ηζηνξία, αλ θαη 

αθνχγεηαη απιφο θαη θαηαλνεηφο, εκθαλίδνληαη πξνβιεκαηηζκνί ζηελ πξνζπάζεηα λα 

πξνζδηνξηζηνχλ ηα φξηα ηνπ. Τπάξρεη κία ζχγρπζε γχξσ απφ ηελ εξκελεία ηνπ φξνπ 

«ηφπνο», δελ είλαη εχθνιν λα θαζνξηζηεί αλ πξφθεηηαη γηα έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν 

δσήο ή γηα ηελ παηξίδα ηνπ θαζελφο ή γηα κηα επξχηεξε πεξηνρή ή  αθφκα γηα έλα 

γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα.  ηαλ θάλνπκε ιφγν γηα ηνπηθή ηζηνξία , αλαθεξφκαζηε ζε 

έλαλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν φπνπ ζπλππάξρνπλ θνηλνί παξάγνληεο. ην ζεκείν απηφ 

πξέπεη λα αλαθεξζεί ε  ζεκαζηνινγηθή ειαζηηθφηεηα ηεο ιέμεο «ηφπνο», πνπ κπνξεί 

λα ελλνεζεί κηα ηνπνζεζία, κηα πφιε, κηα έθηαζε γεο ή θαη κηα ρψξα-παηξίδα. «Ο 

«ηφπνο» δελ πξνζδηνξίδεηαη κνλνδηάζηαηα-γεσγξαθηθά. Αληίζεηα, είλαη δεκέλνο κε 

φιν ην θάζκα ηεο αλζξψπηλεο θνηλσληθήο δσήο πνπ βαζηάδεη». (Βατλά 1997,ζ.37)  

    Ζ ηνπηθή ηζηνξία νθείιεη λα αζρνιείηαη κε ηελ αιιειεπίδξαζε ησλ αλζξψπσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ρψξν, δηφηη φπσο αλαθέξεη ν Gert Zang: «Σα 

πξφζσπα είλαη έλα απνθαζηζηηθφ ζεκείν δηαζηαχξσζεο. Γεκηνπξγνχληαη απφ ηηο 

δνκέο θαη ηαπηφρξνλα ηηο δεκηνπξγνχλ»(Βατλά 1997,ζ. 86) θνπφο ηεο ηνπηθήο 
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ηζηνξίαο είλαη ε δηακφξθσζε ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο. Με ηελ κειέηε ηεο 

πξνζεγγίδνπκε θαιχηεξα ηελ γεληθή ηζηνξία θαη κέζα απφ ηηο αλαγσγέο θαηαλννχκε 

ηφζν ην γεληθφ φζν θαη ηνπηθφ.  

    Οη ζηφρνη ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζπλνςίδνληαη παξαθάησ σο εμήο:  

Οη καζεηέο: 

 Δμνηθεηψλνληαη κε ηε κεζνδνινγία ηεο ηζηνξηθήο έξεπλαο. 

 Δληνπίδνπλ θαη καζαίλνπλ λα ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηζηνξηθέο πεγέο. 

 Γηακνξθψλνπλ άπνςε γηα ην παξφλ, ηε κνξθή θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο 

εμέιημεο. 

 Δκπεδψλνπλ βησκαηηθά ηελ έλλνηα ηνπ ηζηνξηθνχ ρψξν-ρξφλνπ. 

 Καηαλννχλ ηα ζηνηρεία ηεο ζπλέρεηαο θαη ηεο αζπλέρεηαο κέζα ζηνλ ηζηνξηθφ 

ρξφλν. 

 Καηαλννχλ ηζηνξηθνχο φξνπο θαη έλλνηεο θαη αζθνχληαη ζηε ρξήζε ηνπο κέζσ 

ηνπ πξνθνξηθνχ θαη ηνπ γξαπηνχ ιφγνπ. 

 Αλαπηχζζνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο. 

 Κνηλσληθνπνηνχληαη θαη αζθνχληαη ζηελ εξκελεία ζπκπεξηθνξψλ. 

 Καιιηεξγνχλ βαζκηαία ηε δεμηφηεηα αλαγσγήο απφ ηελ ηνπηθή ζηελ εζληθή 

θαη παγθφζκηα ηζηνξία θαη αληίζεηα. 

 Απνθηνχλ ζεηηθή ζηάζε γηα ηελ έληαμή ηνπο ζηελ ειιεληθή, επξσπατθή θαη 

παγθφζκηα θνηλφηεηα, δίλνληαο έκθαζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ. 

 Αλαπηχζζνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα θαη κέζα απφ απηήλ δηακνξθψλνπλ 

ζεηηθέο ζπκπεξηθνξέο γηα ζπιινγηθή δξάζε. 

    ρεηηθά κε ηε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο, απηή είλαη ζεκαληηθή γηα ηε δηακφξθσζε 

ηεο ηαπηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Ζ δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε 

ζην δηδαθηηθφ αληηθείκελν, ην νπνίν νξίδεηαη σο κηα ηδηαίηεξε θαηαζθεπή ηνπ 

ζρνιείνπ γηα λα απαληήζεη ζηνπο ζθνπνχο πνπ ην ίδην ζέηεη. Δξεπλά θαη κειεηά ηηο 

δηαδηθαζίεο απφ ηελ πιεπξά ηεο δηδαζθαιίαο φζν θαη ηεο κάζεζεο.(Ρεπνχζε 

2000γ,ζ.321) Αλ ε ηζηνξία πνπ δηδάζθεηαη ζηεξεζεί ηελ κεζνδνινγία, ηελ θξηηηθή 

ζηηο πεγέο θαη ηελ θαηαλφεζε κηαο πεξηφδνπ κέζα απφ ηηο καξηπξίεο, ηφηε δελ είλαη 

ρξήζηκε. (Ρεπνχζε 2000γ,ζ.343-344) χκθσλα κε ηα παξαπάλσ ζρφιηα, θαίλεηαη 

πσο ε δηδαθηηθή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο πξέπεη λα έρεη σο βαζηθφ ζηφρν λα σζεί ηα 

άηνκα ζηε δξάζε. Έηζη, νη καζεηέο κέζα απφ ηελ έξεπλα, ηνλ ζπλδπαζκφ ηζηνξηθψλ-

εξκελεπηηθψλ-εκπεηξηθψλ δηαδηθαζηψλ θαη ηελ νκαδηθή δεκηνπξγία λα πξνζεγγίζνπλ  

ην ηνπηθφ παξειζφλ θαη λα νδεγεζνχλ ζηελ θαηαλφεζή ηνπ. 

    Σν δεηνχκελν ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο αθνξά ηελ ελλνηνιφγεζε, ηε κέζνδν 

θαη ηελ αθήγεζε. Ζ ελλνηνιφγεζε αθνξά ηελ θαηαλφεζε ησλ ηζηνξηθψλ ελλνηψλ, ε 

κέζνδνο αθνξά ηελ θξηηηθή αλάγλσζε ησλ πεγψλ θαη ηνλ ηξφπν πνπ γξάθεηαη ε 

ηζηνξία θαη ε αθήγεζε ηελ έθθξαζε κέζσ ηνπ ιφγνπ ηεο θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο. 

(Ρεπνχζε 2000γ,ζ.352) 
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    Οη βαζηθνί ηξφπνη κειέηεο θαη θαηαγξαθήο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο απφ ηελ άπνςε 

ηνπ πεξηερνκέλνπ είλαη δχν. Ζ ζεκαηηθά νιφπιεπξε κειέηε ηεο ηζηνξίαο ελφο ηφπνπ 

θαη ε ζε βάζνο αλάιπζε ελφο ζπγθεθξηκέλνπ ζέκαηνο απφ ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ. Ζ 

πξψηε έρεη σο ζηφρν ηε ζθαηξηθή πξνζέγγηζε , πνπ ζα εμαζθαιίζεη κηα φζν ην 

δπλαηφλ πιεξέζηεξε εηθφλα ηνπ ηφπνπ. Ζ δεχηεξε έρεη σο ζηφρν λα εξεπλήζεη 

ιεπηνκεξψο έλα ζπγθεθξηκέλν ζέκα απφ ηελ ηζηνξία ελφο ηφπνπ, απνκαθξχλνληαο 

ηνλ αξρηθφ αηληγκαηηθφ ηνπ ραξαθηήξα.(Βατλά 1997, ζ.107) 

    Ζ ηνπηθή ηζηνξία δηδαζθφκελε  κε ελαιιαθηηθέο κνξθέο δηδαζθαιίαο θαη θπξίσο 

κε ηε κέζνδν project, πξνζπαζεί λα πξνζειθχζεη ην ελδηαθέξνλ γηα ηελ ελαζρφιεζε 

κε απηήλ, αιιά θαη κε ηελ ηζηνξία γεληθφηεξα, θαζψο θαη λα αλαλεψζεη θαη λα 

εθζπγρξνλίζεη ηε δηδαθηηθή ηνπ καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο. Οη κέζνδνη δηδαζθαιίαο ηεο 

ηζηνξίαο, φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηε ζπλέρεηα, ζρεηίδνληαη κε ηελ επηηφπηα κειέηε θαη 

έξεπλα ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Οη εθπαηδεπηηθνί πξέπεη λα πξνζαξκφδνπλ ηε 

ζεκαηνινγία θαη ην πεξηβάιινλ κάζεζεο ζηηο απαηηήζεηο θαη ηα ελδηαθέξνληα ηεο 

ηάμεο. Ζ δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο νθείιεη λα είλαη καζεηνθεληξηθή, λα 

επηθεληξψλεη ην ελδηαθέξνλ ηεο ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ καζεηψλ  θαη λα αλαθέξεηαη 

ζην εηδηθφ, απηφ πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν κε ηελ δσή ζε έλα ηφπν, κε απνηέιεζκα ν 

καζεηήο λα θαηαθηήζεη ηελ νπζηαζηηθή ηζηνξηθή γλψζε γηα ηνλ ηφπν ηνπ θαη κέζα 

απφ απηήλ λα πξνβεί ζε ρξήζηκεο αλαγσγέο. 

     Ζ θαιχηεξε κέζνδνο ηεο ηζηνξίαο είλαη  εθείλε, πνπ βάδεη ηα παηδηά λα βξνπλ 

κφλα ηνπο ηελ δηθή ηνπο «αληηθεηκεληθή» ηζηνξηθή αιήζεηα. Δθείλε πνπ είλαη 

απαιιαγκέλε απφ θάζε πξνζσπηθή ζπκπάζεηα ή αληηπάζεηα. Με βάζε ηελ άπνςε ηνπ 

Παπακαχξνπ, «ε αλαθάιπςε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο πξέπεη λα είλαη ν θχξηνο ζηφρνο 

ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξίαο γεληθφηεξα θαη επηηπγράλεηαη  κφλν κε ηε 

δηδαζθαιία ησλ πεγψλ». (Βατλά 1997,ζ. 172-173) 

      Ζ κάζεζε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαη ηεο ηζηνξίαο γεληθφηεξα δελ πξαγκαηψλεηαη 

κε ηελ απιή κεηαβίβαζε ηεο γλψζεο, αιιά κέζσ ηεο έξεπλαο θαη ηεο δξάζεο ησλ 

καζεηψλ κε ηελ βνήζεηα ησλ πεγψλ, νη νπνίεο βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα θαηαιάβνπλ 

φηη ε ηζηνξία δελ είλαη κηα απζαίξεηε ζπγγξαθή, αιιά κηα επηζηήκε πνπ έρεη ζηφρν 

λα πξνβιεκαηίζεη θαη λα ελεξγνπνηήζεη πξνο αλαδήηεζε ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο. Οη 

πεγέο πξέπεη λα εμεηάδνληαη κέζα ζην ηζηνξηθφ ηνπο πιαίζην θαη λα αμηνινγνχληαη 

κηα πξνο κηα. Οη καζεηέο κέζσ ηεο έξεπλαο, ησλ επηζθέςεσλ, ηεο ζπιινγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ βησκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ νδεγνχληαη 

ζηελ γλψζε θαη θαηαλφεζε ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ ηνπο.    

    Οη καζεηέο ζπλαλαζηξέθνληαη κε νηθεία πξφζσπα, ζπιιέγνπλ αλακλήζεηο, 

δηεξεπλνχλ νηθείνπο ρψξνπο, κλεκεία θηι. κε ζηφρν ηε βαζχηεξε εκπινθή ζην ζέκα, 

ηελ ηζηνξηθή έξεπλα ηνπ πεξηβάιινληνο ηνπο, ψζηε λα θαηαδεηρζεί ε άκεζε θαη ε 

βησκαηηθή αμία ηεο ηζηνξηθήο κάζεζεο.(Κφθθηλνο&Γαηζσηήο  2015,ζ.48) Ζ 

επίζθεςε ζε ρψξνπο κλήκεο ζα πξέπεη λα εληάζζεηαη ζε έλα «ζρέδην Ηζηνξίαο» θαη 

λα πξνβιεκαηίδεη ηνλ εθπαηδεπηηθφ γηα ηελ παηδαγσγηθή ηεο αμία. Υξεηάδεηαη λα 

πξνεηνηκαζηεί πνιχ θαιά θαη λα ππνζηεξίμεη ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο πνπ νη καζεηέο 
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έρνπλ ήδε απνθηήζεη, ψζηε λα είλαη ζε ζέζε λα βάιινπλ ζε έλα ζπγθεθξηκέλν 

πιαίζην απηά πνπ ζα δνπλ. Έηζη, ε επίζθεςε θαη ν ρψξνο ζα ζπκβάινπλ ζηελ 

θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ γηα ηζηνξηθή ζθέςε θαη εξκελεία.(Λεκνλίδνπ 2015,ζ.212) 

    Ζ ζρνιηθή έξεπλα ζε ηνπηθφ επίπεδν ειθχεη ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ γηα ην 

κάζεκα ηεο ηζηνξίαο . «Σν δεηνχκελν θαηά ηε κειέηε ηεο ηζηνξίαο δελ είλαη ε γλψζε 

ηεο ηζηνξηθήο αιήζεηαο, αιιά πεξηζζφηεξν ε απνδνρή κηαο δηδαθηηθήο πξαθηηθήο, 

πνπ νδεγεί ζε ινγηθή επεμεξγαζία ηνπ ηζηνξηθνχ πιηθνχ».(Λενληζίλεο 1996,ζ.158) 

Οη ελαιιαθηηθνί ηξφπνη εξκελείαο, πνπ βαζίδνληαη ζηε ιεηηνπξγία ελφο δεκηνπξγηθνχ 

λνπ πνπ αλαηξνθνδνηεί θαη αλαηξνθνδνηείηαη απφ ηε θαληαζία θαη θάζε ζσκαηηθή, 

ζπλαηζζεκαηηθή, ςπρηθή θαη θνηλσληθή ηθαλφηεηα ηνπ καζεηή θξίλνληαη 

ρξήζηκνη.(Νάθνπ 2004,ζ.288) 

    Ζ ηνπηθή ηζηνξία ζηεξίδεηαη ζηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ 

νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο θαη αιιάδεη ηηο ζρέζεηο ηνπ παξαδνζηαθνχ καζήκαηνο 

ηζηνξίαο. Υξεηάδεηαη ε δεκηνπξγία ελφο λένπ καζεζηαθνχ πεξηβάιινληνο, πνπ νη 

καζεηέο ζα γίλνληαη ζπκκέηνρνη ζηε δεκηνπξγία θαη δελ ζα είλαη απινί απνδέθηεο. 

Με ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή εξγαζία θαη κε ηηο βησκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο δίλεηαη 

ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα εμεξεπλνχλ ηελ ηζηνξηθή γλψζε θαη λα θαηαλννχλ ζε 

βάζνο απηφ πνπ εξεπλνχλ. (Λενληζίλεο&Ρεπνχζε 2001, ζ.104)  

    Δδψ πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη φπσο ηζρχεη ζηε δηδαθηηθή ηεο γεληθήο ηζηνξίαο, έηζη 

θαη ζηε δηδαθηηθή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζεκαληηθή ζέζε θαηέρεη ε αμηνιφγεζε θαη ε 

αλαηξνθνδφηεζε πνπ γίλεηαη κέζσ απηήο. Παξάιιεια ε ελδηάκεζε αμηνιφγεζε 

επηηξέπεη ζηνπο καζεηέο λα θάλνπλ δηνξζσηηθέο θηλήζεηο, λα εληζρχνληαη θαη λα 

ελζαξξχλνληαη .  

    Οη λέεο ζεσξίεο κάζεζεο πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ηνλ ιεγφκελν ‘θνηλσληθφ- 

πνιηηηζκηθφ  επνηθνδνκεηηζκφ», πνπ έρεη σο βαζηθφ άμνλά ηνπ ηελ θαηαζθεπή ηεο 

γλψζεο απφ ηνπο ίδηνπο ηνπο καζεηέο, κε ηελ ελεξγφ αιιειεπίδξαζε ζε αλνηρηά 

καζεζηαθά πεξηβάιινληα, ηελ νηθνδφκεζε ηεο γλψζεο ζε ζρέζε κε ηηο εκπεηξίεο, ηε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκαζεηέο θαη ηε ζχγθξηζε γλψζεσλ θαη απφςεσλ. Με βάζε ην 

κνληέιν απηφ ν καζεηήο κπνξεί λα εξκελεχεη ηελ πξαγκαηηθφηεηα κε βάζε ηηο 

αληηιήςεηο, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα γλσζηαθά ηνπ ζρήκαηα. ην κνληέιν απηφ ρξήζηκεο 

είλαη νη ηερλνινγίεο πιεξνθνξίαο θαη επηθνηλσλίαο, αθνχ δεκηνπξγνχλ έλα αλνηρηφ 

πεξηβάιινλ κάζεζεο κέζσ ηεο δηεξεχλεζεο.(Κφθθηλνο& Νάθνπ 2004,ζ.502) 

    Γελ ζα κπνξνχζα  λα παξαιείςσ ην ξφιν ηεο «ηζηνξηθήο ελζπλαίζζεζεο» ή 

«ινγηθήο θαηαλφεζεο» ζηε δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο, ηνπηθήο θαη γεληθήο, ν νπνίνο 

είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο. Οη καζεηέο κέζα απφ ηελ πξνζέγγηζε ησλ βησκάησλ, ησλ 

εζψλ, ησλ θηλήηξσλ θαη ηεο λννηξνπίαο ησλ αλζξψπσλ ηνπ παξειζφληνο πξνζπαζνχλ 

λα αληηιεθζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ κε πην απνηειεζκαηηθφ ηξφπν ην παξειζφλ θαη 

ηε δξάζε ησλ αλζξψπσλ. «Ζ ηζηνξηθή ελζπλαίζζεζε ιεηηνπξγεί σο έλα κέζν γηα ηελ 

ηζηνξηθή θαηαλφεζε».(Κνπξγηαληάθεο 2004, ζ.451) 
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    ζν αθνξά ηα ζεκαηηθά πεδία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο πξέπεη λα αλαθεξζεί πσο δελ 

ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί. Σα πεδία κπνξεί λα ζπλδένληαη θαη λα 

αιιεινζπκπιεξψλνληαη κεηαμχ ηνπο. Δπηπιένλ, ζεκαληηθφ είλαη λα επηζεκαλζεί πσο 

νπνηνδήπνηε πεξηβάιινλ κπνξεί λα απνηειέζεη δηδαθηηθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ 

δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο (πεξηβάιινλ πφιεο, ρσξηνχ, νηθνγέλεηαο, ζρνιείνπ 

θηι.) 

    χκθσλα κε ην θαηλνκελνινγηθφ κνληέιν ηνπ Skipp, ε ζεκαηηθή ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο δηαπεξλά  ηελ ηνπνγξαθία, ηελ νηθνλνκηθή ηζηνξία, ηελ θνηλσληθή ηζηνξία, 

ηελ πνιηηηθή ηζηνξία, ηε δεκνγξαθηθή ηζηνξία θαη ηελ εθθιεζηαζηηθή ηζηνξία. Έρεη 

έλα ζπγθεθξηκέλν ηφπν κειέηεο θαη ραξαθηεξίδεηαη σο πξνο ηελ πξνζέγγηζε απφ ηε 

κηθξφ-ηζηνξηθή πξνηίκεζε, ηελ θαηαγξαθή ζεηξψλ δεδνκέλσλ, ην δηεγεκαηηθφ θαη 

πεξηγξαθηθφ γξάςηκν θαη απφ ηε ιεπηνκέξεηα ζηελ αλάιπζε.( Ρεπνχζε 2000β, ζ.101)  

   Ζ ηνπηθή ηζηνξία έρεη πνηθίιεο ζεκαηηθέο, νη νπνίεο βνεζνχλ ζην λα θαηαιάβνπκε 

θαιχηεξα ηελ γεληθή ηζηνξία θαη παξάιιεια, κειεηψληαο ηελ επξχηεξε ηζηνξία 

αληηιακβαλφκαζηε θαιχηεξα ηηο ηνπηθέο ηζηνξίεο. ρεηηθά κε ηεο ζρνιηθή ηάμε, ζηελ 

επηινγή ηνπ ζέκαηνο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, πνπ πξφθεηηαη λα κειεηεζεί, πξέπεη λα 

παίδεη θαζνξηζηηθφ ξφιν ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ. Οη καζεηέο είλαη, ζηελ νπζία, 

απηνί πνπ ζα επηιέμνπλ ην ζέκα ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, κε ην νπνίν ζα αζρνιεζνχλ.  

Οη ζεκαηηθέο πεξηνρέο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο αθνξνχλ: 

 Ηζηνξία ηνπ ηνπίνπ. 

 Καζεκεξηλέο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο. 

 Σνπηθή θνηλφηεηα . 

 Ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηαο. 

    Ζ αμία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο είλαη κεγάιε. Ζ κειέηε ελφο ηφπνπ, φζν αθνξά, ηελ 

εξγαζία ησλ καζεηψλ, ελδηαθέξεη πεξηζζφηεξν σο κέζνδνο θαη ιηγφηεξν σο γλσζηηθφ 

αληηθείκελν. Δίλαη ζεκαληηθή θαη έρεη κεγάιε αμία αθξηβψο γηα απηφ ην ιφγν, νη 

καζεηέο πξψηα απφ φια εμνηθεηψλνληαη κε ηελ ζρνιηθή έξεπλα θαη ηε κέζνδν ηεο 

αλαδεηψληαο θάζε ηζηνξηθή καξηπξία, βηψλνληαο ηελ ηζηνξηθή εκπεηξία κε έκκεζν 

ηξφπν.  Έξρνληαη ζε επαθή θαη επεμεξγάδνληαη δηάθνξα θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο. 

Ζ εξγαζία ζηνλ νηθείν ηφπν ηνπ καζεηή, ηνπ δίλεη ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη κέζα 

πνπ είλαη ρξήζηκα γηα ηελ κειέηε ηνπ. Ζ ζε βάζνο κειέηε επηηξέπεη ζηνλ καζεηή λα 

απνθηήζεη κηα πην νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ην παξειζφλ ηεο πεξηνρήο ηνπ. 

    Γεληθά, κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία δίλεηαη ε επθαηξία ζηνπο 

αλζξψπνπο λα γλσξίζνπλ θαιχηεξα ηνλ εαπηφ ηνπο, ηνπο άιινπο θαη ηνλ ηφπν ηνπο. 

Οη καζεηέο βιέπνληαο, κειεηψληαο θαη εμεηάδνληαο ηνλ ηζηνξηθφ ρψξν, γίλνληαη 

ηθαλνί λα παξαηεξνχλ, λα πεξηγξάθνπλ, λα ζπγθξίλνπλ θαη λα θξίλνπλ θαηαζηάζεηο 

θαη πξφζσπα ηνπ παξειζφληνο, θαηαλνψληαο έηζη ην παξφλ. Μέζα απφ ηελ ηνπηθή 

ηζηνξία δίλεηαη ζηνπο καζεηέο ε επθαηξία λα αλαπηχμνπλ ζηαδηαθά ηελ ηθαλφηεηα 

παξαηήξεζεο, θαληαζίαο, αηηηνιφγεζεο, ζχγθξηζεο θαη θξίζεο ηνπ παξειζφληνο. 

Αθφκα, κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία αλαδεηθλχεηαη ε ζρέζε ηνπ ηνπηθνχ ηζηνξηθνχ 
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ζηνηρείνπ κε ην εζληθφ θαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θαηλνκέλσλ απφ εθείλα ηεο 

γεληθήο ηζηνξίαο(ππεξεζληθή δηάζηαζε). Οη καζεηέο θνηλσληθνπνηνχληαη, θαζψο 

έξρνληαη ζε επαθή κε δηάθνξνπο εηδηθνχο(μελαγνχο, αξραηνιφγνπο θα.) θαη 

δηαπηζηψλνπλ φηη ε ηζηνξία δελ είλαη θάηη γεληθφ, μεθεχγνληαο απφ ην ζρνιηθφ 

εγρεηξίδην. (Λενληζίλεο 1996, ζ. 57)  

    Δπηπξφζζεηα, ε αμία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κέζα απφ ηε 

κειέηε ηνπ ηφπνπ νη καζεηέο πξνσζνχληαη ζηελ παξαηήξεζε, αλαθάιπςε θαη ηελ 

εμαγσγή ηζηνξηθψλ ζπκπεξαζκάησλ, αθνχ έξρνληαη εχθνια ζε επαθή κε νπηηθά θαη 

αηζζεηά αληηθείκελα κειέηεο. Σν νηθείν ηνπηθφ πεξηβάιινλ δίλεη ζηνπο καζεηέο ηηο 

απαξαίηεηεο καξηπξίεο θαη ηε δπλαηφηεηα λα ζπγθξίλνπλ ην παξφλ κε ην παξειζφλ. 

Ζ δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε ηεο θξηηηθήο ηθαλφηεηαο 

ησλ καζεηψλ, δίλνληαο ηνπο ηελ επθαηξία λα εμεξεπλνχλ νη ίδηνη ηελ ηζηνξία ηνπ 

ηφπνπ ηνπο λα θξίλνπλ θαη λα ζπγθξίλνπλ πξφζσπα θαη θαηαζηάζεηο. Ζ επαθή ησλ 

καζεηψλ κε ηηο ηζηνξηθέο πεγέο, ηνπο επαηζζεηνπνηεί θαη ηνπο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα 

λα δηαηππψλνπλ εξσηήζεηο θαη απνξίεο, αλαπηχζζνληαο ηελ ηζηνξηθή ηνπο θξίζε θαη 

ζπλείδεζε. Γεληθά, ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ ηζηνξηθφηεηα ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη 

θαηαλννχλ φηη ε ηζηνξία δελ είλαη κφλν φ, ηη δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν, αιιά κηα 

πξαγκαηηθφηεηα πνπ ππάξρεη θαη έμσ απφ απηφ. 

    Ζ ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο νδεγεί ζηελ επίιπζε 

κεζνδνινγηθψλ πξνβιεκάησλ δηδαθηηθήο ηεο γεληθήο ηζηνξίαο. Οη δηδαθηηθνί ηξφπνη 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, αλαπηχζζνπλ ζηνπο καζεηέο ηελ ηθαλφηεηα λα ζθέπηνληαη 

ζχγρξνλα, δηαπηζηψλνληαο φηη ε ηζηνξία είλαη ζπλερηδφκελε θαη δηαξθψο 

κεηαβαιιφκελε. Με ηελ ηνπηθή ηζηνξία εληζρχεηαη ε δηδαζθαιία ηεο γεληθήο ηζηνξίαο 

θαη δίλεηαη πεξηζζφηεξε έκθαζε ζηε ζχγρξνλε ηζηνξία. Οη καζεηέο αληηιακβάλνληαη 

φηη ν ζχγρξνλνο ηζηνξηθφο νξίδνληαο ηνπ άκεζνπ πεξηβάιινληνο ηνπο ζπλδέεηαη κε 

ηελ δσή ηνπο. Ζ ηζηνξία απνθηά παξνληηθή ηαπηφηεηα θαη βνεζά ηνπο καζεηέο λα 

δηακνξθψζνπλ ηελ δηθή ηνπο ηαπηφηεηα.(Λενληζίλεο&Ρεπνχζε 2001,ζ. 28-29) 

    Μέζα απφ ηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο νη καζεηέο καζαίλνπλ, θξίλνληαο 

θαηαζηάζεηο θαη πξφζσπα, ηελ πνιππινθφηεηα ηεο δσήο, λα ζέβνληαη ηνπο 

ζπλαλζξψπνπο ηνπο θαη πξνεηνηκάδνληαη, ψζηε λα γίλνπλ ελεξγνί πνιίηεο 

ζπλεηδεηνπνηψληαο ηελ αλάγθε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηε ιήςε απνθάζεσλ γηα ηε 

δσή ηνπο. πλνςίδνληαο, ζρεηηθά κε ηελ αμία θαη ηε ρξεζηκφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο 

ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο δηαπηζηψλνπκε πσο ηα νθέιε γηα ηνπο καζεηέο είλαη πνιιά θαη 

κπνξνχλ λα θαηεγνξηνπνηεζνχλ ζε εθηφο απφ ηζηνξηθά θαη εθπαηδεπηηθά θαη 

ζπλαηζζεκαηηθά. 

   ην ζεκείν απηφ ζα ήζεια λα αλαθεξζψ ζηελ ζεκαζία, ζηελ αμία θαη ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί γχξσ απφ ηελ πξνζέγγηζε ελφο ηξαπκαηηθνχ ηζηνξηθνχ  

γεγνλφηνο  ζηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα. Αλ θαη έρνπλ γίλεη θαηλνηνκίεο ζην κάζεκα 

ηεο ηζηνξίαο ζην ζρνιείν, ε πξνζέγγηζε ηξαπκαηηθψλ ηζηνξηθψλ γεγνλφησλ 

δεκηνπξγεί άγρνο θαη ακεραλία θαη σο πξνο ην γλσζηηθφ θαη σο πξνο ην 

κεζνδνινγηθφ επίπεδν. ρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ηνπ ζπγθξνπζηαθνχ ζέκαηνο ππάξρνπλ 
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δεθάδεο νξηζκνί. Χζηφζν, έλα ζέκα ζεσξείηαη ζπγθξνπζηαθφ φηαλ νη άλζξσπνη έρνπλ 

δηαθνξεηηθέο πεπνηζήζεηο, πηζηεχσ , ηξφπνπο θαηαλφεζεο ή πξνβάιινπλ 

αληηηηζέκελεο εμεγήζεηο ή ιχζεηο, φηαλ εκπιέθεηαη ζεκαληηθφο αξηζκφο αλζξψπσλ ή 

δηαθνξεηηθέο νκάδεο θαη φηαλ ε δηακάρε γχξσ απφ ην ζέκα δελ κπνξεί λα δηεπζεηεζεί 

κε πξνζθπγή ζε ηεθκήξηα.(Μαπξνζθνχθεο 2015,ζ.121-122) Οη ήηηεο, νη εκθχιηνη 

πφιεκνη, νη καδηθέο ζθαγέο θαη γελνθηνλίεο, ην Οινθαχησκα είλαη γεγνλφηα θαη πνπ 

ηα έζλε ζέινπλ λα εμνβειίζνπλ απφ ηε ζπιινγηθή κλήκε. Αιιά θξίλεηαη αλαγθαία, 

αλ θαη επψδπλε, ε αλέιθπζε ηνπο απφ ηε ιήζε, δηφηη κε ηελ πνιιαπιή επεμεξγαζία 

ηνπο θαη δηεξεχλεζε ηνπο απνηεινχλ κηα ζεκειηψδε πξαθηηθή δηακφξθσζεο θξηηηθήο 

θαη αλαζηνραζηηθήο ηζηνξηθήο ζθέςεο θαη ζπλείδεζεο.(Κφθθηλνο&Γαηζσηήο 

2015,ζ.19-21) 

   Ζ πξνζέγγηζε ησλ επίκαρσλ γεγνλφησλ ζην πιαίζην ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο 

απνηειεί ζήκεξα έλα παηδαγσγηθφ δηαθχβεπκα. Γεγνλφο πνπ θαίλεηαη απφ ηηο 

αληηπαξαζέζεηο ζρεηηθά κε ην πεξηερφκελν ησλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηζηνξίαο ζε 

δηεζλέο επίπεδν.(Κφθθηλνο&Γαηζσηήο 2015,ζ.29) Ζ ζχγθξνπζε απνηειεί 

αλαπφζπαζην κέξνο ηεο αλζξψπηλεο θνηλσλίαο θαη ζα πξνθχςεη αλαπφθεπθηα. Απηφ 

πνπ έρεη ζεκαζία φκσο είλαη ε δηαρείξηζή ηεο απφ ηα ππνθείκελα, απφ ηνλ ηξφπν πνπ 

επηιέγνπλ γηα λα ηελ επηιχζνπλ.(Κφθθηλνο&Γαηζσηήο 2015,ζ.63) 

   Έηζη, θαίλεηαη πσο ε δηδαθηηθή πξνζέγγηζε επίκαρσλ γεγνλφησλ κπνξεί θαη ζα 

ήηαλ σθέιηκν λα γίλεη ζηε ζρνιηθή ηάμε, αξθεί νη εθπαηδεπηηθνί λα θαηαζθεπάζνπλ 

θαηάιιεια καζεζηαθά πεξηβάιινληα, λα αγσληζηνχλ γηα ηε δηαηήξεζε ηζνξξνπηψλ 

θαη λα ιακβάλνπλ ππφςε ηνπο ηε εμαθνινπζεηηθή θφξηηζε ηνπ παξειζφληνο, ηε 

ρξνληθφηεηα θαη ηνπηθφηεηα, ηελ ειηθία, ηηο εκπεηξίεο θαη ηα ελδηαθέξνληα ησλ 

παηδηψλ.(Κφθθηλνο&Γαηζσηήο 2015,ζ.27-28)Γελ πξέπεη λα απνζησπνχκε ηηο 

ζπγθξνχζεηο αιιά λα ελεκεξψλνπκε κε ππεπζπλφηεηα θαη επηζηεκνληθή επάξθεηα, λα 

επαηζζεηνπνηνχκε θαη λα πξνβιεκαηίδνπκε ηνπο καζεηέο γηα ηηο αλζξψπηλεο 

ζπγθξνχζεηο, ηηο κνξθέο θαη ηηο ζπλέπεηεο ηνπο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα 

πξνεηνηκάζνπκε ηνπο καζεηέο, ψζηε λα κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ ηνλ 

αιιεινζπγθξνπφκελν θφζκν, ζηνλ νπνίν ζα δήζνπλ θαη ζα απνθηήζνπλ ηα 

θαηάιιεια εθφδηα γηα λα αληηκεησπίζνπλ δπζθνιίεο θαη ζνβαξέο ππνζέζεηο ζην 

παξφλ.(Κφθθηλνο&Γαηζσηήο 2015,ζ.60)    

    Αλαθνξηθά κε ηε ζρέζε πνπ παξνπζηάδεη ε γεληθή κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία, είλαη 

αλαγθαίν λα αλαθεξζεί πσο νπζηαζηηθή δηάθξηζε δελ κπνξεί λα ππάξρεη, θαζψο νη 

δηαθνξέο ηνπο είλαη πνιχ ιεπηέο. Ζ ζρέζε ηεο ηνπηθήο κε ηε γεληθή ηζηνξία δελ είλαη 

ππάιιειε, αιιά κηα ζρέζε ακνηβαίσλ αληαιιαγψλ. Σα φπνηα δηαθνξεηηθά ηνπηθά 

ζηνηρεία δελ είλαη ηθαλά απφ κφλα ηνπο λα αλαδείμνπλ ηελ ηζηνξηθή δηάζηαζε ελφο 

ηφπνπ. Ζ ηνπηθή ηζηνξία δελ εληζρχεη-βνεζά ηε γεληθή ηζηνξία, αιιά ε κηα 

ζπκπιεξψλεη ηελ άιιε, θαζψο δελ είλαη ρξήζηκε θαη δελ έρεη νπζία ε ηνπηθή  ηζηνξία 

ρσξίο ηε γεληθή θαη αληίζηξνθα.  
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    ην ζεκείν απηφ πξέπεη λα ζεκεησζεί, φπσο αλαθέξεηαη ζην βηβιίν ηεο Βατλά, πσο 

θαηά ηνλ Beeck ππάξρνπλ ηξεηο παξαλνήζεηο πνπ παξαπνηνχλ ηε ζεψξεζε ηεο 

ηζηνξηθήο πξαγκαηηθφηεηαο: 

 Ο ζπλαηζζεκαηηθφο ππεξηνληζκφο ηνπ «ηνπηθνχ» 

 Ζ άπνςε φηη κέζα απφ ηελ ελαζρφιεζε κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία επηηπγράλεηαη 

κηα απινπζηεπκέλε εηζαγσγή ζηελ επξχηεξε ηζηνξία 

 Ο κχζνο ηνπ κηθξνχ, ηνπ άζεκνπ αλζξψπνπ. 

Οη παξαλνήζεηο απηέο έρνπλ αλαηξεζεί θαη ε θαηάξξηςε απηψλ ησλ ζέζεσλ απνηειεί 

έλα ζεκαληηθφ βήκα πξνο ηελ απειεπζέξσζε ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο.(Βατλά 

1997, ζ.59-60) 

    Ζ ηνπηθή ηζηνξία δελ απνηειεί εηζαγσγή ηεο γεληθήο ηζηνξίαο. Ζ ίδηα είλαη ην ίδην 

πνιχπινθε θαη επξχηεξε κε ηε γεληθή ηζηνξία. Γελ νδεγεί ηνπο καζεηέο ζηελ 

θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο γεληθήο ηζηνξίαο. Αληίζεηα, νη δπλαηφηεηεο πνπ δίλεη ε 

δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο εληζρχνπλ ηε ζρνιηθή πξαγκαηηθφηεηα, θαζψο 

κεηαβάιινπλ ηηο παξαδνζηαθέο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο απνκλεκφλεπζεο ηνπ 

καζήκαηνο ηεο ηζηνξίαο ζην ζρνιείν. Ζ ζχλδεζε γεληθήο θαη ηνπηθήο ηζηνξίαο έρεη σο 

απνηέιεζκα ε ηνπηθή ηζηνξία λα δίλεη έκθαζε ζην θνηλφ ηνπ ηφπνπ θαη ηεο ρψξαο ή 

ηεο αλζξσπφηεηαο. Ζ ηνπηθή ηζηνξία εκπινπηίδεη ηε γεληθή θαη αληίζηξνθα. Ζ 

ζπλχπαξμε απηψλ ησλ δχν θξίλεηαη αλαγθαία θαη επνηθνδνκεηηθή ζηελ ηζηνξηθή 

θαηαλφεζε. Ζ κηα ζπκπιεξψλεη θαη εληζρχεη ηελ άιιε.  

    ηαλ  νη καζεηέο εξγάδνληαη πάλσ ζηα ηεθκήξηα θαη ηηο πεγέο ηνπ ηφπνπ ηνπο 

εληζρχεηαη θαηά πνιχ ε θαηαλφεζε ηεο γεληθήο ηζηνξίαο. «Ο ζπλδπαζκφο ζηε 

ζρνιηθή εθπαίδεπζε ηεο ηνπηθήο κε ηε γεληθή ηζηνξία πξνζθέξεη ηελ επθαηξία ζηνπο 

καζεηέο θάζε ειηθίαο θαη ηθαλφηεηαο λα επηζεκάλνπλ φηη ε απφδεημε ηεο ηζηνξίαο 

ππάξρεη παληνχ γχξσ ηνπο».(Λενληζίλεο1996,ζ. 56) «Ζ ηνπηθή ηζηνξία σο ηζηνξία 

ηνπ αηνκηθνχ, ηνπ κνλαδηθνχ απνθηά αλαγλσζηκφηεηα ζην πιαίζην ηεο γεληθφηεηαο 

πνπ ηελ αθνξά».(Λενληζίλεο&Ρεπνχζε 2001, ζ.19) 

    Δλ ηέιεη, ε ηνπηθή ηζηνξία καο θέξλεη πην θνληά ζηνλ άλζξσπν, ζηηο δξάζεηο θαη 

ηηο ςπρνινγηθέο φςεηο ησλ επηινγψλ ηνπ. Ζ ηνπηθή ηζηνξία επηρεηξεί λα ζπλδέζεη ηε 

ζρνιηθή ηζηνξία κε ηελ έξεπλα, ακθηζβεηψληαο ηελ παξαδνζηαθή αθεγεκαηηθή 

δηδαθηηθή ηεο ηζηνξίαο. Ζ εηζαγσγή ηεο ηνπηθήο ηζηνξία ζηελ εθπαίδεπζε επηηξέπεη 

ηε γλσξηκία ηνπ καζεηή κε ην πεξηερφκελφ ηεο κε έλαλ πην ζπζηεκαηηθφ ηξφπν, 

ζπκβάιινληαο  ζηε δηακφξθσζε ηεο ηζηνξηθήο ζπλείδεζεο ηνπ. Ζ ελαζρφιεζε κε ηηο 

πεγέο εμνηθεηψλεη ηνπο καζεηέο ζηε ρξήζε θαη ζηελ επεμεξγαζία ηνπο θαη ηνπο 

επηηξέπεη λα αλακνξθψλνπλ ηελ ππάξρνπζα γλψζε ηνπο βάζε ησλ λέσλ δεδνκέλσλ. 

Δπίζεο, ε κειέηε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο επηηξέπεη ηε κεηάβαζε ζην ρψξν δξάζεο ησλ 

αλζξψπσλ ζην παξειζφλ, γεγνλφο ην νπνίν απνηειεί κία απφ ηηο βαζηθέο 

παξακέηξνπο ηεο δηδαθηηθήο ηεο ηζηνξίαο. Ζ ηνπηθή ηζηνξία αλαπηχζζεηαη ζηε βάζε 

ηξηψλ βαζηθψλ πξνζεγγίζεσλ, ζηε γεληθή ηζηνξία, ζηε κέζνδν θαη ζηηο 

πεξηβαιινληηθέο ζπνπδέο θαη εκθαλίδεη έλα ζχλνιν ξεμηθέιεπζσλ ζηνηρείσλ πνπ 
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πξνσζνχλ έλα λέν πεξηβάιινλ κάζεζεο, ην νπνίν δηαπεξλάηαη απφ πνηθίιεο 

ζεκαηηθέο.    
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6.2.Η Σνπηθή Ιζηνξία ζην ειιεληθό ζρνιείν 

    ην ζεκεξηλφ ειιεληθφ ζρνιείν, είλαη γλσζηφ, φηη ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο νη 

δηάθνξνη πεηξακαηηζκνί, εθηφο ησλ θαζνξηζκέλσλ πιαηζίσλ ηνπ Αλαιπηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο πνπδψλ, δελ είλαη εχθνιν λα πξαγκαησζνχλ. «Ζ δνκή ηνπ 

ειιεληθνχ εθπαηδεπηηθνχ ζπζηήκαηνο (ζπγθεληξσηηζκφο, θεληξηθφο έιεγρνο 

πεξηερνκέλσλ κάζεζεο) θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ζρνιηθήο ηζηνξίαο (ηδενινγηθέο 

παζνγέλεηεο θαη αγθπιψζεηο γηα δεηήκαηα δηδαθηηθήο κεζνδνινγίαο θαη ηζηνξηθνχ 

πεξηερνκέλνπ) ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ειιηπή θαη ρσξίο αλαηξνθνδφηεζε εθπαίδεπζε 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ δελ επλφεζε ηελ νξγαληθή έληαμε ηεο δηεξεχλεζεο ηνπ ηνπηθνχ 

ηζηνξηθνχ απνζέκαηνο ζηηο δηδαθηηθέο πξαθηηθέο ησλ εθπαηδεπηηθψλ».(Καζβίθεο, π. 

δ.) 

    Ζ εηζαγσγή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, φκσο, ζηελ πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε είλαη απαξαίηεηε θαη ρξήζηκε γηα πνιινχο ιφγνπο. Έλαο βαζηθφο ιφγνο 

είλαη ε δηδαθηηθή δηαζχλδεζε ηεο ηνπηθήο κε ηε γεληθή ηζηνξία. Οη καζεηέο είλαη ζε 

ζέζε λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ηνπηθέο ηζηνξηθέο καξηπξίεο θαη λα απαληήζνπλ 

ζηα εξσηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ. Γηφηη, φπσο αλαθέξεη ν Λενληζίλεο «ε εξγαζία 

πάλσ ζην νξαηφ κέξνο ηεο ηζηνξίαο, ζε ηεθκήξηα, καξηπξίεο θαη πνηθίιεο ηζηνξηθέο 

πεγέο ηνπ νηθείνπ ρψξνπ δηακνλήο θαη θνίηεζεο ηνπ καζεηή εληζρχζεη απνθαζηζηηθά 

ηελ θαηαλφεζε ηεο γεληθήο ηζηνξίαο». (Λενληζίλεο 1996, ζ.61) Έλαο άιινο βαζηθφο 

ιφγνο είλαη ν εθπαηδεπηηθφο ραξαρηήξαο ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, πνπ εκπεξηέρεη ηελ 

απηελέξγεηα, ηε γλσξηκία κε ην πεξηβάιινλ ηεο πεξηνρήο ηνπ καζεηή, ηε ζπλεξγαζία 

θαη ηε δεκηνπξγηθφηεηα. Δίλαη σθέιηκν, νη καζεηέο λα ζπλεμεηάδνπλ ζέκαηα ηνπηθήο 

ηζηνξίαο  κε ζέκαηα γεληθήο ηζηνξίαο, θαζψο απηά ηα δχν αιιεινζπκπιεξψλνληαη 

θαη εξκελεχνληαη πην εχθνια. Ζ κειέηε, ε έξεπλα θαη γεληθά ε ελαζρφιεζε κε ηελ 

ηνπηθή ηζηνξία κέζσ ησλ δξαζηεξηνηήησλ πνπ πξνηάζζνληαη νηθνδνκεί ηελ ηζηνξηθή 

θαηαλφεζε. «Ζ εξεπλεηηθή κέζνδνο δηδαζθαιίαο, φζν θαη αλ δελ είλαη εθηθηή ζήκεξα 

ζην ζχλνιν ηεο, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο πξνυπνζέζεσλ ηερληθήο θχζεσο, έρεη ζαθψο 

επεξεάζεη, εληνχηνηο, ηε δηδαζθαιία».(Λενληζίλεο 1996, ζ. 288) 

    Σν 1825 ζεσξείηαη ν πξψηνο κεγάινο ζηαζκφο ζηελ ειιεληθή δηδαθηηθή ηεο 

ηνπηθήο ηζηνξίαο, θαζψο ην αλαγελλεκέλν έζλνο ζηε πξνζπάζεηά ηνπ λα 

μαλαιεηηνπξγήζεη ην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα έιαβε κέηξα, ψζηε λα ζπγθεληξσζνχλ ηα 

δηάζπαξηα αξραηνινγηθά θαηάινηπα ζηα ζρνιεία. Απηφ ζπλέβε θαη γηα λα ηα 

δηαζψζνπλ απφ ηνπο μέλνπο αιιά θαη γηα ηε ζπγθξφηεζε κνπζείνπ ηνπηθήο ηζηνξίαο 

ζε θάζε ζρνιείν, ην νπνίν ζα έδηλε ζηνπο καζεηέο ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπλ απφ 

πξσηνγελείο πεγέο ην παξειζφλ. (Βατλά 1997, ζ.54)   

    Σα ηειεπηαία ρξφληα δηεπξχλεηαη φιν θαη πην πνιχ ε ζπκβνιή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

ζηελ εθπαίδεπζε θαη επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο έληαμήο ηεο ζηα αλαιπηηθά 

πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ, ηφζν ζηελ πξσηνβάζκηα φζν θαη ζηε δεπηεξνβάζκηα 

εθπαίδεπζε. (Λενληζίλεο&Ρεπνχζε 2001,ζ.25) Ζ ηνπηθή ηζηνξία ζην ζρνιείν 

ζπλδέεηαη, θαη’ αξράο, κε ελαιιαθηηθέο κεζφδνπο δηδαζθαιίαο (κέζνδνο project θηι), 

αλαπηχζζεηαη πεξηζζφηεξν πξσηνβνπιηαθά θαη ηείλεη λα αλεμαξηεηνπνηεζεί 
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ζεκαηηθά απφ ηε γεληθή ηζηνξία, εκθαλίδνληαο θαηλνηφκα ζηνηρεία πνπ πξνσζνχλ έλα 

λέν καζεζηαθφ πεξηβάιινλ, ην νπνίν απαηηεί θαιή νξγάλσζε απφ ηνλ εθπαηδεπηηθφ. 

     Ζ ηνπηθή ηζηνξία εκθαλίδεηαη ζηνπο γεληθνχο ζηφρνπο θαη ζηηο ζεκειηψδεηο 

έλλνηεο δηαζεκαηηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ΓΔΠΠ αιιά θαη ζην ΑΠ γηα ηελ Ηζηνξία 

(Πίλαθαο 1). ηνπο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπο ΓΔΠΠ ε ηνπηθή ηζηνξία ζπλδέεηαη κε ηελ 

ελαζρφιεζε ησλ καζεηψλ κε ζέκαηα ηεο ηζηνξίαο ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ηελ εθηίκεζε 

ηεο πνιηηηζκηθήο ηνπο θιεξνλνκηάο (ΤΠ.Δ.Π.Θ.-Π.Η.:ζ. 184-185), ελψ ζηνπο ζηφρνπο 

πνπ αλαθέξνληαη ζην ΑΠ ηεο ηζηνξίαο νη καζεηέο πξέπεη: «Να αμηνπνηνχλ δηάθνξεο 

επθαηξίεο γηα ηελ ελαζρφιεζή ηνπο κε ηελ Ηζηνξία ηεο πεξηνρήο ηνπο θαη ηελ έληαμή 

ηεο ζηνλ επξχηεξν εζληθφ ηζηνξηθφ ρψξν». (Καζβίθεο, π. δ.) Δπηπιένλ, ζην βηβιίν 

ηνπ δαζθάινπ εκπεξηέρνληαη νδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο 

ζχκθσλα κε ηηο αξρέο ηνπ ΑΠ θαη νδεγίεο γηα ηελ εθπφλεζε ζρεδίσλ 

εξγαζία(project), αιιά θαη ππνδείμεηο γηα επηζθέςεηο ζε αξραηνινγηθνχο ρψξνπο θαη 

κνπζεία. 

    ηα λέα Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδψλ ε δηδαζθαιία ηεο ηζηνξίαο πξέπεη λα 

νινθιεξψλεηαη ζην ρξφλν πνπ δηαηίζεηαη θαη ηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα δελ πξέπεη λα 

είλαη εθηεηακέλα αιιά επζχλνπηα. Με ηελ έληαμε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζην ζρνιείν 

πξνβιέπεηαη νη καζεηέο λα αζρνιεζνχλ κε ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο, λα ηελ 

εληάμνπλ ζηελ γεληθή ηζηνξία, λα έξζνπλ ζε επαθή κε ηζηνξηθά ζηνηρεία εξεπλήζηκα 

θαη πξνζηηά, λα αζθεζνχλ ζηε δηαζεκαηηθή πξνζέγγηζε ζεκάησλ ηεο ηνπηθήο 

ηζηνξίαο θαη λα επαηζζεηνπνηεζνχλ σο πξνο ηα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο. 

Οη ηξεηο κεγαιχηεξεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ έρνπλ ζηε δηάζεζε ηνπο 5 ψξεο γηα ηελ 

πινπνίεζε δξαζηεξηνηήησλ ζρεηηθψλ κε ηελ ηνπηθή ηζηνξία, πνπ αθνξνχλ: 

επηζθέςεηο, παξαηήξεζε, θαηαγξαθή, δσγξαθηθή, θσηνγξαθία, πεξηγξαθή( γξαπηή-

πξνθνξηθή) θαη νιφπιεπξε επεμεξγαζία ηνπ ζέκαηνο.(ΤΠ.Δ.Π.Θ.-Π.Η.:ζ.212) 

    Με ηελ ηνπηθή ηζηνξία ζηελ εθπαίδεπζε πξνηείλνληαη ηξεηο δηαζηάζεηο δηδαθηηθψλ 

πξνζεγγίζεσλ: ε πξνζέγγηζε πνπ παξαπέκπεη ζηε κέζνδν ηεο ζρνιηθήο έξεπλαο θαη 

έρεη ζηφρν ηελ θαιιηέξγεηα δηαηχπσζεο ηζηνξηθνχ ιφγνπ θαη θξηηηθήο ζθέςεο, ε 

πξνζέγγηζε πνπ παξαπέκπεη ζηε κεζνδνινγία ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο κε ζηφρν νη 

καζεηέο λα αηζζεηνπνηνχλ πεξηζζφηεξν ην κάζεκα κε ηελ επηηφπηα έξεπλα θαη 

κειέηε θαη ε πξνζέγγηζε πνπ παξαπέκπεη ζε νιηζηηθέο δηεπηζηεκνληθέο φςεηο ηνπ 

ηζηνξηθνχ πεξηβάιινληνο κε ζηφρν νη καζεηέο λα κειεηνχλ θαη λα αμηνινγνχλ φια ηα 

δνκηθά ζηνηρεία ηεο αλζξψπηλεο δξάζεο. (Λενληζίλεο, ρ. ρ., ζ.4-5) 

    Ζ εηζαγσγή ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο ζην σξνιφγην πξφγξακκα απνζθνπεί ζην λα 

απνδεζκεπηεί ηφζν ν καζεηήο φζν θαη ν εθπαηδεπηηθφο απφ ην ζρνιηθφ εγρεηξίδην, 

πξνσζψληαο ηελ ζπλεξγαηηθή εξγαζία ησλ καζεηψλ θαη ηε δηακφξθσζε ηζηνξηθνχ 

ιφγνπ, άπνςεο θαη αθήγεζεο απφ ηνπο καζεηέο. Δπηπιένλ, απαηηνχληαη λέεο 

κεζνδνινγηθέο πξαθηηθέο, πνπ κπνχλ ηνπο καζεηέο ζηελ αλαδήηεζε- εμέηαζε-θξηηηθή 

ησλ πεγψλ, θαη ην καζεζηαθφ πεξηβάιινλ μεθεχγεη απφ ηα φξηα ηνπ ζρνιείνπ. 
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6.3. Πξόηαζε δηδαζθαιίαο ηεο εζληθήο αληίζηαζεο ζην λνκό Αραΐαο 

 

6.3.1.Θεσξεηηθή ηεθκεξίσζε ηνπ ζέκαηνο 

    Ζ εζληθή αληίζηαζε ηεο ρψξαο καο απνηειεί έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο πνπ 

παξνπζίαζε ηδηαίηεξε δπλακηθή θαη έπαημε ζεκαληηθφ ξφιν ζηνλ απειεπζεξσηηθφ 

αγψλα θαηά ηνλ Β Παγθφζκην Πφιεκν. Δίλαη ζεκαληηθφ γηα ηα παηδηά λα έρνπλ 

γεληθή  γλψζε ηνπ γεγνλφηνο απηνχ, αιιά θαη λα γλσξίδνπλ ηηο ηνπηθέο πηπρέο ηνπ, 

θαζψο, έηζη ζπλεηδεηνπνηνχλ θαη αληηιακβάλνληαη πνιιά ζεκαληηθά πξάγκαηα γηα 

ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ηε ζπκβνιή ηεο ζηελ ηζηνξία ηεο ρψξαο ηνπο αιιά 

θαη ζηελ παγθφζκηα ηζηνξία. Ζ ειιεληθή αληίζηαζε έγηλε γλσζηή ζε φιν ηνλ θφζκν 

θαη ζαπκάζηεθε.  

    Απνηειεί, φπσο πξναλέθεξα, έλα ζεκαληηθφ γεγνλφο θαη απηφ ην 

αληηιακβαλφκαζηε απφ ηελ εμειηθηηθή ηεο πνξεία. Δλψ ζηελ αξρή μεθίλεζε 

κεκνλσκέλα, ζηαδηαθά απέθηεζε νξγαλσκέλε κνξθή ζε αξθεηέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο, 

ηδίσο ζην λνκφ Αραΐαο, κε ηελ ίδξπζε αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ θαη εμειίρζεθε ζε 

έλνπιν αγψλα πνπ δηεμαγφηαλ ζηελ χπαηζξν. Σν γεγνλφο απηφ απνηέιεζε 

θαζνξηζηηθφ παξάγνληα γηα ηελ απειεπζέξσζε. Οη καζεηέο είλαη αλαγθαίν λα 

γλσξίδνπλ ηε ζπκβνιή θαη ηηο ζπζίεο ησλ αλζξψπσλ ηνπ ηφπνπ ηνπο ζηνλ 

απειεπζεξσηηθφ αγψλα. Δπηπιένλ, ε εζληθή αληίζηαζε κπνξεί λα νξηζηεί σο ε 

άξλεζε ησλ Διιήλσλ λα ζπκβηβαζηνχλ κε ην θαζεζηψο ηξηπιήο θαηνρήο ζε βάξνο 

ησλ ζεκειησδψλ δηθαησκάησλ θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπο. Οη καζεηέο 

ζπλεηδεηνπνηνχλ, εθηφο ησλ άιισλ, ηηο ειεχζεξεο δεκνθξαηηθέο αξρέο πνπ 

πξνσζνχληαη κέζα απφ ηε δξάζε ηεο εζληθήο αληίζηαζεο. Ζ ηνπηθή , αιιά θαη 

θαζνιηθή παξνπζία ηεο εζληθήο αληίζηαζεο ζεκαηνδνηεί ηελ εζληθή ηαπηφηεηα θαη 

χπαξμε ελφο ιανχ. 

    Έλαο άιινο παξάγνληαο πνπ θαζηζηά ζεκαληηθή ηφζν ηε γλψζε ηεο εζληθήο 

αληίζηαζεο φζν θαη ηηο ηνπηθέο πηπρέο ηεο είλαη ε πεξηνξηζκέλε εηθφλα ηεο ζην Α.Π. 

θαη ζηα ζρνιηθά εγρεηξίδηα ηνπ δεκνηηθνχ. Αλαθνξά ηεο αληίζηαζεο ηνπ ειιεληθνχ 

ιανχ θαηά ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα γίλεηαη κφλν ζηελ η’ Γεκνηηθνχ, ζην 9
ν
 

θεθάιαην ηεο ελφηεηαο Δ’, φπνπ αλαθέξεηαη ζπλνπηηθά ε δξάζε θάπνησλ ζεκαληηθψλ   

αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ.(Καιιηαληψηεο&Κνιηφπνπινο&Μελάνγινπ& 

Μηραειίδεο 2016,ζ.213)   πλεπψο, νη καζεηέο είλαη αλαγθαίν θαη ρξήζηκν λα 

δηδαρηνχλ ηελ εζληθή αληίζηαζε, δίλνληαο βαξχηεηα ζηηο ηνπηθέο πηπρέο ηεο, ψζηε λα 

αληηιεθζνχλ ηε ζεκαζία θαη ηε ζπκβνιή ηνπ ηφπνπ ηνπο θαη ηνπ θάζε ηφπνπ ζηνλ 

αγψλα γηα ηελ απειεπζέξσζε θαη λα θαηαλνήζνπλ ηηο αλζξσπηζηηθέο θαη 

δεκνθξαηηθέο ηδέεο θαη αμίεο πνπ ππεξεηεί.  

    Σα παηδηά κέζα απφ ηε δηδαζθαιία θαη ηε κειέηε ηεο αληίζηαζεο ηνπ ηφπνπ ηνπο 

θαη ηελ θαζνιηθή κνξθή πνπ πήξε ζηαδηαθά ζπλεηδεηνπνηνχλ ηελ  αμία ηεο 

ειεπζεξίαο, ηεο εηξήλεο, ηεο δηθαηνζχλεο θαη ηεο αμηνπξέπεηαο. Πξνβιεκαηίδνληαη 

πάλσ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα ηνπ πνιέκνπ, κειεηψληαο ηηο ηνπηθέο  ηζηνξηθέο πεγέο θαη 
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καξηπξίεο θαη παξαηεξψληαο ηα ηνπηθά ηζηνξηθά θαηάινηπα ηνπ παξειζφληνο. 

Καηαλννχλ ην πεξηερφκελν, ηε ζεκαζία θαη ηηο δηαζηάζεηο ηεο εζληθήο αληίζηαζεο 

ηνπ ηφπνπ ηνπο, απνθηψληαο ηζηνξηθή θαη εζληθή ζπλείδεζε. Αθφκα, πηνζεηνχλ 

ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνάγνπλ δεκνθξαηηθέο θαη αλζξσπηζηηθέο αμίεο θαη απνθηνχλ 

ζπλείδεζε ηεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηθήο ηνπο επζχλεο γηα ηε δηαηήξεζε θαη ηελ 

ππνζηήξημε ηεο εηξήλεο.  
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6.3.2. Σα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ project  

Σάμε: η’ Γεκνηηθνχ 

Αξηζκόο καζεηώλ: 20 

Γηάξθεηα: 15 δηδαθηηθέο ψξεο 

Οξηζκόο κεζόδνπ: Σα παηδηά ζα εξγαζηνχλ ζε νκάδεο (νκαδνζπλεξγαηηθή 

κέζνδνο) θαη ε ζπδήηεζε ζα είλαη θαηεπζπλόκελε.  

Με βάζε  ηελ παηδαγσγηθή ηες δηερεσλεηηθής προζέγγηζες ηες 

κάζεζες(Μαηζαγγνύξαο, 2011),  φπνπ ηα ππφ δηαπξαγκάηεπζε θαη 

δηδαζθαιία θείκελα είλαη θείκελα πνπ έρνπλ λφεκα γηα ηνπο καζεηέο θαη 

δεκηνπξγνχλ αθνξκέο γηα θξηηηθή πξνζέγγηζε. Έηζη νη καζεηέο ζπκκεηέρνπλ 

ελεξγά ζηε κάζεζε θαη ζηελ θαηάθηεζε ηεο γλψζεο , ψζηε απηή λα είλαη πην 

απνηειεζκαηηθή.  

 

Υώξνη πινπνίεζεο ηνπ project 

 ρνιηθή ηάμε 

 Μνπζείν ηχπνπ λνκνχ Αραΐαο 

 Γεκνηηθή βηβιηνζήθε λνκνχ Αραΐαο 

 Μλεκεία πεζφλησλ εζληθήο αληίζηαζεο ηνπ λνκνχ Αραΐαο 

Μεζνδνινγηθά εξγαιεία  

 Νηνθνπκέληα: κλεκεία, άξζξα ηνπηθψλ εθεκεξίδσλ 

 Σερληθά κέζα: δηαδίθηπν, θχιια εξγαζίαο 

 Μνξθέο επηθνηλσλίαο: δηάινγνο - ζπδήηεζε  

 Μνξθή εξγαζίαο: νκαδηθή εξγαζία  

 Δλλνηνινγηθή γλώζε: Ζ γλψζε ησλ ελλνηψλ απνηειεί πξνυπφζεζε 

γηα ηελ ηζηνξηθή θαηαλφεζε θαη γλψζε: 

 Αληάξηεο 

 ΔΑΜ-ΔΛΑ 

 Αληίπνηλα 

 ακπνηάδ 

 Όπαηζξνο 

 Γεξκαλνληπκέλνη 

 Υαξηζηηθή βνιή 

 Σάγκαηα αζθαιείαο-Δπδσληθά 

 Κνκκνπληζκφο  
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Θεκαηηθά πεδία πξνο δηεξεύλεζε κε θπξίαξρε δηάζηαζε ηελ επηηόπηα έξεπλα θαη 

κειέηε θαη ηε βηβιηνγξαθηθή πξνζέγγηζε: 

 Αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο ζηελ Αραΐα 

 Οξγάλσζε αληάξηηθνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αραΐαο. 

 Δπδσληθά θαη Σάγκαηα Αζθαιείαο ζην λνκφ Αραΐαο. 

 Μλεκεία εζληθήο αληίζηαζεο ζηελ Πάηξα.  

Πεγέο: 

Άξζξα: 

«ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΔΛΛΑ Ή ΜΠΟΛΔΒΙΚΙΚΟΝ ΥΑΟ» ζηελ εθεκεξίδα «Νενιφγνο» 

Παηξψλ ζηηο 29/9/1943, αξηζκφο θχιινπ 240 

 «ΑΠ’ ΣΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΔΝΗ» ζηελ εθεκεξίδα «Διεχζεξε Αραΐα» ζηηο 

5/10/1944, αξηζκφο θχιινπ 37 

«ΜΔ ΣΗΝ ΑΤΣΟΘΤΙΑ ΣΩΝ ΑΝΣΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΩΝ 

ΤΜΜΑΥΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΘΗΚΔ Η ΠΑΣΡΑ» ζηελ εθεκεξίδα «Διεχζεξε Αραΐα» 

ζηηο 5/10/1944, αξηζκφο θχιινπ 37 

Βηβιία: 

«Πνιηηηθή Ιζηνξία ηεο Πάηξαο, Σόκνο Σξίηνο 1940-1944». Λάδαξε, Βαζηιηθή Κ. 

Δθδφζεηο: Αρατθέο Δθδφζεηο, Αζήλα ειίδεο: 140, 142,143 

«ήκαηα εβαζκνύ θαη κλήκεο ελ Πάηξαηο», Νεφηεξε Γιππηηθή, Πεηξακαηηθφ 

Γπκλάζην Παηξψλ, εθδφζεηο: Γήκνο Παηξέσλ 

Δηθφλεο: 

Ιζηνξηθό Αξρείν Καλειιόπνπινπ, «Φως ζηα ληοθοσκέληα ηοσ Ιζηορηθού Αρτείοσ ηοσ 

Γεκήηρηοσ Καλειιόποσιοσ γηα ηο Καιαβρσηηλό Οιοθαύηωκα» 

Υάξηεο ηνπ Ν. Αραΐαο, 

www.google.gr/search?q=ραξηεο+λνκνπ+αραηαο&espv=2&biw=1024&bih=485&site

=webhp&source=lnms&tb (Πξνζπειάζηεθε 6.1.2017) 

 

Δκπιεθόκελεο γλσζηηθέο πεξηνρέο:  ην ζπγθεθξηκέλν ζελάξην παξαηεξείηαη 

δηαζχλδεζε κε ην Αλαιπηηθφ Πξφγξακκα ηεο ηζηνξίαο ηεο η’ Γεκνηηθνχ, θαζψο 

είλαη πξνζαξκνζκέλν ζην κάζεκα ηεο ηζηνξίαο ηεο η’ Γεκνηηθνχ(Δλφηεηα Δ’-

Κεθάιαην 9
ν 
:Μηα δεθαεηία αγψλσλ θαη ζπζηψλ γηα ηελ ειεπζεξία(1941-1949)). Σν 

ζελάξην εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα δηδαζθαιίαο ηεο Σνπηθήο Ηζηνξίαο θαη αμηνπνηνχληαη 

νη γλσζηηθέο πεξηνρέο ηεο γεσγξαθίαο θαη ηεο αηζζεηηθήο αγσγήο. 

http://www.google.gr/search?q=������+�����+������&espv=2&biw=1024&bih=485&site=webhp&source=lnms&tb
http://www.google.gr/search?q=������+�����+������&espv=2&biw=1024&bih=485&site=webhp&source=lnms&tb
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Πξναπαηηνύκελεο γλώζεηο καζεηώλ:  Αξρηθά, νη καζεηέο ρξεηάδεηαη λα είλαη 

εμνηθεησκέλνη κε ηεο αξρέο ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο δηδαζθαιίαο θαη ηεο 

δηεξεπλεηηθήο – αλαθαιππηηθήο κεζφδνπ. ην γλσζηηθφ επίπεδν, πξέπεη λα έρνπλ 

δηδαρζεί ην θεθάιαην, πνπ αθνξά ηελ γεξκαληθή επίζεζε θαη ηνλ Β’ Παγθφζκην 

Πφιεκν θαη ζα πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηα αίηηα, ηα βαζηθά γεγνλφηα θαη ηηο επηπηψζεηο 

ηνπ 2νπΠαγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ψζηε λα γλσξίδνπλ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο επνρήο 

πνπ ζα κειεηήζνπλ θαη λα κπνξέζνπλ έηζη, λα θαηαλνήζνπλ ηνπο ιφγνπο πνπ 

νδήγεζαλ ζηελ, ζηαδηαθά,  ζρεδφλ θαζνιηθή αληίζηαζε ηνπ ιανχ θαηά ησλ δπλάκεσλ 

ηνπ Άμνλα. Καιφ ζα ήηαλ λα έρνπλ εμνηθεησζεί κε ηνπο βαζηθνχο ηζηνξηθνχο φξνπο, 

ηα νλφκαηα πξνζψπσλ, ηα ηνπσλχκηα θαη ηε ζεκαζία ησλ αθξσλπκίσλ (ι.ρ. ΔΑΜ, 

ΔΠΟΝ, ΔΓΔ, ΔΛΑ, θ.α.). 
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6.3.3. Γεληθόο ζθνπόο θαη εηδηθνί ζηόρνη 

θνπόο 

Ζ κειέηε ηεο ηνπηθήο ηζηνξίαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ε 

ζχλδεζή ηεο κε ηηο εμειίμεηο ζε εζληθφ επίπεδν. Ζ γλψζε θαη ε εξκελεία ησλ 

γεγνλφησλ, ηεο δξάζεο, ηεο εμέιημεο θαη ηεο ζεκαζίαο ηεο εζληθήο αληίζηαζεο ζην 

λνκφ Αραΐαο, θαζψο θαη ε αλαδήηεζε ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ νδήγεζαλ ζε απηήλ. 

 

ηόρνη 

 Να έξζνπλ ζε επαθή νη καζεηέο κε ηζηνξηθά ζηνηρεία εξεπλήζηκα θαη 

θαηαλνεηά. 

 Να θαηαλνήζνπλ φηη ε Ηζηνξία είλαη αλζξψπηλε δξαζηεξηφηεηα κε αλζξψπηλα 

θίλεηξα. 

 Ξεθηλψληαο απφ πξσηνγελέο πιηθφ, λα εζηζηνχλ ζηελ παξαηήξεζε, ηελ 

έξεπλα θαη ηελ εξκελεία.  

 Να επαηζζεηνπνηεζνχλ γηα πξνβιήκαηα ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο κέζα ζηε 

νπνία δνπλ θαη γηα ηελ αλάγθε ζπκκεηνρήο ηνπο πξνο αλαδήηεζε ιχζεο ησλ 

πξνβιεκάησλ απηψλ. 

 Να θαηαλνήζνπλ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηνπ Β’Π.Π. ζηελ πεξηνρή ηνπο. 

 Να αληηιεθζνχλ ηηο ζπλζήθεο πνπ νδήγεζαλ ζηελ εζληθή αληίζηαζε. 

 Να θαηαλνήζνπλ ηνλ θνηλσληθφ –εζληθφ ραξαθηήξα ηεο αληίζηαζεο θαη ηνπο 

ζθνπνχο ησλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ. 

 Να θαηαλνήζνπλ ην πεξηερφκελν, ηηο κνξθέο, ηε ζεκαζία θαη ηηο δηαζηάζεηο 

ηεο αληίζηαζεο ζηνλ θαηαθηεηή. 

 Να πξνβιεκαηηζηνχλ πάλσ ζην δήηεκα ηεο αληίζηαζεο θαη λα ζπδεηήζνπλ 

ζρεηηθά κε ηα αληίπνηλα. 

 Να γνωρίςουν άγνωςτεσ τοπικζσ πτυχζσ του πολζμου του ‘40, τθσ κατοχισ 

και τθσ αντίςταςθσ του ελλθνικοφ λαοφ ςτο Ναηιςμό. 

 Να γλσξίζνπλ ηα ζεκαληηθφηεξα γεγνλφηα ηεο αληίζηαζεο ζηελ πεξηνρή ηνπο. 

 Να γλσξίζνπλ ηε δξάζε ησλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ ζηελ πεξηνρή ηνπο 

θαη ηελ εμέιημε ηεο αληίζηαζεο.  
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 Να αληηιεθζνχλ ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ ζρεδφλ θαζνιηθή κνξθή ηεο 

αληίζηαζεο θαη λα ζρνιηάζνπλ ηε ζεκαζία ηεο γηα ηνλ ηφπν ηνπο, αιιά θαη 

γηα ηελ Διιάδα. 

 Να ζπγθηλεζνχλ κε ην παξάδεηγκα ηεο αληίζηαζεο θαη κε ηελ ηξαγσδία ησλ 

αληηπνίλσλ. 

 Να πηνζεηήζνπλ ζπκπεξηθνξέο πνπ πξνάγνπλ ηηο αμίεο ηεο δεκνθξαηίαο, ηεο 

ειεπζεξίαο θαη ηεο εηξήλεο.  

 Να ζπλεηδεηνπνηήζνπλ φηη δελ ππάξρνπλ αγψλεο ρσξίο ζπζίεο. 

 Να αλαπηχμνπλ ηελ θξηηηθή ηνπο ζθέςε. 

 Να ακθηζβεηνχλ θαζεηί πνπ ηνπο παξέρεηε θαη λα αλαδεηνχλ ηεθκήξηα.  

 Να θνηλσληθνπνηεζνχλ κέζα απφ ηελ εξγαζία ζε νκάδεο θαη ηελ επαθή ηνπο 

κε ηνπο αξκφδηνπο θνξείο πιεξνθφξεζεο. 

 Να κάζνπλ αμίεο φπσο ν ζεβαζκφο, ηα δηθαηψκαηα θ.α., λα ηηο ρξεζηκνπνηνχλ 

ζηε ζπδήηεζε θαη λα θαηαλννχλ ηελ ζεκαζία ηνπο γηα ηελ νηθνδφκεζε 

πγεηψλ ζρέζεσλ.  

 Να έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα κπαίλνπλ ζηε ζέζε ησλ δξψλησλ πξνζψπσλ θαη 

λα θαηαλννχλ ηηο πξάμεηο θαη ηα ζπλαηζζήκαηα ηνπο. (ελζπλαίζζεζε). 

 Να αζθεζνχλ ζηελ έθθξαζε, λα εληζρχζνπλ ην ιεμηιφγηφ ηνπο, θαζψο θαη λα 

δηαηππψλνπλ ζχλζεηα λνήκαηα.  

 Να απνθηήζνπλ ηζηνξηθή ζπλείδεζε θαη ζπλείδεζε ηεο θνηλσληθήο θαη 

πνιηηηθήο ηνπο επζχλεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο εηξήλεο. 

 Να δηαθξίλνπλ ηα είδε πεγψλ θαη λα ζπιιέγνπλ-ηαμηλνκνχλ- ζπζρεηίδνπλ 

πιεξνθνξίεο. 

 Να θαιιηεξγήζνπλ ηελ εξεπλεηηθή ηθαλφηεηα θαη ηελ παξαηεξεηηθφηεηά ηνπο. 

 Να αζθεζνχλ ζηελ παξαγσγή γξαπηνχ ιφγνπ θαη ζηελ παξνπζίαζε ησλ 

εξγαζηψλ ηνπο. 

 Να αλαπηχμνπλ δεμηφηεηεο επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζίαο. 
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Ιζηνξηθό εξώηεκα 

Ση ήηαλ ε εζληθή αληίζηαζε θαη πνηα ήηαλ ε δξάζε θαη ε εμέιημε ησλ αληηζηαζηαθψλ 

νξγαλψζεσλ ζην λνκφ Αραΐαο; Πνηα ήηαλ ε ζεκαζία ηεο θαη ηη δηαζηάζεηο έιαβε ζην 

λνκφ; 

Δπηκέξνπο εξσηήκαηα 

 Πνηεο ήηαλ νη πξψηεο εκθαλίζεηο αληάξηηθσλ δπλάκεσλ ζηελ Αραΐα; 

 Πνηνο ήηαλ ν γέξν-Μίρνπ θαη πνηα ε ζρέζε ηνπ κε ην αληάξηηθν; 

 Πνηα ήηαλ ε δξάζε ηνπ ΔΛΑ ζηελ χπαηζξν ηεο πεξηνρήο ηεο Αραΐαο; 

 Ση γλσξίδεηε γηα ηε κάρε ζην Λεφληην ησλ Καιαβξχησλ; 

 Πνηνο ήηαλ ν «Αληαξηνθάγνο» θαη ηη γλσξίδεηε γηα ηε δξάζε ηνπ; 

 Ση ζπλέβε ζηα Καιάβξπηα ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ 1943; 

 Ση ήηαλ θαη ηη έθαλαλ ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο θαη ηα Δπδσληθά ηεο Πάηξαο; 

 Πσο επήιζε ην ηέινο ηεο θαηνρήο ζηνλ λνκφ Αραΐαο;  

 Πνηα κλεκεία πεζφλησλ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή;  
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6.3.4. ηάδηα Τινπνίεζεο  

Πξηλ μεθηλήζνπκε  ζα ρσξίζνπκε ηνπο καζεηέο ζε 4 νκάδεο ησλ 5 αηφκσλ ε θαζεκηά. 

Ζ θάζε νκάδα ζα δνπιέςεη ην δηθφ ηεο ζέκα θαη ζα παξνπζηάζεη ηα απνηειέζκαηα 

ηεο θάζε δξαζηεξηφηεηαο ζηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο. Έπεηηα ζα αθνινπζήζεη ζρεηηθή 

ζπδήηεζε θαη δηάινγνο κεηαμχ ησλ νκάδσλ. Ζ δηδαζθαιία ζα γίλεη κε πιεξνθνξηαθά 

θείκελα ζρεηηθά κε ηελ αληίζηαζε ζηελ Αραΐα, κε επηηφπηα παξαηήξεζε θαη κειέηε 

ζε ηφπνπο κλήκεο, ζην κνπζείνπ ηχπνπ ηνπ λνκνχ Αραΐαο θαζψο ζηε δεκνηηθή 

βηβιηνζήθε θαη  πξσηεχσλ ζηφρνο ηεο ζα είλαη ε πξαγκάησζή ηεο κέζα απφ 

δξαζηεξηφηεηεο, νη νπνίεο ζα πξνσζνχλ ηε ζπιινγηθή γλψζε, κλήκε θαη ηαπηφηεηα. 

Ο δάζθαιφο ζα ιεηηνπξγεί άιινηε θαζνδεγεηηθά θαη άιινηε ππνζηεξηθηηθά-

ζπκβνπιεπηηθά ζηελ φιε δηαδηθαζία, ψζηε νη καζεηέο λα αλαθαιχςνπλ κφλνη ηνπο ηε 

γλψζε θαη έπεηηα απφ ζπλεξγαζία ζηελ νκάδα ηνπο λα ηελ παξνπζηάζνπλ 

(καζεηνθεληξηθή δηδαζθαιία).  

 

 

 

Δξεπλεηηθά ζέκαηα 4 νκάδσλ: 

1. Οη αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο θαη ε νξγάλσζε ηνπ αληάξηηθνπ ζηελ Αραΐα. 

2. Ζ δξάζε ησλ αληαξηψλ. 

3. Ζ δξάζε ησλ Δπδψλσλ θαη ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο. 

4. Ζ εζληθή αληίζηαζε κέζα απφ κλεκεία ηεο Πάηξαο. 
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ηάδην 1ν :Πεξηβάιινλ εθθίλεζεο ζρεδίνπ  

Ξεθηλψληαο δίλεηαη κία εηθφλα ζηνπο καζεηέο, ψζηε λα  εηζαρζνχλ θαη λα εκπιαθνχλ 

ζην ζέκα. Αθνινπζεί ζπδήηεζε θαη δηάινγνο ζηελ ηάμε, αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ 

ζην δηαδίθηπν θαη ζχληαμε κηθξνχ θεηκέλνπ απφ ηελ θάζε νκάδα βαζηζκέλν ζε 

εξσηήζεηο πνπ δίλνληαη θαη ζα ζπδεηεζνχλ θαη ζηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζα αλαθαιχςεη 

ε θάζε νκάδα.   

ηόρνο: Να δεκηνπξγεζεί ελδηαθέξνλ γηα ηελ ηζηνξία ηνπ ηφπνπ, εξεπλεηηθή 

δηάζεζε, νκαδηθή ζπλεξγαζία, λα εηζαρζνχλ νη καζεηέο ζην ζέκα, λα εθθξάζνπλ 

πξνβιεκαηηζκνχο κέζα απφ εξσηήκαηα, λα αλαδεηήζνπλ απαληήζεηο θαη λα 

ζρνιηάζνπλ, λα αλαθαιέζνπλ ππάξρνπζεο γλψζεηο θαη λα δηαηππσζεί ην βαζηθφ 

ηζηνξηθφ εξψηεκα θαη ηα επηκέξνπο εξσηήκαηα. 

 

Ο κήλαξρνο Μίρνο έθηππνο κε νκάδα αληαξηώλ ζηνπο Αγίνπο Θεόδσξνπο Αξναλίαο. 

 

 Ιζηνξηθό Αξρείν Καλειιόπνπινπ  

«Φως ζηα ληοθοσκέληα ηοσ Ιζηορηθού Αρτείοσ ηοσ Γεκήηρηοσ .Καλειιόποσιοσ γηα ηο Καιαβρσηηλό Οιοθαύηωκα» 

Δξσηήζεηο: 

1. Ση καο δείρλεη ε θσηνγξαθία θαη ηη ζθέςεηο θάλεηε βιέπνληάο ηελ; 

2. Απφ πνχ βξήθακε απηή ηε θσηνγξαθία; 

3. Ση ήηαλ νη αληάξηεο; 

4. Ση γλσξίδεηε γηα ηνλ Β’ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ Αληίζηαζε; 

5. Πνηνο κπνξεί λα είλαη ν ζκήλαξρνο Μίρνο θαη πνπ πάεη; 

6. Απηφ πνπ καο παξνπζηάδεη ε εηθφλα ην έρεηε ζπλαληήζεη ζηελ επνρή καο; 

Γξαζηεξηόηεηα: Αθνχ ζπδεηήζεηε ζηελ ηάμε ζρεηηθά κε ηελ εηθφλα πνπ βιέπεηε 

θαη αλαδεηήζεηε ζην δηαδίθηπν πιεξνθνξίεο γηα ηνλ Β’Π.Π., ηνπο αληάξηεο θαη ηνλ 

ζκήλαξρν Μίρν, κε βάζεη ηηο παξαπάλσ εξσηήζεηο λα γξάςεηε έλα θείκελν, φπνπ ζα 

παξνπζηάδεηε φια φζα βξήθαηε. 
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ηάδην 2
ν
 : Οξγάλσζε θαηάιιεινπ καζεζηαθνύ πεξηβάιινληνο 

ην ζηάδην απηφ ζα γίλεη κηα κηθξή ζπδήηεζε-δηάινγνο κε ηνπο καζεηέο ζρεηηθά κε 

ηνλ ηξφπν πνπ ζα δηεμαρζεί ην project θαη ζα δνζεί ζηελ θάζε νκάδα έλαο ράξηεο ηνπ 

λνκνχ Αραΐαο, ψζηε νη καζεηέο λα παξαηεξνχλ ηε θπζηνγλσκία ηνπ λνκνχ θαη λα 

γλσξίδνπλ-εληνπίδνπλ ηηο επαξρηαθέο πεξηνρέο πνπ ζα ζπλαληνχλ ζηελ έξεπλα.  

ηόρνο: Ζ θηλεηνπνίεζε θαη ε ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζηελ ηζηνξηθή αλαδήηεζε, ε 

νξγάλσζε ησλ νκάδσλ εξγαζίαο, ν πξνγξακκαηηζκφο θαη ε αλαδήηεζε ιχζεσλ ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ ηπρφλ παξνπζηαζηνχλ, ε αλαθνίλσζε ησλ ρψξσλ επίζθεςεο θαη ε 

θαιιηέξγεηα ππεχζπλεο ζπκπεξηθνξάο ησλ καζεηψλ.  
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ηάδην 3
ν
 : Πεξηβάιινλ ηζηνξηθήο αλαδήηεζεο 

ηόρνο: Να νξγαλσζεί ε έξεπλα θαη νη καζεηέο λα αλαδεηήζνπλ, λα ζπιιέμνπλ, λα 

ηαμηλνκήζνπλ θαη λα αμηνινγήζνπλ ζηνηρεία, ψζηε λα απαληήζνπλ ζηα εξσηήκαηα 

θαη ζηνπο πξνβιεκαηηζκνχο. Καιιηέξγεηα θξηηηθήο ηθαλφηεηαο, εξεπλεηηθήο-

ζπλεξγαηηθήο δηάζεζεο, ζχλζεζε πξνθνξηθνχ θαη γξαπηνχ ιφγνπ, αλάθιεζε 

πξνυπάξρνπζαο γλψζεο θαη αμηνπνίεζε ησλ γλσζηηθψλ πεξηνρψλ ηεο αηζζεηηθήο 

αγσγήο θαη ηεο γεσγξαθίαο.   

ην ζηάδην απηφ ζα δνζεί ζε θάζε κία απφ ηηο 4εηο νκάδεο έλα θχιιν εξγαζίαο, πνπ 

είλαη εηδηθά δηακνξθσκέλν, ψζηε λα βνεζήζεη θαη λα θαζνδεγήζεη ηνπο καζεηέο ζηελ 

έξεπλά ηνπο. Σα θχιια εξγαζίαο πεξηιακβάλνπλ ζρεηηθά πιεξνθνξηαθά θείκελα, 

νδεγίεο γηα ηελ αλαδήηεζε θαη ζρεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο. Οη πξψηεο δχν νκάδεο ζα 

επηζθεθζνχλ ην Μνπζείν Σχπνπ ηεο Πάηξαο θαη ζα αλαδεηήζνπλ άξζξα εθεκεξίδσλ 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηνπο. Σα άξζξα πνπ ζα αλαδεηεζνχλ είλαη: «ΔΛΔΤΘΔΡΑ 

ΔΛΛΑ Ή ΜΠΟΛΔΒΙΚΙΚΟΝ ΥΑΟ» ζηελ εθεκεξίδα «Νενιφγνο» Παηξψλ ζηηο 

29/9/1943, αξηζκφο θχιινπ 240,«ΑΠ’ ΣΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΔΝΗ» ζηελ 

εθεκεξίδα «Διεχζεξε Αραΐα» ζηηο 5/10/1944, αξηζκφο θχιινπ 37 θαη «ΜΔ ΣΗΝ 

ΑΤΣΟΘΤΙΑ ΣΩΝ ΑΝΣΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΩΝ ΤΜΜΑΥΩΝ 

ΔΛΔΤΘΔΡΩΘΗΚΔ Η ΠΑΣΡΑ» ζηελ εθεκεξίδα «Διεχζεξε Αραΐα» ζηηο 

5/10/1944, αξηζκφο θχιινπ 37. Ζ Σξίηε νκάδα ζα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ έξεπλα ηεο 

ζηε δεκνηηθή βηβιηνζήθε ηεο Πάηξαο κειεηψληαο ζρεηηθά απνζπάζκαηα απφ ην 

βηβιίν: «Πνιηηηθή Ιζηνξία ηεο Πάηξαο, Σόκνο Σξίηνο 1940-1944»,Λάδαξεο 

Βαζίιεο Κ. Δθδφζεηο: Αρατθέο Δθδφζεηο. Ζ ηέηαξηε νκάδα ζα επηζθεθζεί κεξηθά απφ 

ηα κλεκεία εζληθήο αληίζηαζεο ηεο Πάηξαο, ζα ηα παξαηεξήζεη θαη ζα αλαδεηήζεη 

πιεξνθνξίεο κε ηε βνήζεηα ζρεηηθνχ βηβιίνπ :«ήκαηα εβαζκνύ θαη κλήκεο ελ 

Πάηξαηο», Νεφηεξε Γιππηηθή, Πεηξακαηηθφ Γπκλάζην Παηξψλ, εθδφζεηο: Γήκνο 

Παηξέσλ).   
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

ΟΜΑΓΑ 1
ε  

Αληηζηαζηαθέο νξγαλώζεηο-Οξγάλσζε αληάξηηθνπ ζηελ Αραΐα 

 

Να δηαβάζεηε θαη λα ζπδεηήζεηε ζηελ νκάδα ζαο ηα παξαθάησ θείκελα. 

 Ζ Δζληθή Αληίζηαζε είλαη ε αληίζηαζε ζηνπο θαηαθηεηέο θαη ζηνπο Έιιελεο 

πνπ ζπλεξγάδνληαλ καδί ηνπο.  ηαλ ν ιαφο αληηζηέθνληαλ, νη  θαηαθηεηέο 

αληηδξνχζαλ κε άζρεκν ηξφπν, θπιάθηδαλ θαη ηνπθέθηδαλ. Απφ ηελ Άλνημε ηνπ 1942 

θαη χζηεξα ν αγψλαο ζηελ πφιε θαη ζηα βνπλά αλαπηχζζεηαη γξήγνξα. ηα ρσξηά ν 

ΔΛΑ θαη ην ΔΑΜ εγθαζηζηνχλ αξρέο απηνδηνίθεζεο θαη δηθαηνζχλεο θαη ε 

θαηνρηθή εμνπζία ράλεη ηε δχλακε ηεο. Οη αληάξηεο θαηαζηξέθνπλ πνιεκηθφ πιηθφ 

θαη θξχβνπλ ηα φπια γηα λα κελ πέζνπλ ζηα ρέξηα ησλ θαηαθηεηψλ. ηηο 29 Μαξηίνπ 

1942  έθαλαλ ηελ πξψηε εκθάληζε ηνπο νη πξψηνη αληάξηεο, έλαο θνθθηλνζθνχθεο 

θαη έλαο καπξνζθνχθεο. Ήηαλ δχν απφ ηα αληάξηηθα ζψκαηα ηνπ ΔΛΑ ηεο ηεξεάο 

θαη είραλ εληνιή λα δεκηνπξγήζνπλ θαη ζην λνκφ Αραΐαο αληάξηηθα ζψκαηα. 

 

 Παξά ηα ζθιεξά αληίπνηλα ε δξάζε ηνπ ΔΛΑ ζπλερίζηεθε ζηελ χπαηζξν ηεο 

Αραΐαο κε πνιιέο κάρεο. Απνηέιεζκα ησλ καρψλ απηψλ ήηαλ ε απειεπζέξσζε ηεο 

ππαίζξνπ απφ ηνπο θαηαθηεηέο. ηνλ Ννκφ Αραΐαο ην αληάξηηθν φζν πεξλνχζε ν θαηξφο 

δπλάκσλε πεξηζζφηεξν θαη κέζα ζηελ πφιε ηεο Πάηξαο.  

 

 

 Οη κπζηηθέο εθεκεξίδεο ηεο Πάηξαο «Διεχζεξνο Έιιελ», «Αγσληζηήο», «ΣΔΓ», 

«Οδεγεηήο», «Διεπζεξσηήο» πξνέηξεπαλ ηελ αχμεζε ησλ αληάξηηθσλ νκάδσλ. Ζ πξψηε 

παξάλνκε εθεκεξίδα ηνπ αρατθνχ ΔΑΜ ήηαλ ηα «Καζεκεξηλά Νέα», πνπ θπθινθνξνχζαλ 

ζηελ Πάηξα απφ ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1941. Σελ άλνημε εθδφζεθε ε εθεκεξίδα «Λεπηεξηά», 

πνπ απιψζεθε ζε φιε ηελ Πεινπφλλεζν. 

 

 Ο  Δζληθφο Γεκνθξαηηθφο Διιεληθφο χλδεζκνο, ΔΓΔ ήηαλ κηα κπζηηθή 

νξγάλσζε ηεο πεξηνρήο. Σν  Δζληθφ Κνκηηάην Διιήλσλ Παηξησηψλ, ην ΔΚΔΠ, ήηαλ 

αθφκε κία κπζηηθή νξγάλσζε πνπ είρε εθδψζεη ηελ εθεκεξίδα «Παηξηώηεο». Σα Σάγκαηα 

Δζληθήο Γξάζεσο, ηα ΣΔΓ, ήηαλ άιιε κία παξάλνκε νξγάλσζε πνπ αζρνινχληαλ κε ηελ 

θαηαζθνπεία θαη ηα ζακπνηάδ. θνπφο ηεο δεκηνπξγίαο ηέηνησλ ζσκάησλ ήηαλ ν αγψλαο 

θαηά ηνπ θαηαθηεηή, ε εμαζθάιηζε ηεο ηάμεο θαη ε δηεμαγσγή εθινγψλ. Σνλ ηειεπηαίν 

ρξφλν ηεο θαηνρήο ζηελ Διιάδα ην θίλεκα ηεο εζληθήο αληίζηαζεο βξηζθφηαλ ζηελ 

αλάπηπμή ηνπ. Σν γεγνλφο απηφ ζπλέβαιιε ζην λα ζρεκαηηζηεί θπβέξλεζε εζληθήο 

ελφηεηαο ζηα βνπλά, ε ΠΔΔΑ, ε νπνία αλέπηπμε αμηφινγε δξαζηεξηφηεηα ζηελ 

θαζνδήγεζε, πεξηθξνχξεζε θαη αλάπηπμεο ηεο ιατθήο θπξηαξρίαο. 
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 Ζ ιατθή αληίζηαζε κέζα ζηε Πάηξα εθθξαδφηαλ κε πνιινχο ηξφπνπο, φπσο 

αλαγξαθή ρηηιεξηθψλ ζπλζεκάησλ ζηνπο ηνίρνπο ησλ ζπηηηψλ, ζακπνηάδ ζε γεξκαληθνχο 

ζηφρνπο. Αθφκα θαη κέζα ζηε θπιαθή παηξηψηεο νξγαλψλνληαη θαη αλαπηχζζνπλ 

ζεκαληηθή δξάζε. 

 

 Σνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1943 θαη ηνπο πξψηνπο ηνπ 1944 νη αληάξηεο έθαλαλ 

ζπιιήςεηο θαη πξνρσξνχζαλ ζε εθηειέζεηο. Σα ζηξαηφπεδα ηνπ ΔΛΑ γεκίδνπλ  Έιιελεο, 

θαηεγνξνχκελνη σο «πξνδφηεο» ή «αληηδξαζηηθνί». Πνιινί θαηεγνξνχζαλ ην ΔΑΜ επεηδή 

κε ηελ ηξνκνθξαηία, ηνπο θφλνπο θαη ηηο δνινθνλίεο πνιιέο θνξέο αζψσλ θαη παηξησηψλ, 

σζνχζε ηνπο Έιιελεο πξνο ηνπο Γεξκαλνχο 

 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 :Αθνχ ζπδεηήζεηε κεηαμχ ζαο απαληψληαο θαη ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο, λα δεκηνπξγήζεηε έλα πεξηιεπηηθφ θείκελν ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηά ζαο. 

 Ση ήηαλ ε εζληθή αληίζηαζε;  

 Ση έθαλαλ νη αληάξηεο θαηά ηελ αληίζηαζε θαη πφηε έθαλαλ ηελ πξψηε 

εκθάληζή ηνπο; 

 Πνηα ήηαλ ηα αληίπνηλα ζηελ αληίζηαζε; 

 Πνηεο ήηαλ νη παξάλνκεο κπζηηθέο εθεκεξίδεο ηεο Πάηξαο; 

 Πνηεο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο αλαθέξνληαη παξαπάλσ θαη ηη ζθνπφ είραλ; 

 Ση γηλφηαλ απφ ηνπο ηειεπηαίνπο κήλεο ηνπ 1943 ζηα ζηξαηφπεδα ηνπ ΔΛΑ 

θαη γηα πνην ιφγν θαηεγνξνχζαλ ην ΔΑΜ; 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 
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Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
 : 

Όξθνο ησλ Διαζηηώλ  

    Οη ειαζίηεο νξθίδνληαλ, ζχκθσλα κε ηνλ φξθν ησλ καρεηψλ ηνπ 12
νπ

 πληάγκαηνο φηη 

«δεζκεχνληαλ απέλαληη ζην ιαφ λα αγσληζζνύλ κε όια ηα κέζα θαη κε θάζε ζπζία, 

δηαζέηνληαο θαη ηελ ηειεπηαία ζηαγόλα ηνπ αίκαηόο ηνπο, γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ ζθνπώλ 

ηνπ Δζληθνύ Απειεπζεξσηηθνύ Μεηώπνπ, δειαδή γηα ην γξήγνξν δηώμηκν ησλ θαζηζηώλ 

ηπξάλλσλ γεξκαλντηαιώλ θαη γηα ηελ επηβνιή ζηε ρώξα ελόο πξαγκαηηθνύ ιανθξαηηθνύ 

θαζεζηώηνο ειεπζεξηώλ θαη πνιηηηζκνύ, πνπ ζα πξνέθππηε από ηε ειεύζεξε εθδήισζε ηεο 

ζέιεζεο ηνπ ιανύ.»  

Λάδαρες Βαζίιες 

«Ποιηηηθή Ιζηορία ηες Πάηρας»(ζ.110) 

Αθνύ δηαβάζεηε θαη ζπδεηήζεηε ηνλ όξθν, λα αλαθέξεηε ζε κηα κηθξή παξάγξαθν: 

 Ση νξθίδνληαλ νη Διαζίηεο. 

 Πνηα είλαη ε δηθή ζαο άπνςε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξθν. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
 :  

Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Σχπνπ ηεο Πάηξαο 

Να επηζθεθζείηε ην Μνπζείν Σχπνπ ηεο Πάηξαο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εηδηθνχ λα 

αλαδεηήζεηε, εληνπίζεηε θαη λα κειεηήζεηε ηα εμήο άξζξα: 

1
ν
 : «ΔΛΔΤΘΔΡΑ ΔΛΛΑ Ή ΜΠΟΛΔΒΙΚΙΚΟΝ ΥΑΟ» ζηελ εθεκεξίδα 

«Νενιφγνο» Παηξψλ ζηηο 29/9/1943, αξηζκφο θχιινπ 240 

2
ν
 : «ΑΠ’ ΣΑ ΚΟΚΚΑΛΑ ΒΓΑΛΜΔΝΗ» ζηελ εθεκεξίδα «Διεχζεξε Αραΐα» ζηηο 

5/10/1944, αξηζκφο θχιινπ 37 

 

 



101 
 

Έπεηηα, λα απαληήζεηε ζηηο εμήο εξσηήζεηο: 

 Παξαηεξψληαο έλα θχιιν εθεκεξίδαο ηη παξαηεξείηε; (πνηα ζηνηρεία ππάξρνπλ, ηη 

άιιν πεξηιακβάλεη κηα εθεκεξίδα εθηφο απφ ηα άξζξα) 

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................

............................................................................................................................................  

Από ην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο «Νενιόγνο» Παηξώλ.  

 Πνηεο είλαη νη ελέξγεηεο ησλ αληαξηψλ θαη ηη πξνθάιεζαλ ζηνπο Έιιελεο ζχκθσλα 

κε ην ζπγθεθξηκέλν άξζξν; Πνηνπο ππεξαζπίδεηαη ην άξζξν απηφ, ηνπο αληάξηεο ή 

ηνπο θαηαθηεηέο; Πφηε γξάθηεθε; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Από ην άξζξν ηεο εθεκεξίδαο «Διεύζεξε Αραΐα»  

 Πνηνπο δνμάδεη ην άξζξν απηφ; Πνηνπο ππεξαζπίδεηαη, ηνπο αληάξηεο ή ηνπο 

θαηαθηεηέο; Πφηε γξάθηεθε; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 πγθξίλνληαο ηα δχν άξζξα πνηεο δηαθνξέο παξαηεξείηε; 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................  
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Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
 : Αθνχ ζπδεηήζεηε κεηαμχ ζαο ζρεηηθά κε φζα κειεηήζαηε θαη κάζεηε 

λα γξάςεηε ηελ γλψκε ζαο: Πφηε πηζηεχεηε φηη αληηζηέθεηαη έλαο ιαφο; Γλσξίδεηε θάπνηεο 

κνξθέο αληίζηαζεο ζήκεξα; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε  

: Εσγξαθίζηε θάηη πνπ ζθέθηεζηε φηαλ αθνχηε ηε ιέμε «Αληίζηαζε». 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

ΟΜΑΓΑ 2
ε 

Η δξάζε ησλ αληαξηώλ 

 

Να δηαβάζεηε θαη λα ζπδεηήζεηε ζηελ νκάδα ζαο ηα παξαθάησ θείκελα. 

 Ζ Δζληθή Αληίζηαζε είλαη ε αληίζηαζε ζηνπο θαηαθηεηέο θαη ζηνπο Έιιελεο 

πνπ ζπλεξγάδνληαλ καδί ηνπο.  ηαλ ν ιαφο αληηζηέθνληαλ, νη  θαηαθηεηέο 

αληηδξνχζαλ κε άζρεκν ηξφπν, θπιάθηδαλ θαη ηνπθέθηδαλ. Απφ ηελ Άλνημε ηνπ 1942 

θαη χζηεξα ν αγψλαο ζηελ πφιε θαη ζηα βνπλά αλαπηχζζεηαη γξήγνξα. ηα ρσξηά ν 

ΔΛΑ θαη ην ΔΑΜ εγθαζηζηνχλ αξρέο απηνδηνίθεζεο θαη δηθαηνζχλεο θαη ε 

θαηνρηθή εμνπζία ράλεη ηε δχλακε ηεο. 

 

 Σν 12
ν
 ύληαγκα ηνπ ΔΛΑ δξνχζε ζην λνκφ Αραΐαο θαη είρε πεξίπνπ ρίιηνπο 

άλδξεο. Μέρξη ην θζηλφπσξν ηνπ 1942 είραλ δεκηνπξγεζεί ζηαζεξέο νξγαλψζεηο ηνπ ΔΑΜ 

ζηα 60 ρσξηά απφ ηα 90 πνπ είραλ ηα Καιάβξπηα. Οη θαηαθηεηέο θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπο, 

θαηαδίσθαλ ηηο νηθνγέλεηεο ησλ ειαζηηψλ θαη ηξνκνθξαηνχζαλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Αραΐαο. 

Οη αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο θξφληηδαλ ηελ νξγάλσζε ηνπ αγψλα, κάδεπαλ πιεξνθνξίεο, 

ζπγθέληξσλαλ ηξφθηκα θαη πιηθά θαη πεξηθξνπξνχζαλ ην ρσξηφ. Οη Ηηαινί, γηα λα ηηο 

εμαθαλίζνπλ έθεξαλ εληζρχζεηο. Έηζη, έθεξαλ ηνλ ηαγκαηάξρε Αηκίιην Γθαζπάξν, ηνλ 

«Αληαξηνθάγν», πνπ θνξνχζε ζην θαπέιν ηνπ κηα κεγάιε ηαηλία πνπ έγξαθε 

«ΑΝΣΑΡΣΟΦΑΓΟ» ζηα ειιεληθά θαη ηνπ έδσζαλ 300 άλδξεο γηα λα ρηππήζεη ηνπο 

αληάξηεο ηνπ ΔΛΑ. 

 

 Οη αληάξηεο έδσζαλ πνιιέο κάρεο ελαληίνλ ησλ θαηαθηεηψλ. εκαληηθή ήηαλ ε 

κάρε ζηα Γεκέζηηρα (1944) θαη είρε απνηέιεζκα ηελ παλσιεζξία ηνπ ερζξνχ. Μηα αθφκα 

ζεκαληηθή κάρε είλαη απηή πνπ έγηλε ζην Λεόληην. ε απηή, ην 12
ν
 χληαγκα 

αληηκεηψπηζε Ηηαιηθέο δπλάκεηο, πνπ είραλ γηα αξρεγφ ηνπο ηνλ πεξίθεκν «Αληαξηνθάγν». 

Ζ κάρε απηή ηειείσζε κε ηελ ήηηα ησλ Ηηαιψλ. Ζ Ηηαιία παξαδφζεθε ζηηο 9 επηεκβξίνπ 

1943 θαη νη κφλνη θαηαθηεηέο πνπ έκεηλαλ ζηελ Αραΐαο ήηαλ νη Γεξκαλνί. Μεηά ηε κάρε 

απηή νη αληάξηεο άξρηζαλ λα νξγαλψλνληαη θαιχηεξα, θαηάθεξαλ λα πνιιαπιαζηαζηνχλ, 

λα απμήζνπλ ηελ δχλακή ηνπο θαη λα ειέγρνπλ φιε ηελ χπαηζξν ηεο Αραΐαο. 
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Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 :Αθνχ ζπδεηήζεηε κεηαμχ ζαο απαληψληαο θαη ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο, λα δεκηνπξγήζεηε έλα πεξηιεπηηθφ θείκελν ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηά ζαο. 

 Ση ήηαλ ε εζληθή Αληίζηαζε θαη πσο αληηδξνχζαλ ζε απηή νη θαηαθηεηέο; 

 Ση εγθαζηζηνχλ ζηα ρσξηά ηεο Αραΐαο ην ΔΑΜ θαη ν ΔΛΑ; 

 Ση γλσξίδεηε γηα ην 12
ν
 χληαγκα ηνπ ΔΛΑ; 

 Πνηνο ήηαλ ν «ΑΝΣΑΡΣΟΦΑΓΟ» θαη ηη έθαλε; 

 Πνηεο ζεκαληηθέο κάρεο δφζεθαλ ζηελ χπαηζξν ηεο Αραΐαο;  

 Ση έθαλαλ νη αληάξηεο κεηά ηε κάρε ζην Λεφληην Καιαβξχησλ; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
: 

Αθνχ δηαβάζεηε ην παξαθάησ απφζπαζκα, λα πξνζπαζήζεηε λα απαληήζεηε ζηηο  

εξσηήζεηο: 

…Οη Γεξκαλνί θαη νη γεξκαλνληπκέλνη έκεηλαλ ηέζζεξεηο κέξεο ζηα Καιάβρσηα. Πξηλ ηελ επηρείξεζε, 

ζηάιζεθαλ άλζξσπνη λα θέξνπλ όζνπο έκελαλ έμσ από ηα Καιάβξπηα. Αλ δελ επέζηξεθαλ απεηινύζαλ 

πσο ζα έθαηγαλ ην ρσξηό.  Δίραλ ζθνπό λα εγθισβίζνπλ όζν ην δπλαηόλ πεξηζζόηεξνπο. ηηο 12 

Γεθεκβξίνπ 1943 ν αξρεγόο δηέηαμε ζηνπο άληξεο λα ιεειαηήζνπλ ηα Καιάβξπηα. Σε Γεπηέξα 13 

Γεθεκβξίνπ 1943  αθνύζηεθε κηα θσλή πνπ δηέηαμε όινπο λα ζπγθεληξσζνύλ ζην ζρνιείν. Σηο γπλαίθεο 

θαη ηνπο γέξνπο ηνπο νδήγεζαλ ζηηο αίζνπζεο ηνπ ζρνιείνπ θαη ηνπο άλδξεο ζην ρσξάθη ηνπ Καππή, πνπ 

γύξσ είραλ ηνπνζεηήζεη πνιπβόια. Ύζηεξα, νη θαηαθηεηέο έβαιαλ θσηηά ζην ρσξηό θαη ηα πνιπβόια πνπ 

ήηαλ γύξσ από ηνπο άλδξεο άξρηζαλ λα ηνπο ρηππνύλ. Από ηηο ζθαίξεο έπεθηε ν έλαο πάλσ ζηνλ άιινλ. 

Κάπνηνη θαηαπιαθώζεθαλ θαη ζπλέρηζαλ λα δνπλ. Όηαλ ηα πνιπβόια ζώπαζαλ, ζεθώζεθε έλαο άλδξαο 

θαη θώλαμε: «Δκέλα γηαηί κε ζθνηώλεηε; Ο αδεξθόο κνπ είλαη ζηελ νκάδα ςπραγσγίαο ησλ Γεξκαλώλ 

ζηελ Σξίπνιε». Οη Γεξκαλνί θαηάιαβαλ πσο ππήξραλ αθόκα δσληαλνί θαη δηέηαμαλ ραξηζηηθέο βνιέο. 

Έηζη, κπήθαλ κέζα ζην ζσξό θαη άξρηζαλ λα ηξαβνύλ ηα πηώκαηα θαη ηνπο ηξαπκαηηζκέλνπο δίλνληάο 

ηνπο ραξηζηηθή βνιή. Σειηθά θαηάθεξαλ λα γιηηώζνπλ 14 άλδξεο… 

Γηαζθεσή (ζ.333-340)  

Ροδάθες Περηθιής «Καιάβρσηα 1941-1944. Η αληίζηαζε ζηελ επαρτία. Το οιοθαύηωκα»  
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 Ση γλσξίδεηε γηα ηελ επηρείξεζε ζηα Καιάβξπηα (13 Γεθεκβξίνπ 1943); 

 Ση ζα ήηαλ πξνηηκφηεξν λα γίλεη θαηά ηε γλψκε ζαο; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
 :  

Δπίζθεςε ζην Μνπζείν Σχπνπ ηεο Πάηξαο 

Να επηζθεθζείηε ην Μνπζείν Σχπνπ ηεο Πάηξαο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εηδηθνχ λα 

αλαδεηήζεηε, εληνπίζεηε θαη λα κειεηήζεηε ην εμήο άξζξν: 

 «ΜΔ ΣΗΝ ΑΤΣΟΘΤΙΑ ΣΩΝ ΑΝΣΑΡΣΩΝ ΚΑΙ ΣΗ ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΩΝ 

ΤΜΜΑΥΩΝ ΔΛΔΤΘΔΡΩΘΗΚΔ Η ΠΑΣΡΑ» ζηελ εθεκεξίδα «Διεχζεξε Αραΐα» 

ζηηο 5/10/1944, αξηζκφο θχιινπ 37 

Έπεηηα, λα απαληήζεηε ζηηο εμήο εξσηήζεηο: 

 Παξαηεξψληαο έλα θχιιν εθεκεξίδαο ηη παξαηεξείηε; (πνηα ζηνηρεία ππάξρνπλ, ηη 

άιιν πεξηιακβάλεη κηα εθεκεξίδα εθηφο απφ ηα άξζξα) 

..................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. ....

.................................................................................................................................................. 

 Πσο ειεπζεξψζεθε ε Πάηξα; ε πνηα ζεκεία ηεο πφιεο έγηλαλ επηζέζεηο θαηά ησλ 

θαηαθηεηψλ απφ ηνπο αληάξηεο; 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 Πσο αληηκεηψπηζαλ νη παηξηλνί ηνπο Αληάξηεο; Πσο ραξαθηεξίζηεθε ν ΔΛΑ; 

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 
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Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
 : Αθνχ ζπδεηήζεηε κεηαμχ ζαο ζρεηηθά κε φζα κειεηήζαηε θαη κάζεηε 

λα γξάςεηε ηελ γλψκε ζαο: Γηαηί δεκηνπξγήζεθε ην αληάξηηθν; Πσο ραξαθηεξίδεηε ηε 

δξάζε ησλ αληαξηψλ; Θα ηνπο βνεζνχζαηε; Ναη; ρη; Γηαηί; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε  

: Εσγξαθίζηε θάηη πνπ ζθέθηεζηε φηαλ αθνχηε ηε ιέμε «Αληίζηαζε». 

 

 

 

 

 

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

ΟΜΑΓΑ 3
ε  
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

ΟΜΑΓΑ 3
ε 

Η δξάζε ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο-Δπδσληθώλ 

 

Να δηαβάζεηε θαη λα ζπδεηήζεηε ζηελ νκάδα ζαο ηα παξαθάησ θείκελα. 

 Σα Σάγκαηα Αζθαιείαο απνηεινχζαλ ην ζεκαληηθφηεξν φξγαλν, πνπ είρε 

πξνρσξήζεη ζε ζπλεξγαζία κε ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα. Ήηαλ έλνπνινη 

ζηξαηησηηθνί ζρεκαηηζκνί πνπ ζπγθξνηήζεθαλ ηνλ Απξίιην ηνπ 1943. ηελ 

Πεινπφλλεζν ηκήκαηα Σαγκάησλ Αζθαιείαο δεκηνπξγήζεθαλ ζηηο αξρέο ηνπ 1944. 

Ζ πξψηε εκθάληζή ηνπο ζηελ Πάηξα έγηλε ζηηο 20 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1944. Σα έλνπια 

απηά ζψκαηα ζπγθξνηήζεθαλ απφ απηνχο πνπ βγήθαλ ζηα βνπλά γηα λα ρηππήζνπλ 

ην ΔΑΜ-ΔΛΑ. 

 

 Γηνηθεηήο ηνπ ηάγκαηνο επδψλσλ, πνπ είρε πιένλ ζπγθξνηεζεί ζηελ Πάηξα, 

ηνπνζεηήζεθε ν Νηθφιανο Κνπξθνπιάθνο. ε κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα είραλ 

ζπγθεληξσζεί γχξσ ζηνπο 2000 άλδξεο, πνπ ζπγθξνηνχζαλ ηα επδσληθά ηεο Πάηξαο. Οη 

εγέηεο ησλ επδσληθψλ ζπγθεληξψλνπλ ζηνηρεία γηα θάζε πεξηνρή θαη γηα θάζε ρσξηφ θαη 

ηα απνθαιχπηνπλ ζηνπο Γεξκαλνχο. 

 

 Ζ δξάζε ησλ επδσληθψλ ηεο Πάηξαο μεθίλεζε κε ηελ κάρε ζηα Γεκέζηηρα, ζηηο 23-

25 Φεβξνπαξίνπ 1944. Ζ κάρε απηή ήηαλ απνθιεηζηηθά ησλ επδσληθψλ θαηά ηνπ ΔΛΑ, 

αιιά επηηεξνχληαλ απφ ηνπο Γεξκαλνχο. Κηλεηνπνηήζεθε φινο ν εθεδξηθφο ΔΛΑ. Οη 

Γεξκαλνί ην βξάδπ αλαγθάζηεθαλ λα ππνρσξήζνπλ πξνο ηα πςψκαηα, αθήλνληαο 12 

λεθξνχο θαη 39 αηρκαιψηνπο θαη ην επδσληθφ γχξηζε ζηελ Πάηξα. 

 

 Οη θαηνρηθέο αξρέο ηεο Πάηξαο θαη νη εχπνξνη πνιίηεο ππνδέρηεθαλ θαη 

θαισζφξηζαλ ηα ηάγκαηα Αζθαιείαο θαη ε εθεκεξίδα «Νενιφγνο» δεκνζίεπζε γηα απηά 

ελζνπζηψδε ζρφιηα. Σα Σάγκαηα Αζθαιείαο, ηα Δπδσληθά θαη νη Γεξκαλνί έθαλαλ 

επηδξνκέο ζηα ρσξηά, ιεειαηνχζαλ, έθαηγαλ, θαηέζηξεθαλ θαη ζθφησλαλ. ηφρνο ηνπο 

ήηαλ λα θαηαπνιεκήζνπλ ηηο αληηζηαζηαθέο νξγαλψζεηο πνπ δξνχζαλ ζηελ Διιάδα θαη 

ηνλ θνπκκνπληζκφ. 
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Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 :Αθνχ ζπδεηήζεηε κεηαμχ ζαο απαληψληαο θαη ζηηο παξαθάησ 

εξσηήζεηο, λα δεκηνπξγήζεηε έλα πεξηιεπηηθφ θείκελν ζρεηηθφ κε ηα ζέκαηά ζαο. 

 Ση ήηαλ ηα Σάγκαηα Αζθαιείαο; 

 Πφηε εκθαλίζηεθαλ ζηελ Πάηξα θαη απφ πνηνπο ζπγθξνηήζεθαλ; 

 Πνηνο ήηαλ ν δηνηθεηήο ηνπ ηάγκαηνο Δπδψλσλ θαη ηη έθαλαλ νη εγέηεο ησλ 

Δπδσληθψλ; 

 Με πνηα κάρε μεθίλεζε ε δξάζε ησλ επδσληθψλ ηεο Πάηξαο θαη πσο 

θαηέιεμε; 

 Πνίνη ππνδέρηεθαλ ηα ηάγκαηα Αζθαιείαο; 

 Ση έθαλαλ ηα ηάγκαηα Αζθαιείαο, ηα επδσληθά θαη νη Γεξκαλνί θαη πνηφο 

ήηαλ ν ζηφρνο ηνπο; 

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................

.................................................................................................................................... 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
 : 

Όξθνο ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο  

    «Οξθίδνκαη εηο ηνλ Θεόλ, ηνλ άγηνλ ηνύηνλ όξθνλ, όηη ζα ππαθνύσ απνιύησο εηο ηαο 

δηαηαγάο ηνπ αλσηάηνπ αξρεγνύ ηνπ Γεξκαληθνύ ζηξαηνύ Αδόιθνπ Υίηιεξ. Θα εθηειώ πηζηώο 

απάζαο ηαο αλαηεζεζνκέλαο κνη ππεξεζίαο θαη ζα ππαθνύσ άλεπ όξσλ εηο ηαο δηαηαγάο ησλ 

αλσηέξσλ κνπ. Γλσξίδσ θαιώο όηη, δηα κίαλ αληίξξεζηλ ελαληίνλ ησλ ππνρξεώζεσλ κνπ, ηαο 

νπνίαο δηα ηνπ παξόληνο αλαιακβάλσ, ζέισ ηηκσξεζή παξά ησλ Γεξκαληθώλ ζηξαηησηηθώλ 

λόκσλ».  

Ροδάθες Περηθιής 

«Καιάβρσηα 1941-1944. Η αληίζηαζε ζηελ επαρτία. Το οιοθαύηωκα»(ζ.379)  
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Αθνύ δηαβάζεηε θαη ζπδεηήζεηε ηνλ όξθν, λα αλαθέξεηε ζε κηα κηθξή παξάγξαθν: 

 Ση νξθίδνληαλ νη άλδξεο ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο. 

 Πνηα είλαη ε δηθή ζαο άπνςε γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν φξθν. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
 :  

Δπίζθεςε ζηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε ηεο Πάηξαο 

Να επηζθεθζείηε ηε Γεκνηηθή Βηβιηνζήθε ηεο Πάηξαο θαη κε ηε βνήζεηα ηνπ εηδηθνχ λα 

αλαδεηήζεηε, εληνπίζεηε θαη λα κειεηήζεηε ηηο ζειίδεο πνπ ζαο δίλνληαη απφ ην εμήο 

βηβιίν: 

 «Πνιηηηθή Ιζηνξία ηεο Πάηξαο, Σόκνο Σξίηνο 1940-1944». Λάδαξεο 

Βαζίιεο Κ. Δθδφζεηο: Αρατθέο Δθδφζεηο Αζήλα ειίδεο: 140, 142,143 

Έπεηηα, λα απαληήζεηε ζηηο εμήο εξσηήζεηο: 

 Ση γλσξίδεηε γηα ην ζπζζίηην ησλ Δπδψλσλ; Ση πξφηεηλε ν Κνπξθνπιάθνο ζηνπο 

Δπδψλνπο λα θάλνπλ θαη γηαηί; 

.............................................................................................................................................. ....

..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................. 

 Ση ζα ππεξαζπίδεηαη ν γεξκαληθφο ζηξαηφο θαη ζα θξνληίδεη λα έρνπλ νη άλδξεο 

ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 
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Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
 : Αθνχ ζπδεηήζεηε κεηαμχ ζαο ζρεηηθά κε φζα κειεηήζαηε θαη κάζεηε 

λα γξάςεηε ηελ γλψκε ζαο: Πνηα είλαη ε γλψκε ζαο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ Σαγκάησλ 

Αζθαιείαο; Θα ζέιαηε λα γίλεηε κέιε ηνπο; Ναη, φρη θαη γηαηί; 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 5
ε  

: Εσγξαθίζηε θάηη πνπ ζθέθηεζηε φηαλ αθνχηε ηε ιέμε «Αληίζηαζε». 
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ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 

ΟΜΑΓΑ 4
ε
  

Μλεκεία θαη Δζληθή Αληίζηαζε ζηελ πόιε ηεο Πάηξαο 

 

Σα κλεκεία θαη νη ηφπνη κλήκεο εζληθήο αληίζηαζεο πνπ ζα επηζθεθζνχκε είλαη ηα 

εμήο: 

 «Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο» ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο 

 «Άγαικα Νηθνιάνπ Πνιπθξάηε» ζηελ πιαηεία Διεπζεξίαο 

 «Μλεκείν Δζληθήο αληίζηαζεο» ζηελ πιαηεία Τςειψλ Αισλίσλ 

 «Μλεκείν Δζληθήο Αληίζηαζεο» ζηελ νδφ Γνχλαξε θαη Καλαθάξε 

 «Βίιια Λπκπεξόπνπινπ» απέλαληη απφ ην ζηξαηησηηθφ λνζνθνκείν Παηξψλ 

Γξαζηεξηόηεηα 1
ε
 : Δπίζθεςε-Παξαηήξεζε-Καηαγξαθή 

Δπίζθεςε 1
ε
  

Να θσηνγξαθίζεηε θαη λα παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηηο πιάθεο εθηειεζζέλησλ. ηε 

ζπλέρεηα λα απαληήζεηε ζχληνκα ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Πψο είλαη ην κλεκείν απηφ; Απφ ηη απνηειείηαη; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Πνχ βξίζθεηαη;………………………………………………………………... 

 Απφ ηη πιηθά έρεη θαηαζθεπαζηεί;……………………………………............. 

 Πνηφο ην θαηαζθεχαζε θαη πφηε; …………………………………………….. 

 Σί γξάθνπλ νη πιάθεο; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Πνχ είλαη αθηεξσκέλεο; ………………………………………………………. 

 Πξνζηαηεχεηαη; Πψο;…………………………………………………………. 

 ε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη ζήκεξα; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 
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Δπίζθεςε 2
ε
  

Να θσηνγξαθίζεηε θαη λα παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ην άγαικα ηνπ Νηθνιάνπ 

Πνιπθξάηε. ηε ζπλέρεηα λα απαληήζεηε ζχληνκα ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Πψο είλαη ην άγαικα απηφ; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Πνχ βξίζθεηαη; ……………………………………………………………….. 

 Απφ ηη πιηθά έρεη θαηαζθεπαζηεί;……………………………………………. 

 Πνηνο είλαη ν γιχπηεο ηνπ;……………………………………………………. 

 Πφηε θαηαζθεπάζηεθε;………………………………………………………... 

 Πνηεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαη πάλσ ζην άγαικα; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 Πξνζηαηεχεηαη; Πψο;………………………………………………………… 

 ε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη ζήκεξα;  

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….. 

 

Δπίζθεςε 3
ε
  

Να θσηνγξαθίζεηε θαη λα παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηηο πιάθεο εθηειεζζέλησλ. ηε 

ζπλέρεηα λα απαληήζεηε ζχληνκα ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Πψο είλαη ην κλεκείν απηφ; Απφ ηη απνηειείηαη; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Πνχ βξίζθεηαη;………………………………………………………………... 

 Απφ ηη πιηθά έρεη θαηαζθεπαζηεί;……………………………………............. 

 Πνηφο ην θαηαζθεχαζε θαη πφηε; …………………………………………….. 

 Σί γξάθνπλ νη πιάθεο; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 Πνχ είλαη αθηεξσκέλεο; ………………………………………………………. 

 Πξνζηαηεχεηαη; Πψο;…………………………………………………………. 

 ε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη ζήκεξα; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 
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Δπίζθεςε 4
ε
 

Να θσηνγξαθίζεηε θαη λα παξαηεξήζεηε ηελ πιάθα πεζφλησλ. ηε ζπλέρεηα λα 

απαληήζεηε ζχληνκα ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο; 

 Πψο είλαη νη πιάθα απηή; 

………………………………………………………………………………….. 

 Πνχ βξίζθεηαη; ………………………………………………………………… 

 Απφ ηη πιηθφ έρεη θαηαζθεπαζηεί;……………………………………………… 

 Πνηνο ηελ θαηαζθεχαζε θαη πφηε;  

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 Ση γξάθεη;……………………………………………………………………... 

 ε πνηνπο είλαη αθηεξσκέλε;………………………………………………….. 

 Αλαδεηθλχεηαη ην κλεκείν απηφ;……………………………………………… 

 Ση γλψκε έρεηε γηα ηε ζέζε ηνπ; 

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………... 

 

Δπίζθεςε 5
ε
  

Να θσηνγξαθίζεηε θαη λα παξαηεξήζεηε πξνζεθηηθά ηε Βίιια Λπκπεξφπνπινπ. ζηε 

ζπλέρεηα λα απαληήζεηε ζηηο παξαθάησ εξσηήζεηο. 

 Πνχ βξίζθεηαη;…………………………………………………………………. 

 Πψο είλαη;………………………………………………………………………. 

 Πνηα πιηθά κπνξείηε λα δηαθξίλεηε;……………………………………………. 

 ε ηη θαηάζηαζε βξίζθεηαη ζήκεξα;…………………………………………… 

 Πψο ζα ηε ραξαθηεξίδαηε;……………………………………………………... 

 Ση ζπλαηζζήκαηα ζαο πξνθαιεί;……………………………………………….. 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 2
ε
  

Αθνχ αλαδεηήζεηε πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα παξαπάλσ κλεκεία ζην βηβιίν 

«ήκαηα εβαζκνύ θαη κλήκεο ελ Πάηξαηο», Νεφηεξε Γιππηηθή, Πεηξακαηηθφ 

Γπκλάζην Παηξψλ, εθδφζεηο: Γήκνο Παηξέσλ, λα ηηο θαηαγξάςεηε ζηνλ παξαθάησ 

πίλαθα. 
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Δπίζθεςε 3
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Δπίζθεςε 4
ε
  

 

 

 

Δπίζθεςε 5
ε
  

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 3
ε
  

ρεδηάζηε ην κλεκείν πνπ ζαο έθαλε πεξηζζφηεξν εληχπσζε θαη δηθαηνινγήζηε ηελ 

επηινγή ζαο; 

 

 

 

 

 

 

 

Γξαζηεξηόηεηα 4
ε
  

Να θηηάμεηε έλα θνιάδ ρξεζηκνπνηψληαο ηηο θσηνγξαθίεο θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπγθεληξψζαηε. 
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6.3.5. Αμηνιόγεζε 

ηόρνο: Ζ ελεκέξσζε ηεο ηάμεο απφ ηελ ηζηνξηθή αλαδήηεζε ησλ νκάδσλ. Έιεγρνο  

πξνζέγγηζεο θαη θαηαλφεζεο ηνπ ζέκαηνο. Αμηνιφγεζε ζρεδίνπ εξγαζίαο, 

απηναμηνιφγεζε-αλαηξνθνδφηεζε ησλ νκάδσλ θαη ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηα 

πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζηεθαλ θαη ηνλ ηξφπν αληηκεηψπηζεο ηνπο.  

Γξαζηεξηόηεηα  

Ζ θάζε κία απφ ηηο νκάδεο λα ελεκεξψζεη πξνθνξηθά ηελ νινκέιεηα ηεο ηάμεο 

ζρεηηθά κε ην ζέκα ηεο.  

Ζ ελεκέξσζε ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο: 

 Πεξηγξαθή ηνπ ζέκαηνο, ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ησλ πεγώλ έξεπλαο  

(πνην ήηαλ ην ζέκα ζαο, πνπ πήγαηε γηα λα ην εξεπλήζεηε, ηη πεγέο 

ρξεζηκνπνηήζαηε) 

 Πξνθνξηθή αλαθνίλσζε θαη παξνπζίαζε ησλ επξεκάησλ ηεο αλαδήηεζεο 

(ηη αλαθαιχςαηε θαη θαηαγξάςαηε ζρεηηθά κε ην ζέκα ζαο) 

 Αλαθνξά πξνβιεκάησλ πνπ πξνέθπςαλ θαη ηξόπνη επίιπζήο ηνπο.   

(πνηα πξνβιήκαηα πξνέθπςαλ θαηά ηελ αλαδήηεζε, πσο ηα επηιχζαηε) 

Μεηά ην ηέινο θάζε παξνπζίαζεο λα γίλεη δηάινγνο κε εξσηήζεηο, παξαηεξήζεηο θαη 

θξηηηθή  απφ ηνπο αθξναηέο-καζεηέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



116 
 

7.Απνηίκεζε-Σειηθέο παξαηεξήζεηο 

     Σν ζέκα πνπ πξαγκαηεχεηαη ε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία είλαη ε Δζληθή Αληίζηαζε 

ζην Ν. Αραΐαο. ηφρνο ηεο εξγαζίαο είλαη λα αλαδείμεη ηελ πνξεία θαη ηελ εμέιημε ηεο 

αληίζηαζεο ελαληίνλ ησλ θαηαθηεηψλ ζηελ Αραΐα θαη λα πξνηείλεη κία δηδαθηηθή 

πξνζέγγηζε ηνπ ζέκαηνο. Μέζα απφ ηε κειέηε πεγψλ πνπ ζπκπιεξψλνπλ, 

δηεπθξηλίδνπλ θαη επηβεβαηψλνπλ ηηο ηζηνξηθέο γλψζεηο, ζέιεζα λα παξαζέζσ 

ζεκαληηθά γεγνλφηα αληίζηαζεο, λα δηεξεπλήζσ ηηο ζρέζεηο πνπ ππήξραλ θαη λα 

δψζσ κηα γεληθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο ηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο θαη ηεο αληίζηαζεο 

ζην λνκφ. Παξάιιεια, επηδίσμα κε απηφλ ηνλ ηξφπν λα δεκηνπξγήζσ εθπαηδεπηηθφ 

πιηθφ γηα ηελ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη. ε θάπνηα ζεκεία αλαθέξζεθα 

θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, έρνληαο σο ζηφρν ηε ζχγθξηζε θαη ηελ αλαγσγή 

ησλ γεγνλφησλ. Σν ζέκα απηφ απνηειεί έλα αξθεηά ζεκαληηθφ θαη ελδηαθέξνλ ζέκα 

γηα δηδαζθαιία. Ζ εζληθή αληίζηαζε είλαη κηα ηζηνξία πνπ αλαθέξεηαη ειάρηζηα ζηα 

ζρνιηθά εγρεηξίδηα θαη έηζη, δχζθνια απνηππψλεηαη ζηε κλήκε ησλ καζεηψλ. 

    Μέζα απφ ηε δηδαθηηθή απηή πξφηαζε, νη καζεηέο κπνξνχλ λα γλσξίζνπλ θάπνηεο 

πηπρέο ηεο ηζηνξίαο, ψζηε λα αληηιεθζνχλ θαη λα θαηαλνήζνπλ θαιχηεξα ηα 

γεγνλφηα, κειεηψληαο ηα ζε ηνπηθή δηάζηαζε. Οη καζεηέο πιεξνθνξνχληαη θαη 

καζαίλνπλ: 

 Ση ήηαλ ε εζληθή αληίζηαζε. 

 Σνπο ιφγνπο θαη ηηο ζπλζήθεο ππφ ηηο νπνίεο αλαπηχρζεθε θαη εμειίρζεθε ζε 

ηνπηθφ θπξίσο επίπεδν. 

 Ση απνηέιεζκα έθεξε ηφζν ηνπηθά φζν θαη εζληθά. 

 Έξρνληαη ζε επαθή θαη κειεηνχλ ηηο ηνπηθέο ηζηνξηθέο πεγέο. 

    Σα βαζηθά εξσηήκαηα, ζηα νπνία πξνζπάζεζε ε εξγαζία λα δώζεη απάληεζε 

σο πξνο ην ηζηνξηθό κέξνο, ήηαλ:  

 Πνηα ήηαλ ε έλαξμε, ε εμέιημε θαη ε αλάπηπμε ηεο Αληίζηαζεο θαη ησλ 

νξγαλψζεσλ ηεο;  

 Πνηεο ήηαλ νη επηπηψζεηο ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο 

Αληίζηαζεο;  

 Πνηα ήηαλ ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαλ ζην λνκφ; Πνηεο ήηαλ νη 

αληηδξάζεηο απέλαληη ζηε ζπκπεξηθνξά ησλ θαηαθηεηψλ;  

Σα επηκέξνπο εξσηήκαηα, πνπ πξνθύπηνπλ από ηα βαζηθά, ηα νπνία έγηλε 

πξνζπάζεηα λα δηεξεπλεζνύλ ήηαλ ηα εμήο:  

 Πνηα ήηαλ ε δξάζε ηνπ αληηζηαζηαθνχ αγψλα ζηελ πεξηνρή;  

 Ση απήρεζε είρε;  

 ε ηη νθείιεηαη ε απήρεζε ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ;  

 Πνηα ζηάζε θξάηεζε ν Σχπνο ζηα γεγνλφηα;  

 Πνηέο ήηαλ νη επηξξνέο ησλ Ηηαιφ- Γεξκαλψλ θαηαθηεηψλ;  
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 Πνηα ζηάζε θξαηνχζαλ νη Αραηνί; 

     Μειεηψληαο θαη θαηαλνψληαο ηα γεγνλφηα πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηε δξάζε θαη ηελ 

εμέιημε ηεο εζληθήο αληίζηαζεο ζην λνκφ Αραΐαο θαηαιήγνπκε ζηα παξαθάησ 

ζπκπεξάζκαηα- δηαπηζηψζεηο. 

Ζ πξψηε δηαπίζησζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηε κειέηε ηεο εζληθήο αληίζηαζεο ζην λνκφ 

Αραΐαο ήηαλ ε θαζνιηθή κνξθή πνπ πήξε ζηαδηαθά ε αληίζηαζε ζην λνκφ. Σν 

γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζηηο παξαθάησ αηηίεο: 

 Οη ζπλζήθεο δσήο πνπ δεκηνχξγεζε ην θαηνρηθφ θαζεζηψο, 

 νη αιιαγέο ζηηο δσέο ησλ αλζξψπσλ, ε νηθνλνκηθή εθκεηάιιεπζε,  

 ηα αληίπνηλα πξνο ηνλ άκαρν πιεζπζκφ,  

 ηα παηξησηηθά αηζζήκαηα θαη ην γεληθφηεξν θιίκα αληίδξαζεο πνπ 

επηθξαηνχζε κε έκκεζν ζηφρν ηελ αλάδεημε κηαο πην δεκνθξαηηθήο 

δηαθπβέξλεζεο κεηά ηελ Απειεπζέξσζε. 

 Ζ δεχηεξε δηαπίζησζε ήηαλ πσο ζηελ Αραΐα ε αληίζηαζε ηνπ πιεζπζκνχ ππήξμε 

κεγάιε. 

  Άηνκα θάζε ειηθίαο θαη θνηλσληθήο ηάμεο έδξαζαλ νπζηαζηηθά αηνκηθά ή 

ζπιινγηθά.  

 Χζηφζν πξέπεη λα αλαθεξζεί φηη νη Γεξκαλνί ζεσξήζεθαλ απφ ηνπο Αραηνχο 

πεξηζζφηεξν ζθιεξνί απφ ηνπο Ηηαινχο. Γεγνλφο πνπ έθαλε ηελ αληίζηαζε 

ελαληίνλ ηνπο πεξηζζφηεξν νξγαλσκέλε, βαζηζκέλε ζε ζρέδηα ζπιινγηθήο θαη 

πξνθπιαγκέλεο δξάζεο. 

Ζ ηξίηε δηαπίζησζε αθνξά ηνλ ξφιν ηνπ ΔΑΜ θαη ησλ ινηπψλ αληηζηαζηαθψλ 

νξγαλψζεσλ πνπ έιαβαλ ρψξα ζηνλ λνκφ. πσο θαη ζε νιφθιεξε ηελ Διιάδα, έηζη 

θαη ζηελ Αραΐα ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ Αληίζηαζε έπαημε ε νξγάλσζε θαη ε δξάζε ηνπ 

ΔΑΜ.  

  Σν ΔΑΜ θαηάθεξε λα πξνζεγγίζεη θαη λα ελζσκαηψζεη πάξα πνιινχο απφ 

ηνπο Αραηνχο ζηηο νξγαλψζεηο ηνπ.  

 Σα ιάζε πνπ έγηλαλ ζηνλ έλνπιν αγψλα θπξίσο ζην ζέκα ηηκσξίαο ησλ 

ζεσξνχκελσλ «πξνδνηψλ» απνδείρζεθαλ θαηαζηξνθηθά γηα ηελ νξγάλσζε 

κεηαηξέπνληαο ηνλ αξρηθφ ελζνπζηαζκφ ζε πξνβιεκαηηζκφ.   

 

 Σέινο, δηαπηζηώλνπκε, φηη παξά ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεηψπηζε ε νξγάλσζε θαη ε 

δξάζε ηεο αληίζηαζεο, ε ίδηα έπαημε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ πνξεία πξνο ηελ 

Απειεπζέξσζε. Ζ γεληθεπκέλε κνξθή πνπ πήξε ε Αληίζηαζε ζην Ν. Αραΐαο βνήζεζε 

ππέξ ην δένλ ηνλ απειεπζεξσηηθφ αγψλα, είηε έγηλε αηνκηθά είηε ζπιινγηθά θαη 

κεζνδεπκέλα.  

ρεηηθά κε ηελ δηδαθηηθή πξνζέγγηζε πνπ πξνηείλεηαη, ζεσξνχκε φηη : 
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Ζ εξγαζία ζε νκάδεο εμαζθαιίδεη ηελ αλάπηπμε ησλ παηδηψλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο. 

Με ηε ζπλεξγαηηθή δηαδηθαζία: 

  Οη καζεηέο γίλνληαη ππεχζπλνη, ζπλεξγαηηθνί θαη δεκηνπξγηθνί. 

 Βειηηψλεηαη ε εηθφλα πνπ έρνπλ γηα ηνλ εαπηφ ηνπο θαη αλαπηχζζεηαη ε 

θξηηηθή ηνπο ηθαλφηεηα. 

 Γίλεηαη ε δπλαηφηεηα γηα ππνζέζεηο, ζπζρεηίζεηο, δηεπθξηλήζεηο θαη 

επαιεζεχζεηο. 

 Οη δξαζηεξηφηεηεο πνπ επηιέρζεθαλ εκπιέθνπλ ηνπο καζεηέο ζην ηζηνξηθφ πιαίζην, 

ψζηε λα θαηαλνήζνπλ ην γλσζηηθφ αληηθείκελν θαη λα ην αληηιεθζνχλ απφ πνιιέο 

νπηηθέο. Μέζα απφ ηηο δξαζηεξηφηεηεο νη καζεηέο: 

  Γεκηνπξγνχλ εξσηήκαηα θαη πξνβιεκαηίδνληαη, εξρφκελνη αληηκέησπνη κε ην 

ζήκεξα. 

 Δθθξάδνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο ηνπο 

 Αλαγλσξίδνπλ ηηο πνιιαπιέο αλαγλψζεηο πνπ έρεη ε θαζεκεξηλφηεηα 

ζέηνληαο ζπλερψο εξσηήκαηα. 

 Ακθηζβεηνχλ, ζέηνπλ εξσηήκαηα θαη πξνηάζεηο βειηίσζεο ηεο θαηάζηαζεο. 

 Δλεξγνπνηείηαη κηα άκεζε- βησκαηηθή ζρέζε κε ηηο ηζηνξηθέο πεγέο θαη 

αληηιακβάλνληαη ην γλσζηηθφ αληηθείκελν, θαζψο έρνπλ πξνβιεκαηηζηεί θαη 

ζθεθηεί κε θξίζε θαη ινγηθή. 

Οη καζεηέο έξρνληαη ζε επαθή θαη εμεηάδνπλ έλα ηξαπκαηηθφ γεγνλφο(Οινθαχησκα 

ζηα Καιάβξπηα)ζηελ ηνπηθή ηνπ δηάζηαζε, δηαηππψλνπλ ηηο ζθέςεηο θαη ηηο απφςεηο 

ηνπο.  
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