
Οκτώβριος: Αφιέρωμα στον Σπύρο Λουκάτο και στην πάλη κατά του 
φασισμού

Από τις 19 Σεπτεμβρίου 2014 ο Σπύρος Δημ. Λουκάτος νόστησε στην 
πατρική γη,  που τόσο αγάπησε,  κ΄  αναπαύεται  στο νεκροταφείο του 
Δραπάνου.

Ο  Σπύρος  Λουκάτος  γεννήθηκε  στο  Αργοστόλι  το  1915.Το  1937 
αποφοίτησε από τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών.Στη 
διάρκεια  του  ελληνο-ιταλικού  πολέμου  υπηρέτησε  αρχικά  στην 
Κεφαλονιά.Στη  συνέχεια  με  το  Σύνταγμα  Δωδεκανησίων,του  οποίου 
υπήρξε εκπαιδευτής,προωθήθηκε στη ζώνη των πρόσω κ΄ πήρε μέρος 
στις πολεμικές επιχειρήσεις στο μέτωπο Αρμενοχωρίου – Φλώρινας – 
Μοναστηρίου.

Μετά την κατάρρευση του μετώπου επέστρεψε στην Κεφαλονιά κ΄ με τη 
συνεργασία συμπατριωτών του συνέβαλε στη θεμελίωση της Εθνικής 
Αντίστασης  στο  νησί.Αναδείχθηκε  σ΄ένα  από  τα  κυρίαρχα  ηγετικά 
στελέχη  του  ΕΑΜ.Για  την  αντιστασιακή  του  δράση  φυλακίστηκε  κ΄ 
καταδικάστηκε  σε  εκτέλεση  την  οποία  απέφυγε,μαζί  με  άλλους 
συναγωνιστές  του,  χάρη  στις  λαϊκές  κινητοποιήσεις  της  29ης κ΄  30ης 

Απριλίου 1944.

Για 2η φορά γλύτωσε το θάνατο, όταν αποκλεισμένος στον Αίνο,  μαζί με 
πολλά  στελέχη  των  ΕΑΜικών  οργανώσεων  ,  από  τις  εκκαθαριστικές 
επιχειρήσεις  των  Γερμανών  κ΄των  συνεργατών  τους,  κατορθώνει   να 
ξεφύγει  από  τον  εχθρικό  κλοιό.Και  3η φορά  σώθηκε  ,αν  και 
τραυματισμένος, όταν μαζικά πυρά των Γερμανών έζωσαν το ΕΛΑΝίτικο 
καράβι  «   Άι  –  Δημήτρης  »  που  μετέφερε  τον  Ιούλιο  του  1944 
Κεφαλονίτες αγωνιστές στη ν Αιτωλοακαρνανία.Μετά τη συμφωνία της 
Βάρκιζας  ( Φλεβάρης 1945 ), ο Σπ. Λουκάτος απολύεται από τη Δημ. 
Εκπαίδευση όπου υπηρετούσε,  κ΄επίσης  υπήρξε  στόχος  δολοφονικής 
απόπειρας.Έτσι   για  εφτά περίπου χρόνια ,  θα ζήσει  κρυμμένος  στο 
σπίτι της Ελλάδος Ραζή κ΄θα βγεί  έξω στον κόσμο μετά τους σεισμούς 
του 1953.

Το 1959 αναγορεύτηκε αριστούχος διδάκτωρ της Φιλοσοφικής Σχολής 
του  Παν/μίου  των  Αθηνών  .  Το  1969  με  υποτροφία  της  ιταλικής 



κυβέρνησης παρακολούθησε μαθήματα Ιστορίας της  Φιλοσοφίας στο 
Παν/μιο της Περούτζια.Το 1964-65 κ΄το 1976-77 διεκδίκησε την έδρα της 
Νεότερης  Ελληνικής  Ιστορίας  στο  Παν/μιο  Ιωαννίνων  κ΄στο  Παν/μιο 
Αθηνών αντίστοιχα,χωρίς να πετύχει την εκλογή του, παρά την ομόφωνη 
αναγνώρηση  του  ήθους  του  κ΄των  επιστημονικών  του 
προσόντων.Ωστόσο  είναι  πλούσιος  κ΄ατίμητος  ο  καρπός  της 
επιστιμονικής-αρχειακής έρευνάς  του.Η εργογραφία του Σπ. Λουκάτου 
αποτελείται  από 17   αυτοτελείς  εκδόσεις  κ΄από 263 ανακοινώσεις  – 
μελέτες – άρθρα – βιβλιοκρισίες από το 1938 – 2009, ενώ πολλές είναι 
οι ανέκδοτες μελέτες του.

Σε  αυτόν τον  σπουδαίο  Άνθρωπο,  Αγωνιστή ,Δάσκαλο ,  Επιστήμονα 
συντοπίτη μας είναι αφιερωμένη η στήλη μας αυτό το μήνα.Και επειδή 
ο Οκτώβρης έχει συνδεθεί στη συλλογική μας μνήμη με το έπος του  40 
κ΄αποτελεί το σημείο εκκίνησης για μια σειρά  υψηλών αντιστασιακών 
πράξεων  του  Ελληνικού  λαού  ενάντια  στο  φασισμό  κ΄στο  ναζισμό, 
δώσαμε τον τίτλο: « Σπύρος Λουκάτος  - η πάλη κατά του φασισμού ». 

Κείμενα που διδάχθηκαν στο μάθημα της Λογοτεχνίας :

1. «Σπύρος Λουκάτος- ο Αγωνιστής – ο Δάσκαλος – ο Επιστήμονας», 
Πέτρος  Πετράτος,  Κυμοθόη  ,  τ.  19,  σσ  9-15   (  επιλογή 
αποσπασμάτων ).

2. «  Εργογραφία  Σπύρου  Δημ.  Λουκάτου  »,  Πέτρος  Πετράτος  , 
Κυμοθόη , τ. 19 , σσ 21-47 ( επιλογή αποσπασμάτων ). Σημ: Από 
τα  παραπάνω  κείμενα  αντλήθηκε  υλικό  για  το  Προλογικό  μας 
σημείωμα .

3. Γιώργος Ιωάννου, « Να΄σαι καλά,δάσκαλε ».

4. Παράλληλο  Κείμενο– Αλέξανδρος Δελμούζος ,  « Γράμμα σ΄ένα 
φίλο ».

5. Μέλπω Αξιώτη, « Από δόξα και θάνατο ».

6. Γιάννης  Μαγκλής, «  Γιατί ; ».



7. Παράλληλο Κείμενο – Αντώνης  Σαμαράκης, « Το ποτάμι ».

8. Παράλληλο κείμενο – Στρατής Μυριβήλης, « Η ζωή εν τάφω », 
(απόσπασμα ).

9. Έριχ  Μάρια  Ρεμάρκ, « Ουδέν νεώτερον από το δυτικό μέτωπο », 
(απόσπασμα ).

Οι  μαθητές  με  αφορμή  τα  κείμενα  αναζήτησαν  στο  Διαδίκτυο 
κ΄είδαν  σχετικά  ντοκυμαντέρ,βίντεο,ταινίες.  Αναζήτησαν  επίσης 
πληροφορίες  για  την  ιταλική-γερμανική  κατοχή  κ΄Αντίσταση  στην 
Κεφαλονιά,  σε  βιβλία,  πήραν  συνεντεύξεις  από  ανθρώπους  που 
έζησαν τα γεγονότα, επισκέφθηκαν μέρη όπου έχουν στηθεί μνημεία 
πεσόντων,φωτογράφισαν κ΄σας προτείνουν : 

Α. Ξεκινάμε με απόσπασμα από το Σημείωμα του Σπύρου Λουκάτου 
που έγραψε τον Απρίλη του 1947, όταν βρισκόταν απομονωμένος , 
κ΄  που  αποτελεί  τον  πρόλογο  στον  1ο τόμο  του  τετράτομου 
πονήματός  του  για  την  Ιταλική-Γερμανική  κατοχή-Αντίσταση  κ΄τα 
χρόνια της Απελευθέρωσης κ΄του Εμφύλιου πολέμου στη Κεφαλονιά 
κ΄Ιθάκη.

ΕΝΑ “ΣΗΜΕΙΩΜΑ”

Ο  φασισμός  δημιούργησε  τη  φοβερή  αιματοχυσία  του  τελευταίου  πολέμου. 
Απείλησε την ίδια την υπόσταση του ανθρώπινου πολιτισμού προσπαθώντας να στρέψει 
τον τροχό της ιστορίας προς τα πίσω. Πάνω από την ανθρωπότητα κρεμάστηκε ο κίνδυνος 
να γυρίσει στα πιο μαύρα και πηχτά σκοτάδια του μεσαιωνισμού. Και στην πορεία του για 
την  επιτυχία  των καταχθόνιων σκοπών του,  ξεκινώντας  από τους  Λαούς  των ίδιων των 
χωρών του ως την τελευταία κατάκτηση των άλλων λαών, διέπραξε πρωτοφανή εγκλήματα, 
που στιγματίζουν για πάντα τον ανθρώπινο πολιτισμό. ΧΡΕΟΣ του κάθε Ανθρώπου είναι να 
διασώσει στη μνήμη των επερχόμενων γενεών τα ομαδικά αυτά εγκλήματα του φασισμού 
από τα πιο απλά ως τα πιο σύνθετα και σήμερα ακόμα περισσότερο έπειτα από την ολονέν 
εντεινόμενη μεταπολεμική φασιστική πύκνωση. Προφυλάσσει έτσι, όσο γίνεται, τις γενεές 
αυτές  από  πιθανή  μελλοντική  επανάληψη  των  φρικαλεοτήτων  και  βαρβαροτήτων  του 
φασισμού, προσφέροντας έτσι μια θετική υπηρεσία στην ειρήνη και την ανθρωπότητα.

Ο  Ελληνικός  Λαός,  όταν  απειλήθηκε  η  Ανεξαρτησία  του  και  όταν  κατακτήθηκε, 
ξεσηκώθηκε,  παρά το  ίδιο  το  εσωτερικό  του  φασιστικό  καθεστώς,  και  πάλαιψε σκληρά 



ξαναζωντανεύοντας παλιούς προγονικούς εθνικούς τίτλους και θρύλους. Πάνω στα βουνά 
και τις πόλεις, στο πεζοδρόμιο είτε στη φωτιά της μάχης, με τ' όπλο είτε τη γραφίδα, μέσα 
από  τα  ερείπια,  τη  φωτιά  και  την  κρεμάλα  υψώθηκε  κατάμονος  Αίαντας  και  κράτησε 
απτόητα  ως  την  τελική  Νίκη  όλο  το  βάρος  του  μεγάλου  Εθνικού  αγώνα.  Όχι  πως  δεν 
βρέθηκαν  ανάμεσα  του  και  οι  “Μηδίσαντες”,  ούτε  πως δεν  παρουσιάστηκαν  οι  εθνικοί 
προδότες, όλοι κείνοι οι ανθέλληνες, που τέσσερα χρόνια πιο μπροστά τον καταβασάνιζαν 
με  τις  ίδιες  μεθόδους.  Όμως  στη  μεγάλη  του  πλειονότητα  ακολούθησε  τη  φωνή  της 
Πατρίδας  στο  εθνικό  προσκλητήριο  και  οι  προδότες  με  τη  συνεργασία  τους  με  τους 
κατακτητές εκτύπωσαν πιο φανερά τη μεγάλη του Εθνική  εποποιία και  κατέστησαν πιο 
αιματηρή την πορεία του προς τη Λευτεριά. ΧΡΕΟΣ του κάθε Έλληνα είναι να διαφυλάξει 
σαν πολύτιμο πετράδι την εθνική δημιουργία του Λαού στα τέσσερα χρόνια της κατοχής και 
να προβάλει έκτυπη την εθνική προδοσία “των Μηδίσαντων”. Φρονηματίζει  μ' αυτό τον 
τρόπο τις μελλούμενες γενεές και δείχνοντας το δρόμο της Εθνικής τιμής και του Εθνικού 
καθήκοντος προσφέρει θετική υπηρεσία στο Έθνος.

Αργοστόλι, Απρίλης 1947                                                                            ΣΠΥΡΟΣ Δ. ΛΟΥΚΑΤΟΣ 



Β. Ο φασισμός στην Κεφαλονιά.

ΟΦΑΣΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΟ ΦΑΣΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ

Στην κορυφή του λόφου, στο Φανάρι, στα όρια της πόλης του Αργοστολίου βρίσκεται το Μνημείο των
Πεσόντων Ιταλών.

Κατασκευάστηκε το 1978 στη μνήμη των Ιταλών που έχασαν την ζωή τους στην Κεφαλονιά, σε μια
από τις χειρότερες σφαγές του Β’ Παγκοσμίου πολέμου: η Μεραρχία Acqui βρισκόταν στην Κεφαλονιά, 
όταν η Ιταλία συνθηκολόγησε εναντίον των μέχρι τότε συμμάχων της Γερμανών και αντιμετώπισε την
οργή τους. Οι Ιταλοί της Μεραρχίας αρνήθηκαν να παραδοθούν στους Γερμανούς, αλλά προτίμησαν
να τους αντιμετωπίσουν σε μάχη, παρόλο που δεν είχαν ελπίδες διαφυγής: όσοι δεν σκοτώθηκαν επί
τόπου, αιχμαλωτίστηκαν.
Σχεδόν 10.000 Ιταλοί έχασαν την ζωή τους στην Κεφαλονιά: στις μάχες που κράτησαν δέκα μέρες, 
εκτελέσθηκαν από τους Γερμανούς αφού συνελήφθησαν, ενώπερίπου 3000 πνίγηκαν, όταν το πλοίο
με το οποίο προσπαθούσαν να διαφύγουν έπεσε σε νάρκη ανοιχτά του νησιού. Στο Μνημείο Πεσόντων
Ιταλών υπάρχει ένας λευκός σταυρός και δίπλα από αυτό τις επιγραφές, που στα ελληνικά και στα ιταλικά
θυμίζουν στους επισκέπτες την φρίκη του πολέμου μέσα από την αυτοθυσία των Ιταλών. 
Ετησίως γίνεται τελετή στο Μνημείο Πεσόντων Ιταλών, όπουπαραβρίσκονται εκπρόσωποι της
Ιταλίας αλλά και της Ελλάδας.



Γ.Κεφαλονιά-Μνημεία. 

Δ. Φωτογραφικό υλικό.

Εδώ, όπου σήμερα βρίσκεται ο Οίκος Ευγηρίας,βρισκόταν το κτήριο 
όπου στεγαζόταν η Γερμανική διοίκηση κατοχής. 

Το <<Λουκατέϊκο σπήτι>> του Σπύρου  Λουκάτου στο Αργοστόλι.Εδώ 
γίνονταν  οι  μυστικές  συναντήσεις  με  τους  αντιστασιακούς 
συντρόφους, γι΄ αυτό και <<σπήτι>> και όχι <<σπίτι>> , αφού , κατά 
ερμηνεία του ιδίου δεν ήταν ιδιωτική κατοικία, αλλά δημόσιος χώρος 
συνάντησης.

Στο σημ είο “C as etta  Ros sa” (Κόκκ ινο Σπί τι)  που β ρίσκετα ι κοντά στο Μνημ εί ο Πε σόν των
Ιτα λών, εκτε λέσθηκαν 1 17  ά το μα .            

Στον Λά κκο οι Γερ μανοί έ ρι ξα ν τα πτώματ α των 13 8 αξιωμ α τι κών αφήν οντ ας τα ά ταφα γι α δυ ο
ημέ ρες.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : kefalonia terrabook 



Ε.   Συνέντευξη του   κ.  Σπύρου Μηλιαρέση  στην  μαθήτρια  Πάολα 
Γκοτσκάϊ.

  Γειά σας, έμαθα ότι είσαστε από τους ανθρώπους που έζησαν κατά την Γερμανική 
κατοχή. Θα ήθελα να σας ρωτήσω πρώτα πώς σκότωναν οι Γερμανοί τους Ιταλούς;

Με διάφορους τρόπους. Ο πιο συνηθισμένος τρόπος ήταν να βάζουν τους Ιταλούς 
όρθιους μπροστά από ένα τοίχο και να τους εκτελούν με όπλα. Επίσης στο αργοστόλι 
λένε ότι απέναντι από τον Άγιο Κωσταντίνο όπου υπάρχουν γκρεμοί έβαζαν πάνω στα 
μουλάρια-όπου ήταν έτοιμα να ψωφίσουν-Ιταλούς, έπειτα τα χτυπούσαν με ξυφολόχιες 
και με την σείρα τους έπεφταν στον γκρεμό μαζί με τους Ιταλούς.

Υπήρξε κανένα περιστατικό στην οικογένεια σας και πώς συμπεριφερόντουσαν οι 
Γερμανοί;

Βέβαια, με τους βομβαρδισμούς μία βόμβα έκοψε το σπίτι μας στα δύο. Να 
συμπληρώσω ότι εκείνη την στιγμή βρισκόταν ο Θείος μου μέσα, ο οποίος κατά τύχη 
επέζησε. Το μισό σπίτι έπεσε ενώ το άλλο μισό κατοικίθηκε μέχρι τους σεισμούς του 
1953. Σε σχέση τώρα με την συμπεριφορά των Γερμανών ήταν πάντοτε βίαιοι.

Υπήρχαν συγκεκριμένα μέρη όπου βασάνιζαν και σκότωναν οι Γερμανοί τους Ιταλούς;

Όχι, τους σκότωναν όπου ήθελαν και δεν υπήρχε κανένα συγκεκριμένο μέρος. Επίσης 
τα πτώματα των Ιταλών τα άφηναν εκεί όπου τους σκότωναν και ο κόσμος τα μάζευε ή 
τα πέταγε σε ξεροπήγαδα. Μετά από τον πόλεμο όμως ήρθαν οι Ιταλοί και μάζεψαν τα 
οστά των στρατιωτών.

Πόσο χρονών είσασταν κατά την Γερμανική κατοχή και σε τι κατάσταση βρισκόταν η 
οικογένειά σας;

Ήμουν 5 χρονών. Η οικογένειά μου βρισκόταν σε άσχημη κατάσταση όπως άλλωστε 
και όλες οι άλλες οικογένειες, αφού δεν είχαμε να φάμε. Τρώγαμε σχεδόν πάντα χόρτα 
με αποτέλεσμα να αρρωστένουμε ή και κλέβαμε κανένα κοτόπουλο.

Αυτά είχα να σας ρωτήσω. Ευχαριστώ πολύ για την συνεργασία.



ΣΤ.Προτεινόμενα  βίντεο-ντοκυμαντέρ:

1)  Αδόλφος Χίτλερ

2)  Χρονικό του ναζισμού

3)  Άουσβιτς

4) Το χρονικό της κατοχής

5)  Έπος : 1940-1941 (γερμανική επίθεση)

6)Περιήγηση στο οχυρό Ρούπελ

7) Κεφαλονιά 1943-Το χρονικό μιας σφαγής 1-5

Ζ)   Προτεινόμενες  ταινίες  :  α)  Ο  πιανίστας,   Ρ.Πολάνσκι  ,  β)  Οι 
τελευταίοι του Ρούπελ.

Η) Προτεινόμενα τραγούδια με τη φωνή του Νίκου Ξυλούρη

1)Και   συ  με  τα  παράσημα,  στίχ.  Δημ.  Χριστοδούλου,  μουσική Λ. 
Κόκοτος.

2)Τούτες  τις μέρες , στίχ. Γ. Ρίτσος , μουσική Χ . Λεοντής.

3) Το άγαλμα, στίχ . Κ . Καρυωτάκης.

Εργάστηκαν οι μαθητές:

1. Αλεξανδράτος Σπύρος

2. Ανδρέου Κώστας



3. Αντωνίου Φίλιππος

4. Βλάχος Ανδρέας

5. Γαλιατσάτου Αλεξάνδρα

6. Γεωργόπουλος Διονύσης

7. Γκοτσκάι Πάολα

8. Κασσιανός Γεράσιμος

9. Κωνσταντάτος Οδυσσέας

10. Μαμασούλας Νίκος

11. Μπαλατής Ανδρέας

12. Σπαθώνης  Νίκος


