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ΜΑΗΣ ΤΟΥ 1941 
 

Η ΒΥΤΙΝΑ ΑΝΟΙΓΕΙ ΤΟ ∆ΡΟΜΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ
ΜΕ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΥΣ ∆ΥΟ ΛΑΜΠΡΟΥΣ ΒΥΤΙΝΑΙΟΥΣ

Μάης του 1941. Η Ελλάδα εξουθενωµένη από το διµέτωπο αγώνα 
απέναντι στο Γερµανό και Ιταλό εισβολέα γονατίζει. Προβάλλει την τελευταία 
αντίσταση στην Κρήτη, ενώ η ηπειρωτική χώρα δέχεται τις ορδές των νεώτερων 
βαρβάρων, που σε µια επίδειξη σκληρότητας είναι αποφασισµένοι να 
καταβάλλουν µε οποιοδήποτε µέσον κάθε αντίδραση. Πρώτη ενέργειά τους είναι 
να απλωθούν σαν βεντάλια και να καλύψουν κάθε γωνιά της χώρας 
τροµοκρατώντας τους κατοίκους. Η Πελοπόννησος δεν ξεφεύγει από το νόµο
αυτό. Σιδηρόφρακτες Γερµανικές φάλαγγες διασχίζουν το Μωριά, την κοιτίδα 
της ελευθερίας, πατώντας κάθε γωνιά από τις πεδινές µέχρι τις πλέον ορεινές 
περιοχές.

Ο κεντρικός οδικός άξονας της Πελοποννήσου περνούσε από τη Βυτίνα 
και ήταν ο αµαξιτός δρόµος Τρίπολης- Πύργου. Το πρωί της 2-5-1941 µια βαριά 
στρατιωτική Γερµανική φάλαγγα µε τη συνοδεία τεθωρακισµένων οχηµάτων 
διασχίζει το δρόµο κατευθυνόµενη προς τον Πύργο µε σκοπό να ελέγξει την 
περιοχή και να επιβάλλει την κυριαρχία του νέου δυνάστη.

Η φάλαγγα σταµατάει για λίγο στη Βυτίνα. Οι Γερµανοί απλώνονται στην 
πλατεία και οι λίγοι Βυτιναίοι, που βρέθηκαν εκεί, τους παρακολουθούν ψυχροί 
αλλά και παγωµένοι, αφού για πρώτη φορά βλέπουν από κοντά τον κατακτητή.
Μεταξύ αυτών ένας δεκαεπτάχρονος νέος, µαθητής του Βαρβακείου Γυµνασίου 
της Αθήνας, του θεωρητικά καλύτερου σχολείου της Ελλάδας, ο οποίος βρέθηκε 
στη Βυτίνα, γενέτειρα του πατέρα του, αφού τα σχολεία δε λειτουργούσαν λόγω 
των εκτάκτων συνθηκών. Ο Ματθαίος Πόταγας. Παρακολουθούσε και αυτός 
ψυχρά τους κατακτητές. Άριστος µαθητής και γνώστης της ιστορίας, του ήρθαν 
στο νου τα λόγια του Κολοκοτρώνη, που είχε πει πριν από 119 χρόνια στα 
∆ερβενάκια απευθυνόµενος στον Πετρόµπεη, που διαφωνούσε µαζί του. «Εγώ 
δεν αφήνω να περάσει αντουφέκιστος ο ∆ράµαλης τα ∆ερβενάκια». Σκέφτηκε 
και αυτός «Θα περάσουν οι Γερµανοί αντουφέκιστοι τη Βυτίνα;». Τι µπορούσε 
να κάνει ένα δεκαεπτάχρονο παιδί στον πιο τέλειο στρατό του τότε κόσµου;

Ο Ματθαίος Πόταγας 

Ο πατέρας του είχε στο σπίτι ένα περίστροφο, κειµήλιο του πρώτου 
παγκοσµίου πολέµου. Πηγαίνει στο σπίτι, το παίρνει και σπεύδει έξω από το 
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χωριό στη θέση «του Κουτρουµπή το χάνι» και στήνει ενέδρα στους 
Γερµανούς. Μετά από λίγο στο βάθος του δρόµου εµφανίζεται η βαριά 
στρατιωτική φάλαγγα. Όταν φτάνει µπροστά του στρέφει το περίστροφο και 
πυροβολεί κρυµµένος πίσω από ένα βράχο. Η σφαίρα εξωστρακίζεται πάνω 
στο βαρύ στρατιωτικό όχηµα. Το τµήµα σταµατά και οι στρατιώτες απλώνονται 
να βρουν τους δράστες. Σε λίγο ανακαλύπτουν πίσω από ένα βράχο το νεαρό 
Βυτιναίο και τον οδηγούν µπροστά στον επικεφαλής. ∆εν είναι γνωστό τι 
διηµείφθη µεταξύ τους. Ο επικεφαλής διατάζει την εκτέλεση του θρασύ νεαρού,
που τόλµησε να σηκώσει το ανάστηµά του µπροστά στον ισχυρότερο στρατό 
του κόσµου. Και δεν περιορίζεται µόνο σε αυτό αλλά διατάζει να του 
συντρίψουν το κρανίο, πράξη συµβολική, θέλοντας να τονίσει ότι όχι µόνο θα 
καταπνίξουν κάθε αντίσταση αλλά θα «λιώσουν» και κάθε κεφάλι, που θα 
δηµιουργεί τέτοιες σκέψεις. Εκδήλωση απόλυτης βαρβαρότητας, η οποία 
γυρίζει πίσω σε εποχές της Τουρκοκρατίας. Η πράξη του Πόταγα είναι 
συµβολική και αποτελεί την πρώτη ένοπλη εκδήλωση αντίστασης σε όλη την 
Ελλάδα. Παρόλη τη δυσκολία της διακίνησης πληροφοριών την εποχή εκείνη,
εν τούτοις απλώθηκε, έδωσε το έναυσµα της αντίστασης στους φιλελεύθερους 
Έλληνες και ένα δεκαεπτάχρονο παιδί ο Βυτιναίος Ματθαίος Πόταγας έδειχνε το 
δρόµο του χρέους προσφέροντας τη ζωή του.

30 Μαΐου 1941. Οι κατακτητές έχουν επιβάλλει την κυριαρχία τους. Η
αντίσταση στη Κρήτη «πνέει τα λοίσθια» και οι Έλληνες προσπαθούν να 
οργανωθούν και να αντιµετωπίσουν τις νέες συνθήκες. Σκέψη για αντίσταση δεν 
έχει διαµορφωθεί ακόµα. Ο Γερµανός κατακτητής αγέρωχος προσπαθεί να 
κάνει όσο γίνεται εντονότερη την παρουσία του. Και διαλέγει τον πιο ιερό χώρο 
της Ελληνικής ιστορίας, το βράχο της Ακρόπολης, να σηκώσει την πολεµική του 
σηµαία, σύµβολο κυριαρχίας και υποδούλωσης. ∆υο νεαροί φοιτητές ο
Βυτιναίος Απόστολος Σάντας και ο Ναξιώτης Μανώλης Γλέζος αποφασίζουν µια 
παράτολµη ενέργεια. Να κατεβάσουν από τον ιστό το σύµβολο της δουλείας 
εξευτελίζοντας έτσι τον Γερµανό εισβολέα. Εγχείρηµα παράτολµο και µοναδικό 
σε όλη την Ευρώπη. Αν επιτύγχανε θα ήταν το έσχατο σηµείο εξευτελισµού για 
τον κατακτητή. Και πέτυχαν, γιατί ήσαν παράτολµοι, κάνοντας τους Γερµανούς 
να τους επικηρύξουν µε τεράστιο για την εποχή ποσό και την υπόδουλη 
Ευρώπη να µείνει άναυδη αλλά και να αναθαρρήσει µπροστά στο µοναδικό 
εγχείρηµα.

Ο Απόστολος Σάντας 
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∆ιηγείται ο ίδιος ο Σάντας αργότερα στον ιστορικό Ηλία Πετρόπουλο 
«Ψηλά κυµάτιζε η σηµαία τους. Λύσαµε το συρµατόσχοινο και τραβήξαµε για να 
την κατεβάσοµε. Μα την είχαν µπλέξει στην κάτω άκρη της µε τα τρία 
συρµατόσχοινα που στήριζαν τον κοντό. Κρεµόµαστε κι οι δυο για να την 
κατεβάσοµε µα δεν κατέβαινε. Αρχίσαµε τότε µε τη σειρά να σκαρφαλώνοµε
στον σιδερένιο κοντό για να την φτάσοµε και να την κόψοµε. Μα ήταν 20 µέτρα 
ο κοντός και λείος κι ήταν αδύνατο να την φτάσοµε. Κουρασµένοι σταθήκαµε για 
λίγο κι απογοητευτήκαµε, σκεφτόµαστε τι να κάνοµε. Να φύγοµε χωρίς την 
σηµαία τους λάφυρο, δεν το σκεφτήκαµε ούτε µια στιγµή. Και µέσα στην ένταση 
της σκέψης µας, σκεφτήκαµε ότι πρέπει να σπάσοµε τα τρία συρµατόσχοινα για 
να µπορέσοµε να την κατεβάσοµε. Αρχίσαµε τότε µε τα χέρια µας, µε τα δόντια 
µας, µε ό,τι µπορούσαµε να προσπαθούµε να ξεκολλήσοµε τα συρµατόσχοινα 
απ' τους σκουριασµένους χαλκάδες µε τους οποίους κρατιότανε στα γύρω 
µάρµαρα. Κραυγή ενθουσιασµού µου ξέφυγε όταν έσπασε το πρώτο. Κατόπιν 
έσπασε και το δεύτερο και µετά το τρίτο. Αµέσως ξεµπλέξαµε τα συρµατόσχοινα 
και τότε το µισητό σύµβολο του φασισµού κατέβηκε. Ήταν µια τεράστια σηµαία 
4 µ. µήκος και 2 µ. πλάτος. Στη µέση είχε τον αγκυλωτό σταυρό και στην απάνω 
άκρη τον γοτθικό πολεµικό σταυρό του Κάιζερ. Με λύσσα την κόψαµε απ' το 
συρµατόσχοινο και την µαζέψαµε. Σχίσαµε από ένα κοµµάτι απ' τον αγκυλωτό 
σταυρό. Την υπόλοιπη την κάναµε ρολό και την πήραµε. Είχαν περάσει τρεις 
ώρες περίπου απ' την ώρα που είχαµε ξεκινήσει. Το φεγγάρι είχε χαθεί και µαζί 
µ' αυτό και οι οπτασίες των προγόνων µας ευχαριστηµένες..» 

 
Οι δύο αυτοί νέοι, όταν η υπόλοιπη Ελλάδα µάζευε ακόµα τα συντρίµµια 

της ήττας, έδειξαν το δρόµο της αντίστασης στον κατακτητή. Η γενέτειρά τους 
αναγνωρίζοντας τη θυσία και το µέγεθος της προσπάθειας, του πρώτου 
ανήγειρε ανδριάντα στην κεντρική της πλατεία , ενώ του δεύτερου, που είναι 
επιζών θρύλος της αντίστασης, έδωσε το όνοµά του σε κεντρικό της δρόµο
επιθυµώντας να µην επιτρέψει στη ιστορική λήθη και στις πρόσκαιρες 
σκοπιµότητες να οδηγήσουν στην αφάνεια τα δύο αυτά µοναδικά κατορθώµατα.

Π. Παπαδέλος, Φιλόλογος 


