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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ 

 

Μέσα σ’ ένα κλίμα αφενός εμφύλιας διαμάχης και αφετέρου αλληλεγγύης και 

αλληλοβοήθειας έζησαν ως την 5η Ιουνίου 1948 στις 4.45 π.μ. δυο εικοσάχρονα 

κορίτσια, οι δυο Βαγγελιές, στο Ηράκλειο και κατέληξε να γίνουν σύμβολα θάρρους, 

φιλίας και φιλοπατρίας.  

 Η μία Βαγγελιώ, η Ευαγγελία Φωτιάδη, γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1925 

στο Ηράκλειο. Ήταν Ηπειρωτικής καταγωγής από την πλευρά του πατέρα της και 

ορφανή από μητέρα. Είχε τρία αδέλφια, τον Χρήστο, τον Φάνη και τον Νίκο, ενώ η 

οικογένεια είχε χάσει ήδη τον Γιάννη. «Ήταν κοντή στο ανάστημα, ανοιχτόχρωμη με 

κοντά καστανά μαλλιά και πλατύ χαμόγελο, πολύ όμορφη και πάντα γελαστή». Ο 

πατέρας της, Βάγιας, είχε ένα φούρνο γνωστό στην ευρύτερη γειτονιά, στην οδό 

Αγιοστεφανιτών. «Ο ίδιος ο χώρος αυτός του φούρνου προσφερόταν και ως τόπος 

συνάντησης μελών της ΕΠΟΝ με νέους ανθρώπους που σταδιακά εντάσσονταν στην 

οργάνωση». Το 1943 ήταν από τους πρώτους που εντάχθηκε στους κύκλους της 

ΕΠΟΝ. Η Βαγγελιώ κατάφερε να ξεχωρίσει για τη μαχητικότητά της, την ενέργειά της 

και το δυναμισμό της. Αυτό που την χαρακτήριζε ήταν μια διαρκής παιγνιώδης 

διάθεση, και, αν και έμοιαζε με αγοροκόριτσο, ήταν πάντα ένα ζωηρό, όμορφο και 

πρόσχαρο κορίτσι. 

Η άλλη Βαγγελιώ, η Ευαγγελία Αρμενάκη, είχε γεννηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 

1926 στο Ηράκλειο. Η μητέρα της λεγόταν Λευκοθέα και ο πατέρας της Νίκος, με 

καταγωγή από τα Χανιά, από τον οποίο έμειναν νωρίς ορφανά, αυτή και τα δύο 

αδέρφια της. Η οικονομική τους κατάσταση φαίνεται πως ήταν αρκετά καλή. Η 

Βαγγελιώ ήταν μια ψηλή και λιγνή κοπέλα, «πολύ όμορφη με ωραία λαμπερά μάτια 

και λεπτά καλλίγραμμα χείλη, που όταν γελούσαν αιχμαλώτιζαν τον συνομιλητή τους 

και ήταν αδύνατον να ξεφύγει από την πειθώ της». Διακρινόταν για τη γλυκύτητα του 

χαρακτήρα της και την ευαισθησία της στα κοινά «μια εξαιρετικά ντροπαλή, χαμηλών 

τόνων, αλλά και απίστευτα έξυπνη κοπέλα».  

Οι δύο αυτές νεαρές κοπέλες ήταν συνδεδεμένες με μια πολύ ισχυρή φιλία, η 

οποία κράτησε μέχρι και την τελευταία στιγμή της ζωής τους. Ήταν τόσο όμοιες αλλά 

συγχρόνως και τόσο διαφορετικές, «τόσο αγαπημένες σαν αδελφές, για αυτό και λίγο 

πριν την εκτέλεση αγκαλιάσθηκαν». Ήταν ατρόμητες και οι δύο, έκαναν μια αδιάκοπη 

πάλη για τα ιδανικά της ΕΠΟΝ, η μια με αγωνιστικό πάθος η άλλη με ήρεμο πείσμα 

και έπεσαν περήφανες.  

«Παρακολουθήσαμε» τη σύλληψη από αφηγήσεις φίλων και συγγενών και 

από την αρθρογραφία της εποχής και την εκτέλεσή τους από τις 11 Μαρτίου 1948 ως 

την επομένη της εκτέλεσής τους, 6 Ιουνίου 1948 και συγκλονιστήκαμε από την 

ευαισθησία, την ανιδιοτέλεια και το ψυχικό μεγαλείο των κοριτσιών. Συγχρόνως, 

όμως, οργιστήκαμε με την απάνθρωπη συμπεριφορά, τη μισαλλοδοξία και τον 

πολιτικό ρατσισμό των εκτελεστών τους. Τα δυο κορίτσια συνελήφθησαν γιατί 

«εξέδιδον και εκυκλοφόρουν λαθραίως πολυγραφημένην κομμουνιστικήν 

εφημερίδα», την «Ελεύθερη Κρήτη», τη νύχτα της 10ης Μαρτίου 1948. Θεωρήθηκαν 

μέλη «κομμουνιστικής σπείρας» και μέσα σε λίγες μέρες (28/03/1948) αποφασίστηκε 



να δικαστούν για παράβαση του Γ’ Ψηφίσματος από το Στρατοδικείο Ηρακλείου. Με 

ακόμη αναπάντητα ερωτηματικά η δίκη αναβλήθηκε για τις δυο κοπέλες, ενώ τα 

ονόματά τους συμπεριελήφθησαν στον κατάλογο των συλληφθέντων ως υπευθύνων 

της δράσης «μεγάλης κομμουνιστικής οργανώσεως» για την πόλη του Ηρακλείου και 

την ύπαιθρο. Η δίκη 26 κατηγορουμένων ορίστηκε στο Έκτακτο Στρατοδικείο της 28ης 

Μαίου, με πρώτα τα ονόματα των δυο Βαγγελιών. Το αντικομμουνιστικό κλίμα της 

εποχής είχε ήδη πυροδοτηθεί από την απόπειρα δολοφονίας του υπουργού 

Δικαιοσύνης Χ. Λαδά, τις φήμες για ενίσχυση του αντάρτικου αγώνα του Ν. 

Σαμαρείτη -ο οποίος είχε επίσης συλληφθεί από την 1η Μαίου- και οι κατηγορίες για 

τη δολοφονία του Αμερικανού δημοσιογράφου Τ. Πόλκ. Η δίκη των 26 στο Έκτακτο 

Στρατοδικείο Ηρακλείου ξεκίνησε στις 28 Μαΐου 1948. Την επόμενη μέρα η δίκη 

κράτησε ως τις 9,00 μ.μ. και επρόκειτο να συνεχισθεί την Κυριακή, οπότε εκδόθηκε η 

απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε η ποινή του θανάτου στην Ευαγγελία Αρμενάκη, 

Ευαγγελία Φωτιάδου. 

 

 

 

 



Βαγγελιές: Δυο κορίτσια του Εμφυλίου στο Ηράκλειο 

Ἐκτέλεσις Καταδικασθέντων ὑπὸ Στρατοδικείου 

Χθὲς τὴν 4.45΄ πρωϊνὴν ἐξετελέσθησαν εἰς τὸν παρὰ τὸ Παλαιὸν 

Νεκροταφεῖον χῶρον οἱ καταδικασθέντες την π. Κυριακὴν ὑπὸ τοῦ 

ἐκτάκτου Στρατοδικείου Ἡρακλείου εἰς θάνατον κομμουνισταὶ Ἰωσὴφ 

Παπαδοπετράκης, Νικολ. Μπετεινάκης, Ἰωάννης Ψαριανὸς, Εὐαγγελία 

Φωτιάδου καὶ Εὐαγγελία Ἀρμενάκη. 

Οἱ ἐκτελεσθέντες ἐκοινώνησαν τῶν ἀχράντων μυστηρίων ἀφοῦ πρῶτον 

ἐξωμολογήθησαν. Οὗτοι δὲν ἐδέχθησαν νὰ τοὺς δέσουν τοὺς ὀφθαλμοὺς. 

Ἡ ἐκτέλεσις ἐγένετο ὁμαδικῶς καὶ διὰ τοὺς πέντε ὑπὸ τὸ πρόσταγμα τοῦ 

Ταγματάρχου κ. Γ. Λυγεράκη. Εἰς τὴν ἐκτέλεσιν παρέστησαν ὁ κ. 

Εἰσαγγελεὺς καὶ ὁ κ. Διοικητὴς τῆς Χωροφυλακῆς.  
(εφημ. Πατρίς 6/6/1948). 

Η καταδίκη σε θάνατο και η εκτέλεση της Ευαγγελίας Αρμενάκη και της 

Ευαγγελίας Φωτιάδου, των δυο Βαγγελιών, όπως ήταν γνωστές στο Ηράκλειο και 

ιδιαίτερα στην Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ) της πόλης, ήταν ένα 

από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα που σημειώθηκαν στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου, 

στην τοπική κοινωνία, σε μια εποχή που συγκλονίστηκε από το μίσος και οδήγησε σε 

άδικους θανάτους. Στις 5 Ιουνίου 1948 γράφτηκε η τελευταία σελίδα για τις 

Βαγγελιές, για την κατανόηση της οποίας είναι ανάγκη να ανατρέξει κανείς μερικά 

χρόνια πίσω.   

Στις 20 Μαΐου 1941 το πρωί άρχισε στην Κρήτη ο καταιγισμός των βομβών, η 

πτήση ρυμουλκούμενων ελαφρών αεροπλάνων και αλεξιπτώτων και η κατάληψη 

υψωμάτων που συνοδεύτηκαν από τα πυρά λόχων και ταγμάτων αλλά και η παντοίων 

μέσων επίθεση των περιοίκων εναντίον των γερμανικών δυνάμεων. Πρώτα 

καταλήφθηκαν τα Χανιά και το λιμάνι της Σούδας (27 Μαΐου) και δυο μέρες 

αργότερα οι γερμανικές δυνάμεις ενώθηκαν με τους αλεξιπτωτιστές στο Ρέθυμνο και 

το Ηράκλειο. Έτσι, από τα τέλη Μαΐου του 1941, με τα «γερμανικά αεροπλάνα να 

εφορμούν σαν αρπακτικά πουλιά από τον ουρανό του Ηρακλείου, γαζώνοντας με τις 

ριπές τους κάθε κινούμενο στόχο»
1
, οι κάτοικοι των πόλεων και της υπαίθρου ήξεραν 

ότι άρχιζε μια πολύ δύσκολη περίοδος με πολλές θυσίες σε ανθρώπινες ζωές και 

απώλειες σε υλικά αγαθά. Στις 30 Μαΐου έπεσε και το Ηράκλειο, ενώ οι βρετανικές 

δυνάμεις άρχισαν να εγκαταλείπουν την Κρήτη. Μπορεί ο αγκυλωτός σταυρός να 

κυμάτιζε σε όλο το νησί, είχε όμως προκαλέσει η αντίσταση των Κρητικών 

αναρίθμητες ζημιές στον νέο κατακτητή. Γι’ αυτό και η κατοχή στην Κρήτη 

συνοδεύτηκε από σκηνές απερίγραπτης βίας εναντίον του απλού κόσμου. Πρώτο το 

χωριό Κάνδανος (2/6/1941) γνώρισε τις ομαδικές εκτελέσεις και τον θάνατο
2
. Οι 

                                                           
1
 Απόσπασμα από την αφήγηση του Κων/νου Μαρμαρέλη, μέλους της ΕΠΟΝ και φίλου των δυο 

Βαγγελιών. 
2
 Η εκτέλεση αμάχων ως αντίποινα για αντιστασιακές πράξεις, η καταστροφή πόλεων, κωμοπόλεων ή 

χωριών, η ερήμωση και η μετατροπή των κατοικημένων περιοχών σε καμένη γη ήταν γεγονότα που 



Γερμανοί κατακτητές «σε συνεννόηση με τους Έλληνες συνεργάτες τους επέβαλαν 

απαγόρευση της κυκλοφορίας μετά τη δύση του ήλιου, είχαν επιτάξει όλα τα δημόσια 

κτήρια και πολλά ιδιωτικά, όσα ασφαλώς δεν είχαν καταστραφεί από τους 

βομβαρδισμούς και συλλαμβάνανε όσους φιλοξενούσαν Άγγλους»
3
. Αμέσως 

σημειώθηκαν οι πρώτες πράξεις αντίστασης του ελληνικού λαού (κατέβασμα της 

γερμανικής σημαίας από την Ακρόπολη από τον Μ. Γλέζο και τον Α. Σάντα, κλοπές 

υλικού του κατακτητή, αντιφασιστικά συνθήματα σε τοίχους, κυκλοφορία 

κομμουνιστικών προκηρύξεων), ενώ είχαν ιδρυθεί στα μέσα Ιουλίου με πρωτοβουλία 

κομμουνιστών το Εθνικό Εργατικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΕΑΜ) και στα τέλη 

Σεπτεμβρίου το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ) και λίγο νωρίτερα ο 

Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ) από τον συνταγματάρχη Ν. 

Ζέρβα. Τον Φεβρουάριο του επόμενου έτους το «Στρατιωτικό Κέντρο Αντίστασης» 

(ΣΚΑ) εξελίχθηκε σε Κ.Ε. του «Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού» 

(ΕΛΑΣ).  

Και στο νησί της Κρήτης αμέσως από τις πρώτες μέρες του Ιουνίου του 1941 

«ορκίζεται ο Εμμ. Μπαντουβάς με 13 συνεργάτες του να συνεχίσουν τον αγώνα τους 

κατά του κατακτητή, συγκροτώντας την ομάδα που ονομάστηκε αρχικά «Ελεύθεροι 

σκοπευτές», με σκοπό τη διάσωση των Άγγλων στρατιωτών, την κατασκοπεία εις βάρος 

του εχθρού και την ενημέρωση των συμμάχων στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα έδρασε 

και η ομάδα του Αντώνη Γρηγοράκη ή Σατανά από τον Κρουσώνα, ο οποίος πέθανε 

στην Μέση Ανατολή το 1942 και η ομάδα του Γιώργη Πετρακογιώργη από το 

Μαγαρικάρι, που ανέπτυξε δράση κυρίως στις νότιες παρυφές του Ψηλορείτη. Η 

τελευταία αυτή ομάδα συνεργαζόταν στενά με τους Άγγλους που τους προμήθευαν 

οπλισμό και ιματισμό. Δίπλα σε αυτούς έδρασε και ο Αλεξ. Ραπτόπουλος, απόστρατος 

αξιωματικός από τη Βιάννο, που συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 1942 από τους 

Γερμανούς και μαζί με τον υπαρχηγό του Σταματουλάκη βασανίστηκαν και 

εκτελέστηκαν στην Αγιά Χανίων. Τελευταίος αλλά διόλου υποδεέστερος ήταν ο Γιάννης 

Ποδιάς, που ξεκίνησε σαν αντάρτης των ομάδων των Μπαντουβάδων και ήταν 

αριστερός, σχημάτισε δική του ομάδα αριστερής απόκλισης μεταξύ Ιεράπετρας και 

Βιάννου και δεν ήθελε λόγω φρονημάτων καμιά συνεργασία με τους συμμάχους»
4
. Μια 

από τις πρώτες δύσκολες επιχειρήσεις στον νομό Ηρακλείου έλαβε χώρα τον 

Φεβρουάριο του 1942 με τους Γερμανούς στην περιοχή Τυμπακίου, να ετοιμάζονται 

να κατασκευάσουν αεροδρόμιο, εκκενώνοντας το χωριό και επιστρατεύοντας 3.000 

εργάτες από την ευρύτερη περιοχή και τους ντόπιους να επιχειρούν διάφορα 

σαμποτάζ
5
.  

                                                                                                                                                                      
συνέβαιναν σε όλη την Ελλάδα και ασφαλώς και στην Κρήτη. Για τις πρώτες εκτελέσεις Κρητικών 

από Γερμανούς, βλ. Κάββος, 1991, 31 κ.εξ. 
3
 Ό.π. σημ.1 

4
 Απόσπασμα από την αφήγηση της Ειρήνης Μελά –Μπαντουβά, αδελφής του καπετάν Γιάννη 

Μπαντουβά, υπαρχηγού των ομάδων Μπαντουβάδων, που είχε αναλάβει την αντίσταση στα 

Αστερούσια βουνά, στα βουνά Καστελλίου Πεδιάδας και τα γύρω χωριά κατά το χειμώνα του 1942. 
5
 Ένα από τα πιο πετυχημένα σαμποτάζ πραγματοποιήθηκε στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, όπου 

αλεξιπτωτιστές του S.A.S. (Special Air Service) και ο Κωστής Πετράκης, κρητικός υπολοχαγός, 

ανατίναξαν τις αποθήκες και κατέστρεψαν 21 μαχητικά αεροπλάνα. Την επόμενη μέρα οι Γερμανοί 



Τέλη Φεβρουαρίου του 1943 ιδρύθηκε η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση 

Νέων (Ε.Π.Ο.Ν.) για την «απολύτρωση απ’ τον κατακτητή, τον ξένο και τον 

ντόπιο…» με τα νιάτα να έχουν «όπλα τον αντάρτη στα βουνά και τη μαχητική 

οργάνωση στην πόλη»
6
. Επρόκειτο για μια οργάνωση νεολαίας «και για τον καιρό 

του πολέμου αλλά και για τον καιρό της ειρήνης», για έναν χώρο που πρόσφερε σε 

χιλιάδες νέους ένα «όραμα ζωής», που έδινε προοπτική, υπερβαίνοντας τις πολιτικές 

αντιθέσεις που λογικό ήταν να έχουν τα μέλη της. Πριν την ίδρυση της ΕΠΟΝ στην 

Κρήτη δρούσε η Παγκρήτια Οργάνωση Νέων ΠΟΕΝ που προσχώρησε στην ΕΠΟΝ 

αμέσως μετά την ίδρυσή της. Σύμφωνα με το ιδρυτικό της ΕΠΟΝ, όλες οι 

οργανώσεις μαζί και το ΕΑΜ Νέων αυτοδιαλύθηκαν και όλες οι δυνάμεις τους και τα 

μέσα τους πέρασαν στην ΕΠΟΝ. Οι απελευθερωτικοί και προοδευτικοί  σκοποί της 

ΕΠΟΝ συγκίνησαν και ενθουσίασαν την νεολαία ολόκληρης της χώρας. Κι αυτό 

συνέβη γιατί η οργάνωση αυτή δεν ήταν ληξιπρόθεσμη
7
, στηριζόταν στην αρχή της 

ανεξιθρησκίας, προωθούσε την ισότιμη θέση των γυναικών και σεβόταν τα πολιτικά 

δικαιώματα των νέων. Η ΕΠΟΝ ανδρώθηκε μέσα σε μια κρίσιμη εποχή, δηλαδή, 

«στα χρόνια της κατοχής όταν έφθασε να αριθμεί κοντά στα 600.000 μέλη σε όλη την 

Ελλάδα»
8
, απλωμένα σε όλη την Ελλάδα, ως το πιο μικρό χωριό και την πιο 

απόμακρη συνοικία των πόλεων, ενώ γύρω στους 30.000 από αυτούς είχαν ενταχθεί 

στον ΕΛΑΣ. Με αυτόν τον τρόπο σφυρηλατήθηκε σε γερές βάσεις η ενότητα της 

νέας γενιάς, πράγμα που οδήγησε στην άνοδο του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος 

της νεολαίας της Ελλάδας για την εκπλήρωση των υψηλών σκοπών και των 

ανώτερων ιδανικών της ΕΠΟΝ.  

Σημαντική, εξάλλου, δραστηριότητα παρουσίασε η ΕΠΟΝ και στην Κρήτη 

και ιδιαίτερα στο Ν. Χανίων όπου ανέπτυξαν την δραστηριότητα τους 6.000 

ΕΠΟΝίτες και ΕΠΟΝίτισσες. ΕΠΟΝίτες αποτέλεσαν και την μεγάλη πλειοψηφία του 

                                                                                                                                                                      
εκτέλεσαν 62 μάρτυρες (14/6/1942). Σε ανάμνηση αυτού του γεγονότος μια λεωφόρος στην πόλη του 

Ηρακλείου ονομάζεται «62 Μαρτύρων». 
6
 «Μαχητής» (Όργανο του Συμβουλίου Πόλης Χανίων της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων), 

Χρόνος Α, αριθ. Φύλλου 1, 1 του Μάη 1944, από το: Αποσπάσματα από τον επονίτικο τύπο, Αντί , 

τ.782, 2003, σ.56. 
7
 Για το Ιδρυτικό της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης (ΕΠΟΝ) βλ. Αντί , τ.782, 2003, σ.20. Οι 

σκοποί της οργάνωσης ήταν σε γενικές γραμμές: η εθνική απελευθέρωση, η εξασφάλιση της 

ακεραιότητας και της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, η υπεράσπιση των συμφερόντων της νέας γενιάς, η 

εξολόθρευση του φασισμού και η εκδήλωση της κυριαρχικής θέλησης του λαού για το πολιτειακό, η 

καταπολέμηση των ιμπεριαλιστικών πολέμων και η υπεράσπιση της ειρήνης με βάση την αρχή 

της αυτοδιάθεσης των λαών και η υπεράσπιση των οικονομικών, πολιτικών, εκπολιτιστικών και 

μορφωτικών δικαιωμάτων και επιδιώξεων της νέας γενιάς. Ιδρύθηκε από αντιπροσώπους πολιτικών 

και αντιστασιακών οργανώσεων νέων της εποχής (Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών Ελλάδος, 

Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία Ελλάδος, Φιλική Εταιρεία Νέων, Εθνικό Απελευθερωτικό 

Μέτωπο Νέων, ΕΑΜΝ Μακεδονίας, Πελοποννήσου και Εθνικό Συμβούλιο των φίλων της νέας 

γενιάς), οι οποίοι αποφάσισαν τη διάλυση όλων των παραπάνω οργανώσεων και τη συγχώνευσή τους 

στην ΕΠΟΝ που τέθηκε υπό την καθοδήγηση της ΠΕΕΑ και του ΕΑΜ. Για περισσότερα στοιχεία, βλ. 

Οντέτ Βαρών –Βασάρ, Η ΕΠΟΝ της Κατοχής: Η ιστορία μιας μοναδικής συνάντησης, ό.π. σ.14-18. 
8
 Απόσπασμα από την αφήγηση του Γεωργίου Κλάδου, μέλους της ΕΠΟΝ και φίλου των δυο 

Βαγγελιών. 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1%CF%85%CF%84%CE%BF%CE%B4%CE%B9%CE%AC%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7


ΕΛΑΣ Ν. Χανίων παρουσιάζοντας σημαντική δραστηριότητα στον ένοπλο αγώνα
9
. 

Αμέσως άρχισαν να «σχηματίζονται και στο Ηράκλειο οι πρώτοι μικροί πυρήνες 

αντίδρασης. Εκτελεστικά όργανα μικροί ήρωες, έφηβοι Ηρακλειώτες που θα έπρεπε 

κανονικά να είναι σε μαθητικά θρανία, έμπαιναν σε αποθήκες του γερμανικού στρατού, 

για να κλέψουν ένα όπλο ή το κυριότερο όσπρια, μακαρόνια, ρύζι, για να τα μοιραστούν 

με τις οικογένειές τους και με όσους υπέφεραν από την πείνα, τη φτώχια και τις 

στερήσεις»
10

. 

Ως το τέλος του Οκτωβρίου του 1944 στις γραμμές του ΕΛΑΣ υπηρετούσαν 

35.000 ΕΠΟΝίτες και σε 430 μάχες με τους κατακτητές έπεσαν 1.300 μέλη και 

στελέχη της ΕΠΟΝ. Σε όλες, επίσης, τις διαδηλώσεις στην Αθήνα εναντίον των 

Γερμανών κατακτητών στην πρώτη γραμμή ήταν ΕΠΟΝίτες και ΕΠΟΝίτισσες. Αλλά 

και τα μικρά παιδιά, που τα είχε οργανώσει η ΕΠΟΝ στα «αετόπουλα», βοήθησαν 

τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα του λαού. Μετά την απελευθέρωση ενισχύθηκε η 

εξάρτησή της από το ΚΚΕ, καθώς πήρε μορφή κομματικής νεολαίας, και άρχισαν να 

κλιμακώνονται οι διώξεις των μελών της. Τότε αριθμητικά συρρικνώθηκε, όταν 

μάλιστα οι ελληνικές αρχές (φθινόπωρο του 1947) την διέλυσαν «νομικά». 

Με την πρωτοβουλία της ΕΠΟΝ και τη συνήθεια της Εθνικής Αλληλεγγύης 

άνοιξαν συσσίτια για παιδιά, λειτούργησαν εκατοντάδες σχολεία, δημιουργήθηκαν 

λέσχες πολιτισμού, ιδιαίτερα στην Κρήτη, δίνοντας θεατρικές παραστάσεις, 

κατασκευάζονταν γέφυρες, καλλιεργούνταν χωράφια άπορων αγροτών, ιδρύθηκαν 

σχολές αναλφάβητων και άλλα πολλά που σκοπό είχαν την παροχή υλικοτεχνικής και 

πολιτιστικής βοήθειας σε όλους, ανεξάρτητα από κοινωνική και πολιτική ταυτότητα.  

«Τα μικρότερα παιδιά μοίραζαν από γειτονιά σε γειτονιά προκηρύξεις, που τους τις 

έδιναν οι μεγαλύτεροι, κείμενα κατά των Γερμανών και της κατοχής, έγραφαν με 

μπογιά σε τοίχους συνθήματα, προκαλούσαν μικροζημιές στα αυτοκίνητα των 

κατακτητών και τους αποσπούσαν την προσοχή, για να μπορέσουν οι  μεγαλύτεροι να 

πετύχουν τους στόχους τους»
11

. Έτσι η κυκλοφορία «παράνομων» εντύπων, η 

οργάνωση διαδηλώσεων σε επετείους, όπως την 25
η
 Μαρτίου, οι απεργιακές 

κινητοποιήσεις συνεχώς αυξάνονταν, επιτρέποντας σε πολλούς να αρχίσουν να 

καταστρώνουν σχέδια για την επόμενη μέρα της φυγής των Γερμανών, δηλαδή για το 

ζήτημα της εξουσίας. 

                                                           
9
 Για τον Νομό Χανίων κατά την περίοδο από τον Οκτώβριο 1944 ως τον Μάιο 1945, βλ. Σ. 

Βλοντάκης, Η «Οχυρά Θέσις Κρήτης», Χρονικό της γερμανικής κατοχής στα Χανιά απ’ τον Οχτώβρη 

του 1944 ως το Μάη του 1945 και της αγγλογερμανικής απ’ το Μάη ως τον Ιούλη του 1945. 
10

 Ό.π. σημ.1 
11

 Ό.π. σημ.1. Χαρακτηριστικά η Δέσποινα Σκαλοχωρίτη, μέλος της ΕΠΟΝ και φίλη των δυο 

Βαγγελιών θυμάται: «είχανε φέρει οι Γερμανοί στο Ηράκλειο κάτι Ρώσους επιστήμονες και κάθε πρωί 

τους περνούσαν με ένα καμιόνι από το Κομμένο Μπεντένι για να τους κατεβάσουν στην Ηλεκτρική, 

στο εργοστάσιο. Μια μέρα, λοιπόν, με την Βαγγελιώ Φ., την Σοφία Βλησίδη και ένα μογγολάκι από 

την Αγία Τριάδα, βρεθήκαμε στο Κομμένο Μπεντένι και βάλαμε το μογγολάκι να πέσει στο δρόμο, για 

να αναγκαστεί το καμιόνι που μετέφερε τους Ρώσους να σταματήσει, για να μη σκοτώσει το παιδί. 

Πράγματι αυτό σταμάτησε, το μογγολάκι ούρλιαζε και δεν έφευγε από τις ρόδες, ο Γερμανός 

στρατιώτης κατέβηκε να βγάλει το παιδί από τις ρόδες και τότε δυο δικοί μας ορμήσανε και άρπαξαν 

τους Ρώσους». 



 Όλες οι παρατάξεις, τότε, επιθυμούσαν να έχουν λόγο στον τρόπο με τον 

οποίο θα πορευόταν η χώρα μετά τη φυγή των κατακτητών. Έτσι στα μέσα 

Φεβρουαρίου του 1944 εκπρόσωποι των οργανώσεων ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ και του 

ΣΜΑ συναντήθηκαν πρώτα στο Μυρόφυλλο και μετά στην Πλάκα για τη «σύμμειξη» 

ή μη των ανταρτικών μονάδων, για τη δημιουργία «ενιαίου» ή «ενωμένου» στρατού 

και ιδίως τη συγκρότηση μιας «Επιτροπής διαπραγματεύσεως και σχηματισμού 

εθνικής κυβερνήσεως», με αποτέλεσμα στις 29/2/44 οι εκπρόσωποι της Αριστεράς να 

αποδεχθούν «την τελειωτικήν κατάπαυσιν των εχθροπραξιών» με στόχο την 

«απερίσπαστον καταπολέμησιν των κατακτητών και δημιουργίαν όρων 

διευκολυνόντων μελλοντικήν προσπάθειαν ενοποιήσεως».  Δυο μήνες αργότερα 

σημειώθηκε έξω από το Ηράκλειο, στο δρόμο Αρχανών – Ηρακλείου η περίφημη 

απαγωγή του Διοικητή της 22
ης

 Μεραρχίας Πεζικού στην Κρήτη, υποστράτηγου 

Χάινριχ Κράιπε από δυο Βρετανούς αξιωματικούς (τον Ταγ/ρχη Πάτρικ Λη Φέρμορ 

και τον Λοχαγό Ουίλλιαμ Στάνλεϋ Μος) και ομάδα Κρητών (Γ. Τυράκη, Ε. 

Πατεράκη, Μ. Ακουμιανάκη κ.ά.), που αφενός αναπτέρωσε το ηθικό των ντόπιων, 

αφετέρου οδήγησε -δυστυχώς- σε αντίποινα των γερμανικών δυνάμεων κατοχής. 

Τους λίγους μήνες που ακολούθησαν ως το πρωινό της 12
ης

 Οκτωβρίου, ημέρα 

αποχώρησης των γερμανικών δυνάμεων κατοχής, αντιπροσωπείες του ΕΑΜ, της 

ΠΕΕΑ, του ΕΛΑΣ και του ΚΚΕ επιχειρούσαν συνεννοήσεις, υπογράφονταν διάφορα 

σύμφωνα, όμως οι ενδοελληνικές διενέξεις εντείνονταν ολοένα και περισσότερο, 

ώσπου φάνηκε καθαρά ότι η σύγκρουση (Μάρτιος 1946 – Οκτώβριος 1949) μεταξύ 

του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας  υπό τον έλεγχο των κομμουνιστών και 

του Ελληνικού Στρατού υπό τον έλεγχο της κυβέρνησης των Αθηνών
12

 δε θα 

αργούσε να ξεσπάσει.  

Μέχρι το 1947 ο εμφύλιος δεν είχε φτάσει στην Κρήτη. Υπήρχαν βέβαια 

φυγόδικοι αντιστασιακοί στα βουνά και παρακρατικοί στις πόλεις ή τα χωριά. Οι 

εφημερίδες της εποχής καταγράφουν τη διάλυση εαμικών συγκεντρώσεων, τις 

συλλήψεις και τις δικαστικές διώξεις, ενώ από τα μέσα του 1946 είχαν αρχίσει 

σποραδικές δολοφονίες στελεχών της Αριστεράς, με πρώτο θύμα το Ρούσο 

Τσιγκουνάκη. Στις 22 Απριλίου 1947 πραγματοποιήθηκε στα Χανιά σύλληψη όλων 

σχεδόν των ΕΑΜιτών του νομού και άμεση εκτόπισή τους σε ξερονήσια. 

Μέσα σε αυτό το κλίμα αφενός της εμφύλιας διαμάχης και αφετέρου της 

αλληλεγγύης και της αλληλοβοήθειας οι δυο Βαγγελιές δρούσαν, η καθεμιά ανάλογα 

με τις ιδιαίτερες κλίσεις και δυνατότητές της. H Bαγγελιώ (Ευαγγελία) Φωτιάδη 

γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1925 στο Ηράκλειο. Ήταν Ηπειρωτικής καταγωγής από 

                                                           
12

 Στο ΔΣΕ συσπειρώθηκαν μέλη και φίλοι του ΚΚΕ και σλαβόφωνοι πληθυσμοί 

της Μακεδονίας άντρες και γυναίκες. Στον Εθνικό Στρατό επιστρατεύτηκαν Έλληνες πολίτες με κλήση 

κλάσεων (σειρών) με την υποστήριξη των βενιζελογενών και βασιλικών κομμάτων που κυβερνούσαν 

την Ελλάδα αλλά και στρατιωτών, οι οποίοι κατά την διάρκεια της κατοχής είχαν συμμετάσχει 

στα τάγματα ασφαλείας. Επίσης η κυβερνητική παράταξη με τη συνδρομή βρετανικών δυνάμεων και 

την υλική υποστήριξη των ΗΠΑ δεν αντέταξε μόνο τον εθνικό στρατό, αλλά και πλήθος 

παραστρατιωτικών σωμάτων (π.χ. τα ΜΑΥ= Μονάδα Ασφάλειας Υπαίθρου), τη χωροφυλακή, την 

εθνοφρουρά και παρακρατικές συμμορίες αποτελούμενες από κοινούς εγκληματίες που αφέθηκαν 

ελεύθεροι με τον νόμο του 1945 "περί αποσυμφορήσεως των φυλακών". 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%BC%CE%BF%CF%85%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82


την πλευρά του πατέρα της και ορφανή από μητέρα. Είχε τρία αδέλφια, τον Χρήστο, 

τον Φάνη και τον Νίκο, ενώ η οικογένεια είχε χάσει ήδη τον Γιάννη. «Ήταν κοντή στο 

ανάστημα, ανοιχτόχρωμη με κοντά καστανά μαλλιά και πλατύ χαμόγελο, πολύ όμορφη 

και πάντα γελαστή». Ο πατέρας της Βάγιας είχε ένα φούρνο γνωστό στην ευρύτερη 

γειτονιά, στην οδό Αγιοστεφανιτών, όπου ζύμωναν ψωμί αλλά κύρια παραγωγή τους 

ήταν το παξιμάδι. Ο φούρνος αυτός ήταν η μόνη πηγή εσόδων για την οικογένεια 

αλλά συγχρόνως προσέφερε θαλπωρή και φιλοξενία σε φτωχά παιδιά, σε γυφτάκια 

της γειτονιάς και σε «ανθρώπινα, θαλασσοβασσανισμένα κορμιά…που δεν είχαν 

μοίρα, οικογένεια και σπίτι»
13

. Δεκάδες παιδιά έτρωγαν οτιδήποτε έβρισκαν στο 

φούρνο και κοιμόντουσαν δίπλα στη φωτιά. Το γεγονός αυτό, βέβαια, έγινε γρήγορα 

γνωστό και διαδόθηκε στον περίγυρο. Έτσι οι γείτονες συμβούλευαν ο ένας τον άλλο 

να μην ψήνουν τα φαγητά τους στο φούρνο του Βάγια, με τη δικαιολογία ότι άστεγοι 

έπαιρναν το φαγητό από τα ταψιά. Παρά τα όσα κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή 

και τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπισε η οικογένεια, ο Βάγιας δεν έδιωχνε 

τα πεινασμένα παιδιά. «Ο ίδιος ο χώρος αυτός του φούρνου προσφερόταν και ως 

τόπος συνάντησης μελών της ΕΠΟΝ με νέους ανθρώπους που σταδιακά εντάσσονταν 

στην οργάνωση»
14

.  

Σε αυτόν το φούρνο μεγάλωσε η Βαγγελιώ Φωτιάδη και τα αδέλφια της. Από 

μικρή ηλικία διψούσε για μάθηση και προσπαθούσε να αποκτήσει όσο το δυνατόν 

περισσότερες γνώσεις. Έτσι αποφοίτησε από το δημοτικό με άριστα και η αγάπη της 

για τα γράμματα τη βοήθησε να αριστεύσει και στις «4 πρώτες τάξεις του εξατάξιου 

Γυμνασίου του ισότιμου ιδιωτικού σχολείου «Λύκειον ο Κοραής» και στις δυο 

τελευταίες τάξεις του δημοσίου γυμνασίου»
15

 (της Εμπορικής Σχολής). Στα χρόνια της 

κατοχής η Β.Φ, όπως και όλα τα άλλα κορίτσια «παρακολουθούσαν τα μαθήματα  

τους στο γυναικωνίτη του Αγίου Μηνά»
 16

. Παράλληλα φαίνεται ότι παρακολουθούσε 

«μαθήματα γαλλικής γλώσσας στη Γαλλική Σχολή Καλογραιών»
17

. Το 1943 ήταν από 

τους πρώτους που εντάχθηκε στους κύκλους της ΕΠΟΝ «έπειτα από παρότρυνση του 

μεγαλύτερου αδερφού της, Χρήστου»
18

. Αν και ήταν μόλις 18 ετών, εξελίχθηκε 

γρήγορα σε ένα από τα πιο δραστήρια μέλη της οργάνωσης, ώστε το 1948 να γίνει 

γραμματέας. Η Βαγγελιώ κατάφερε να ξεχωρίσει για  τη μαχητικότητα της, την 

ενέργειά της και το δυναμισμό της, ενώ ήταν αγαπητή στους συναγωνιστές της, 

«σκέτο σπίρτο»
19

. Αυτό που την χαρακτήριζε ήταν η τσαχπινιά, αν και έμοιαζε με 

αγοροκόριτσο ήταν πάντα ένα ζωηρό, όμορφο και πρόσχαρο κορίτσι. 
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 Μανώλης Δελετάκης, εφημ. Η Τόλμη, 8/7/1997. 
14

 Απόσπασμα από την αφήγηση  του Γιάννη Φωτιάδη, ανιψιού της Βαγγελιώς και γιου του Χρήστου 

Φωτιάδη. 
15

 Απόσπασμα από τη διήγηση του αδελφού της Βαγγελιώς Φωτιάδη, Χρήστου, όπως βρίσκεται 

καταγεγραμμένο στο Αρχείο του Νίκου Ζαχ. Βασιλάκη. 
16

 Απόσπασμα από την αφήγηση της Δέσποινας Σκαλοχωρίτη, μέλους της ΕΠΟΝ και φίλης των 

Βαγγελιών. 
17

 Μαρτυρία καταγεγραμμένη στο Αρχείο του Νίκου Ζαχ. Βασιλάκη. 
18

 Ό.π. σημ.14 
19

 Απόσπασμα από την αφήγηση της Ειρήνης Μαμαλάκη, μέλους της ΕΠΟΝ και φίλης της Βαγγελιώς 

Φωτιάδη. 



Με την Βαγγελιώ Αρμενάκη είχε ήδη συνδεθεί πριν ενταχθούν και οι δύο 

στην ΕΠΟΝ. Μάλιστα, «το πιθανότερο είναι, ότι η Β.Φ. προέτρεψε τη Β.Α. να γίνει και 

αυτή μέλος της ΕΠΟΝ, λόγω του ισχυρού φιλικού τους δεσμού»
20

. Η Βαγγελιώ 

(Ευαγγελία) Αρμενάκη είχε γεννηθεί στις 23 Φεβρουαρίου 1926 στο Ηράκλειο
21

. Η  

μητέρα της λεγόταν Λευκοθέα και ο πατέρας της Νίκος, με καταγωγή από τα Χανιά,  

από τον οποίο έμειναν νωρίς ορφανά, αυτή και τα δυο αδέρφια της, ο μεγαλύτερος 

αδερφός της Γιάννης και η μικρότερη αδερφή της Πόπη. Η οικογένεια Αρμενάκη είχε 

το σπίτι τους απέναντι από τον Άγιο Μηνά και υποδηματοποιείο στην Πλατιά 

Στράτα, το οποίο ανέλαβε η μητέρα της μετά το θάνατο του πατέρα της. Η 

οικονομική τους κατάσταση φαίνεται να ήταν αρκετά καλή. Η Βαγγελιώ Αρμενάκη 

ήταν μια ψηλή και λιγνή κοπέλα με μαύρα μαλλιά και μαύρα μάτια. «Ήταν πολύ 

όμορφη με ωραία λαμπερά μάτια και λεπτά καλλίγραμμα χείλη, που όταν γελούσαν 

αιχμαλώτιζαν τον συνομιλητή τους και ήταν αδύνατον να ξεφύγει από την πειθώ της»
22

. 

Διακρινόταν για τη γλυκύτητα του χαρακτήρα της και την ευαισθησία της στα κοινά 

«μια εξαιρετικά ντροπαλή, χαμηλών τόνων, αλλά και απίστευτα έξυπνη κοπέλα»
23

. 

Ντυνόταν πάντα κομψά και ντελικάτα, ωστόσο ως ένδειξη πένθους για τον πατέρα 

της φορούσε πάντοτε μαύρα ρούχα. Γεγονός είναι πάντως ότι ήταν και αυτή 

δυναμική, ατρόμητη και θαρραλέα. 

Οι δύο αυτές νεαρές κοπέλες ήταν συνδεδεμένες με μια πολύ ισχυρή φιλία, η 

οποία κράτησε μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής τους. Ήταν  τόσο όμοιες αλλά 

συγχρόνως και τόσο διαφορετικές, «τόσο αγαπημένες σαν αδελφές, για αυτό και λίγο 

πριν την εκτέλεση αγκαλιάσθηκαν»
24

. Ήταν ατρόμητες και οι δύο, έκαναν μια 

αδιάκοπη πάλη για τα ιδανικά της οργάνωσης, η μια με αγωνιστικό πάθος η άλλη με 

ήρεμο πείσμα και έπεσαν περήφανες. Πίσω από το φωτεινό και μαχητικό τους 

πρόσωπο δεν πρέπει να παραβλέψει κανείς το νεαρό της ηλικίας τους. Ως μέλη της 

ΕΠΟΝ συμμετείχαν τόσο σε δράσεις κατά των Γερμανών, γράφοντας συνθήματα σε 

τοίχους ή σε δρόμους, μεταφέροντας μηνύματα και διανέμοντας προκηρύξεις όσο και 

σε έργα διαφώτισης, ενημέρωσης, προώθησης αντιφασιστικών και 

εθνικοαπελευθερωτικών αρχών και διανομής τροφίμων. Πολλοί που ήξεραν ότι ήταν 

μέλη της ΕΠΟΝ «τους έλεγαν να προσέχουν, ιδιαίτερα οι καθηγητές τους όταν έκαναν 

μαθήματα στον Άγιο Μηνά»
25

. Παράλληλα διοργανώνονταν από την τοπική λέσχη της 

ΕΠΟΝ θεατρικές παραστάσεις, όπου συμμετείχαν οι Βαγγελιές. «Τα γραφεία της 

ΕΠΟΝ βρίσκονταν απέναντι από το καθολικό της εκκλησίας των Αποστόλων Πέτρου 

και Παύλου, σε ένα χώρο μεγάλο, που διέθετε ένα πατάρι, στο οποίο φύλαγαν τα 

κοστούμια των παραστάσεων»
26

. Διάβαζαν Γκόρκι, συζητούσαν για την λευτεριά, 

έπαιζαν, τραγουδούσαν, κατέγραφαν τα νέα μέλη, τύπωναν τις προκηρύξεις τους, 
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 Απόσπασμα από την αφήγηση της Δέσποινας Σκαλοχωρίτη, μέλους της ΕΠΟΝ και φίλης των 

Βαγγελιών. 
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 Απόσπασμα από την αφήγηση του Βασίλη Χαρωνίτη, μέλους της ΕΠΟΝ και φίλου των Βαγγελιών. 
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 Ό.π. σημ.20 
26

 Ό.π.  



οραματιζόμενοι ένα καλύτερο μέλλον, μια ελεύθερη Ελλάδα, χωρίς ξένους και 

ντόπιους κατακτητές
27

. Με την απελευθέρωση από τους Γερμανούς φάνηκε καθαρά 

ότι μόνο με αγώνα επίμονο είχε κατακτηθεί η εθνική ελευθερία.   

Η σύλληψη και η περιπέτεια ως την εκτέλεση των δυο Βαγγελιών εμφανίζεται 

στον τοπικό Τύπο στις 11 Μαρτίου 1948. Σε άρθρο στην τοπική εφημερίδα «Πατρίς» 

(11/3/1948) με μεγαλογράμματο τίτλο «Σύλληψις Κομμουνιστριών» και υπότιτλο 

«Εξέδιδον και εκυκλοφόρουν λαθραίως πολυγραφημένην κομμουνιστ. εφημερίδα» 

δημοσιεύθηκε η κατόπιν πληροφοριών του Διοικητή του Τμήματος Ασφαλείας Ν. 

Δραμητινού έρευνα και κατάσχεση του χαρτιού στο οποίο εκτυπωνόταν η εφημερίδα 

«Ελεύθερη Κρήτη» καθώς και η σύλληψη της Ευαγγελίας Αρμενάκη και της 

Ευαγγελίας Φωτιάδου «επιφανών στελεχών της τέως κομμουνιστικής οργανώσεως 

ΕΠΟΝ», τη νύχτα της 10
ης

 Μαρτίου «εις τας οικίας των ανωτέρω». Ο Διοικητής 

πληροφόρησε τους δημοσιογράφους ότι οι δυο συλληφθείσες ενέχονταν «εις την 

τελευταίως σημειωθείσαν ενταύθα κομμουνιστική κίνησιν πρός στρατολογίαν 

συμμοριτών διά την ενίσχυσιν της συμμορίας του καπετάν Γιώργου Χανίων», στην 

οποία είχαν ήδη στείλει τον Ι. Ψαριανό, εξόριστο κομμουνιστή. Συντομότερης 

έκτασης ήταν το δημοσίευμα της ίδιας ημερομηνίας από την εφημερίδα «Η Δράσις», 

με τον τίτλο «Ανακάλυψις κομμουνιστ. οργανώσεως», ενώ την επόμενη μέρα η ίδια 

εφημερίδα επιδοκιμάζει τις ενέργειες της Γενικής Ασφάλειας, ιδιαίτερα «τον 

οξυδερκή και αεικίνητον υπομοίραρχον κ. Δραμητινόν», για την ανακάλυψη της 

κομμουνιστικής σπείρας στο Ηράκλειο, που εξέδιδε κομμουνιστική εφημερίδα, για να 

ενισχύει τους ομοφρόνους της, χωρίς όμως να αναγράφονται τα ονόματα των 

Βαγγελιών. Είναι σίγουρο ότι «τη Βαγγελιώ Φωτιάδη παρακολουθούσε η αστυνομία. 

Μάλιστα σε σχετική έφοδο που είχε γίνει παλαιότερα στο σπίτι της, η ίδια είχε κρυφτεί 

πίσω από μια σκάφη και έτσι δεν είχε γίνει αντιληπτή από τους ασφαλίτες»
28

. Οι μέρες 

περνούσαν με τις δυο κοπέλες να μεταφέρονται κάθε πρωί στους στάβλους των 

Μπαντουβάδων για ανακρίσεις, βασανισμούς και άσκηση πίεσης, για να καταδώσουν 

τους ομοϊδεάτες τους και να οδηγούνται τα βράδια στα κρατητήρια στο κέντρο της 

πόλης, σε ένα μικρό πολύ ασφυκτικό κελί με ένα μικρό παραθυράκι, όπου 

κρατούνταν και οι δυο μαζί. «Παρέμεναν άκαμπτες, αλύγιστες και σταθερά 

αμετανόητες για τα «πιστεύω» τους, παρόλο που συχνά επέστρεφαν στο κελί τους πολύ 

ταλαιπωρημένες και κακοποιημένες. Ιδιαίτερα η Βαγγελιώ Φωτιάδη έφερε περισσότερα 

τραύματα, καθώς θεωρούνταν από τους ασφαλίτες πιο επικίνδυνη και υφίστατο 

περισσότερα μαρτύρια»
29

. Το ότι δε μαθεύτηκε τίποτα από το στόμα τους για τη 

δράση της ομάδας των Χανίων είναι σίγουρο, μια και στο διάστημα της φυλάκισής 

τους δεν έγιναν συλλήψεις της ομάδας του Κλάδου
30

.  

                                                           
27

 Από την αφήγηση της Ειρήνης Μαμαλάκη. 
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 Απόσπασμα από την αφήγηση  του Γιάννη Φωτιάδη, ανιψιού της Βαγγελιώς και γιού του Χρήστου 

Φωτιάδη. 
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 Απόσπασμα από την αφήγηση της Μαρίας Πλουμίδη, κόρης του Αντώνη Πλουμίδη, 

συγκρατούμενου των Βαγγελιών. 
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 Από την αφήγηση του Γεωργίου Κλάδου, ο οποίος βρισκόταν εκείνο το διάστημα στα Χανιά, ως 

γραμματέας της ΕΠΟΝ. 



Στις 28 Μαρτίου δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα «Πατρίς» η απόφαση να 

εκδικασθεί από το Στρατοδικείο Ηρακλείου η υπόθεση κατά των δυο Βαγγελιών και 

ενός ακόμη κομμουνιστή, του Σ. Ζουρίδη, για παράβαση του Γ΄ Ψηφίσματος «ήτοι 

διότι εκυκλοφόρουν την εφημερίδα «Ελεύθερη Κρήτη» επαναστατικού 

περιεχομένου» στις 6 Απριλίου. Στο ίδιο δημοσίευμα αναφέρεται ότι τριών άλλων 

κομμουνιστών (Κ. Γαράκη από τη Νεάπολη, Θ. Ξενιδάκη από τη Σητεία και Κανάκη 

Κλώντζα από την Κρητσά) η εκδίκαση της υπόθεσης αποφασίστηκε για τις 9 

Απριλίου
31

. Εντωμεταξύ τοποθετήθηκε ο Ταγ/χης Γ. Λυγεράκης, γνωστός ως ο 

«’Ελευθερωτής τῆς Κονίτσης», Φρούραρχος της πόλης του Ηρακλείου στο ΚΒΕ 

Ηρακλείου (Η Δράσις, 1/4/1948) και λίγες μέρες αργότερα αποφασίστηκε η αναβολή 

της δίκης των Βαγγελιών «προς συνέχισιν και συμπλήρωσιν των σχετικών 

ανακρίσεων»
32

, τη στιγμή που η δίκη των τριών άλλων κομμουνιστών για το ίδιο 

αδίκημα (παράβαση του Γ΄ Ψηφίσματος) ανακοινώθηκε ότι επρόκειτο να διεξαχθεί 

κανονικά
33

. Μάλιστα δυο μέρες αργότερα δημοσιεύθηκε η απόφαση του εκτάκτου 

Στρατοδικείου, σύμφωνα με την οποία οι δυο από τους τρεις καταδικάστηκαν σε ενός 

έτους φυλάκιση και ο τρίτος αθωώθηκε
34

. Τα όποια ερωτήματα για τους λόγους της 

καθυστέρησης ή διαφορετικής αντιμετώπισης της υπόθεσης των δυο Βαγγελιών είναι 

εύκολο να απαντηθούν από το δημοσίευμα στο ίδιο φύλλο με υπότιτλο 

«Συνελήφθησαν τα ηγετικά στελέχη». Το άρθρο εκθέτει όλη τη δράση του Ν. 

Δραμητινού από τον Ιανουάριο ως τον Απρίλιο του 1948, που σκοπό είχε την 

ανακάλυψη της «μεγάλης κομμουνιστικής οργανώσεως», η οποία έκανε εράνους και 

διέθετε μέρος των χρημάτων για την ενίσχυση του συμμοριακού αγώνα, τη 

συντήρηση των εξορίστων, την παράνομη έκδοση της εφημερίδας και των 

επαναστατικών προκηρύξεων του ΚΚΕ. Ακολουθεί ονομαστικός κατάλογος των 

συλληφθέντων που είχαν αναλάβει υπεύθυνες θέσεις στις περιφέρειες της πόλης και 

της υπαίθρου, με τα ονόματα των δυο Βαγγελιών και του Ι. Ψαριανού ως υπευθύνων 

της πόλης του Ηρακλείου. Κάποια άλλα άτομα φέρονταν υπεύθυνα για τη 

συγκέντρωση και παράδοση των εντύπων, κάποιοι άλλοι για τη διανομή, την 

κυκλοφορία τους και τη διενέργεια εράνων υπέρ του ΚΚΕ, ενώ δυο ακόμη για την 

κατοχή διαφόρων κομμουνιστικών βιβλίων σε πολλά αντίτυπα. Είναι σαφές ότι  

θεωρήθηκαν άκρως επικίνδυνες οι δυο Βαγγελιές, επομένως ενώ η σύλληψή τους 

αφορούσε παράβαση του Γ΄ ψηφίσματος, φάνηκε να παίρνει διαστάσεις σπουδαίας 

ανακάλυψης μιας μεγάλης κομμουνιστικής οργάνωσης και των ηγετικών στελεχών 

της. Τις μέρες που ακολούθησαν δημοσιεύονταν στον Τύπο καθημερινά πίνακες με 

ονόματα πολιτών που επιθυμούσαν να αναλάβουν την περίθαλψη συμμοριόπληκτων 

παιδιών, ανακοινωθέντα του Γενικού Επιτελείου Στρατού για τις απώλειες των 

συμμοριτών, ειδήσεις για τις συμπλοκές συμμοριτών και εθνικοφρόνων στο Ν. 

Χανίων και επιστολές μεταμέλειας «πλανημένων» στρατιωτών. Το κλίμα έδειχνε να 

είναι ήδη αρκετά βαρύ για αυτούς που βρίσκονταν στα χέρια της αστυνομίας, πολύ 

περισσότερο όταν μάλιστα επρόκειτο για δύο κοπέλες. Ήδη διαδίδονταν διάφορα για 
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 Βλ. και εφημ. Η Δράσις, 30/3/1948. 
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Βλ. εφημ.  Πατρίς 7/4/1948 και Η Δράσις 7/4/1948. 
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 Βλ. εφημ. Πατρίς 8/4/1948. 
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 Ό.π. 10/4/1948. 



τις σχέσεις ανδρών και γυναικών στον χώρο του ΚΚΕ, τα οποία ενισχύθηκαν 

ιδιαίτερα μετά τη δημοσίευση Προκήρυξης της ΕΠΟΝ Ν. Χανίων με θέμα την ένωση 

των δύο φύλων
35

. Και ενώ 1
η
 Μαΐου δημοσιεύεται η επιτυχής σύλληψη του Ν. 

Σαμαρείτη, αρχηγού της οργανωτικής επιτροπής του ΚΚΕ και γυναικάδελφου του 

αριστερού αντιστασιακού Ποδιά, την ίδια μέρα σημειώθηκε απόπειρα δολοφονίας 

κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Χ. Λαδά, ο οποίος κηδεύθηκε στις 4 Μαΐου, με όλο 

τον κυβερνητικό κόσμο να στρέφεται εναντίον των κομμουνιστών. Το συλλαλητήριο 

που οργανώθηκε για την Κυριακή 9 Μαΐου στις 9.30 π.μ. στο θέατρο «Ντορέ» και τα 

κείμενα που γράφονταν στον τοπικό Τύπο για τη δολοφονία του Λαδά 

κατακλύζονταν από μένος εναντίον του ΚΚΕ, πράγμα που ασφαλώς δυσκόλευε 

ολοένα και περισσότερο τη θέση και την εξέλιξη της υπόθεσης των Βαγγελιών όπως 

και κάθε άλλου κομμουνιστή
36

.  

Μέσα Μαΐου (14/5/1948) ανακοινώθηκε η παραπομπή για δίκη στις 28 Μαΐου 

στο έκτακτο Στρατοδικείο 26 κατηγορουμένων, με πρώτα τα ονόματα των δύο 

Βαγγελιών. Όλοι κατηγορούνταν ότι τους πρώτους μήνες του 1948 εκτύπωναν και 

διένεμαν την επαναστατικού περιεχομένου εφημερίδα «Ελεύθερη Κρήτη» και τις 

προκηρύξεις με τίτλο «Μπροστά στο Νέο Εικοσιένα», ενώ παράλληλα επεδίωκαν την 

βίαιη ανατροπή του πολιτεύματος, διενεργούσαν παράνομο έρανο για την ενίσχυση 

του αντάρτικου αγώνα και παρείχαν μέρος του εράνου καθώς και πληροφορίες στον 

Ν. Σαμαρείτη και την ομάδα του
37

. Η πίεση που ασκούνταν από την κυβέρνηση ήταν 

οπωσδήποτε μεγάλη για τη εξόντωση των συμμοριτών. Την ίδια μέρα στάλθηκε 

έκκληση προς τους Χανιώτες να καταδώσουν το μέρος στο οποίο κρύβονταν οι 

καπεταναίοι, το συγκρότημα κυρίως του καπετάν Γιώργο, για την ενίσχυση του 

οποίου κατηγορήθηκαν αρχικά ότι διενεργούσαν έρανο οι δυο Βαγγελιές
38

. Ο ίδιος ο 

πρωθυπουργός δήλωσε μάλιστα ότι «η εκκαθάρισις της εν Ελλάδι καταστάσεως θα 

επέλθη ή διά της παραδόσεως των συμμοριτών άνευ όρων ή δια της συντριβής 

των»
39

. Ακολούθησε μέσα σε λίγες μέρες η σύλληψη των δολοφόνων του Λαδά, ενώ 

στις 21 του ίδιου μήνα ανακοινώθηκε ότι για την δολοφονία του Αμερικανού 

δημοσιογράφου Τζώρτζ Πόλκ ένοχη ήταν η κομμουνιστική ηγεσία. Το 

αντικομμουνιστικό κύμα οπωσδήποτε φούντωσε, ενώ τις αμέσως επόμενες μέρες 

αφενός δημοσιεύθηκαν τα πορίσματα ανακρίσεων για τη δολοφονία του Λαδά
40

 και 

για την συμμοριακή οργάνωση στα Χανιά, όπου παραπέμπονταν 22 πολίτες ως 

ένοχοι
41

, η καταδίκη σε θάνατο του κομμουνιστή Γ. Κουσίδη, μέλους της ομάδας του 

Ποδιά
42

 και αφετέρου δηλώσεις μετανοίας πολλών πολιτών του Ηρακλείου
43

.  
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Η δίκη και των 26 στο Έκτακτο Στρατοδικείο Ηρακλείου ξεκίνησε, όπως είχε 

ανακοινωθεί στις 28 Μαΐου 1948
44

. Μέχρι τις απογευματινές ώρες είχαν εξετασθεί οι 

μάρτυρες κατηγορίας, ενώ στις 6.00 μ.μ. άρχισε η εξέταση των μαρτύρων της 

υπεράσπισης. Σε όλη τη διάρκεια της δίκης «η κόρη του Βάγια έδειχνε αποφασιστική 

και θαρραλέα, η Αρμενάκη φαινόταν πιο σεμνή και φοβισμένη. Στις απαντήσεις τους 

επέμεναν ότι δεν έκαναν κάτι μεμπτό ούτε ότι έκαναν κάτι εναντίον της πατρίδας τους ή 

ότι ήταν όργανα ξένων κυβερνήσεων. Ό,τι έκαναν, το έκαναν από αγάπη για την 

πατρίδα τους και την ελευθερία τους. Οι στρατοδίκες με το φαρμακερό τους βλέμμα δεν 

τις πίστευαν, γιατί δεν πίστευαν και οι ίδιοι στην ελευθερία
45

». Την επόμενη μέρα η 

δίκη κράτησε ως τις 9.00 μ.μ. και επρόκειτο να συνεχισθεί την Κυριακή, οπότε 

εκδόθηκε η απόφαση, με την οποία επιβλήθηκε η ποινή του θανάτου στην Ευαγγελία 

Αρμενάκη, Ευαγγελία Φωτιάδου, Ιωάννη Ψαριανό, Ιωσήφ Παπαδοπεράκη και Νίκο 

Μπετεινάκη, των ισόβιων δεσμών σε έναν κατηγορούμενο, κάποιων χρόνων 

φυλάκισης σε 10 άλλους, ενώ απαλλάχτηκαν όλοι οι υπόλοιποι
46

. Το φρόνημά τους 

προκάλεσε την έκπληξη πολλών, οι οποίοι θεώρησαν ότι η στάση τους οφειλόταν σε 

μια «παγκόσμια κρίση που είχε προκαλέσει ο κομμουνισμός και φθάνει τα όρια της 

αλλοφροσύνης», για αυτό και κατά τη γνώμη τους ο νόμος «εξήντλησε την επιείκειάν 

του» στην επιβολή των ποινών. Ήταν επόμενο «η εμμονή των κατηγορουμένων να 

φέρει αυτή την απόφαση»
47

. Υπήρξε, όμως, και η έκπληξη αυτών που θαύμασαν το 

θάρρος των κατηγορουμένων και δυσκολεύονταν να πιστέψουν την απόφαση της 

θανατικής ποινής. Έτσι από τη μια οι συνήγοροι των πέντε καταδικασθέντων: Κ. 

Μαμαλάκης, Ευάγ. Χρυσός, Ι. Τσαντηράκης και Δ. Βουρεξάκης έστειλαν αμέσως 

στον υπουργό των Στρατιωτικών Ν. Στράτο τηλεγράφημα, με το οποίο ζητήθηκε να 

διαταχθεί η αναστολή της θανατικής ποινής, αφού είχαν απαλλαχθεί και οι πέντε από 

την κατηγορία για συνέργεια σε συμμοριακή δράση και είχαν καταδικασθεί μόνο για 

την κυκλοφορία κομμουνιστικής προκήρυξης. Από την άλλη ο Μανώλης 

Μπαντουβάς, ως αρχηγός της Εθνικής Αντίστασης Κρήτης, και η Ιερά Μητρόπολη 

Κρήτης
48

 με τον Πρ/γγελο  Μπουρλάκη έστειλαν και αυτοί τηλεγράφημα στον 

υπουργό των Στρατιωτικών Ν. Στράτο, στο οποίο τονίζεται ότι από τους πέντε 

κατηγορούμενους ήταν «δύο εικοσαέτιδες κορασίδες», για αυτό και υπέβαλαν 

παράκληση αναστολής της εκτέλεσης, ως την υποβολή σχετικής δικογραφίας. 

Μάλιστα πρόσθεταν ότι ο Βασιλικός Επίτροπος είχε ζητήσει ως ποινή τα ισόβια 

δεσμά
49

.  
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 Η Δράσις, 27/5/1948. Μάλιστα στις 28/5/1948 δημοσιεύθηκε η δήλωση μετανοίας του Ν. 

Μπετεινάκη, ο οποίος όμως εκτελέστηκε μαζί με τις Βαγγελιές.  
44

 Βλ. Πατρίς 29/5/1948, Η Ίδη, 29/5/1948, Η Δράσις 29/5/1948. 
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 Απόσπασμα από την αφήγηση του Κων/νου Μαρμαρέλη, μέλους της ΕΠΟΝ, φίλου των Βαγγελιών 

που παρακολούθησε τη δίκη. 
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 Η Δράσις 1/6/1948, Πατρίς 1/6/1948, Η Ίδη, 1/6/1948. 
47

 Η Δράσις, 1/6/1948, σ.3. 
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 Για τον ρόλο της Εκκλησίας την περίοδο του Εμφυλίου στην Κρήτη, βλ. Α. Σανουδάκη-Σανούδου, 

Εμφύλιος και Εκκλησία. Η περίπτωση της Κρήτης (υπό δημοσίευση στο: Μεγάλη Ορθόδοξη 

Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια). 
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 Πατρίς 2/6/1948 και Η Δράσις 2/6/1948, Η Ίδη 2/6/1948.. 



Παρά, όμως, τις εκκλήσεις, την 5
η
 Ιουνίου 1948 στις 4.45 π.μ, έγινε η 

εκτέλεση και των πέντε κατηγορουμένων στο χώρο δίπλα στο παλαιό Νεκροταφείο, 

με την παρουσία του Φρουράρχου της πόλης, του Ταγματάρχη Γ. Λυγεράκη, του 

Εισαγγελέα Κ. Γιαννακόπουλου και του Διοικητή της Χωροφυλακής Γ. 

Χαλκιαδάκη
50

. «Γιατί τόση βιασύνη; Γιατί δεν περίμεναν το αποτέλεσμα της αίτησης 

χάριτος; Πιθανολογείται ότι δέχονταν πιέσεις για εκτέλεση θανατικών ποινών, ότι 

φοβόντουσαν μήπως εγκρινόταν η αίτηση χάριτος και ότι δεν ήθελαν να δώσουν χρόνο 

στο ΚΚΕ
51

». Προηγήθηκε, κατά το τυπικό, εξομολόγηση και θεία κοινωνία, ενώ οι 

κατηγορούμενοι αρνήθηκαν να τους δέσουν τα μάτια. Η εκτέλεση έγινε ομαδικά και 

για τους πέντε, ενώ το πρόσταγμα έδωσε ο Ταγματάρχης Γ. Λυγεράκης
52

. Ειδικά για 

την παρουσία του Φρουράρχου, δημοσιεύθηκε διευκρίνιση ότι η παρουσία του στην 

εκτέλεση των πέντε ήταν υποχρεωτική, όπως όριζαν οι κανονισμοί
53

. Για τις 

τελευταίες στιγμές των Βαγγελιών λέγεται ότι «ο Δραμητινός πλησίασε την Βαγγελιώ 

Αρμενάκη, η οποία φορούσε χρυσά σκουλαρίκια και της τα τράβηξε, κόβοντάς της το 

αυτί»
54

. Αγκαλιάστηκαν και φώναξαν: «Ζήτω ο Μάρκος Βαφειάδης, Ζήτω ο 

Δημοκρατικός Στρατός»
55

. 

Οι δυο Βαγγελιές έμειναν στη μνήμη πολλών ανθρώπων ως δυο αχώριστες 

φίλες, με όραμα αληθινό, με ελπίδα για την ελευθερία, τη ζωή και τον άνθρωπο. Στα 

λίγα χρόνια που έζησαν ανάμεσα στους γονείς, στα αδέλφια και στους φίλους τους 

μπόρεσαν να αφήσουν δυνατή τη σφραγίδα της παρουσίας τους. Μιας παρουσίας 

δυναμικής, μαχητικής και συγχρόνως σεμνής. 

 

 

Σχολική μονάδα: Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Ηρακλείου 

Ταχ. Δ/νση: Ι. Κορνάρου - Εσταυρωμένος ,714 10 Ηράκλειο 

Τηλέφωνο: 2810-261985 
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ 

Το υλικό που προέκυψε από τις συναντήσεις μας με τους Μαργαρίτη Γεώργιο, 

Κλάδο Γεώργιο, Μαμαλάκη Κώστα και Σκαλοχωρίτη Δέσποινα, κρίναμε ότι θα 

βοηθούσε να το παραθέσουμε ως ενισχυτικό στοιχείο, για να παρακολουθήσει 

κανείς καλύτερα τις συνθήκες που οδήγησαν στην εκτέλεση των δύο Βαγγελιών. 

-Πώς φθάσαμε στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο; 

 Μαργαρίτης: Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος συγκαταλέγεται ανάμεσα στους μεγάλους 

εμφύλιους πολέμους της σύγχρονης εποχής και ιστορίας. Συγκρίνεται –χωρίς τα μεγέθη να 

είναι ίδια- κάπου με τον Ρωσικό εμφύλιο με τον Ισπανικό εμφύλιο. Για να γίνει ένας 

εμφύλιος πρέπει να μαζευτούν πολλά σύννεφα, πολλές προϋποθέσεις για να λειτουργήσει, 

μία κοινωνική άβυσσος και ένας χωρισμός της κοινωνίας σε δύο στρατόπεδα εχθρικά 

μεταξύ τους. Αλλά και αυτό δεν αρκεί χρειάζονται να οργανωθούν, να αποκτήσουν κρατικές 

δομές, ικανές να φτιάξουν στρατούς και γενικά κυβερνήσεις, οικονομίες ξέχωρες και αυτά 

να συγκρουστούνε μέχρι να επικρατήσει το ένα πάνω στο αντίπαλό του. Η ελληνική 

κοινωνία το 1940 όταν ξεκινάει η ιστορία μας χονδρικά είναι σχετικά ένα ασταθές κράτος. 

Και αυτό γιατί η Ελλάδα που προέκυψε το 1830 ήταν σχετικά  ημιτελής. Μέχρι το 1912 ήταν 

σαφές ότι πολύ περισσότεροι έλληνες βρίσκονταν έξω από τα σύνορα της Ελλάδας παρά 

μέσα στα σύνορα αυτά. Το σπουδαιότερο είναι ότι το νεωτερικό, το μοντέρνο τμήμα της 

ελληνικής κοινωνίας, δηλαδή ο ελληνικός καπιταλισμός ανθούσε με πολλούς τρόπους 

οπουδήποτε αλλού εκτός από την Ελλάδα. Δηλαδή το τραπεζικό κεφάλαιο και το εμπορικό 

κεφάλαιο ήταν ισχυρά στην Κωνσταντινούπολη, στη Σμύρνη, στη νότια Ρωσία, στο Δούναβη 

ή στην Αίγυπτο, αλλά σίγουρα δεν ήταν ένα μεγάλο οικονομικό κέντρο της εποχής η Αθήνα. 
Μετά το 1923 αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Πρώτoν όλοι οι έλληνες – ίσως για πρώτη φορά 

στα χρόνια του ελληνισμού- συγκεντρώνονται εντός των εθνικών ορίων στα εθνικά σύνορα. 

Είναι μια αλλαγή, μεγάλη σε διάρκεια και από την άλλη μεριά κοινωνικά το τι θα είναι το 

νέο κράτος  είναι σχετικά ασαφές, διότι ο καπιταλισμός, ο ελληνικός καπιταλισμός όπως τον 

γνωρίζαμε έχει υποστεί δεινό πλήγμα, μέσα από την μικρασιατική καταστροφή, την άνοδο 

του εθνικισμού ή και τη Ρωσική επανάσταση στη μετέπειτα σοβιετική ένωση. Λοιπόν, για 17 

χρόνια μέχρι να ξεκινήσει ο πόλεμος η Ελλάδα αναζητά την ταυτότητά της και κυρίως μέσα 

σε μυριάδες προβλήματα, το κυριότερο από τα οποία είναι με τη βοήθεια της Kοινωνίας 

των Eθνών, η αποκατάσταση των προσφύγων και το να μην πεθάνουν όλοι οι έλληνες 

παλαιοί και νέοι από την πείνα μέσα στα νέα σύνορα. 

-Άρα λίγο πριν αρχίσει ο πόλεμος η χώρα είχε αρχίσει να οργανώνεται; 

 Πραγματικά μόλις αρχίσει η χώρα να βρίσκει τις ισορροπίες της ξεσπάει ο Β’ Παγκόσμιος 

Πόλεμος και η Ελλάδα βρίσκεται μέρος της «Νέας Ευρώπης»,  όπως λεγόταν η κατεχόμενη 

από τον άξονα Ευρώπη. Και φυσικά γίνεται αντικείμενο της σκληρότητας και της λεηλασίας 

των καινούριων κατακτητών, οι οποίοι στο όνομα της Ευρωπαϊκής ανάτασης –θα λέγαμε- 

της νέας Ευρώπης θέλουν να υποτάξουν, να λεηλατήσουν όλες τις χώρες, να υποτάξουν 

τους λαούς και να τους χρησιμοποιήσουν για τα σχέδιά τους, με τρόπο ώστε να 

ενοποιήσουν με τους χειρότερους όρους την ευρωπαϊκή οικονομία, να κατακτήσουν τη 



Σοβιετική ένωση να την κάνουν μια τεράστια αποικία και όλα αυτά ελπίζοντας να 

αποκαταστήσουν τη θέση που είχε η Ευρώπη στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα πριν το 

1913.  

-Τι σήμαινε αυτό για την Ελλάδα; 

Αυτό για τη χώρα μας, μια φτωχή χώρα σήμαινε άγρια λεηλασία και χωρίς όρους και όρια, 

εκμετάλλευση του εργατικού δυναμικού. Που σημαίνει ότι οι άνθρωποι γίνονται φτωχοί, 

πάρα πολύ φτωχοί, χάνουν ό,τι είχαν καταφέρει να χτίσουν το προηγούμενο διάστημα. 

Χάνουν ακόμη και την αξιοπρέπειά τους. Το να χρησιμοποιείσαι από τον κατακτητή για 

οποιαδήποτε δουλειά και οποτεδήποτε σε θέλει, χωρίς κανένα δικαίωμα και χωρίς ούτε καν 

πληρωμή. Αυτό είναι χάσιμο αξιοπρέπειας πάνω απ’ όλα. Ολόκληρα κοινωνικά στρώματα 

όπως οι αγρότες, κυριολεκτικά διαλύεται η παραγωγή τους και ούτω καθ’ εξής. Αντίθετα 

μέσα στις ευκαιρίες που φτιάχνει η κατοχή, την τροφοδοσία των στρατευμάτων κατοχής, τις 

παραγγελίες τους, τα δημόσια έργα που γίνονται, τα στρατιωτικά έργα που γίνονται μία 

στενή ελίτ, οικονομική ελίτ της χώρας συσσωρεύει σημαντικό πλούτο. Εδώ είναι η 

κοινωνική άβυσσος η οποία προοδευτικά χωρίζει τις πόλεις, χωρίζει την ύπαιθρο από τις 

πόλεις, χωρίζει ακόμη και περιοχές της υπαίθρου μεταξύ τους και δεν είναι τυχαίο –αν 

θέλετε- που τα σύνορα του ελληνικού εμφυλίου πολέμου που ξεκινάει το 1946 θα τα 

αναγνωρίζαμε το 1943. Είναι η ζώνη που οι γερμανοί θεωρούν «μολυσμένη» από τους 

συμμορίτες και στη μία μεριά των συνόρων αυτών μπορεί να φτάνει η βοήθεια του 

ερυθρού σταυρού, στην άλλη μεριά είναι μολυσμένες περιοχές από ληστοαντάρτες και δεν 

μπορεί να φτάνει βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού. Δηλαδή είναι αυτά ουσιαστικά τα σύνορα 

του Εμφυλίου. 

-Πόσο περίπλοκα είναι τα πολιτικά πράγματα; 

Πρόκειται για μια κοινωνική άβυσσο, πολιτική άβυσσο, διότι αυτά τα σύνορα πρέπει να 

συγκροτήσουν κράτος μετά την απελευθέρωση. Πώς θα γίνει το κράτος; Σε όλη την Ευρώπη 

σύμφωνα με τις διεθνείς Συμφωνίες έχουμε μία σταθερά –θα λέγαμε- ότι το νέο πολιτικό 

ευρωπαϊκό σύστημα στήνεται με την συνένωση της όποιας αντίστασης υπάρχει-δεν είναι 

όλες οι αντιστάσεις του μεγέθους της ελληνικής-  μαζί με τις εξόριστες κυβερνήσεις, ό,τι και 

να ‘ναι αυτές, και έτσι φτιάχνονται κυβερνήσεις πατριωτικού μετώπου, εκεί που είναι ο 

Κόκκινος Στρατός, ή κυβερνήσεις εθνικής ενότητας, όπου είναι οι αγγλοαμερικανοί 

σύμμαχοι. Ένα σχήμα που κρατάει μέχρι το ’48. Η Ελλάδα με πρόσχημα ή –αν θέλετε- με 

αιτία τα Δεκεμβριανά, τη Βρετανική ιμπεριαλιστική παρέμβαση στην Ελλάδα, εισβολή 

κυριολεκτικά 80.000 βρετανών στρατιωτών για να διαλυθεί ο ΕΛΑΣ, αποκτά ένα 

διαφορετικό πολιτικό σύστημα, όπου η αντίσταση είναι εξοβελισμένη και υπό διωγμό  και 

το κατοχικό κράτος, το δοσιλογικό κράτος μετέχει με τους μηχανισμούς του κυρίως και – θα 

λέγαμε- με τα στελέχη του στη μεταπολεμική διακυβέρνηση της χώρας. 

-Ο εμφύλιος της Ελλάδας δεν δυσκόλεψε την Ευρώπη;  

Δεν είναι τυχαίο που η μόνη εξαίρεση στον κανόνα που είχαν συμφωνήσει οι μεγάλοι για το 

πώς θα κυβερνηθεί η Ευρώπη μετά τον πόλεμο είναι ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Η 

κληρονομιά της είναι πάρα πολύ μεγάλη για να εξοβελιστεί απλώς με ασκήσεις στην 

κορυφή ή με νομικά σχήματα τύπου Τρίτο Ψήφισμα, το οποίο προσπαθεί να ταυτίσει την 



πολιτική κληρονομιά της αντίστασης με την εσχάτη προδοσία, παράδοση στον εχθρό 

μέρους εκ του όλου της ελληνικής επικράτειας και λοιπά. Και αν θέλετε είναι και λίγο μια 

ειρωνεία της ιστορίας ότι το καλοκαίρι του 1946, όταν μετά από πάρα πολλούς μήνες 

λευκής τρομοκρατίας, μετά από πάρα πολλούς διωγμούς, μετά από απαγορεύσεις, μετά 

από νόθες εκλογές, μετά από πράγματα και θάματα, μετά από ένα δημοψήφισμα που όλοι 

γνωρίζουν τι θα φέρει, τον βασιλιά πίσω στην Ελλάδα και πάνω που στο Λονδίνο 

ανακουφισμένοι λένε «τη στρώσαμε την Ελλάδα επιτέλους και ομαλοποιήθηκε η 

κατάσταση εκεί και θα είναι μία χώρα ήρεμη και ήπια στη συνέχεια» εκεί ακριβώς, εκεί που 

νομίζει κανείς ότι κυριαρχεί το νέο αυτό κράτος, τότε ακριβώς το καλοκαίρι αρχίζουν οι 

πρώτες «τουφεκιές» του Εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα. Το εκπληκτικό είναι ότι αρκούνε 

μερικές τουφεκιές για να σπεύσουν πάρα πολλοί άνθρωποι στα βουνά και να φτιάξουν από 

το μηδέν, για δεύτερη φορά – αυτό κι αν είναι επίτευγμα της ελληνικής κοινωνίας- κρατικές 

δομές ικανές να στηρίξουνε μεγάλους στρατούς. Γιατί και ο ΕΛΑΣ ο Λαϊκός 

Απελευθερωτικός Στρατός και ο δημοκρατικός στρατός είναι οι μεγάλοι στρατοί. Ο 

εμφύλιος για την ελληνική ιστορία είναι –θα λέγαμε- πιθανόν το μεγαλύτερο ίσως ιστορικό 

γεγονός όσο υπάρχει ελληνικό κράτος από το 1830 και μετά. Είναι από απόσταση ο 

μεγαλύτερος πόλεμος που έχει ζήσει η χώρα. Το κάθε στρατόπεδο έχασε 25.000 

στρατιωτικούς σε αυτή την υπόθεση, που μόνο άμα ζυγίσουμε το αίμα είναι συγκρίσιμο με 

τον μικρασιατικό πόλεμο 18.000 στρατιωτικούς νεκρούς και τη Μικρασιατική καταστροφή. 

 -Τι σας έχει μείνει από τον Εμφύλιο; Υπάρχει κάτι, το οποίο θα μπορούσατε να μας 

συμβουλέψετε; 

 Κλάδος: Εκείνο που πρέπει να γίνει μάθημα και σε εσάς είναι  ότι ο σκληρότερος πόλεμος 

είναι ο εμφύλιος πόλεμος, ο αδερφός πολεμά τον αδερφό, ο πατέρας τον γιο και ο γιος τον 

πατέρα, τα χωριά χωρίζονται και δεν είναι μόνο αυτό. Η διάρκεια του πολέμου είναι το 

μετέπειτα. 

-Πώς ήταν ο εμφύλιος στην Κρήτη;  

 Μαργαρίτης: Όλες οι περιοχές της χώρας πήραν μέρος σε αυτόν τον εμφύλιο. Και αν 

θέλετε και πάρα πολλές εκατοντάδες έλληνες πήραν μέρος σ αυτό. Υπολογίζεται ότι κάτι 

περισσότερο από 100.000 άτομα πέρασαν από τις γραμμές του δημοκρατικού στρατού. Και 

γύρω στις 400-500 χιλιάδες, με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο πέρασαν από τις γραμμές του 

κυβερνητικού στρατού, είτε από τις παραστρατιωτικές οργανώσεις.  Δηλαδή ποτέ άλλοτε η 

ελληνική κοινωνία δεν είχε στρατευτεί σε τέτοιο μέγεθος. Ακόμη και περιοχές που δεν 

βρίσκονται στη χερσαία Ελλάδα, ακόμα και η Κρήτη, που είχε –αν θέλετε- τη δική της 

ξέχωρη ιστορία, μια ξέχωρη ιστορία που πρώτα απ’ όλα δεν ακολουθεί το ημερολόγιο της 

υπόλοιπης Ελλάδας με την έννοια ότι οι γερμανοί συνέχισαν να κατέχουνε ένα μέρος της 

Κρήτης μέχρι τον Ιούνιο του 1945. Είναι μια μοναδική περίπτωση, η Κρήτη όπου οι γερμανοί 

βρίσκονται εδώ αφού τελειώνει ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος, που ως γνωστόν τελείωσε στις 9 

Μαΐου. Βρίσκονται ακόμα εδώ, καθώς δεν υπάρχουν βρετανικές δυνάμεις για να τους 

αφοπλίσουν. Φοβούνται μην παραδοθούν οι γερμανοί στον ΕΛΑΣ και ο ΕΛΑΣ αποκτήσει τα 

γερμανικά όπλα και έτσι τους λένε «περιμένετε, κρατάτε την τάξη στα Χανιά μέχρι να 

βρούμε βρετανούς να σας αφοπλίσουν». Και πραγματικά βρίσκουν κάτι μικρές δυνάμεις και  

στέλνουν στα Χανιά γι’ αυτό και γεμίζει ο τόπος γερμανικά εκρηκτικά, διότι βιάζονται να 



καταστρέψουν τα όπλα. Τα πετάνε στη Σούδα, τα ψαρεύουν μετά οι Κρητικοί και τα 

χρησιμοποιούν μάλιστα για λίπασμα, τα εκρηκτικά. Και για άλλες αιτίες αλλά κυρίως για 

λίπασμα.  

-Υπάρχει ιδιαιτερότητα στη Κρήτη; 

Μαργαρίτης: Καθυστερεί. Και θυμίζω ότι η Κρήτη εξεγείρεται κατόπιν της Συμφωνίας της 

Βάρκιζας και ο ΕΛΑΣ της Κρήτης, άσχετα για λόγους κυρίως οικονομικούς και επισιτισμού 

δεν είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα όπλα. Είναι το μόνο τμήμα του ΕΛΑΣ που δεν 

είναι υποχρεωμένο να παραδώσει τα όπλα, γιατί συνεχίζεται η πολιορκία των Γερμανών 

από τη Γεωργιούπολη και πέρα (βλ. παράρτημα εφημερίδες). Λοιπόν έτσι μπαίνει στο 

μεταπολεμικό ημερολόγιο η Κρήτη με καθυστέρηση και με αρκετά όπλα να κυκλοφορούν 

δεξιά και αριστερά, με αρκετές εντάσεις στην κρητική κοινωνία. Αρκετές εντάσεις είτε από 

τα έργα που γίνανε εδώ, τις αγγαρείες τις εχθρότητες, αντιπάθειες μεταξύ οικογενειών, 

μεταξύ κοινωνιών και ούτω καθ’ εξής. Είναι η εποχή που ξεκινάει μια σειρά από μεγάλες 

βεντέτες, με αποκορύφωμα αυτό που έγινε στην Αράδενα το 1948. Μια κοινωνία με ένταση 

στην οποία δεν είναι γραμμένο στο ημερολόγιο να ξεκινήσει Εμφύλιος πόλεμος. Και οι δύο 

μεριές δεν σκέφτονται να ξεκινήσουν Εμφύλιο πόλεμο στην Κρήτη. 

-Θα μπορούσατε να μας περιγράψετε την κατάσταση στην Κρήτη κατά τη διάρκεια 

του Εμφυλίου;  

Μαμαλάκης: Πώς φτάσαμε στον εμφύλιο στην Κρήτη; Στην Κρήτη είναι τα πράγματα κάπως 

ιδιόρρυθμα, ενδιαφέρον έχει η κοινωνική δομή.  

-Είναι, δηλαδή, τόσο σημαντικός ο θεσμός της οικογένειας στην Κρήτη; 

Μαμαλάκης: Ο ισχυρός θεσμός της οικογένειας που υπάρχει  στην Κρήτη αποτελεί το 

καταφύγιο των με ή των δε, έτσι ώστε όταν υπάρξει μια διαμάχη μεταξύ δύο ατόμων ή δυο 

ομάδων η διαμάχη αυτή μεταφέρεται σε οικογενειακή διαμάχη. Το πόσο ισχυρός είναι ο 

θεσμός την οικογένειας φαίνεται από τα αντάρτικα δηλαδή λέμε ομάδα Πετρακογιώργη 

επικρατεί το επίθετο ομάδα Μπαντουβά, δηλαδή οι Μπαντουβάδες είναι στα βουνά. Είναι 

η παράδοση του οικογενειακού κάστρου.  

-Πώς λειτουργούσαν τα κόμματα στο πλαίσιο των οικογενειών; 

Μαμαλάκης: Στην Κρήτη οι έντονες προσωπικότητες οι προπολεμικές οικογένειες λαϊκών ή 

βενιζελικών, γνώρισαν  τις γνωστές κόντρες του μεσοπολέμου που οι μεν ταλαιπωρούν τους 

δε. Και το λέω πολύ κομψά το «ταλαιπωρούν», έχουμε εκδικήσεις των βενιζελικών στους 

λαϊκούς κακά τα αστεία. Στο μεσοπόλεμο έχουμε εκτοπίσεις. Αυτό παραμένει ως 

εκκρεμότητα αυτό που λέμε κάσα στην Ελλάδα. Μέσα στην κατοχή στον χώρο της Κρήτης 

υπάρχει μια ιδιαιτερότητα. Το ‘42 οι ταλαιπωρημένες στον μεσοπόλεμο λαϊκές οικογένειες,  

εννοώ του λαϊκού κόμματος, συντάσσονται, μάλλον συντασσόμενες με τον κατακτητή, 

συνεργαζόμενες  με τον κατακτητή βρίσκουν την ισχύ  και την αφορμή και παίρνουν την 

ρεβάνς τους. Ξεπατώνουν την βενιζελική κοινωνική αστική τάξη. Αυτό έγινε το ‘42 και είναι 

μια ιδιαιτερότητα, δηλαδή στην Κρήτη ξεκινάει ένας εμφύλιος μέσα στον πόλεμο. Διότι 

βρήκαν την αφορμή για την ρεβάνς κάποιοι άνθρωποι οικογενειών που είχαν την ευκαιρία 



να πάρουν την εκδίκησή τους. Ξεκινάει, λοιπόν, μια επιλογή ατόμων που θα εκτελεστούν σε 

λίστες όπως είναι η λίστα των 62 και οι αφορμές είναι κάποια σαμποτάζ ή εκτελέσεις 

προδοτών για να χρησιμοποιηθούν αυτές οι λίστες. Έτσι εξαφανίζονται οικογένειες 

δημάρχων, λυκειαρχών, εργοστασιαρχών, δημοσιογράφων.  Άρα στην Κρήτη είναι τα 

πράγματα κάπως ιδιόρρυθμα, ενδιαφέρον έχει η κοινωνική δομή. Έχουμε πολύ έντονη την 

οικογενειοκρατία στην Κρήτη, δηλαδή ο θεσμός της οικογένειας  είναι το φρούριο πίσω από 

το οποίο προστατεύεται ένα άτομο.  Είναι η πλάτη του ατόμου.  

Κλάδος: Τα χωριά τα μισά ήταν από τη μία τα άλλα μισά από την άλλη. Εδώ έχουμε μια 

μεγάλη περίοδο μετά την μετεμφυλιακή που έληξε το 49, τον Αύγουστο του 49 όταν 

αποχώρησε ο δημοκρατικός στρατός. Και έφτασε να φτάσουμε στο 80-81 για να ύπαρξει 

μια εξομάλυνση. Πολύς κόσμος ήταν  καταδικασμένος υπήρχαν άτομα που έκαναν 17 

χρόνια εξορία. Αυτό είναι ένα από τα πιο οδυνηρά πράγματα, μια φωτογραφία είναι εδώ 

της αδερφής μου (βλ. παράρτημα photo) η οποία σκοτώθηκε στον εμφύλιο πόλεμο και το 

πρόβλημα δεν είναι, κάνεις μια επιλογή και εγώ  έκανα μια επιλογή και έχεις την ευθύνη 

εσύ. Άλλο όμως είναι αυτό και άλλο να κόψουν το κεφάλι να το βάλουνε σε ένα σίδερο 

επάνω και να το γυρίζουν στην πόλη των Χανίων και μετά να το στήσουνε σε ένα σημείο να 

περνάει ο κόσμος να το βλέπει. Γι’ αυτό λέω ότι ο εμφύλιος είναι ό,τι πιο σκληρό μπορεί να 

υπάρξει. Γιατί έχει μια μεγάλη χρονική περίοδο που οι άνθρωποι δεν μιλάνε μεταξύ τους. 

Να βγαίνεις από το σπίτι να βλέπεις ανθρώπους γιατί κάποια στιγμή άρχισαν να μας δίνουν 

άδεια-μέναμε στο Καμαράκι-και να συναντώ ανθρώπους που είχαμε παλέψει μαζί να 

φεύγουν από το άλλο πεζοδρόμιο για να μην με χαιρετίσουν όχι γιατί δεν το θέλανε αλλά 

γιατί πίσω μου ήταν ο διοικητής της ασφάλειας. Και την άλλη μέρα ή την ίδια μέρα όποιος 

σε καλημέριζε να τον καλούν και να του λένε «εσύ από πού και ως πού;» και «γιατί». Να 

πας για εφημερίδα να δείτε μέχρι ποιο σημείο έφθανε ο εφημεριδοπώλης -τότε είχε  

αρχίσει να κυκλοφορεί η ΑΥΓΗ-  επειδή με ήξερε, μου δίπλωνε ο ίδιος την εφημερίδα. Αυτοί 

ξέρανε τι εφημερίδα έπαιρνα, πήγαιναν και τον ρωτούσαν επίτηδες να δούνε αν θα τους 

μιλήσει. Και μου την δίπλωνε για να μην δούνε τον τίτλο ΑΥΓΗ. Σας τα λέω αυτά για να 

περιγράψω την εικόνα, την κατάσταση που υπήρχε.  

-Πώς ξεκινά ο εμφύλιος; 

Μαργαρίτης: Ξεκινά κατά κάποιο τρόπο όταν ο Σοφούλης επανέρχεται στο πολιτικό 

σύστημα και θέλει να χρησιμοποιήσει την Κρήτη για να φτιάξει έναν στρατό βενιζελικού 

τύπου, για να χρησιμοποιήσει –ο Σοφούλης είναι ένας από τους μεγάλους ηττημένους των 

εκλογών του ’46 και επίσης είναι υπόλογος γιατί ένα μεγάλο μέρος των φιλελεύθερων, οι 

αριστεροί φιλελεύθεροι πέρασαν στο ΕΑΜ, στον αντίπαλο θα λέγαμε- και να επιστρατεύσει 

τους κρητικούς στον Εμφύλιο πόλεμο μαζικά. Μία μεγάλη ένταση γιατί ξαφνικά στις 

αριστερές οργανώσεις της Κρήτης, όπως στην ΕΠΟΝ της Κρήτης έρχονται προσκλητήρια για 

το στρατό και εκεί πρέπει να αποφασίσουν τι θα κάνουν. Θα πάνε και θα στρατολογηθούν; 

Ή θα ξεφύγουνε. Επίσης στην Κρήτη εκτοπίζονται ύποπτοι στρατιώτες. Πριν ανοίξει η 

Μακρόνησος στέλνονται μονάδες Σκαπανέων,  που είναι αριστεροί δεν τους δίνονται όπλα. 

Μια μεγάλη ομάδα από αυτούς τους Σκαπανείς στο Λασίθι φεύγει στα βουνά και από εκεί 

και πέρα αρχίζει το πρόβλημα. Δηλαδή ξαφνικά έχεις ανθρώπους στα βουνά, πρέπει να 

τους περιθάλψεις, να τους στηρίξεις. Δεν μπορείς να τους αφήσεις να χαθούν έτσι. Και οι 

κομμουνιστικές οργανώσεις στο νησί αποφασίζουν ότι εδώ η κατάσταση διαφέρει μια που 



άθελα και πιθανόν χωρίς εντολή έχουμε τους Καπανείς στα βουνά και πολλούς ΕΠΟΝίτες να 

κρύβονται δεξιά και αριστερά, για να μην σταλούν στο δημοκρατικό στρατό και σκοτωθούν 

ενάντια στους ομοϊδεάτες τους στη Βόρεια Ελλάδα. Γι’ αυτό το λόγο ο Ποδιάς (βλ. 

παράρτημα photo) επιστρέφει από την Αθήνα και ξεκινάει μια προσπάθεια να συνταχθεί 

Εμφύλιος Πόλεμος στην Κρήτη. Ταυτόχρονα αρχίζουν και εδώ μετά το τρίτο ψήφισμα να 

λειτουργούν στρατοδικεία και τα λοιπά, αν και στην Κρήτη δεν υπάρχει θέμα απόσπασης 

μέρους εκ του όλου της ελληνικής επικρατείας. Αυτό να το καταλάβω για την Ελλάδα, αλλά 

να αποσπάσει την Κρήτη κάποιος να την δώσει πού; Στην Αίγυπτο; Θα ήταν κάπως 

παράξενο γιατί δεν είναι συνοριακή, όπως ήταν η Φλώρινα η Κρήτη.  

-Ποια ιδιαιτερότητα παρουσιάζει ο Εμφύλιος στην Κρήτη; 

Μαμαλάκης: Στην ουσία εμείς εδώ έχουμε αίσθηση ότι ας πούμε βγάζουμε τα μάτια μας 

μεταξύ μας στην διάρκεια της κατοχής. Φαντάζεστε λοιπόν τι υπάρχει ως background στην 

μνήμη στον εμφύλιο το 44 όπου βέβαια τα πράγματα δεν είναι όπως στην πάνω Ελλάδα. 

Εδώ δεν υπάρχουν δάση όπου μπορεί κανείς να κυκλοφορεί έφιππος. Υπάρχει πολύ 

πυκνότητα στον έλεγχο τα βουνά είναι σπανά, άρα το αντάρτικο είναι πολύ δύσκολο. Το 

νησί είναι νησί το λέει και η λέξη, είναι απομονωμένο, δεν υπάρχει φυγή στην 

Γιουγκοσλαβία και επιστροφή ούτε παραλαβή υλικού.    

Μαργαρίτης: Ξεκινά ένας εμφύλιος ο οποίος παίρνει διαστάσεις, δηλαδή αρκετές 

εκατοντάδες άτομα βρίσκονται στο δημοκρατικό στρατό, όμως δεν κρατάει πολύ. Κρατάει 

μόνον στην περιοχή των Χανίων και στην περιοχή του Σελίνου, γιατί εδώ η προσπάθεια των 

πρώην ανταρτών πλέον να κρατηθούν στα βουνά του Ψηλορείτη είναι πάρα πολύ δύσκολη, 

γιατί τα βουνά αυτά ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες είναι πάρα πολύ γυμνά, το νερό 

είναι πάρα πολύ εύκολο να το πιάσει ο αντίπαλος και προσπαθούν να περάσουν προς τη 

μεριά των Χανίων. Και πέφτουν σε διαδοχικές ενέδρες και κυριολεκτικά οι μονάδες αυτές 

εξοντώνονται γύρω από την περιοχή στα Βορίζια, στον νότιο Ψηλορείτη, σ’ αυτή την 

ευρύτερη ζώνη.  Η Κρήτη παίρνει λοιπόν μέρος στον εμφύλιο είτε με τη μορφή του κράτους 

της Σαμαριάς θα λέγαμε, ένα σύντομο διάστημα, είτε με τη μορφή  παράνομων 

οργανώσεων μετά το  ’48 και λοιπά, με αποτέλεσμα οι τελευταίοι αντάρτες στην Κρήτη, έξι 

από αυτούς να φύγουν μεταμφιεσμένοι με το καράβι της γραμμής για Ιταλία, με φοβερά 

περιπετειώδη τρόπο. Επέστρεψαν στα 1963 παρακαλώ ή μερικοί από αυτούς κατέβηκαν 

από βουνά το 1974, όταν ήρθε η μεταπολίτευση και νομιμοποιήθηκε το κομμουνιστικό 

κόμμα Ελλάδος. 

Σκαλοχωρίτη: Στην υπόλοιπη Ελλάδα είχαν χωριστά το ΕΑΜ  Εδώ ξεκίνησε ενωμένη. Και οι 

κομμουνιστές ήταν μικρότερο ποσοστό και το μεγαλύτερο ποσοστό βενιζελικοί και ένα 

μικρό κομμάτι λαϊκοί. Ήμασταν μέχρι την απελευθέρωση όλοι μαζί. Η αντίσταση χώρισε 

πολύ αργά όταν είχαν στείλει τον Ποδιά στην Αθηνα για το χέρι του και τα λοιπά όταν είχε 

τραυματιστεί. Και ήρθε σε επαφή ο Ποδιάς που δεν ήταν στο κομμουνιστικό κόμμα κατ’ 

αρχήν. Δεν ήταν κουμουνιστής. Τότε αναγκάστηκε να ενταχθεί στο κομμουνιστικό κόμμα. 

Στο Ηράκλειο τουλάχιστον ξέραμε ποιοι ήταν συνεργάτες με τους γερμανούς. Ένας είχε 

ενταχθεί στο γερμανικό στρατό ο Χατζηαδάμου, ενώ ντυμένοι ήταν οι Ανωγειανοί τσολιάδες 

και το σόι εκείνο που τη μια μέρα φορούσανε ενδεικτικά δύναμης τη γερμανική στολή και 



μετά τις βγάζανε και φορούσαν τις βράκες. Αλλά να ενταχθεί στο γερμανικό στρατό να 

φοράει μόνιμα τη στολή ήταν μόνο ο Χατζηαδάμου. 

Μαργαρίτης:  Ουσιαστικά ο Ποδιάς και γενικά το αντάρτικο της Κρήτης ακολουθεί τελείως 

αυτόνομη πορεία μετά τα γεγονότα της Βιάννου το Σεπτέμβριο του 1943. Ο Ποδιάς έφυγε 

και ο Μπαντουβάς έφυγε και μετά από αυτό το κακό της Βιάννου ακολουθεί μια μακρά 

πορεία. Εκεί πέρα δεν θα διαφωνήσω. Δηλαδή στην περιοχή των Χανίων αργότερα 

πραγματικά υπάρχουν δυνάμεις της ΕΟΚ και του ΕΛΑΣ με -δεν τολμώ να πω- σχετικά φιλικές 

σχέσεις αλλά τελικά ο ένας ανέχεται τον άλλο τουλάχιστον. Προσέξτε υπάρχουν δύο 

παράγοντες εδώ στην Κρήτη. Το πρώτο είναι ότι ο δοσιλογισμός  της Κρήτης είναι εξαιρετικά 

σκληρός. Στην Κρήτη έχετε δίκιο, αν θέλετε με την έννοια την τυπική, ότι ουδείς κρητικός 

δεν μπήκε σε στολή του γερμανικού στρατού ή αυτός ο ένας που λέτε αλλά ένας 

σημαντικότερος αριθμός κρητικών ντύθηκε διάφορες στολές είναι περίπου το ίδιο. Δηλαδή 

η περιοχή του Ηρακλείου τα χωριά του Ηρακλείου, είναι ο κυριότερος χώρος από τον οποίο 

στρατολογεί ο περίφημος Σούμπερτ, οι οποίοι πραγματικά το sonderkommando του 

Σούμπερτ δεν είναι γερμανικός στρατός είναι SD, SDείναι το αντικομμουνιστικό τμήμα της 

γερμανικής ασφάλειας, είναι ας πούμε σαν την ειδική ασφάλεια του Μεταξά, είναι η 

ασφάλεια της αστυνομίας επιφορτισμένη με τον αγώνα ενάντια στον κομμουνισμό.  

Σκαλοχωρίτη: Το θέμα είναι το εξής κύριε Μαργαρίτη, ότι καταλαβαίνω την πολιτική 

εναντίον του κομμουνισμού και στην κατοχή και μετά την απελευθέρωση αλλά ήταν τελείως 

μία στρατηγική. Το ποσοστό των κομμουνιστών την εποχή εκείνη δεν ξεπερνούσε το 30%. 

Στο ΕΑΜ ενταχθήκανε πατριώτες κατά της κατοχής και το ξέρω από πρώτο χέρι, από την 

οικογένεια μου.  Λόγου χάρη οι ΕΑΜίτες ήταν κομμουνιστές; Ένα ποσοστό ελάχιστο ήτανε 

αυτοί που ξεκινήσανε το αντάρτικο που ήταν εμπειρία.  

Μαργαρίτης: Ο Μαθιουδάκης, ο Λεμονιάς, ο Ποδιάς και λοιπά ήταν ΕΛΑΣ Κρήτης. Η ΕΟΚ 

είχε τα δικά της στρατεύματα. Η διαφορά ήτανε τι να σας πω στο ποσοστό της εξωτερικής 

βοήθειας που αντλούσανε από τους πανταχού παρόντες βρετανούς αξιωματικούς 

συνδέσμους. Και αυτό το λέω ευγενικά. 

Σκαλοχωρίτη: Το ξέρω! Η πραγματικότητα ήταν αυτή. 4 προς 1 ήταν.  

Μαργαρίτης: Όσο ζούσε ο Φίλντινγκ ο νεοζηλανδός αξιωματικός σύνδεσμος και μοίραζε 

λίρες, το σώμα της ΕΟΚ που είχε συγκροτηθεί ολόγυρά του, ήταν γύρω στους 250-300. 

Μόλις έπεσε σε ενέδρα και πήραν οι γερμανοί τις λίρες εξαφανίστηκε το σώμα ολόκληρο. 

Έπαψε να υπάρχει εκεί ένοπλο σώμα της αντίστασης.  

-Πώς ήταν η κατάσταση αυτήν την περίοδο; Υπήρχαν ωμότητες στην Κρήτη;  

Μαργαρίτης: Έχει τις τραγωδίες και εδώ, θυμίζω αυτές τις υποχρεωτικές σχολικές 

επισκέψεις που γινόντουσαν στα Χανιά και στο Ηράκλειο αλλά και στο Λασίθι στον Άγιο 

Νικόλαο, όπου κομμένα κεφάλια ή κακοποιημένα πτώματα ανταρτών και ανταρτισσών 

εκτίθενται σε κοινή θέαστις εισόδους των πόλεων ή σε πλατείες  και υποχρεώνουν τα 

σχολεία να τα επισκέπτονται. Και κάθε που κατεβάζανε κανένα αντάρτη ή κανένα κεφάλι 

κατακρεουργημένο υποχρέωναν τα σχολεία να κάνουν βόλτα ολόγυρά του.  Αυτό κι αν είναι 

μορφή αγριότητας! Σε βαθμό που θα λέγαμε ότι είναι και αφύσικο, θυμίζω ότι τα κεφάλια 



των επιφανών ανταρτών που, έπεφταν στα χέρια, ή μπορούσαν αν μεταφέρουν όλο το 

κακοποιημένο σώμα. Η Βαγγελιώ Κλάδου -για παράδειγμα-  που της πήραν το κεφάλι και 

της άφησαν το σώμα εκεί, το οποίο ετάφη μετά τη μεταπολίτευση το 1977-78 τόσο αργά, ας 

πούμε, την είχαν φάει τα ζώα. Και εκτελέσεις ενώ εδώ θα έπρεπε να υπήρχαν εφετεία να 

μην ήταν στρατοδικεία καν γιατί δεν είναι η περιοχή. Και πήρε αυτό το γρήγορο τέλος ή αν 

θέλετε το μακρόπνοο τέλος, διότι θα λέγαμε από τη μια μεριά γρήγορα τελείωσε ο 

Εμφύλιος στην Κρήτη, αλλά πουθενά αλλού ο δημοκρατικός στρατός δεν είχε να βγάλει 

κόσμο. Αντίθετα πάρα πολλοί κρητικοί πήραν μέρος στον Εμφύλιο με τη μεριά του 

κυβερνητικού στρατού. Η Κρήτη είχε αυξημένο ποσοστό τραυματιών πολέμου. Πάρα πολλοί 

από αυτούς πολέμησαν στα μέτωπα της Θράκης και της Ανατολικής Μακεδονίας, γι’ αυτό 

και η Κρήτη έχει αυξημένο ποσοστό αναπήρων πολέμου, με την έννοια ότι εκεί πέρα γινόταν 

ναρκοπόλεμος και πάρα πολλοί έπεφταν θύματα ναρκών. Και έτσι η σφραγίδα του 

Εμφυλίου αποτυπώθηκε στην Κρήτη με τον μεγάλο αριθμό αναπήρων, δυσανάλογο αριθμό 

αναπήρων. Η νάρκη χρησιμοποιήθηκε πάρα πολύ έντονα στη διάρκεια του ελληνικού 

Εμφυλίου. Από την άλλη δεν είχαμε φαινόμενα, δεν θα λέγαμε ότι τα ήθη είναι άγρια, δεν 

είχαμε  μαζικές διεκδικήσεις εδώ πέρα. Μόνο ένα χωριό εκτοπίστηκε, η Δρακώνα των 

Χανίων,(Βλ. παράρτημα φωτογραφίες) δηλαδή έφτασε ο στρατός εκεί και τους είπε 

«μαζεύτε τα, φεύγετε» τα γνωστά «σε τρεις ώρες εγκαταλείψτε τα πάντα και φύγετε». 

-Πόσα θύματα είχε;  

Μαργαρίτης: Πιθανότατα τα θύματα στην Κρήτη, σε όλη τη διάρκεια του Εμφυλίου να ήταν 

ανάμεσα στους 500 με 1000 νεκρούς. Από την άλλη δεν είναι συγκρίσιμο με αυτό που έγινε 

στην Πελοπόννησο, όπου μία ολόκληρη μεραρχία, η Τρίτη μεραρχία του δημοκρατικού 

στρατού εξοντώθηκε μέχρις ενός, 4000 νεκροί, που αποτελεί και τη χειρότερη απώλεια του 

δημοκρατικού στρατού στον Εμφύλιο πόλεμο. Παγιδεύτηκε στην Πελοπόννησο και 

εξοντώθηκε μέχρις ενός, καθώς μέχρι τώρα 4000 μαχητές έχουν καταμετρηθεί στους 

καταλόγους.   

 

-Γνωρίζατε τις Βαγγελιές; 

Κλάδος: Θα σας περιγράψω πρώτα τι συνέβαινε για να καταλάβετε τις συνθήκες που 

επικρατούσαν όταν γνώρισα τις Βαγγελιές. Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα από το 42 και 

μετά οργανώθηκα στην αντίσταση, στο Ε.Α.Μ δηλαδή στο Ελληνικό απελευθερωτικό 

μέτωπο. Ήμουν στέλεχος του Ε.Α.Μ και του κομμουνιστικού κόμματος στον πάνω 

Μυλοπόταμο, στα Ανώγεια δηλαδή και στα γύρω χωριά. Από τον Απρίλιο τέλη Απριλίου 

αρχές Μαΐου με απόφαση της κομματικής οργάνωσης πήγα στο Ρέθυμνο ως γραμματέας 

της ΕΠΟΝ. Η ΕΠΟΝ ήταν η μεγαλύτερη οργάνωση νεολαίας, τα στοιχεία που υπήρχαν εγώ 

λέω, βάζοντας λίγο αλατάκι από πάνω, μιλάγανε για 600.000 μέλη. Ήταν μια οργάνωση 

πανελλαδικού πραγματικά χαρακτήρα, η οποία έπαιξε καταπληκτικό ρόλο στον πολιτιστικό 

τομέα, στον εκπαιδευτικό τομέα και στον πολεμικό τομέα γιατί σε όλες τις μεραρχίες και τα 

συντάγματα υπήρχαν ειδικές ομάδες της ΕΠΟΝ.  Σημαντικό είναι ‘ότι έκανε και τρομερή 

πολιτιστική δουλειά στην κατοχή, εκατοντάδες και (δεν είναι υπερβολή αυτό που σας λέω) 

εφημερίδες, περιοδικά έβγαιναν όλα αυτά τα χρόνια από την ΕΠΟΝ. Πήγα λοιπόν στο 

Ρέθυμνο ως γραμματέας της ΕΠΟΝ. Από το Ρέθυμνο με τρέχανε στα Χανιά, πάλι 



γραμματέας εκεί και από τα Χανιά έρχομαι στο Ηράκλειο σαν γραμματέας του νομαρχιακού 

συμβουλίου στις αρχές του 1947.  Τα γραφεία της ΕΠΟΝ τότε ήτανε πίσω από τον Αγ. Πέτρο 

την εκκλησία (πρέπει να την ξέρετε) υπάρχει ένα χάλασμα. Αυτό ήτανε τότε παλιό 

μαραγκούδικο και το είχε καταλάβει η ΕΠΟΝ και είχε κάνει μια σκηνή για θεατρικές 

παραστάσεις.  

-Πώς γνωριστήκατε με τα κορίτσια; 

Κλάδος: Εκεί τις πρωτογνώρισα εγώ τις κοπέλες αυτές. Δηλαδή ,μετά τον Γενάρη. Την 

πρώτη περίοδο υπήρχε μια επιφύλαξη, είχαν ξεκινήσει τα πρώτα ψήγματα του εμφυλίου 

πολέμου αλλά εδώ υπήρχε κάποια κατάσταση, λειτουργούσαμε σαν ΕΠΟΝ νόμιμα. Κάναμε 

δραστηριότητες, θεατρικές παραστάσεις, παρελάσεις με μουσικές, η εφημεριδούλα, 

περιοδικό  που βγάζαμε για όλη την Κρήτη. Εκεί γνωρίστηκα, γνωρίστηκα όμως πιο πολύ 

μετά που επεκτάθηκε και εδώ ο εμφύλιος πόλεμος και έγινε το τρίτο ψήφισμα με το οποίο 

και δικάστηκαν οι κοπέλες. Τότε  οι οργανώσεις είχαν πολύ στενέψει, λίγοι άνθρωποι και 

ανάμεσα σε αυτούς τους λίγους με τους οποίους εγώ είχα επαφή ήταν οι δυο Βαγγελιές. 

Σκαλοχωρίτη: Παιδιά, την κατοχή υπήρχε το αντάρτικο αλλά δεν υπήρχε νεολαία του 

αντάρτικου παρά όταν δημιουργήθηκε το ΕΑΜ και το ‘42 η ΕΠΟΝ. Ήταν η ενιαία 

πανελλαδική οργάνωση νέων. Εγώ πήγαινα στην εμπορική σχολή και στην εμπορική σχολή 

υπήρχε η ΕΠΟΝ. Μαθητές οργανωμένοι μας έβαζαν και κάναμε σαμποτάζ από εδώ και από 

εκεί. Έτσι έλαβα μέρος και στο σαμποτάζ του αεροδρομίου  και σε άλλες περιπτώσεις. Ο 

πατέρας μου εμένα ήταν οργανωμένος στην ΕΟΚ, εγώ στην ΕΠΟΝ.  Ποτέ δεν μου είπε 

«παιδί μου γιατί είσαι στην ΕΠΟΝ;». Στο σπίτι μας ήταν η γιάφκα της αντίστασης όλο το 

χρονικό διάστημα από το 1941 μέχρι και την απελευθέρωση.  Το θέμα είναι ότι όταν έγινε η 

απελευθέρωση, εγώ ήμουν ακόμη μαθήτρια. Η Βαγγελιώ και η Αρμενάκη είχαν τελειώσει. Η 

Βαγγελιώ Αρμενάκη πήγαινε στο Θηλέων ενώ η Φωτιάδη στην εμπορική σχολή. Ήταν πολύ 

φίλες, κολλητές. Η Βαγγελιώ δεν ήταν ΕΠΟΝίτισσα. Στην εμπορική σχολή ήταν οργανωμένη 

η ΕΠΟΝ. (…) Όταν άρχισε ο εμφύλιος τα παιδιά που ήταν στην ΕΠΟΝ, ανεξάρτητα τι ήταν η 

οικογένεια τους, ήταν στιγματισμένα και μια υποτίμηση, μια περιφρόνηση μια αδικία, 

βιώναμε συναισθήματα τέτοια. Κάποια στιγμή είχαμε μαζευτεί οι παλιές ΕΠΟΝίτισσες να 

βγάλουμε μια προκήρυξη να παραλληλίζουμε την 25ηΜαρτίου με την αντίσταση της 

απελευθέρωσης των κατακτητών, το 1948. Τότε ήταν ο εμφύλιος. Εγώ τελείωνα τότε την 

εμπορική σχολή, εγώ τελείωσα το 49. Μετά την απελευθέρωση ήταν αδύνατον να 

μπορέσεις να βρεις έναν πολύγραφο ή οτιδήποτε να κάνεις προκηρύξεις. Και μας είπαν ότι 

αν πάρουμε δέρμα και ένα κοπίδι ειδικό θα μπορούμε να το χτυπήσουμε και να γράψουμε 

ό,τι θέλουμε και να γεμίσουμε το κοίλωμα αυτό με λάδι καυτό, να το βάλουμε πάνω στο 

χαρτί και να βγει. Πραγματικά το κάναμε αυτό το πράγμα και λέγαμε «πού να το κάνουμε;» 

πήγαμε σε ένα σπίτι που ήταν στην Εμπορική. Στον Άγιο Πέτρο είχαμε το στέκι μας. 

Απέναντι από την Καλοκαιρινού σε ένα στενάκι που βγαίνει σε ένα πλατειάκι. Εκεί αριστερά 

έμενε η κυρία Βασιλείου, αυτή ήταν μικρασιάτισσα και ήταν μακρόστενο το σπίτι της και το 

πρώτο δωμάτιο ήταν ζαχαροπλαστείο. Είπαμε ότι αυτό το σπίτι ήταν το κατάλληλο και ότι 

θα μας δεχθεί. Πήγαμε εκεί κάναμε τις προκηρύξεις, μας έπαιρναν πολλή ώρα, ένα 

απόγευμα ως το βράδυ και μετά χωριστήκαμε να τις διανείμουμε μεταξύ των τειχών. 

Φτιάξαμε πολλές, εγώ πήρα περίπου 350 γιατί είχα μεγάλη ακτίνα.  Ακριβώς από την Αγ. 

Παρασκευή έως την Ανάληψη. Φύγαμε μαζί με την Αρμενάκη να πάει στη μεριά των Εφτά 



Μπαλτάδων. Κατεβήκαμε από την κλινική του Γιαμαλάκη να πάμε από αυτή τη  μεριά και να 

γυρίσουμε στην Αγία Τριάδα που καθόταν η Φωτιάδου. Έλα, που κάποιος τις πρόδωσε 

ακριβώς στην Πολυκλινική, δεν προλάβανε δηλαδή. Τις πιάσανε, εμείς δεν ξέραμε τίποτα. 

Οι άλλες όταν τελειώσαμε  γυρίσαμε στα σπίτια μας. Και μου λέει την επόμενη μέρα η 

μητέρα μου «σήκω πάνω στην Εμπορική Σχολή είναι κάτι μαθήτριες που τις πιάσανε». Πού 

να πω εγώ ότι ήμουνα και εγώ μαζί, να ανησυχήσει περισσότερο η μάνα μου. 

Κλάδος: Εκείνο που θυμάμαι βεβαίως είναι ότι τις κοπέλες τις πιάσανε να μοιράζουνε 

κάποιες προκηρύξεις για τις 25 του Μάρτη, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά εκείνο που είμαι 

σίγουρος είναι ότι δεν κατήγγειλαν κανένα. Ακόμη και βασανιστήρια που τους έκαναν δεν 

βγήκε μιλιά από το στόμα τους.  Διότι είναι πολύ πιθανόν εάν μίλαγαν μια αναφορά τυχαία 

σε εμένα, θα με γύριζαν πίσω από τα Χανιά και από την εξορία ακόμα και θα δικαζόμουνα 

μαζί τους. Είμαι ακόμα βέβαιος γιατί ο Σαρτζετάκης που σας λέω, ο Θοδωρής, ήτανε τότε 

εδώ, ήταν πολύ άρρωστος.  Αρρώστησε με φυματίωση και έμενε σε ένα σπίτι απέναντι από 

το Μποδοσάκειο. Πέτρος ήταν το όνομα του παιδιού στο σπίτι του οποίου είχαν κάνει μια 

κρύπτη και όταν γινόταν έλεγχος γιατί τα σπίτια τα ελέγχανε αυτά όσα ήταν σημαδεμένα 

έμπαινε εκεί μέσα. Και πέθανε εκεί μέσα και δεν είπαν τίποτα γι’ αυτόν. Αυτό το λέω γιατί 

επιβεβαιώνει την ακεραιότητα των κοριτσιών οι οποίες πήγαν στο εκτελεστικό απόσπασμα 

με πολύ ψηλά το κεφάλι εν γνώσει τους τι πρόκειται να συμβεί και εν γνώσει τους ότι αν 

κάτι έλεγαν μπορούσαν να μην τις καταδικάσουν σε θάνατο. 

Σκαλοχωρίτη: Πραγματικά έγινε έκτακτο στρατοδικείο, έκανε τα πάντα ο θείος της 

Βαγγελιώς που ήταν και δεσπότης, αλλά ήταν άποψη και παραδειγματικά έπρεπε να 

εκτελεστούν. Τις εκτέλεσαν εκεί στο Αρμένικο Νεκροταφείο, που είναι η βορινή πλευρά του 

γηπέδου του ΟΦΗ, οι εξέδρες.  

Κλάδος: Θέλω επίσης να πω ότι είναι  οι δύο κοπέλες οι μόνες γυναίκες και μια αν είμαι 

σίγουρος δεν είμαι εντελώς σίγουρος στα Χανιά που δικάστηκαν από στρατοδικεία σε 

θάνατο. Κανείς άλλος στην Κρήτη ενώ υπήρξαν αρκετοί και ειδικά στα Χανιά όπου υπήρχαν 

πολλές καταδίκες σε θάνατο. 

-Πείτε μας για την εκτέλεση των κοριτσιών. Τι γνωρίζετε;  

Κλάδος: Την βραδιά όταν πάρθηκε η απόφαση έπρεπε να είναι 4-5 γιατί άμα είναι 4-3 

υπάρχει πρόβλημα και δεν τους εκτελούσαν αμέσως. Πριν λοιπόν τις εκτελέσουν έγινε μια 

σύσκεψη τοπικών παραγόντων στον ΝΤΟΡΕ. Από ένα γκαρσόνι που ήτανε μέσα έχω την 

πληροφορία- είναι σίγουρη δηλαδή αυτή η πληροφορία- γιατί τους καλέσανε για να πουν 

την γνώμη τους γιατί εκτελέστηκαν μαζί με άλλους. Και δεν βρέθηκε ούτε ένας να πει να 

μην εκτελεστούνε. Γιατί δεν ήθελαν φαίνεται οι αρχές να αναλάβουνε ευθύνη και να είναι 

αντίθετη με το κόμμα τους . Και με αυτόν τον τρόπο τους οδήγησαν στο εκτελεστικό 

απόσπασμα. 

 

 

 



-Πώς μάθατε για τη δίκη και την εκτέλεση των κοριτσιών; 

Κλάδος: Εγώ πιάστηκα στα Χανιά τον Μάρτη του 48. Αφού με «περιποιήθηκαν» με 

κράτησαν 2-3 μήνες, μέχρι να βρουν από κάποιον στοιχεία και να με δικάσουν να περάσω 

από στρατοδικείο. Δεν βρήκαν, με γύρισαν στο Ρέθυμνο και από κει μου έβγαλαν την 

φυλλοστόκα για την Ικαρία . Στην Ικαρία έφτασα περίπου τέλη Απρίλη αρχές του Μάη 

Πήγαμε σε ένα χωριό Κουνιάδο το λέγανε είναι από την πίσω μεριά της Ικαρίας και ερχόταν 

εφημερίδες. Το ΒΗΜΑ παίρναμε εμείς τότε. Και βλέπω σε ένα μικρό κομματάκι για τις 

εκτελέσεις τις δυο Βαγγελιώ τον Σαμαρίτη 2-3 άλλους που είχαν πιάσει. Τι να σας πω τώρα 

ότι κατέρρευσα, δεν θα είναι υπερβολή, γιατί δεν μπορούσα να φανταστώ, δεν ήξερα και τι 

είχε συμβεί, δεν τα λέγανε αυτά τα πράγματα. Και αυτό το πράγμα μου κόστισε πάρα πολύ. 

Ήταν μια πολύ έτσι σκληρή δοκιμασία! Όταν κάποτε γύρισα, φρόντισα να πάω να δω την 

μητέρα της, διότι με τον αδερφό της Βαγγελιώ ήμασταν μαζί στην εξορία. Ο πατέρας της 

πρέπει να είχε πεθάνει. Και είχε και ένα αδερφό που εργαζόταν στην Εθνική Τράπεζα ο 

αδερφός της Αρμενάκη. Τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ήταν μακροχρόνιας επιρροής 

τα ζούμε σήμερα με άλλη μορφή. Όταν βγήκε η απόφαση να εκτελεστούν οι δυο κοπέλες 

μαζί με τα υπόλοιπα άτομα υπήρχε κάποια αντίδραση από πλευράς εκκλησίας η από την 

κοινωνία, ο λαός πώς το έλαβε τότε; Την όποια αντίδραση δεν την άφησαν να εκδηλωθεί. 

Δεν ξέρω τι έκανε η εκκλησία, δεν νομίζω ότι παρενέβη τελικά. Δεν έχω αυτήν την εικόνα 

για  τότε διότι μητροπολίτες υπήρχαν μόνο. Δεν υπήρχε  αρχιεπισκοπή έγιναν μετά. Και 

μπορούσαν να γλιτώσουν τις κοπέλες, η εκκλησία μπορούσε να γλιτώσει τις κοπέλες διότι 

υπήρξαν και πολλές περιπτώσεις τέτοιες που τελευταία στιγμή γλιτώσανε άτομα. Ο λαός 

παρόλα αυτά, ο Νομός του Ηρακλείου δε γνώριζε τις δύο κοπέλες μέσα από την ΕΠΟΝ και 

μέσα από την δράση τους; Μα κοιτάξτε καταρχήν την ΕΠΟΝ την είχαν διαλύσει και ότι 

υπήρχε ήταν δέκα δεκαπέντε άτομα που κινούνταν. Δεν ήταν σε θέση να κοινοποιήσουν η 

να κάνουν μια διαδήλωση, μια διαμαρτυρία να την γράψουν οι εφημερίδες διότι ποια 

εφημερίδα θα τολμούσε να γράψει κάτι, δεν τις άφηναν να γράψουν, ό,τι θέλουν. Αλλά και 

οι ίδιες οι εφημερίδες αν κάτι ήθελαν να γράψουν φοβόνταν να το κάνουν.  

-Μπορείτε να μας πείτε λίγα λόγια για τα κορίτσια (χαρακτηριστικά κ.λ.π.);  

Σκαλοχωρίτη: Η Αρμενάκη ήταν μελαχρινούλα, ψηλή αδύνατη, ενώ η άλλη η Βαγγελιώ  

μέτριο ανάστημα καστανόξανθη. Η Βαγγελιώ ήταν δυναμική, πολύ δραστήρια αλλά είχε το 

συναίσθημα του δικαίου και της αλήθειας σαν δεδομένο κανόνα των πράξεών της. Η 

Αρμενάκη ήταν περισσότερο συναισθηματική λίγο χαλαρή αλλά μπροστά στη φιλία της με 

τη Βαγγελιώ, που την αγαπούσε και την εκτιμούσε υπερβολικά, έκανε πράγματα που δεν θα 

τολμούσε ποτέ ούτε στα πιο τρελά όνειρά της. 

Κλάδος: Η Αρμενάκη μια ψηλή λεπτή κοπέλα με πολύ γλυκά χαρακτηριστικά αλλά όχι πολύ 

εκδηλωτική. Και η άλλη Βαγγελιώ κοντούλα με πλούσια μαλλιά, χόρευε και περπάταγε 

πραγματικά ήταν ξεχωριστά συγκινητική να την βλέπεις. Και ήτανε 3-4 οικογένειες που είχα 

την δυνατότητα να έχω επαφή εγώ διότι ήταν πολύ δύσκολη εποχή. Πρώτα-πρώτα επειδή 

ήμουνα πολύ γνωστός και σαν φυσιογνωμία και λόγω της δραστηριότητας που είχα 

δημόσια, που παρουσιαζόμουνα. Δεν ήταν και εύκολο να μετακινούμαι. Είχα λοιπόν και τις 

δύο κοπέλες δεξί χέρι και μάλιστα όταν το Σεπτέμβριο του 47 πήρα από τα Χανιά την 

απόφαση του κόμματος να πάω στα Χανιά σαν γραμματέας του συμβουλίου περιοχής 



Κρήτης  της ΕΠΟΝ, ο τελευταίος άνθρωπος και πάντα θυμάμαι αυτή την στιγμή ήταν η 

Αρμενάκη που συναντηθήκαμε. Είχε ένα κλειδί και ένα σπίτι. Ένα σπίτι απέναντι από τον Αγ. 

Τίτο, παλιό ωραίο σπίτι. Είχε ανοιχτή την πόρτα, με περίμενε. Της είπα περί τίνος πρόκειται.  

Δεν άναψε φως για να μην γίνει αντιληπτό τίποτε. Μιλήσαμε καμιά ώρα, αγκαλιαστήκαμε 

και έφυγα. Την επόμενη μέρα με έναν περιπετειώδη τρόπο πήγα στα Χανιά και ήρθε και  με 

αντικατέστησε ο Θοδωρής ο Σαρτζετάκης εδώ στο Ηράκλειο, ο οποίος είχε καταγωγή από τα 

Σφακιά ήταν ένα παλικάρι.  

-Έχετε να μας δώσετε κάποια συμβουλή μέσα από τα βιώματά σας; 

Σκαλοχωρίτη: Η άποψή μου είναι από προσωπικά βιώματα μου ότι κάθε ελεύθερος πολίτης 

πρέπει να είναι ενεργός και για να είναι ενεργός πρέπει να ξέρει την ιστορία του τόπου του. 

Αλλά πάντα η ιστορία γράφεται κάτω από το πρίσμα και τη σκοπιμότητα εκείνου που τη 

δεδομένη στιγμή τη γράφει. Γι αυτό αν θέλετε με την κρίση σας να κατασταλάξετε 

πραγματικά σαν ελεύθεροι πολίτες σε μια άποψη δεν πρέπει να διαβάζετε ένα κομμάτι της 

ιστορίας. Οι στρατηγικές κατά καιρούς σε κάθε χώρα γράφονται από την οπτική γωνία που 

καθένας έχει τοποθετηθεί. Εσείς σαν νέα παιδιά για να καταλήξετε σε μια γνώση ιστορική 

θα πρέπει να διαβάσετε όλες τις απόψεις και να καταλήξετε εσείς, για να την 

μεταλαμπαδεύσετε μετά τη γνώση την ιστορική σε μία επόμενη γενιά. Να μην είναι ούτε 

ανάπηρη ούτε με σκοπιμότητες ούτε με συμφέροντα ούτε με στρατηγικές. Γι αυτό βλέπετε - 

από προσωπική εμπειρία- τα βιώματα είναι βιώματα. Και σαν παιδί που υπήρξα στην ηλικία 

σας και εγώ τότε, μου είχε πει η μητέρα μου «παιδί μου ο εγκέφαλος ό,τι δει φωτογραφίζει 

ό,τι ακούσει γράφει και διοχετεύεται μετά σε όλα τα μέρη του σώματος». Την έννοια αυτή 

δεν μπορούσα να την καταλάβω. Και μου έλεγε παιδί μου κούνα το χέρι σου, το έκανα εγώ. 

Και μου έλεγε «ε ο εγκέφαλος έδωσε την εντολή». «γι’ αυτό για να έχεις καθαρή γνώση θα 

μελετάς καλά ό,τι γράφεται στον εγκέφαλό σου και ό,τι φωτογραφίζεται».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γεώργιος Κλάδος 

 

  Ο Γιώργης Κλάδος 
γεννήθηκε στα Ανώγεια, 
στον Ψηλορείτη, το 1923. 
Μεγάλωσε σε έντονο 
αγωνιστικό πνεύμα. 
Φοίτησε στην Ιατρική και 
μετά στη Νομική Σχολή 
του Πανεπιστημίου 
Αθηνών, όμως εξαιτίας 
του  Εμφύλιου πόλεμου η 
απόκτηση πτυχίου δεν 
ήταν εφικτή. Συμμετείχε 
στη Μάχη της Κρήτης, 
στην Εθνική Αντίσταση και 

υπήρξε συνεργάτης στην προστασία και φυγάδευση Ευελπίδων και Άγγλων αξιωματικών, 
κατά τη διάρκεια της μάχης της Κρήτης. Σημαντικός ήταν ο ρόλος του ως εμψυχωτή, κυρίως 
κατά τη διάρκεια της Εθνικής Αντίστασης. Αργότερα συντέλεσε ως γραμματέας στην ΕΠΟΝ 
και συμμετείχε ενεργά στην αντιστασιακή δραστηριότητα κατά της χούντας. Το όνομα του 
παραμένει αξέχαστο στην περιοχή των Ανωγείων, όπου υπήρξε δήμαρχος για πέντε θητείες 
(1965-1990), με εξαίρεση τα χρόνια της δικτατορίας. Υποστήριξε ενεργά το πολιτιστικό 
στοιχείο της περιοχής και επικεντρώθηκε τόσο στα προβλήματα του τόπου, όσο και των 
πολιτών.  

 

Μαμαλάκης Κώστας 

Γεννήθηκε το 1963, στο Ηράκλειο Κρήτης. Είναι Επιμελητής Νεώτερης Ιστορίας του 
Ιστορικού Μουσείου Κρήτης. 

 

Μαργαρίτης Γεώργιος 

Ο Γιώργος Μαργαρίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954. 

Διδάσκει σύγχρονη Ιστορία στο Τμήμα Πολιτικών Επιστημών 

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Από το 

1985 μέχρι το 2004 δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Η 

περίοδος της Κατοχής, της Αντίστασης και του Εμφυλίου 

Πολέμου βρίσκεται στο επίκεντρο των ερευνητικών του 

ενδιαφερόντων. Σε αυτήν την περίοδο αναφέρεται το 

μεγαλύτερο μέρος των άρθρων που έχει δημοσιεύσει σε 

ελληνικά και ξένα περιοδικά, καθώς και οι περισσότερες 

μελέτες του σε συλλογικούς τόμους και οι εισηγήσεις του σε 

επιστημονικά συνέδρια.  



Σκαλοχωρίτη Δέσποινα 

  Η Ηρακλειώτισσα καπετάνισσα της Αντίστασης Δέσποινα Σκαλοχωρίτη υπήρξε ένα από τα 

ενεργότερα μέλη της Αντιστασιακής Οργάνωσης ΕΠΟΝ την περίοδο του εμφυλίου πολέμου 

και εξακολουθεί να κατέχει σημαντικό ρόλο στην τοπική διοίκηση. Η ζωή της ταυτίζεται με 

τον πνεύμα της δυναμικότητας και του δικαίου.  

  Η παρουσία της κ. Δέσποινας Σκαλοχωρίτη, στο πολιτικό και διοικητικό προσκήνιο του 

Ηρακλείου ήταν καθοριστική. Η ίδια τέλεσε καθήκοντα προέδρου της της 34ης Σχολικής 

Επιτροπής δίνοντας, μέσα από τις δράσεις της ουσία και περιεχόμενο στο θεσμό, καθώς 

συνέδεσε με τον καλύτερο τρόπο το σχολείο με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Ήταν η πρώτη 

γυναίκα στο Ηράκλειο η οποία εκλέχθηκε μέλος της διοίκησης του Επιμελητηρίου το 1975, 

η πρώτη γυναίκα οδηγός, η πρώτη γυναίκα επιχειρηματίας.    

  Από το 1943 ήταν μέλος της ΕΠΟΝ με ενεργό ρόλο στην αντιστασιακή δράση, ενώ το 1951 

εντάχθηκε στην ΕΔΑ. Από την άλλη πλευρά η κα. Σκαλοχωρίτη είναι η μόνη γυναίκα που για 

τριάντα περίπου χρόνια μεταπολεμικά “υπηρέτησε” τον σύλλογο και τον αθλητισμό, όχι 

μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και σε πολλά άλλα αθλήματα. Η Δέσποινα Σκαλοχωρίτη 

χαρακτηρίζεται ως μια από τις μεγαλύτερες φυσιογνωμίες και αγωνίστριες του Ηρακλείου, 

καθώς ολόκληρη η ζωή της είναι αφιερωμένη στους κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες, 

γιατί όπως και η ίδια λέει το στοιχείο το οποίο την καθοδηγεί, είναι η ανάγκη προσφοράς 

στον συνάνθρωπο. Στην πλούσια αγωνιστική διαδρομή της η Δ.Σκαλοχωρίτη έχει κερδίσει 

πολλές πρωτιές τις οποίες τις κατέκτησε συγκρουόμενη «σκληρά» με την τάξη πραγμάτων, 

βγαίνοντας πάντα νικήτρια. 



Παράρτημα 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Γιάννης Ποδιάς 

 

    Ο Γιάννης Ποδιάς ήρθε στην Κρήτη (Ηράκλειο), ο παλιός 

αντιστασιακός καπετάνιος, υπό συνθήκες παρανομίας, για να 

οργανώσει το αντάρτικο στην Ανατολική Κρήτη και να βγει 

στο βουνό στην περιοχή Βιάννου, για να εξοντωθεί αργότερα, 

τον Αύγουστο του 1947 σε μια ενέδρα στον Ψηλορείτη μαζί με 

την ομάδα του.  

 

 

 

 

Βαγγελιώ Κλάδου 

  

 Η Βαγγελιώ στις 6 Δεκεμβρίου του 1949, λίγους μήνες 

μετά από την τελική ήττα του ΔΣΕ στον Γράμμο, θα 

σκοτωθεί μετά από ενέδρα καταδιωκτικού 

αποσπάσματος.  Οι διώκτες αφού θα κόψουν το κεφάλι 

της αγωνίστριας θα ξεκινήσουν την γνωστή και 

συνηθισμένη στις εποχές αυτές, βάρβαρη τελετουργία 

πανηγυρικής περιφοράς και έκθεσής του στα χωριά της 

περιοχής. Τα οστά της Βαγγέλας θα βρεθούν πολλά 

χρόνια αργότερα, από τον αδελφό της Γιώργο Κλάδο και 

κάποιους από τους επιζώντες συντρόφους της. Τον 

Αύγουστο του 1978, όπου θα μεταφερθούν στα Ανώγεια 

για να θαφτούν με όλες τις πρέπουσες τιμές. 

 

 

 

 

 

 

Δρακώνα Χανίων 



ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΑ ΤΟΥ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1944 

 

06/12/1944: Εφημερίδα «Ελεύθερη Κρήτη». Ανακοίνωση απόφασης του 

αρχιστράτηγου των Συμμαχικών Δυνάμεων στην Ελλάδα, κ. Σκόμπυ για διάλυση του 

ΕΛΑΣ. Σκοπός είναι να επιβάλει ξανά μια μοναρχοφασιστική δικτατορία κα η 

Κυβέρνηση ανασχηματίζεται σε Κυβέρνηση εμφυλίου πολέμου.  

07/12/1944: Εφημερίδα «Ελεύθερη Κρήτη». Έκκληση του ΕΑΜ προς τις κυβερνήσεις 

των Μεγάλων Δυνάμεων. Διαταγή του στρατηγού Σκόμπυ για διάλυση των 

αντάρτικων δυνάμεων σε βάρος. Πιθανό επακόλουθο του ελληνικού λαού. Το ΕΑΜ 

υποστηρίζει το δικαίωμα του λαού να καθορίζει ο ίδιος την εσωτερική πολιτική. 

 



 

Έκθεση Δράσης του ΕΛ.ΑΣ: συντάγματος από Ιούνιο 1943 – 8 Δεκεμβρίου 1944: 30 

Μαρτίου 1944 σταμάτησαν αυτοκίνητα της Γερμανικής αυτοκρατορίας, ελευθέρωσαν 

Έλληνες κρατουμένους και αφόπλισαν τους Γερμανικούς αστυνομικούς. Διεκρίθη ο 

Καπετάνιος Ιωάννης Ποδιάς. 

 

Στρατιωτική Διοίκηση Κρήτης Διαταγή του Γ. Φουντουλάκη, Συνταγματάρχης Πεζικού 

(29/01/1945): Επιτάσσει τη διάλυση των αντάρτικων ομάδων. Αυτές οφείλουν να 

παραδώσουν τον οπλισμό τους και να παρουσιαστούν στην Στρατιωτική Διοίκηση η οποία 

σύμφωνα με τη διαταγή θα τους εξασφαλίσει την ύψιστη τιμή. Παραλήπτες: Ομάδας Ν. 

Πλευρή – Ι. Μπατουβά, Εμμ. Και Ν. Μπαντουβά, Πετρακογιώργη, Στρατός ΕΛΑΣ, Ομάδες 

Ανωγείων, Σατανά, Στρατ. Διοίκηση Λασηθίου. 

 



 

Πατρίς, 11/3/48 

 



 

Η Δράσις, 11/3/48 

 

 

Η Δράσις, 12/3/48 

 



   

Πατρίς, 28/3/48    Η Δράσις 30/3/48 

   

 

 

Ενώ η άλλη δίκη τέλειωσε στα γρήγορα. Πατρίς 10/4/48 



 

 

Δολοφονείται ανήμερα Πάσχα, 2/5/48 από «κουμμουνιστάς» ο Υπουργός Δικαιοσύνης Χρ. 

Λαδάς,. Πατρίς, 2/5/48 

 

 

 

Όχι κι το καλύτερο κλίμα για δίκη των Βαγγελιών. Υποσέλιδο της Πατρίδος, όλη την 

εβδομάδα. 

 

 

 



 

 

 

Η Δράσις 14/5/1948 (σ. 1 και 3) 

 



  

Άρχισε χτες η δίκη των 28, Πατρίς 29/5/48   

 

 

Η Δράσις 29/5/1948  (σ.4) 

 



  

Η Δράσις 30/5/1948  (σ.1)    Πατρίς, 30/5/48 Η δίκη 

συνεχίζεται... 

 

 



 

Πατρίς 1/6/48 Απόφαση χαράματα Κυριακής 

 

 

Η Ίδη 1/6/48 



 

Η Δράσις 1/6/1948  (σ. 4)  

   

 

Η Δράσις 2/6/1948  (σ.1) 

 



  

Πατρίς 6/6/48, Εκτέλεση   Η Δράσις 8/6/1948  (σ.1) 

 

 

Η Δράσις 6/6/1948  (σ.4) 

 



  

   

   



 

Η Βαγγελιώ Φωτιάδη με μια συμμαθήτρια  

της, επονίτισσα επίσης                                                  Η Βαγγελιώ Φωτιάδη με έναν γνωστό της  



 

Με τον κ. Δ. Καραγιάννη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αρχάνες Ν. 

Ηρακλείου 
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