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ήταν ότι ακόµα περισσότεροι άνδρες 
αιφνιδιάστηκαν και συνελήφθησαν 
αιχµάλωτοι.

Η µεγαλύτερη ατυχία ήταν η σύλληψη 
του λοχαγού Clark-Hall, ο οποίος, µε 
τον σηµατωρό του, ήταν έτοιµος να 
κατεβεί στην προκυµαία. Από εκείνη 
τη στιγµή, η δυσκολία της επικοινω-
νίας µε το Ναυτικό έµελλε να είναι το 
ζωτικότερο πρόβληµα της εκκένωσης.

∆ύο Νεοζηλανδοί αξιωµατικοί, ο υπο-
λοχαγός Daniel και ο ανθυπολοχαγός 
Willis, οδηγώντας τους άνδρες τους 
στην προκυµαία, είχαν µεταβεί στο 
αρχηγείο του MacDuff, στον παρα-
λιακό δρόµο (ΣτΜ. σύµφωνα µε το 
σχεδιάγραµµα, στον χώρο δυτικά της 
εκκλησίας της Ανάστασης). Επιστρέ-
φοντας από έναν από τους παράλ-
ληλους δρόµους, είδαν σε απόσταση 
στρατιώτες µε γκρίζες στολές, αλλά 
θεώρησαν ότι ήταν κάποιοι από τους 
Γιουγκοσλάβους -µέχρις ότου ένας 
Γερµανός εµφανίστηκε από µια πόρτα 
µε ένα αυτόµατο και τους οδήγησε 
στην περιοχή του Τελωνείου, ήδη 
γεµάτη µε αιχµαλώτους, φορτηγά και 
θωρακισµένα οχήµατα.

Μέχρι τότε, ωστόσο, οι Γερµανοί 
είχαν συνειδητοποιήσει ότι διέτρεχαν 
µεγάλο κίνδυνο. Ανέκριναν τους αιχ-
µαλώτους σχετικά µε την ώρα άφιξη 
της νηοποµπής� ήθελαν να ξέρουν 
πόσοι άνδρες ήταν στην άλλη άκρη 
της προκυµαίας και όταν φάνηκαν 
σηµάδια για ενδεχόµενη αντεπίθεση 
έγιναν πολύ ανήσυχοι. Οι αιχµάλω-
τοι οδηγήθηκαν τότε πίσω προς την 
πόλη, µέσω της γέφυρας στην εθνική 
οδό (ΣτΜ. στην οδό Αθηνών) όπου 
ανέµεναν τα οχήµατα από το κυρίως 
σώµα της φάλαγγας.

Η ΑΦΙΞΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
Ενώ συνέβαιναν όλα αυτά, η άφιξη 
των εχθρικών δυνάµεων είχε γίνει 
γνωστή στους χιλιάδες που ήταν συ-
γκεντρωµένοι στους ελαιώνες.

Οταν οι πρώτες αναφορές έφθασαν 
στα διάφορα αρχηγεία, οι ανώτεροι 
αξιωµατικοί έδειξαν µια τάση να επιτι-
µήσουν τους πληροφοριοδότες για το 
θράσος τους. Αλλά ένας αξιωµατικός-
σύνδεσµος, που είχε διαταχθεί να µε-
ταβεί στο 4ο Ουσάρων, επέστρεψε και 
δήλωσε ότι ο δρόµος µέσα από την 
πόλη έχει αποκλειστεί από τον εχθρό� 
οδηγοί φορτηγών που επέστρεφαν 
από την περιοχή του νοσοκοµείου 
φώναζαν ότι υπήρχαν Γερµανοί στην 
πόλη� πιο συχνές ριπές πολυβόλου 
ακούγονταν� και µπορούσε κανείς να 
δει στρατιώτες να τρέχουν στην ασφά-
λεια των ελαιώνων.

Το επόµενο στάδιο της εµπλοκής, δεν 
µπορεί να ειπωθεί µε επαρκή ακρί-
βεια, αλλά η πρώτη σοβαρή αντίσταση 
φαίνεται ότι προήλθε από τον ταγ-
µατάρχη Β. Carey του 3ου Βασιλικού 
Συντάγµατος Τεθωρακισµένων (3 
Royal Tank Regiment), ο οποίος 
µε τον ταγµατάρχη Pemberton, των 

∆ιαβιβάσεων (Royal Signals), βάδιζε 
προς το λιµάνι, όταν στρατιώτες των 
συµµάχων επιτέθηκαν κατά µήκος της 
προκυµαίας. Ο Pemberton επέστρε-
ψε για να ενηµερώσει τον ταξίαρχο 
Parrington. Ο Carey, µαζεύοντας ένα 
οπλοπολυβόλο Bren, πέρασε τις επό-
µενες δύο ώρες στην παραλία, νότια 
του δρόµου, πυροβολώντας εναντίον 
των γερµανικών πυροβόλων στην 
αποβάθρα και ενθαρρύνοντας όσους 
στρατιώτες των συµµάχων ήθελαν να 
πολεµήσουν.

Περίπου την ίδια ώρα, ο αντισυνταγ-
µατάρχης H.H.E. Geddes, από το 
Βασιλικό Σώµα Εφοδιασµού (Royal 
Army Service Corps), και ο αντισυ-
νταγµατάρχης J.P. Robinson, του 8ου 
Ουσάρων (8 Hussars), πλησίαζαν την 
προκυµαία. Οι ριπές πολυβόλων και 
οι αναφορές από τους άνδρες που 
έτρεχαν να καλυφθούν, σύντοµα τους 
έπεισαν ότι ο εχθρός είχε φτάσει στην 
προκυµαία. Αποφάσισαν ότι σίγου-
ρα είχε γίνει ρίψη αλεξιπτωτιστών� 
κανείς από τους δύο δεν σκέφτηκε ότι 
ο εχθρός θα µπορούσε να έχει φθά-
σει οδικώς στην Καλαµάτα. Ο Geddes 
προωθήθηκε µε ό,τι στρατεύµατα µπο-
ρούσε να συγκεντρώσει, συντάχθηκε 
µε τον Carey και ενηµερώθηκε σχε-
τικά µε τις θέσεις των Γερµανών. Στη 
συνέχεια επέστρεψε στους ελαιώνες 
και από εκεί οργάνωσε περιπόλους 
για να καθαρίσει τους δρόµους, τόσο 
στην ενδοχώρα, όσο και παράλληλα 
µε το παραλιακό µέτωπο. Η πλειονό-
τητα των στρατιωτών ήταν Νεοζηλαν-
δοί, Αυστραλοί και Βρετανοί, κάποιοι 
µε επικεφαλής υπαξιωµατικούς, άλλοι 
µε αξιωµατικούς.

Η µικρή αυστραλιανή δύναµη, αν 
και µε ελλιπή οπλισµό, ήταν εξ ίσου 
δραστήρια. Ο αντισυνταγµατάρχης 
Harlock οργάνωσε περιπόλους, ενώ ο 
λοχαγός A.W. Gray έστειλε µια διµοι-
ρία µε Νεοζηλανδούς και οδήγησε µία 
άλλη κατά µήκος της παραλίας.

Μια άλλη εστία αντίστασης -ίσως η 
σηµαντικότερη-, ήταν το Νεοζηλαν-
δικό Τάγµα Υποστήριξης, η βάση του 
οποίου είχε εγκατασταθεί από τον 
ταγµατάρχη MacDuff στον παραλια-
κό δρόµο. Πριν αρχίσει η κανονική 
µάχη, οι υπολοχαγοί O’ Rorke και 
Rhind είχαν σταλεί για να διαπι-
στώσουν αν οι λόχοι προκάλυψης 
βρίσκονταν στη θέση τους. Σύµφωνα 
µε τις διαταγές που είχαν, ο λοχαγός 
Simmonds µε τους άνδρες από τον Β΄ 
Λόχο, ο υπολοχαγός D.R. Brickell και 
διµοιρία του και ο υπολοχαγός J.W. 
Μoodie από το αρχηγείο του τάγµατος, 
µετέβησαν για να καλύψουν το δρόµο 
Σπάρτης και την ανατολική έξοδο από 
την πόλη (ΣτΜ. οδός Λακωνικής;). 
Ειδοποιηµένοι από στρατιώτες σε 
φορτηγά, οι οποίοι φώναζαν ‘’Οι Τζέ-
ρηδες (ΣτΜ. βρετανική έκφραση για 
τους Γερµανούς στρατιώτες) είναι στην 
πόλη’’ και από Ελληνες που φώναζαν 
‘’Γκερµάνια’’, η οµάδα έφθασε υπο-
ψιασµένη στο σταυροδρόµι. Καθοδη-
γηµένοι από τον Moodie, ο οποίος 

γνώριζε την πιο σύγχρονη τεχνική 
της οδοµαχίας, γκρέµισαν διάφορους 
τοίχους και προετοίµασαν θέση άµυ-
νας. Την ίδια ώρα, ο υπολοχαγός F.G. 
Spackman είχε σταλεί από τον ταγµα-
τάρχη MacDuff να ανακαλύψει τους 
υπεύθυνους για τις ριπές αυτόµατων 
όπλων που ακούγονταν: ‘’Εάν είναι 
Ελληνες να τους κάνουν να βγάλουν 
στο σκασµό� αν είναι Γερµανοί να µά-
θουν πού ήταν’’. Στη γέφυρα κατέλαβε 
ένα γερµανικό αυτοκίνητο, ο οδηγός 
του οποίου οδηγήθηκε πίσω στην 
παραλία για ανάκριση. Λίγο αργότερα, 
ένα φορτηγό που ρυµουλκούσε ένα 
βαρύ πυροβόλο και στη συνέχεια ένα 
καµιόνι προσέγγισαν το µπλόκο, αλλά 
ριπές υποχρέωσαν τους οδηγούς τους 
να αποµακρυνθούν βιαστικά κάνοντας 
ζιγκ ζαγκ. Μετά από αυτό η οµάδα 
δεν είχε άλλες οχλήσεις� οι ήχοι 
σφοδρής µάχης ακούγονταν από το 
λιµάνι, αλλά τελικά έπαψαν και γύρω 
στα µεσάνυχτα οι άντρες διατάχθηκαν 
να επιστρέψουν στις παραλίες, όπου 
πλήθος στρατιωτών συγκεντρώνονταν 
για την αναµενόµενη επιβίβαση.

Εν τω µεταξύ οι O’ Rorke και Rhind, 
κατά τη µετακίνησή τους προς το 
κέντρο της πόλης, είχαν ακούσει ριπές 
και είχαν δει Γερµανούς στην περιοχή 
προς τα δυτικά, όπου έπρεπε να έχει 
εγκατασταθεί ο Α΄ Λόχος. Επέστρε-
ψαν στη διασταύρωση, συγκέντρω-
σαν περί τους 20 Νεοζηλανδούς και 
Αυστραλούς, και κινήθηκαν προς τον 
εχθρό, ο Rhind από την πλευρά της 
παραλίας και ο O’ Rorke µεσόγεια, 
από τον αµέσως παράλληλο µε αυτόν 
της παραλίας δρόµο (ΣτΜ. την Σαντα-
ρόζα).

ΜΑΧΗ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΟΥΡΟΥΠΟ
Αρχισε να πέφτει το σούρουπο και 
επικρατούσε απελπιστική σύγχυση 
στους γεµάτους στρατιώτες ελαιώνες. 
Αν ένας στρατιώτης ήθελε να πολε-
µήσει µπορούσε να το κάνει -αν δεν 
ένιωθε και τόσο σίγουρος, πολύ απλά 
µπορούσε να παραµείνει µε τους 
χιλιάδες ανήσυχους συναδέλφους 
του. Παρ’ όλα αυτά, χάρις στις προ-
σπάθειες των Geddes, Harlock και 
MacDuff, πολλοί είχαν ήδη ξεσηκω-
θεί για να πολεµήσουν ή επρόκειτο 
να το πράξουν. Οι αξιωµατικοί και 
οι στρατιώτες δεν ήταν όλοι γνωστοί 
µεταξύ τους, έτσι είναι αδύνατο να 
καταγραφούν τα ονόµατα πολλών που 
συµµετείχαν στην πραγµατική µάχη.

Αλλά είναι γνωστό ότι από αυτή την 
περιοχή µετείχαν διάφορες οµάδες 
µε επικεφαλής τους υπολοχαγούς 
Canavan, Simpson, Watt, Davies, 
Buckleton, Fay και Harris. Κινούµενοι 
στις ανατολικές παρυφές της πόλης, 
έφτασαν στους πίσω από τον παρα-
λιακό δρόµους και πλησίασαν την 
αποβάθρα από το βορρά.

Πριν από αυτές τις οµάδες, όµως, 
προηγήθηκε µια άλλη που συγκρό-
τησε και τέθηκε επικεφαλής της ο 
λοχίας Hinton, από το 20ό Τάγµα. 
Ακούγοντας τους ήχους από τα πυρά, 

µετέβη στη βάση της µονάδας του και 
προσπάθησε να ανακαλύψει τι συνέ-
βαινε. Αδυνατώντας να πάρει κάποια 
απάντηση µέσα στη γενική σύγχυση, 
κινήθηκε στον παραλιακό δρόµο προς 
την πόλη και στη συνέχεια, έρποντας, 
προς τη θέση οπλοπολυβόλου του ταγ-
µατάρχη Carey, κοντά στην παραλία 
(ΣτΜ. στη νότια πλευρά της Ναυαρί-
νου, στη συµβολή της µε την Ηρώων). 
Με εξασφαλισµένα τα πυρά κάλυψης 
από τον Carey γύρισε πίσω, συγκέ-
ντρωσε περί τους 12 Νεοζηλανδούς 
και κινήθηκε στον παραλιακό δρόµο 
για να ασχοληθεί µε το βαρύ πυροβό-
λο που µόλις είχε ανοίξει πυρ. Οταν 
πύκνωσαν τα πυρά των πολυβόλων, η 
οµάδα στράφηκε βόρεια, σε παράλλη-
λο δρόµο µε αυτόν της παραλίας, κι-
νούµενη πλέον σε έναν δρόµο ένα µε 
δύο τετράγωνα βόρεια της προκυµαίας 
(ΣτΜ. την οδό Κορώνης, σύµφωνα µε 
το σχεδιάγραµµα) και στη συνέχεια 
και πάλι νότια (ΣτΜ. µέσω της Μαι-
ζώνος). Σε αυτό το δρόµο ο Hinton 
εγκατέστησε µία θέση πολυβόλου 
για να καλύψει την ανατολική και τη 
βόρεια πρόσβαση (ΣτΜ. στο σχεδι-
άγραµµα η θέση αυτή φαίνεται ότι 
ήταν στη συµβολή της Κανάρη µε τη 
Ναυαρίνου, όπου προφανώς κατέληξε 
η οµάδα των Νεοζηλανδών, µέσω της 
Σανταρόζα).

Σε αυτό το στάδιο φαίνεται ότι υπήρξε 
µια παύση στην προώθηση. Οι οµάδες 
που οργανώθηκαν από τον MacDuff 
κατέφθαναν από διάφορους δρόµους 
για να παράσχουν υποστήριξη, αλλά 
στο όλο σκηνικό επικρατούσε απίστευ-
τη σύγχυση. Ολα ήταν σκοτεινά εκτός 
από τις ριπές των τροχιοδεικτικών και 
µερικές σκόρπιες φωτοβολίδες� εκρή-
ξεις βληµάτων όλµων� µεµονωµένοι 
Γερµανοί κρυµµένοι σε εξώπορτες 
σπιτιών άνοιγαν πυρ, τραυµατίζοντας 
έτσι αρκετούς άνδρες, συµπεριλαµβα-
νοµένων του O’ Rorke και του λοχία 
Hesson� και, πιο σηµαντικό από όλα, 
δεν υπήρχε γενική διοίκηση. Παρά 
τις δυσκολίες αυτές, εξαπολύθηκε 
επίθεση νότια προς την προκυµαία. Ο 
Canavan και ένας Αυστραλός λοχί-
ας µε την οµάδα τους κάλυπταν τον 
δρόµο στον οποίο είχαν σταθµεύσει 
τα γερµανικά φορτηγά εφοδιασµού. Ο 
Hinton, υποστηριζόµενος από τα πυρά 
του στρατιώτη A.M. Jones, κινήθηκε 
προς έναν νοτιότερο δρόµο, παρενο-
χλούµενος από θέσεις πολυβόλων και 
έφθασε στην προκυµαία κοντά στο πιο 
προωθηµένο από τα δύο βαρέα πυρο-
βόλα (ΣτΜ. στη συµβολή Μαιζώνος 
και Ναυαρίνου).

Στο µεταξύ ο Rhind, µε την υποστήρι-
ξη πυρών από την οµάδα του Carey 
στον παραλιακό δρόµο, είχε οδηγή-
σει την οµάδα του -από οικοδοµικό 
τετράγωνο σε οικοδοµικό τετράγωνο- 
κατά µήκος της προκυµαίας, έως ότου 
συνάντησε αυτούς που  κατέφθαναν 
από τους πλευρικούς δρόµους. Ενώ 
ανασυγκροτούνταν, ένα φορτηγό 
ανέβηκε το δρόµο προς τις γερµανικές 
θέσεις, φορτωµένο µε Νεοζηλανδούς 
και Αυστραλούς στρατιώτες.


