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Για τη θυσία των 118 στο Μονοδέντρι
Του Hawn Μητράκου

Είσανωνικά·.

Όταν οι Πέρσες επέδραμαν στην Ελλάδα 

για να την κατακτήσουν, έκαιγαν και ισο

πέδωναν όποια πόλη τους αντιστεκόταν. 

ΟιΈλληνες, όμως, ενωμένοι τους κατα- 

νίκησαν και τους ανάγκασαν να γυρίσουν 

ταπεινωμένοι στην Ασία. Οι λιγοστοί, που 

«μήδισαν» και συνεργάστηκαν με τον 

επιδρομέα, πέρασαν από δίκη και τιμω

ρήθηκαν.

Όταν ο Μπραήμης επικεφαλής των 

τουρκοαιγυπτιακών δυνάμεων προσπά

θησε να σβήσει την Επανάσταση στο 

Μόριά, έσφαζε, έκαιγε, γκρέμιζε κι 

έκοβε ακόμα και τα άψυχα δέντρα. Η 

Επανάσταση άντεξε χάρις στη θυσία του 

Παπαφλέσσα στο Μανιάκι, στον ανταρτο

πόλεμο ίου Κολοκοτρώνη και στην αντί

σταση των πιο ψυχωμένων Ελλήνων. Οι 

λιγοστοί που κιότεψαν και υπέγραψαν 

δηλώσεις υποταγής στο σουλτάνο αντι

μετώπισαν το «φωτιά και τσεκούρι στους 

προσκυνημένους» του Γέρου του Μόριά. 

Στα χρόνια της Κατοχής, τα γερμανικά 

ναζιστικά στρατεύματα, προσπάθησαν να 

τρομοκρατήσουν και να κρατήσουν υπο

ταγμένους τους αδούλωτους Έλληνες, 

σφάζοντας, καίγοντας και ισοπεδώνον

τας. Η Εθνική Αντίσταση, όμως, δεν τους 

άφησε σε χλωρό κλαρί και τους ανάγ

κασε να κρατάνε στην Ελλάδα χιλιάδες 

στρατιώτες, που τους ήταν πολύτιμοι στο 

ανατολικό μέτωπο.

Το ιστορικό πλαίσιο:

Στις 22 και 23 Οκτωβρίου του 1943, με 

την καθοδήγηση ντόπιων κουκουλοφό- 

ρων που ντρόπιαζαν το όνομα του 'Ελ

ληνα και Σπαρτιάτη, οι γερμανικές 

δυνάμεις κατοχής προχώρησαν σε μαζι

κές συλλήψεις 550 πατριωτών από τη 

Σπάρτη και τα περίχωρα. Τετρακόσιοι 

απ' αυτούς μεταφέρθηκαν στις φυλακές 

της Τρίπολης ως όμηροι των Γερμανών. 

Μεταξύ τους η αφρόκρεμα της σπαρτια

τικής κοινωνίας (γιατροί, δικηγόροι, τρα

πεζικοί, δημόσιοι υπάλληλοι, 

επιστήμονες, έμποροι κ.α.).

Στις 25 Νοεμβρίου 1943 δυο διμοιρίες 

του 8™ Συντάγματος του ΕΛΑΣ Λακωνίας 

στήνουν ενένδρα και χτυπούν μια γερ

μανική φάλαγγα τεσσάρων αυτοκινήτων 

στη θέση Μονοδέντρι, πιστεύοντας πως 

αυτή μεταφέρει ένα λόχο γερμανοτσο- 

λιάδων από την Αθήνα στη Σπάρτη για 

εγκατάσταση. Καταστρέφονται εντελώς 

τρία αυτοκίνητα και σκοτώνονται μερικοί 

Γερμανοί, ανάμεσα τους τρεις αξιωματι

κοί, και αιχμαλωτίζονται 17.

Ξημερώματα στις 26 Νοεμβρίου 1943 

μια μεγάλη γερμανική μηχανοκίνητη δύ

ναμη φτάνει στο Μονοδέντρι και κατα

λαμβάνει θέσεις στα γύρω υψώματα. 

Μετά από λίγο αρχίζει άγριος κανονιοβο

λισμός της περιοχής. Το μεσημέρι κατα

φτάνει μια νέα φάλαγγα αυτοκινήτων, 

μεταφέροντας κρατούμενους από τις φυ

λακές Τ ριπόλεως. Καθ' οδόν οι Γ ερμανοί 

συλλαμβάνουν μερικούς τσοπάνηδες για 

να αυξήσουν τον αριθμό των προς εκτέ

λεση Ελλήνων Σπαρτιατών.

Οι όμηροι καταλαβαίνουν για ποιο 

σκοπό τους έχουν μεταφέρει εκεί οι να- 

ζήδες, αγκαλίαζονται και κλαίνε. 0 για

τρός Χρηστός Καρβούνης παρ' ότι του 

δίνεται η ευκαιρία να σώσει τη ζωή του 

προχωρεί αυτοβούλως στο θυσιαστήριο, 

αφού απέιυχε η προσπάθειά του να 

σώσει κάποιο από τα ανήλικα παιδιά, 

που είναι μεταξύ των ομήρων. 0 Γερμα- 

νός επικεφαλής, όταν ο Καρβούνης τους 

αποκαλεί Ούνους, Βάρβαρους και εγ

κληματίες, του σπάζει το χέρι στο μπρά

τσο με τον υποκόπανο ενός όπλου κι 

έπειτα τον εκτελεί πρώτον πάνω στο 

δρόμο. Ο δικηγόρος και πολιτικός Γιώρ- 

γης Γιατράκος στρέφεται στους συντρό

φους του και τους μιλάει για την πατρίδα

και τη λευτεριά, για το αιώνιο σύμβολο 

τις Θερμοπύλες, για την κλεφτουριά του 

'21, για την εποποιία του '40 και για την 

Εθνική Αντίσταση. Τα τελευταία του λόγια 

λίγο πριν εκτελεατεί είναι·. -Ζήτω η Ελ- 

λάδαΙΖήτω η Λευτεριά!

Τετράδεςτετράδες οι όμηροι περνούν 

στο χώρο της θυσίας τους με το κεφάλι 

ψηλά. Τα γερμανικά πολυβόλα τους θε

ρίζουν τον έναν μετά τον άλλο και το 

χώμα του Μονοδεντριού βάφεται κόκ

κινο.

Ως το βράδυ τα τραγικά νέα έχουν 

φτάσει στη Σπάρτη που γιόρταζε τον πο

λιούχο της Άγιο Νίκωνα. Η πόλη βυθί

στηκε στον πόνο και στο θρήνο. Σε κάθε 

σπίτι κάποιον κλαίνε και όλοι μαζί τους 

118 αδικοχαμένους συμπολίτες τους, 

που τους παρέδωσαν στους Γερμανούς 

οι ντόπιοι Εφιάλτες, τα διαχρονικά μιά

σματα στο σώμα του Ελληνισμού.

Από τον τόπο της θυσίας βγήκε ζων

τανό ένα νέο παιδί. Ο 23/χρονος Χρήστος 

Μοιράγιας οπό τις Κολλίνες, που τον 

είχαν συλλάβει το πρωί στο μαντρί του, 

πηδάει σε μια γράνα και φεύγει τρέχον

τος για να σωθεί.

Το επιλενόυενα:

Η εκτέλεση των 118 στο Μονοδέντρι 

ήταν’η πρώτη μεγάλη μαζική σφαγή στο 

Μόριά. Στη δίκη της Νυρεμβέργης το 

μονοδέντρι αποτέλεσε μέρος του κατη

γορητηρίου κατά των χιτλερικών εγκλη

ματιών. Αναφέρεται χαρακτηριστικά: 

«Τα αντίποινα αποτελούν μέρος προδια- 

γραμμένου σχεδίου προς τρομοκρά

τηση».

Ο ιστοριοδίφης Εκπαιδευτικός και συγ

γραφέας Κώστας Μπρούσαλης στο Βι

βλίο του «Η Πελοπόννησος στο 1° 

Αντάρτικο 1941-1945» γράφει: «Δεν θα 

'χουν περάσει ούτε δέκα μέρες από το 

μακελειό στο Μονοδέντρι και το μαζικό 

έγκλημα συνοδεύεται απ' την προπα

γάνδα που οργιάζει κατά των «εγκλημα

τιών κομμουνιοιών» που «αναγκάζουν» 

τους κατακτητές να προβαίνουν σε αντί

ποινα κατά των αμάχων! Εκεί θα απευ

θυνθεί η τρομοκρατία, για να σπάσει τη 

λαϊκή υποστήριξη προς το αντάρτικο». 

Πέρασαν τριάντα τρία χρόνια για να θυ

μηθεί ο Δήμος Σπαρτιατών τους 118 

Εθνομάρτυρες Σπαρτιάτες του Μονοδεν

τριού. Ο τότε Δήμαρχος, ο αείμνηστος 

Γεώργιος Σαϊνόηουλος, με εισήγησή του 

στο Δημοτικό Συμβούλιο [συνεδρίαση 

19ηίΑυγούστου 1976), η οποία υπερψη

φίστηκε με ψήφους 9 υπέρ και 1 κατά, 

αποφάσισε την πραγματοποίηση μνημο

σύνου στο Μονοδέντρι και την μετονο- 

μασία της οδού Καίσαρος σε οδό των 

118.

Οι καταδότες των 118 δεν τιμωρήθη

καν ποτέ. Αν και τα ονόματά τους έγιναν 

γνωστά, λόγω του κλίματος που ανα

πτύχθηκε με τον εμφύλιο σπαραγμό, 

κατάφεραν να μείνουν ατιμώρητοι και 

μερικοί να διαπρέψουν στο μετεμφυ- 

λιακσ κράτος ως πολιτικοί παράγοντες! 

Η λαϊκή μούσα έκλαψε τους 118 με αυ

τούς τους στίχους:

Αητός στον ήλιο πέταξε 

μ ' ολόχρυσες φτερούγες 

απάνω απ'τον Ταΰγετο 

κι απάνω από τη Μάνη.

Τ' αποβραδίς εκούρνιασε

στο δόλιο Μονοδέντρι

εκεί οπού 'πεσαν οι /18 λεβέντες.

Κι ο Σταύρος Ψιμογεράκος στο ποίημά 

του για την τραγική Τζιβανοπουλίνα γρά

φει.

Τ' αηδόνια εκεί βουβάθηκαν 

δεν κελαηδούν στο ρέμα 

βάφτηκε ο ήλιος κόκκινος 

έγινε ο ήλιος αίμα.


