Η ΒΥΤΙΝΑ ΑΠΟΧΑΙΡΕΤΑ

ΤΟ ΣΕΜΝΟ ΗΡΩΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΣΑΝΤΑ

ΓΡΑΦΕΙ: Ο Παναγιώτης Παπαδέλος πρόεδρος του ∆.Σ. του Συλλόγου

Σαν κεραυνός έπεσε το µεσηµέρι του Σαββάτου 30 Απριλίου 2011 σε
όλους εµάς τους Βυτιναίους, είτε µένουµε στη Βυτίνα, είτε στην Αθήνα, είτε
αλλού η είδηση ότι πριν λίγες ώρες στο νοσοκοµείο Σωτηρία άφησε την
τελευταία του πνοή ο µεγάλος Βυτιναίος, ο πρωτοπόρος της αντίστασης κατά
των κατακτητών Απόστολος Σάντας. Και η έκπληξη προερχόταν, διότι πριν
από σαράντα µέρες, στην κοπή της πίτας του συλλόγου ήταν ανάµεσά µας.
Θυµάµαι ακόµα τα λόγια του, όταν χαιρετηθήκαµε. «Πρόεδρε ήρθα
στην εκδήλωση ανταποκρινόµενος στην πρόσκληση του συλλόγου, διότι όταν
είµαι ανάµεσα σε Βυτινιώτες νιώθω ότι ξανανιώνω». Ευθυτενής, γελαστός µε
εκείνο το µειλίχιο βλέµµα χαιρετήθηκε µε αρκετούς πατριώτες µας και
πρόθυµα ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση να απευθύνει χαιρετισµό στην
εκδήλωση,. Τα λόγια του ζεστά γεµάτα από πατριωτική αίσθηση και αγάπη
για τη Βυτίνα. «Σταθείτε όλοι κοντά στο σύλλογο» είπε «και βοηθείστε τη
Βυτίνα, όπως µπορεί ο καθένας. Εµείς κάναµε το καθήκον µας, όταν
χρειάστηκε, όπως και όλοι οι Έλληνες, διότι η αξία της Ελλάδας φαίνεται εκεί
που οι άλλοι λαοί λυγίζουν». Λόγια µεστά πατριωτικού περιεχοµένου από ένα
γνήσιο Έλληνα από τους τελευταίους µιας µεγάλης και ανεπανάληπτης
εποχής.
Γεννήθηκε στην Πάτρα το Φλεβάρη του 1922 µε γονείς το Λευκαδίτη
Φίλλιπο Σάντα και τη Βυτιναία Γεωργία Ρουµελιώτη. Τελείωσε το 4ο
Γυµνάσιο της Αθήνας και το 1940
πέτυχε στη Νοµική σχολή του
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια των Γυµνασιακών του σπουδών
υπήρξε συµµαθητής µε το Μανώλη Γλέζο και τους συνέδεε εξαιρετική φιλία.
Λίγο µετά την είσοδο των Γερµανών στην Αθήνα ( 4 Απριλίου 1941)
σχεδιάζουν και πραγµατοποιούν οι δύο τους το πιο παράτολµο εγχείρηµα,
που άφησε άναυδη την υπόδουλη Ελλάδα και την υπόδουλη Ευρώπη παρόλη
την απελπισµένη προσπάθεια των κατακτητών να το αποκρύψουν.
Κατέβασαν από τον ιστό στην Ακρόπολη των Αθηνών την πολεµική σηµαία
των Γερµανών.
Ο ίδιος διηγήθηκε µε πολύ γλαφυρό και παραστατικό τρόπο το 2010
στο δηµοσιογράφο και φίλο της Βυτίνας Κάρολο Μωραΐτη τα σχετικά µε το
εγχείρηµα εκείνης της νύκτας, τα οποία περιελήφθησαν στο βιβλίο «έτσι
κατεβάσαµε τη Σβάστικα από την Ακρόπολη». Αντιγράφουµε ένα µικρό
απόσπασµα από τη διήγησή του.
«Χωρίς να χάσουµε καιρό πλησιάσαµε στη βάση της σηµαίας, λύσαµε το
συρµατόσχοινο και προσπαθήσαµε να την κατεβάσουµε. Αυτή η τεράστια σε
διαστάσεις σβάστικα - η οποία όταν είχε αέρα και κυµάτιζε, έτρεµε ολόκληρος ο
ιστός - στερεωνόταν σε τρία χοντρά σύρµατα, τα οποία κατέληγαν επί του
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εδάφους σε καλά κλειστές στρόφιγγες που είχαν τοποθετηθεί σχετικά πρόσφατα
από τους Γερµανούς γι αυτό και ήταν - ευτυχώς - ελαφρά σκουριασµένες. Μετά
από κάµποση ώρα- παλεύοντας- κατορθώσαµε να τις µποσικάρουµε- να τις
ανοίξουµε. Η σηµαία άρχισε να κατεβαίνει. Ατσαλώσαµε µέσα µας. Πήραµε
κουράγιο και συνεχίσαµε την αγωνιώδη προσπάθεια. Τα τρία αυτά όµως
σύρµατα - και αυτό το διαπιστώσαµε αργότερα - δένονταν µεταξύ τους σε κάποιο
ύψος πιο κάτω και σχηµάτιζαν έναν αδρό κόµποι ο οποίος εµπόδιζε η σηµαία να
κατέβει µέχρι κάτω. Έφθανε δηλαδή µέχρις ενός σηµείου και εκεί σταµατούσε.
Ενώ λοιπόν την πιάναµει την τραβούσαµει κρεµόµασταν κυριολεκτικά από πάνω
της, δεν είχαµε εν τούτοις τη δύναµη να την κατεβάσουµε έως το έδαφος. Μας
εµπόδιζε ο κόµπος. Και τώρα τι κάνουµε; αναρωτηθήκαµε. Ο µόνος τρόπος για
να κατεβεί τελείως η σηµαία ήταν να λυθεί ο κόµπος, που έµοιαζε µε αρχαίο
βόστρυχο, µε το κοινώς λεγόµενο γαϊτανάκι. ∆ιαφορετικά τα παρατάµε και γυρίζουµε πίσω. Εδώ που είχαµε φθάσει όµως πισωγύρισµα δεν υπήρχε. Η
δουλειά έπρεπε να τελειώσει οπωσδήποτε. Η φωνή της συνείδησής µας, η φωνή
του σκλαβωµένου λαούι η φωνή των προγόνων έλεγε πως η σηµαία έπρεπε να
κατεβεί. Έπρεπε να κάνουµε το καθήκον µας σαν αληθινοί πατριώτες.
Πήραµε δύναµη και αρχίσαµε πάλι. Μία προσπαθούσε ο Μανώλης µία
εγώ. Μία ανέβαινε στον ιστό ο ένας, µία ο άλλος. Όταν κουραζόµουν εγώ
κατέβαινα για ν' ανεβεί ο Μανώλης. Αυτό επανελήφθη τρεις-τέσσερις φορές.
Επειδή δε εγώ - όπως σας είπα - φορούσα ανοιχτόχρωµα ρούχα και ο Μανώλης
σκούραι κάθε φορά που ήταν η σειρά µου ν' ανεβώι υποχρεωτικά αλλάζαµε
φορεσιά. Και αυτό µε χίλιες προφυλάξεις. Πάντα µε το φόβο µήπως κάποια στιγµή
εµφανιστεί ξαφνικά ο φρουρός. Τα χέρια µας µάτωσανι µα εµείς εκεί συνεχίζαµε. Το
σύµβολο του ναζισµού έπρεπε να φύγει από τον Ιερό εκείνο χώρο. Ώσπου στο
τέλος τα καταφέραµε. Ο κόµπος επιτέλους χαλάρωσε. Μα και πάλι η σηµαία
έµενε καρφωµένη στη θέση της. Τότε αρχίσαµε και οι δύο µαζί να κουνάµε από
τη βάση τον ιστό. Και µε τις παλµικές κινήσεις που του δώσαµε, τις συνεχείς
ταλαντώσεις, η Γερµανική πολεµική σηµαία έπεσε επιτέλους και µας πλάκωσε.
Το µυαλό δούλευε γρήγορα. Ξεκουκουλωθήκαµε χωρίς να χάσουµε καιρό και
βάζοντάς την κάτω αγκαλιαστήκαµε και χορεύαµε πατώντας το φασιστικό σύµβολο. Το φεγγάρι χανόταν τώρα πίσω από το όρος Αιγάλεω. Με το µαχαιράκι
που είχα µαζί µου κόψαµε από ένα µικρό κοµµάτι της σηµαίας στο σηµείο εκείνο
που ήταν ο αγκυλωτός σταυρός το κρύψαµε στον κόρφο µας και αρχίσαµε να τη
µαζεύουµε. Σχηµατίστηκε ένας τεράστιος µπόγος υφάσµατος, που ήταν
αδύνατον να πάρουµε µαζί µας φεύγοντας. Πού να τον πάµε άλλωστε και τί να
τον κάνουµε;
Σκεφθήκαµε τότε ότι το µόνο µέρος που θα µπορούσαµε να τον κρύψουµε
ήταν το ξεροπήγαδο, η οπή και µάλιστα κάναµε και καλαµπούρι µεταξύ µας, ας
τον αφήσουµε εκεί, είπαµε, να τον φυλάει ο Εριχθόνιος. Τον κουβαλήσαµε µε
κόπο µέχρι το πρώτο πλάτωµα και µετά τον ρίξαµε µέσα. Πριν αποµακρυνθούµε,
για να δείτε πόσο ώριµα σκεφτόµασταν για την ηλικία µας, επειδή γνωρίζαµε
πόσο µεθοδικός και παρατηρητικός λαός είναι οι Γερµανoί φροντίσαµε να
αφήσουµε τα δακτυλικά µας αποτυπώµατα πάνω στον ιστό, ώστε να µην την
πληρώσουν οι άνθρωποι που εργάζονταν εκεί. Αυτή η σκέψη έσωσε τους
φύλακες και τους αρχαιολόγους της Ακρόπολης.»
Αυτός ήταν ο Απόστολος Σάντας ο µεγάλος Βυτιναίος, ίσως ο τελευταίος από
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τους µεγάλους µιας ανεπανάληπτης εποχής. Εµείς οι Βυτιναίοι θα τον θυµόµαστε
πάντοτε και θα είµαστε όλοι στο Α΄ νεκροταφείο της Αθήνας την Πέµπτη στις 5 Μαΐου
στις 5 η ώρα το απόγευµα για να του πούµε το τελευταίο αντίο 25 µέρες πριν
συµπληρωθούν εβδοµήντα χρόνια από το µεγάλο τόλµηµα που σηµατοδότησε την
αντίσταση των Ελλήνων στο Γερµανό κατακτητή.
Στο καλό Απόστολε Σάντα. Εµείς οι πατριώτες σου κάθε 30 Μαΐου θα σου
ανάβουµε ένα κερί ως ελάχιστο δείγµα ευγνωµοσύνης για όσα προσέφερες και θα
θυµόµαστε τα τελευταία σου λόγια, που είπες στην εκδήλωση του συλλόγου των
απανταχού Βυτιναίων στις 20 Μαρτίου «όταν βρίσκοµαι ανάµεσα στους Βυτιναίους
γίνοµαι πάλι παιδί».

Η τελευταία, ίσως, φωτογραφία του αείµνηστου Απόστολου Σάντα, ενώ απευθύνει
χαιρετισµό στην εκδήλωση της κοπής της πίτας του συλλόγου των απανταχού
Βυτιναίων στις 20-3-2011.

Ο Απόστολος Σάντας στο µνηµόσυνο της ηρωίδας Λέλας Καραγιάννη µαζί µε τους
Βυτιναίους Γ. Μπασιάκο και Π. Ζαχαρόπουλο.
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