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Ελευθερία   11-01-2010
9μεσσηνία

Ε

Ρεπορτάζ 
Μαρία Τομαρά

Ως ένα χρήσιμο εργαλείο
για την έρευνα της τοπικής ιστο-
ρίας, όχι μόνο για τους μελετητές
αλλά και για κάθε πολίτη, χαρα-
κτηρίστηκε ο συλλογικός τόμος
“Νότια Πελοπόννησος 1935-
1950” που εκδόθηκε από το Σύν-
δεσμο Φιλολόγων Μεσσηνίας και
παρουσιάστηκε προχθές το βράδυ
στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμά-
τας.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Φι-
λολόγων Μεσσηνίας Μαρία Τσα-
γκαράκη, σημείωσε ότι πρόκειται
για την πρώτη εκδοτική προσπά-
θεια του Συνδέσμου στα 22 χρό-
νια της λειτουργίας του, η οποία
έγινε μετά από προτροπή του φι-
λολόγου - μέλους της διοίκησης
του Συνδέσμου Γιάννη Καρακα-
τσιάνη.

Σημείωσε επίσης ότι η δεκαπε-
νταετία ’35-50 κρίθηκε ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσα για έρευνα, καθώς
δεν έχει ερευνηθεί αρκετά, ενώ
στην έκδοση του Συνδέσμου έγινε
προσπάθεια η καταγραφή να γίνει
με αντικειμενικότητα. Τα 13 κείμε-
να, που περιλαμβάνονται στην έκ-
δοση, μπήκαν αυτούσια όπως πα-
ραδόθηκαν από τους συγγραφείς
τους και με μόνο κριτήριο την επι-
στημονική τους αρτιότητα, ενώ
παρουσιάζουν διαφορετικές από-
ψεις για τα θέματα που πραγμα-
τεύονται και αφορούν την πολιτι-
κή, κοινωνική, οικονομική, πολιτι-
στική ζωή στη Νότια Πελοπόννη-
σο τη συγκεκριμένη δεκαπενταε-
τία.

Στο σύντομο χαιρετισμό του ο
νομάρχης Μεσσηνίας Δημήτρης
Δράκος σημείωσε ότι πρόκειται
για μια έκδοση ιδιαίτερα χρήσιμη
για όλους, καθώς ασχολείται με τα
γεγονότα που εξελίχθηκαν στην
περιοχή μας σε μια κρίσιμη και δύ-

σκολη εποχή για την πατρίδα μας
όπως ήταν η συγκεκριμένη δεκα-
πενταετία.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος της
Πανελλήνιας Ενωσης Φιλολόγων
κ. Στέφος αναφερόμενος στο συλ-
λογικό τόμο τον χαρακτήρισε ως
“εκδοτικό άθλο” που θα συμβά-
λει σημαντικά στη μελέτη της τοπι-
κής ιστορίας ειδικότερα αλλά και
της νεότερης πολιτικής και κοινω-
νικής ιστορίας γενικότερα. Ιδιαίτε-
ρη αναφορά δε, έκανε στα κείμενα
που αφορούν στα μανιάτικα μοι-
ρολόγια, υπενθυμίζοντας ότι τα
χαρακτηριστικά τους είχαν απα-
σχολήσει και την έρευνα του κο-
ρυφαίου λαογράφου Νικολάου
Πολίτη που τα χαρακτήριζε ως
λαϊκά λογοτεχνήματα.

Σημείωσε τέλος ότι ο τόμος πρέ-
πει να υπάρχει σε κάθε βιβλιοθή-
κη, δημόσια, σχολική αλλά και
ιδιωτική καθώς αποτελεί έναν επί-
καιρο αλλά και διαχρονικό οδηγό
της περιοχής.

Ο λέκτορας Ιστορίας του Πανε-

πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Στράτος Δορδανάς, επισήμανε ότι
η επιμέλεια του συλλογικού τό-
μου κρύβει πολύ κόπο και πως
αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο
για τους ερευνητές, τους φοιτητές
καθώς και για κάθε πολίτη.

Είναι μια προσπάθεια να βρει
ένας τόπος τον δικό του ιστορικό
βηματισμό, τη δική του φωνή και
θέση στο αφήγημα της ιστορίας
αξιοποιώντας μεταξύ άλλων ό,τι
αρχειακό υλικό υπήρξε για τη συ-
γκεκριμένη περίοδο.

“Η Νότια Πελοπόννησος όντας
σε απόσταση από το κέντρο, δεν
στερήθηκε μόνο όσα το ίδιο το κέ-
ντρο διέθετε και ενίοτε πρόσφερε,
αλλά και την κατ’ αρχήν απόπειρα
της επιστημονικής καταγραφής της
τοπικής ιστορίας, κάτι που επιτυγ-
χάνεται με την παρούσα έκδοση”,
τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Δορδα-
νάς.

Με την ιδιότητα του ιστορικού -
και όχι του εκλογολόγου όπως
μας είναι γνωστός- μίλησε στην

εκδήλωση ο καθηγητής Πολιτικής
Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκη-
σης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ηλίας Νικολακόπουλος.

“Είναι ένα εγχείρημα που έχει
ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ακρι-
βώς ακουμπάει σ’ αυτό που λέμε
τοπική ιστορία και που τελευταία
έχει αρχίσει να μελετάται. Είναι γε-
γονός ότι η Ελλάδα της δεκαετίας
του ’40 δεν ήταν μια ομογενοποι-
ημένη χώρα, αφού η εθνική ολο-
κλήρωση ουσιαστικά πήρε την
οριστική της μορφή μόλις το 1922
κι αυτή η μικρή χρονική απόσταση
που μεσολάβησε αποτελεί ένα ερ-
μηνευτικό κλειδί για τη βιαιότητα
των αντιπαραθέσεων που σημειώ-
θηκαν” είπε.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ.
Νικολακόπουλος στα πέντε άρθρα
που περιλαμβάνονται στον τό-
μο και αναφέρονται ευθέως στις
πολιτικές και στρατιωτικές συ-
γκρούσεις στη δεκαετία του ’40
στη Νότια Πελοπόννησο. Και έθε-
σε μια σειρά κρίσιμων ερμηνευτι-

κών ερωτημάτων για την περίοδο
αυτή, όπως αυτή που αφορά στα
πολιτικά ρεύματα και τις δυνάμεις
που τροφοδότησαν την ανάπτυξη
του ΕΑΜ, τον πολιτικό ρόλο της
οργάνωσης των “Χιτών” κ.λπ.

Τις παιδικές του μνήμες από τη
γενέτειρά του τη Μεσσήνη (το Νη-
σί όπως επιμένει να το λέει ο ίδιος)
με τους Γερμανούς να αποχωρούν
ανατινάζοντας τη γέφυρα του τρέ-
νου και “φερτούς” από άλλες πε-
ριοχές (για να μην αναγνωρίζο-
νται) ταγματασφαλίτες να καίνε τα
σπίτια συμπατριωτών τους, ανέφε-
ρε στην ομιλία του ο ομότιμος κα-
θηγητής Οικονομικής και Κοινωνι-
κής Ιστορίας Βασίλης Κρεμμυδάς.

Αναφέρθηκε στην τάση που
επικρατεί από ομάδα μελετητών
να παρουσιάσουν κάνοντας λόγο
για “μαύρη” και “κόκκινη” βία
εξισώνοντας αγωνιστές και προ-
δότες. Εθεσε ακόμη τον προβλη-
ματισμό, που αποτελεί, όπως εί-
πε, ιστοριογραφικό ζήτημα για το
ποιες ήταν οι κατηγορίες ανθρώ-
πων που διαμορφώθηκαν μετά
την Κατοχή.

Η μία, τόνισε ο κ. Κρεμμυδάς
ήταν οι αριστεροί για τους οποίους
άρχισε μια μαύρη περίοδος με τον
εμφύλιο καθώς υπέστησαν ανελέ-
ητους διωγμούς, ενώ η άλλη κα-
τηγορία ήταν αυτοί που εμφανί-
στηκαν με πλούτο καθώς ήταν οι
μαυραγορίτες και όχι μόνο, αλλά
και όσοι συνεργάστηκαν με τους
κατακτητές.

Ο στόχος λοιπόν από ομάδα με-
λετητών της λεγόμενης “αναθεω-
ρητικής ιστοριογραφίας” είναι να
εξισωθούν τα βίαια γεγονότα που
σημειώνοντας είπε πως αποτελεί
μια προσπάθεια να δικαιωθεί η πε-
ρίοδος 1989-1991 (πτώση τοίχους
Βερολίνου κ.λπ.), αλλά και αν πά-
με πίσω στο χρόνο να δικαιωθεί ο
νικητής του εμφυλίου και να γίνει
αντιστροφή της ιστορικής αλήθει-
ας, όπως τόνισε ο κ. Κρεμμυδάς.  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ “ΝΟΤΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ 1935-1950”

Χρήσιμο εργαλείο ιστορικής έρευνας
η έκδοση του Συνδέσμου Φιλολόγων 

Ακομψη παρέμβαση πραγματοποίησε ο δή-
μαρχος Παν. Νίκας κατά τη διάρκεια του χαι-
ρετισμού του, αλλά δεν υπολόγισε ότι είχε
απέναντί του διακεκριμένους μελετητές της
σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. 

Υπερβαίνοντας την ιδιότητα ως δημάρχου
και χωρίς να την διαχωρίσει από αυτήν του
απλού πολίτη, ο κ. Νίκας, σημείωσε μεν ότι
πρόκειται για μια πολύ καλή έκδοτική προσέγ-
γιση του Συνδέσμου Φιλολόγων, ωστόσο εξέ-
φρασε την άποψη πως σε ό,τι αφορά τα πολι-
τικά γεγονότα της περιόδου του εμφυλίου
υπάρχει μονομέρεια και προσπάθεια να πα-
ρουσιαστεί η μία πλευρά (η αριστερή) ως καλή
και η αντίστοιχα η άλλη ως κακή.

Ανέφερε λοιπόν ότι μεγάλωσε σε μια οικο-
γένεια όπου υπήρχαν και οι δύο πολιτικές το-

ποθετήσεις και ότι οι παιδικές του μνήμες
έχουν καταγράψει τις αντιπαλότητες που υπήρ-
χαν μεταξύ του ενός χωριού με το διπλανό.

«Ολα αυτά έπρεπε ήδη να έχουν τελειώσει
και να γονατίσουμε μπροστά στους τάφους και
των δύο πλευρών και όσων αγωνίστηκαν για
ιδέες και ιδανικά ακόμα κι αν δεν ήξεραν τι
υπήρχε πίσω απ’ αυτά», είπε ο δήμαρχος Κα-
λαμάτας και χρησιμοποιώντας μια φράση από
το μυθιστόρημα του Χρ. Ατζακά “Θολός βυ-
θός” (Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας 2009) για
τις λεγόμενες “παιδουπόλεις”, κατέληξε: «Θα
έσβηνα όλες τις σελίδες του εμφυλίου».   

“Μάθημα” για την προχειρότητα και τη

μο ομέρεια με την οποία ο κ. Νίκας έσπευ-
σε να κρίνει τα γραφόμενα, ήταν και η απάντη-
ση του κ. Νικολακόπουλου, ο οποίος έχοντας
μελετήσει τόσο την έκδοση όσο και τον ίδιο
τον εμφύλιο πόλεμο και τα σχετικά με αυτόν
λογοτεχνήματα, είπε μεταξύ άλλων: 

“Οσον αφορά τη μονομέρεια, τα δύο από τα
άρθρα που εμπεριέχονται στον τόμο, περιέ-
χουν όλο το φάσμα των απόψεων για τη δεκα-
ετία του ’40, συνεπώς δεν μπορεί να χαρακτη-
ριστεί ως μονομερές το συγκεκριμένο εγχείρη-
μα”.

Στη συνέχεια αναφερόμενος στη φράση “θα
έσβηνα όλες τις σελίδες του εμφυλίου” τόνισε:

«Πρόκειται για μια φράση που μου θυμίζει
αντίστοιχες αναφορές του Μανώλη Αναγνω-
στάκη και του Εγγονόπουλου που στο ποίημά
του 1948 έγραφε “δεν είναι εποχή για ποιήμα-
τα. Ο,τι γράφεται είναι σαν να γράφεται στο πί-
σω μέρος ενός αγγελτηρίου θανάτου”. Πράγ-
ματι, αυτές οι λογοτεχνικές καταγραφές χαρα-
κτηρίζουν την εξαιρετικά τραυματική εμπειρία
του εμφυλίου πολέμου, δεν αφορούν όμως τη
γνώση γιατί η διερεύνηση ακόμη και των πιο
σκοτεινών περιόδων είναι απαραίτητη. Γιατί,
μην ξεχνάμε ότι η ιστορία ξεκινάει με τον Θου-
κυδίδη ο οποίος περιγράφει την πιο σκοτεινή
περίοδο εμφυλίου πολέμου». Για να καταλή-
ξει σημειώνοντας «η μελέτη επομένως του τε-
λευταίου -όπως ελπίζουμε- Πελοποννησιακού
πολέμου είναι αναγκαία».

Πήρε απάντηση ο Παν. Νίκας



Θάρρος 12-01-2010 

 

«Νότια Πελοπόννησος 

1935 - 1950»  

 

Η έκδοζη ηος Σςνδέζμος Φιλολόγων Μεζζηνίαρ, πος "ηάπαξε ηα νεπά" 
 

Έλα βηβιίν πνπ πξνθάιεζε ζπδεηήζεηο, θαη κάιινλ ζα πξνθαιέζεη θη άιιεο, είλαη ν ζπιινγηθόο ηόκνο 

«Νόηηα Πεινπόλλεζνο 1935 - 1950», πνπ εμέδσζε ν Σύλδεζκνο Φηινιόγσλ Μεζζελίαο, κε ηε ζηήξημε 

ησλ εθδόζεσλ «Αιθεηόο» θαη ζε επηκέιεηα Γηάλλε Καξαθαηζηάλε. Αηηία ε ρξνληθή πεξίνδνο ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη, θαζώο πεξηιακβάλεη θαη ηα ρξόληα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ. 
Σηελ παξνπζίαζε ηεο έθδνζεο ην Σάββαην ζην Πλεπκαηηθό Κέληξν Καιακάηαο, ε πξόεδξνο ηνπ 

Σπλδέζκνπ Φηινιόγσλ Μαξία Τζαγθαξάθε είπε όηη ην βηβιίν πεξηέρεη θείκελα δηαθνξεηηθώλ απόςεσλ, 

κε ζηόρν ηελ αληηθεηκεληθόηεηα θαη ηελ αλάδεημε ηεο αιήζεηαο. Ιδηαίηεξν ελδηαθέξνλ είραλ νη νκηιίεο 

πνπ αθνινύζεζαλ από δηαθεθξηκέλνπο επηζηήκνλεο.  
Ο πξόεδξνο ηεο Παλειιήληαο Έλσζεο Φηινιόγσλ Αλαζηάζηνο Σηέθνο εμήξε ηε ζπκβνιή ηνπ Σπλδέζκνπ 

Φηινιόγσλ ζηνλ εξεπλεηηθό ηνκέα θαη πξόζζεζε όηη ε ζπγθεθξηκέλε έθδνζε ζα ζπκβάιιεη ζηε κειέηε 

ηεο λεόηεξεο ηνπηθήο ηζηνξίαο, θαζώο έρεη αλαθνξέο ζηελ πνιηηηθή, θνηλσληθή, νηθνλνκηθή θαη 

πνιηηηζηηθή δσή ηεο επνρήο.   
Έλα ρξήζηκν εξγαιείν γηα ηνλ εξεπλεηή ηεο «δύζθνιεο» πεξηόδνπ 1935 - 1950 ραξαθηήξηζε ην βηβιίν ν 

ιέθηνξαο Ιζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Σηξάηνο Γνξδαλάο, ελώ κίιεζε γηα 

πξνζθνξά ηνπ Σπλδέζκνπ Φηινιόγσλ, πνπ ε πξσηνβνπιία ηνπ δελ απνηειεί θαλόλα, αιιά εμαίξεζε. 
 

 
 



ΕΑΜ και Τάγμαηα Αζθαλείαρ 
 

Σην «θαπηό» αθόκε θαη ζήκεξα ζέκα ηνπ Δκθπιίνπ Πνιέκνπ, πνπ παξνπζηάδεηαη ζην βηβιίν, 

αλαθέξζεθε ν Ηιίαο Νηθνιαθόπνπινο, θαζεγεηήο Πνιηηηθήο Δπηζηήκεο θαη Γεκόζηαο Γηνίθεζεο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ, αιιά θαη γλσζηόο γηα ηηο αλαιύζεηο ηνπ ζηα θαηά θαηξνύο εθινγηθά 

απνηειέζκαηα. Ο θ. Νηθνιαθόπνπινο ζθηαγξάθεζε ην πνιηηηθό ηνπίν ζην νπνίν αλαπηύρζεθε ην ΔΑΜ ζηε 

Νόηηα Πεινπόλλεζν (Δθινγέο 1936 ζε Λαθσλία - Μεζζελία: ΚΚΔ 2%, Αληηβεληδειηθνί 70%, Βεληδειηθνί 

28%), ελώ πξνζπάζεζε λα αηηηνινγήζεη ην γηαηί ζηελ πεξηνρή ππήξμε ηέηνηα καδηθή ζηξαηνιόγεζε ζηα 

Τάγκαηα Αζθαιείαο. Γηαθώλεζε, πάλησο, κε ηελ εξκελεία πνπ δίλεη ν Σηάζεο Καιύβαο ζην βηβιίν πεξί 

θόθθηλεο βίαο ηνπ ΔΑΜ. «Καηά ηε γλώκε κνπ, δηαβάδνληαο ην άξζξν, ηίπνηα δε ζπλεγνξεί ζε απηή ηελ 

εθδνρή. Δπίζεο, παξαγλσξίδεηαη ε ζπλεξγαζία ησλ θξαηηθώλ αξρώλ (Χσξνθπιαθή, Αζθάιεηα θ.ιπ.) ζε 

αξθεηέο πεξηνρέο κε ηνπο θαηαθηεηέο ελαληίνλ ηνπ ΔΑΜ». 
Ο θαζεγεηήο Οηθνλνκηθήο θαη Κνηλσληθήο Ιζηνξίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ Βαζίιεο Κξεκκπδάο 

κίιεζε γηα ηζηνξηνγξαθηθό δήηεκα. «Τη ήηαλ όινη απηνί νη άλζξσπνη ηεο Καηνρήο; Οη αξηζηεξνί, νη 

ΔΑΜίηεο, νη ΔΛΑΣίηεο, νη θαηαδόηεο, νη καπξαγνξίηεο, νη ηαγκαηαζθαιίηεο; Γηα λα κε κηιήζνπκε θαη γηα 

ηνπο Χίηεο… Τη απέγηλαλ όινη απηνί νη άλζξσπνη; Τη ήηαλ όινη απηνί, όηαλ ηειείσζε ε Καηνρή θαη κέρξη 

λα αξρίζεη ν Δκθύιηνο; Γηα ηνπο πξώηνπο ππήξμαλ θπιαθίζεηο, δηώμεηο, ζθνησκνί. Σθόξπηζαλ γηα λα 

γιηηώζνπλ, πάκθησρνη, ρσξίο ζηνλ ήιην κνίξα, ππό δησγκό γηα δεθαεηίεο. Οη άιινη, εκθαλίδνληαη κε 

πινύην θαη ζπγθξνηνύλ κηα λέα νκάδα πινπζίσλ, κηα λέα θνηλσληθή ηάμε κε εμνπζηαζηηθέο απαηηήζεηο, 

κε απαηηήζεηο ιόγνπ ζην κεηαθαηνρηθό ζπζρεηηζκό δπλάκεσλ ζην πνιηηηθό επίπεδν. Δίλαη κηα λέα 

θνηλσληθή νκάδα πνπ δελ πξνέθπςε από λόκηκν ή έζησ “λόκηκν” πινπηηζκό, αιιά από ηελ θινπή θαη 

ηελ απάηε» παξαηήξεζε ν θαζεγεηήο. «Ταγκαηαζθαιίηεο, Χίηεο, θαηαδόηεο θαη άιινη ήηαλ κηα θαιή 

καγηά γηα ηελ νξγάλσζε ησλ κεηεκθπιηαθώλ παξαθξαηηθώλ κεραληζκώλ ηνπ Κσλζηαληίλνπ 

Καξακαλιή» πξόζζεζε ν θ. Κξεκκπδάο, ελώ έθαλε ιόγν γηα κεηέπεηηα πξνζπάζεηα εμίζσζεο ηεο 

«καύξεο» κε ηελ «θόθθηλε» βία θαη, ηειηθά, ηεο κεηαηξνπήο ηνπ ζύηε ζε ζύκα. 
Τελ εθδήισζε, πνπ ζπλερίζηεθε κε ζπδήηεζε, ραηξέηηζαλ ν λνκάξρεο Μεζζελίαο Γεκήηξεο Γξάθνο θαη 

ν δήκαξρνο Καιακάηαο Παλαγηώηεο Νίθαο. 
Τηρ Μαπίαρ Νίκα 
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