
Από την ίδρυσή τους, τα στρατόπεδα της Μακρονήσου ήταν ταυτισμένα με τη σωματική και ψυχική 
βία κατά των κρατουμένων. Τα βασανιστήρια μαζί με την προπαγάνδα αποτελούσαν συστατικό 
στοιχείο της διαδικασίας της «αναμόρφωσης». 
Το λιγότερο ίσως γνωστό πρόσωπο της Μακρονήσου είναι αυτό των αναμορφωτών της: 
Στυλιανός Κορνάρος: (μετέπειτα «Ο Άγιος Πρεβέζης»), μετά τη θρησκευτική ανάκριση, κατέθετε την έκθεση 
της «εξομολόγησης» του θύματός του στο Α2. Αυτή ήταν η επίσημη δουλειά του (χαφιεδισμός). Γνωστά έμειναν 
τα κηρύγματα του με τα οποία δήλωνε ότι τα βασανιστήρια στην Μακρόνησο γίνονται με θεϊκή εντολή. 
Μετατέθηκε στην Πρέβεζα όπου διέπρεψε με τα σεξουαλικά του εγκλήματα. (η αναφορά και μόνο στον Στυλιανό 
Κορνάρο παραπέμπει σε σκληρό πορνογραφικό υλικό που αποτελεί τα «έργα και ημέρες» ενός χυδαίου). 
Δημήτριος Ιωαννίδης: Βασανιστής του ΑΕΤΟ και των γυναικών του ΕΣΑΓ, με ιδιαίτερη προτίμηση στις 
γυναίκες και τα σεξουαλικά βασανιστήρια. Έγινε συνταγματάρχης και αργότερα, δικτάτορας της Χούντας. Το 
1974, επιδιώκοντας τη δολοφονία του αρχιεπισκόπου Μακαρίου οργάνωσε Πραξικόπημα με αποτέλεσμα την 
τραγωδία στην Κύπρο. «Φόλα στον σκύλο της ΕΣΑ» 
Γεώργιος Μπαϊρακτάρης: Ευθύνεται για φρικτά βασανιστήρια και εξευτελισμούς των πολιτικών κρατουμένων 
και των στρατιωτών της Μακρονήσου. Από τους βασικούς ενορχηστρωτές των σφαγών του 1948 στο ΑΕΤΟ. 
Παναγιώτης Σκαλούμπακας: Ενορχηστρωτής των πιο φρικτών βασανιστηρίων της Μακρονήσου. Διέταζε 
πολλές φορές ατομικά βασανιστήρια για όσους προσωπικά ο ίδιος δεν συμπαθούσε. Επέβλεπε συχνά τα 
μαρτύρια λέγοντας «δεν βλέπω αίμα, δεν βλέπω αίμα» 
Γεώργος Σγούρος: Στις 17/8/1946 το Ειδικό Δικαστήριο Δοσιλόγων του Πειραιά τον καταδίκασε σε 11 χρόνια 
φυλακή επειδή «εν συνεργασία μετά των Γερμανών εξετέλεσε υπέρ τους 100 πολίτας εις την μάνδραν της 
Οσίας Ξένης και συνέλαβε περί τους 1000 ομήρους , απεσταλέντας εις τα στρατόπεδα της Γερμανίας». 
Στα τέλη του 1948, αναλαμβάνει τη διοίκηση του Γ Τάγματος Μακρονήσου. 
Αντώνιος Βασιλόπουλος: Διοικητής του Α' Τάγματος Σκαπανέων. Εκτός από τα φρικτά μαρτύρια στα οποία 
υπέβαλε τους Μακρονησιώτες στις χαράδρες του νησιού και τα γραφεία του Α2, καταχράστηκε περίπου 2 εκατ. 
δραχμές από τον ΟΑΜ (κρατικός οργανισμός αναμορφώσεως Μακρονήσου). Με αυτά έχτισε βίλα στο νησί και 
στην Αθήνα. Έφτιαξε σκάφος και αγόρασε ακριβό αυτοκίνητο. 
… 

Η φρίκη της Μακρονήσου είναι λίγο πολύ γνωστή σε όλους. Το «Μακελειό στη Χαράδρα» ήταν η 
σφαγή των στρατιωτών του ΑΕΤΟ την 1 του Μάρτη 1948. Οι 350 νεκροί με διαταγή του Σκαλούμπακα 
μεταφέρθηκαν από το επιταγμένο καΐκι του Μίμη Βρονταμίτη σε πολεμικό πλοίο και σύμφωνα με τη 
μαρτυρία του: «Οι ναύτες παίρνανε τους σκοτωμένους φαντάρους και τους χώνανε μέσα σε συρμάτινα 
δίχτυα με βαρίδια και τους φουντάρανε στο βυθό της θάλασσας. Οι νεκροί όλοι - όλοι ήταν 350 κοντά, 
τους μέτραγα έναν - έναν και ήταν 350 φαντάροι νεκροί».  
Η μία και μοναδική επίκαιρη ερώτηση με αριθμό 776/30-5-2006, για τους 350 νεκρούς του «Μακελειού 
της Χαράδρας» που κατατέθηκε στη Βουλή από τον βουλευτή Θανάση Λεβέντη, έλαβε 5-6-2006 
απάντηση από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας Ιωάννη Λαμπρόπουλο, ότι δεν υπάρχουν τα στοιχεία 
αυτά στο Υπουργείο Άμυνας και το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και ότι «Μπορεί να είναι κάποιες 
φήμες τις οποίες μπορούμε και να ερευνήσουμε και να αξιολογήσουμε. Δεν ξέρουμε πόσο αξιόπιστες 
είναι». 
Τα βασανιστήρια, το ξύλο με σύρματα, καδρόνια και ξύλα μπαμπού, η φάλαγγα, η ψυχρολουσία, η 
έκθεση στον ήλιο και το κρύο και το κάψιμο με πυρωμένα σίδερα και τσιγάρα, που συνδυάζονταν με 
ώρες καψονιών όπως η ορθοστασία και η ακινησία, προκειμένου να αποσπαστούν δηλώσεις, 
ξεπέρασαν σε φαντασία και αυτά των γερμανών ναζιστών. Παράλληλα, εφαρμόστηκαν ψυχολογικές 
μέθοδοι βασανισμού, όπως η άσκοπη εργασία, το κουβάλημα της πέτρας, ο δημόσιος εξευτελισμός.  
Πολλά από τα ανήλικα παιδιά του στρατοπέδου υπέστησαν βασανιστήρια και βιασμούς. Στις 18 
Αυγούστου 1949, πραγματοποιήθηκε ομαδική απόπειρα αυτοκτονίας ανηλίκων στη ΣΦΑ.  
Τα αποτυπώματα των βασανιστηρίων στους πολιτικούς κρατούμενους της Μακρονήσου ήταν φρικτά. 
Πολλοί πέθαναν, άλλοι έμειναν ανάπηροι, κουτσοί, τυφλοί, κάποιοι τρελάθηκαν. 
Τα βασανιστήρια αυτά δεν περιορίζονταν μόνο στους άνδρες εξόριστους, αλλά με την ίδια ανείπωτη 
βαρβαρότητα τα υπέστησαν και γυναίκες κρατούμενες. 
 
 
Το Μουσείο Πολιτικών Εξορίστων Μακρονήσου-Αη Στράτη, βρίσκεται στην οδό Αγίων Ασωμάτων 31 
στο Θησείο, σε απόσταση 1.000 μέτρων (10΄με τα πόδια) από τα γραφεία του Συλλόγου μας. 
Εύχομαι αυτά τα 1.000 μέτρα να τα βαδίσουμε σύντομα μαζί. 
 
Χρηστίνα Σ. Σωτήρχου  



ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΜΑΚΡΟΝΗΣΟ 

 

Τον Οκτώβρη του 1949 η κυβέρνηση των Αθηνών εξέδωσε το ΟΓ΄ Ψήφισμα «Περί μέτρων Εθνικής 
Αναμορφώσεως», βάσει του οποίου συστάθηκε ο Οργανισμός Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου 
(ΟΑΜ). Στη δικαιοδοσία του ΟΑΜ περιήλθαν «άπαντες οι διατελούντες εν εκτοπίσει ως ενεχόμενοι εις 
αντεθνικάς ενεργείας ή ως Επικίνδυνοι εις το εθνικόν καθεστώς, ως και οι προληπτικώς συλληφθέντες 
υπό του υπουργείου Δημοσίας Τάξεως και των στρατιωτικών αρχών».  
Έτσι οι εξόριστες γυναίκες του στρατοπέδου στο Τρικέρι πέρασαν κι αυτές στη δικαιοδοσία του 
Οργανισμού Αναμορφωτηρίων Μακρονήσου. 
Στις 27 Γενάρη 1950 , μεταφέρονται για «αναμόρφωσιν» οι γυναίκες πολιτικές κρατούμενες από το 
Τρίκερι. Μαζί του και 13 μικρά παιδάκια. Το στρατόπεδο πολιτικών εξόριστων γυναικών αποτελεί 
μέρος του ΑΕΤΟ και ονομάζεται Ειδική Σχολή Αναμορφώσεως Γυναικών ( ΕΣΑΓ ). 
 
«…Σιγά - σιγά τις μεταφέρανε με προσοχή και μόχθο στον "Αχελώο". Το αρματαγωγό, προορισμένο 
να μεταφέρει άρματα και μηχανήματα, τώρα θα δεχόταν και τούτο το ανθρώπινο υλικό, το πιο φτηνό 
κι αζήτητο την εποχή εκείνη του διωγμού, τις 1.200 γυναίκες και παιδιά. Πρόσφυγες στην ίδια τους την 
πατρίδα. 
Στις λίγες καμπίνες ξάπλωσαν τις φυματικές που αιμόπτυαν. Το κύτος ήταν βαρυφορτωμένο από 
σωρούς ετερόκλητα πράγματα. Ένας στενός διάδρομος μόνο είχε απομείνει κενός. Πού θα βολεύονταν 
τόσες γυναίκες και τα πράγματά τους; 
Ως αργά τη νύχτα έφταναν βαρυφορτωμένες οι εξόριστες και στοιβάζονταν η μια πάνω στην άλλη. Τα 
παιδιά κλαίγανε μέσα σε τούτη τη στριμωξιά και την αντάρα. Διψούσαν και ζήταγαν νερόοοο, νερόοοο! 
Ας όψεται ο Καρσιλαμάς! Από νωρίς στήθηκε αγνάντια στην μπουκαπόρτα του καραβιού μ' ένα μακρύ 
ραβδί στο χέρι. Κι όπου έβλεπε σταμνί στα χέρια εξόριστης, του 'δινε μια και το σύντριβε με το ραβδί 
του. Και τώρα, στη δύσκολη ώρα δε βρισκότανε νεράκι να τα παρηγορήσει. Τ' αρματαγωγό 
αεροστεγώς κλεισμένο. Αέρας δεν έμπαινε από πουθενά. Οι εξόριστες ασφυκτιούσαν:"Αέρααα! 
Αέρααα! πνιγόμαστε", φώναζαν. Άνοιξαν οι ναύτες τα φινιστρίνια, όρμησε μέσα η θάλασσα, τα 
ξανάκλεισαν. 
Μετά το μεσονύχτι της 25 του Γενάρη 1950 σήκωσε άγκυρα ο "Αχελώος", ξεκινήσανε. Το Αιγαίο 
φουρτουνιασμένο. Είδαν το χάρο με τα μάτια τους. Κόλαση το ταξίδι τους. Υστέρα από 24 ώρες 
θαλασσοπνιγμό ποδίσανε στο Λαύριο, βράδυ 26 του Γενάρη. Διανυκτέρευσαν στ' αρματαγωγό. Δίπλα 
του αγκυροβόλησε ένα οπλιταγωγό να τις παραλάβει για το Μακρονήσι. Οι στρατιώτες μετέφεραν τα 
πράγματά τους από το 'να πλοίο στ' άλλο. Απόμεναν τώρα οι εξόριστες. Προβληματική κι επικίνδυνη 
η μεταφορά τους με κείνη την ανεμόσκαλα που συνέδεε τα δύο πλοία. Οι βαριά άρρωστες αδύνατον 
να μεταφερθούν. Ευτυχώς, ο γιατρός του πλοίου, ύστερα από τις διαμαρτυρίες των γυναικών να 
σωθούν από τον κίνδυνο οι άρρωστες, βρήκε μια ανθρωπινότερη λύση: Τις έδεσε πάνω σε ειδικά 
πέτσινα φορεία με λουριά που διέθετε το πλοίο και τις μετέφερε μόνος του μαλακά. 
Στο Μακρονήσι 
Στις 27 Γενάρη 1950, ύστερ' από 'να επικίνδυνο ταξίδι αποβιβάστηκαν οι εξόριστες στον κρανίου τόπο. 
Στη θέα του γερόβραχου, ένας κόμπος δένεται στο λαιμό τους κι η καρδιά τους σφίγγεται. Ωστόσο, 
παίρνουν βαθιά ανάσα, ανασυντάσσονται. Σύντομα, ύστερα από διαταγή των αξιωματικών που τις 
περίμεναν στην αποβάθρα αναπτύσσεται κιόλας η φάλαγγά τους σε πεντάδες. Με τα πράγματά τους 
η καθεμιά. 1.200 εξόριστες περιμένουν. Γριούλες, μωρομάνες με τα παιδιά τους, νέες κοπέλες. Και μ' 
όλη την κακοπάθειά τους όλες είναι ξαναζωντανεμένες, ζωηρές, καλοχτενισμένες, ολοκάθαρες, 
πειθαρχημένες. Όλες στητές, περήφανες. Λες και πάνε σε παρέλαση... 
Ο Βασιλόπουλος που έφτασε κείνη τη στιγμή έδωσε εντολές, ο λοχαγός του Α2, διέταξε το ξεκίνημα 
της φάλαγγας. Δεξιά τους απλώνονταν η θάλασσα φουρτουνιασμένη. Αριστερά τους αγκαθωτά 
συρματοπλέγματα, αντίσκηνα και τάξη στρατιωτική. 
Πίσω από το συρματόπλεγμα του ΑΕΤΟ (Α Ειδικόν Τάγμα Οπλιτών) στέκονταν κολλημένοι στ' αγκάθια 
του, ακίνητοι και τρομαγμένοι, χιλιάδες άνδρες. Ήταν "δηλωσίες". Περνούσαν το στάδιο του 
"αποχρωματισμού", για να γίνουν "γνήσιοι Έλληνες" και να πάρουν το απολυτήριο... Τα μάτια τους, 
ξεπλυμένα από τη φρίκη και τον τρόμο κρεμαστήκανε πάνω στη γυναικεία πομπή και την πάγωσαν! 
Μητέρα! Αννούλα! Μαρία!... Καμιά από τις γυναίκες δε γνώρισε τον άνθρωπό της, απέναντι. 



Αυτή ήταν η πρώτη πικρή γεύση που έπαιρναν οι γυναίκες από το έγκλημα του συντελούνταν στο 
Μακρονήσι. 
Προχωρώντας προς το υπαίθριο "θέατρο" συνάντησαν την κατασκήνωση που προοριζόταν γι' αυτές. 
Το όνομά της ήταν: ΑΕΤΟ ΕΣΑΓ που σήμαινε: Α Τάγμα Οπλιτών Ειδική Σχολή Αναμορφώσεων 
Γυναικών. Οι εξόριστες μπήκαν στις άδειες σκηνές κι άρχισαν να τακτοποιούν με βιάση τα πράγματά 
τους. Κατέφθασε όμως μια διαταγή που έλεγε: Δε θα μείνετε σ' όλες τις σκηνές, αλλά μόνο στις 
τέσσερις, πρώτη σειρά. Τα ράντζα απαγορεύονται, θα τα παραδώσετε. Στριμώχτηκαν 30 - 35 γυναίκες 
σε κάθε σκηνή, βόλεψαν τα στρωσίδια καταγής και τα συμπράγκαλά τους. Έξω δεν επιτρεπόταν να 
μείνει τίποτα, ούτε μαντιλάκι. Ξαφνικά, με σφυρίχτρες και ουρλιαχτά οι αλφαμίτες δίνουν νέα διαταγή: 
διατάσσουν κι άλλη μετακίνηση. Και στη συνέχεια κι άλλη... Οι άσκοπες μετακινήσεις από σκηνή σε 
σκηνή, μαζί με όλα τα πράγματά τους είναι ένα καψώνι χωρίς τέλος. Νέα σφυρίγματα και ουρλιαχτά 
σημαίνουν συσσίτιο. 
Στις 28 Γενάρη 1950 γίνεται η πρώτη συγκέντρωση στο "θέατρο" με ομιλητή τον Παπαγιαννόπουλο, 
αξιωματικό του Α2. Ο Παπαγιαννόπουλος δηλώνει στις εξόριστες: Η σεβαστή διοίκηση σας δίνει τρεις 
μέρες διορία να "τακτοποιήσετε" τη θέση σας. Με τη λήξη της προθεσμίας, δε θα υπάρξει κανένας 
οίκτος για σας. Ο νόμος που κυβερνά τη Μακρόνησο είναι ένας: Όποιος δε μετανοεί, πεθαίνει! Κι ο 
νόμος ισχύει για όλους. Ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας. Και προβάλλει ο διοικητής του κάτεργου 
Βασιλόπουλος. Ο Παπαγιαννόπουλος προστάζει: σηκωθείτε όλες όρθιες και φωνάξτε: "Ζήτω ο 
Βασιλόπουλος". Οι γυναίκες μένουν όλες βουβές. 
Ο Βασιλόπουλος παίρνει το μικρόφωνο. Κι ανάμεσα στ' άλλα δίνει επίσημα τρεις μέρες διορία, για την 
"τακτοποίησή τους". Η "τακτοποίηση" φυσικά σημαίνει δήλωση μετανοίας. 
Στις 29 Γενάρη πραγματοποιείται - κατασκευάζεται - θα ήταν το σωστό - ένα επισκεπτήριο ανάμεσα 
στις εξόριστες και στους δικούς τους, άντρες τους, αδέλφια τους, συγγενείς τους που κρατούνται στο 
κολαστήριο. Όλοι τους έχουν κάνει δηλώσεις και βρίσκονται στο στάδιο του "αποχρωματισμού" πολίτες 
και φαντάροι. Τα μεγάφωνα και οι αλφαμίτες που κινούνται ανάμεσά τους ουρλιάζουν: 
"Φαντάροι και ιδιώτες δείξτε στις γυναίκες σας τον τίμιο δρόμο της μετάνοιας. Βοηθήστε τες να 
ανανήψουν"! 
Αυτό είναι το επισκεπτήριο της ψυχολογικής βίας! Οι βιαστές της Μακρονήσου περιμένουν πολλά από 
την ψυχολογική βία που θ' ασκηθεί στην καρδιά και τη συνείδηση των εξόριστων γυναικών . Οι 
αφηγήσεις των δικών τους για τα βασανιστήρια και τα δράματα που δοκίμασαν εκείνοι, ώσπου να 
φτάσουν στην υπογραφή, θα τις επηρεάσουν. 
Οι γυναίκες αναμετρούν την κόλαση που τους διηγήθηκαν οι δικοί τους, μα μένουν ορθές. Λιγοστές 
είναι οι απώλειες..» "Στρατόπεδα Γυναικών"/https://ethniki-antistasi-dse.gr/stratopeda-gynaikwn.html 
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Έρχονται οι γυναίκες στη Μακρόνησο 
O Μενέλαος Λουντέμης θα αφιερώσει ένα ποίημα σ’ αυτά τα αγέρωχα αγριοπούλια που φτάνουν σ’ 
αυτόν τον τόπο του μαρτυρίου μεσ’ στην καρδιά του χειμώνα: 

 

Απ’ τ’ ακρωτήρι που κυττάει προς τα πελάγη 
μες’ σ’ ένα σύννεφο απ’ αμμόσκονη και φως, 
Με τ’ ανοιξιάτικου πρωινού τις ηλιαχτίνες 
κινούνε, κι έρχονται, και φτάνουνε, καθώς 
-σμήνος χαρμόσυνο- οι μικρές μας χρυσαϊτίνες. 
 
Ξαναγυρνούν οι ουρανοί οι λησμονημένοι… 
Μεθυστικός δονεί στα στέρνα μας σεισμός. 
Στ’ ακροθαλάσσι μας φτεροκοπούν αλκυόνες. 
Περνάει φλογάτη μια βραγιά από ανεμώνες, 
που τις μαστίγωσε ο χιονιάς, κι’ ο φασισμός. 
 
Καλωσορίσατε. Σα φύλλα από βιολέττες, 
τα λόγια αυτά από τα τραγούδια μου μαδώ, 
καθώς ο μπάτης το μαντήλι μου φουσκώνει 
Πάω να σας δείξω ουρανό –και δείχνω σκόνη… 
Δεν έχουμε άλλο τίποτα εδώ. 
 
Περνάει η γυναίκα, -η Ανδρομάχη η Ηγερία… 
Περνάει μαζί της η φωτιά κα το νερό. 
Μα οι ραβδισμοί βαρειά τα γόνατα λυγάνε. 
Ά! Τη γυναίκα, που δεν πρέπει να τη χτυπάνε 
ούτε και με της μύγας το φτερό. 
 
Πρώτη περνά –παραμερίστε να διαβεί- 
Περνάει πικρή, βαλαντωμένη, η νέα μητέρα. 
Μικρή τρυγόνα, δίχως ταίρι και φωλιά. 
Η αυγουστιάτικη περνάει μοσκοβολιά, 
της νέας μας θρησκείας η πλατυτέρα. 
 
Περνάει η Μάνα –γονατίστε- η μαύρη Μάνα- 
Στήθος κλειστό σαν ιερό εκκλησιάς βουβής. 
Μερονυχτίς ηχολογάνε νοερά της, 
τα Σκοπευτήρια που ματώσαν τα όνειρά της, 
καταμεσίς στο πανηγύρι της ζωής.  
 
Περνούν οι ωραίες –ωραίες όλες, ως τη μια: 
Τα έκθαμβα μάτια, τ’ ανυπόμονα τα χείλη.. 
Περνάει η νέα Ελληνίδα η ανθοστήλη. 
Όλες ωραίες –ωραίες όλες- ως τη μια. 
Για να περάσουνε πετούμε τις πληγές μας- 
γιασεμιά… 
  



Λεύκες ολόρθες που εθροούσατε μακρυά μας 
τρεις αργοκίνητους αιώνες, τρεις χρονιές.  
Σήμερα θύελλα, αύριο πείνα –οι παγωνιές. 
Ζούσατε κάτω απ’ τη βροχή κι’ απ’ τη στοργή μας 
(μια βαρβαρότητα όλη η μέρα σας ωμή) 
Με λίγα ψίχουλα από ελπίδα και ψωμί. 
 
Ά, τα τραγούδια που θα λέαμε στη χαρά μας… 
Τάπαμε κλάματα τρεις χρόνους στη σειρά, 
για τα χαμένα καλοκαίρια –τα παιδιά μας, 
που άφησαν βίαια τη ζωή με μια κραυγή, 
και το γαρούφαλο του έρωτα απ’ το στόμα 
τους το φορέσανε στο στήθος μια πληγή. 
 
Και τα κορίτσια, τ’ ανθισμένα, ωραία, κορίτσια. 
Που ακινητούν σε κοιμητήρια βραδυνά, 
λιγνά φυτά, κεραυνωμένα απ’ το δρολάπι, 
πούφυγαν άξαφνα απ’ το πλάι σας με ένα «αχ»!... 
πριν να προφτάσουν να στενάξουν απ’ αγάπη. 
 
Μα ας τη σκορπίσουμε τη θλίψη αυτή την ώρα. 
Κι ας ξεδιπλώσουμε στον ήλιο τη χαρά. 
Καλωσορίσατε! Κι’ οι γάζες μας μαντήλια! 
(Ά, τι γλυκά η πληγή μας τώρα που πονεί…) 
Καλωσορίσατε! Ξεβράχνιασε η φωνή! 
 
Ω, εσύ, γυναίκα, οπτασία λησμονημένη… 
Μικρή παιδούλα, μάνα, κόρη αυριανή… 
Μέσα στα σπλάχνα σου βογγούνε οι σκοτωμένοι 
Και τραγουδούν οι αυριανοί μας ζωντανοί! 
 

  



Γυναίκες στη Μακρόνησο 

 
Νιάτα αποκλεισμένα από κάθε χαρά της ζωής. Ωστόσο τα κορίτσια βγήκαν βόλτα στα «Ηλύσια Παιδία» της 
Μακρονήσου. Είναι η παρέα μου. Από αριστερά Σιούρα, Ελένη, Αννούλα, Αλίκη, Νίτσα, Ιρμα, Μαρίνα, Αθηνά»  
(Από το βιβλίο της Νίτσας Γαβριηλίδου ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ – Απόψε χτυπούνε τις γυναίκες). 
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Σημείωση στο πίσω μέρος της φωτογραφίας: "Από τη Χίο στο Τρίκερι κι από το Τρίκερι στη "μεγάλη του γένους 
σχολή" για αναμόρφωση. απάνω: "1. Ευαγγελία Σιάντου, 2. Κατερίνα Γκούσκου, 3......, 4. Ανθούλα Εσπιέλη, 5. 
Ρίτσα Ραπίδου κάτω: 1..., 2. Στέλλα Σταυριανού, 3...., 4....  
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30 Ιανουαρίου 1950, Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΔΑΡΜΟΥ 
 
«Ώσπου έφτασε η 30 Ιανουαρίου. Μια ημερομηνία που έμεινε βαθιά χαραγμένη στη μνήμη κάθε 
γυναίκας που πέρασε από το Μακρονήσι. Μας ξυπνούν μέσα στ’ άγρια χαράματα. Οι σκηνές μας 
γέμισαν από ουρλιαχτά και βρισιές. Κλωτσούν τα στρώματά μας. «Την Παναγία σας Βουλγάρες, 
έφτασε η ώρα σας! Ξυπνήστε! Σήμερα θα σας πάρουμε το αίμα! Όλες έξω και κατεβείτε γρήγορα στο 
Θέατρο». Και τα μεγάφωνα να φωνάζουν συνέχεια: «Προσοχή! Προσοχή! Όλες οι γυναίκες του ΕΣΑΓ 
να κατέλθουν στο χώρο του Θεάτρου». 
Μισοκοιμισμένες ακόμη ψάχνουμε μες στο σκοτάδι ρούχα χοντρά για να ντυθούμε όχι τόσο για να μην 
κρυώσουμε, όσο να μην πονέσουμε από το ξύλο. Η επιθυμία για τη σωματική μας ανάγκη είναι έντονη 
μα και η παρουσία τους μες στη σκηνή μάς δυσκολεύει. Η κάθε μία βολεύεται όπως μπορεί, ακόμα και 
σε κονσερβοκούτια. 
Έξω το κρύο πολύ τσουχτερό. Ως και τα στοιχεία της φύσης τα βάλανε μαζί μας. Η ηθοποιός Αλέκα 
Παΐζη φορά τη γούνα της ανάποδα. Η Ίρμα της λέει πως μοιάζει με ανάποδη αρκούδα. Κι εκείνη, 
βλέποντας την Ίρμα να φορά παντελόνι, πάνω από αυτό χοντρό φόρεμα και τη ζακέτα της με 
κουκούλα, της απαντά: «Κι εσύ μοιάζεις με τρίπατο σπίτι». Προσπαθούμε να διασκεδάσουμε την 
αγωνία μας. 
Οι Αλφαμίτες μάς συνοδεύουν με ρόπαλα και βρισιές. Οι φωνές τους άγριες, κανιβαλικές, μας πήραν 
το κεφάλι. Είναι οπλισμένοι, λες και μας πάνε για εκτέλεση. Είναι χαράματα. Τα πρόσωπα όλων 
αγουροξυπνημένα. Αλαφιασμένες οι καρδιές. Μάτια ορθάνοιχτα που κοιτούν η μία την άλλη. Το 
βλέμμα των Αλφαμιτών βλέμμα μαστουρωμένων ανθρώπων. Μας κατεβάζουν στην πλατεία του 
Θεάτρου. 
Για μια στιγμή η Αννούλα μου δείχνει την ζωγράφο Κατερίνα Χαριάτη. Έχει τυλίξει το κεφάλι της με μια 
μαντήλα με κρόσσια και μοιάζει σαν τους κουρσάρους. Προσπαθούμε και οι δύο να κρύψουμε το 
νευρικό μας γέλιο, που συχνά μας βρίσκει όταν οι στιγμές είναι τραγικές. 
Στο Θέατρο μας διατάζουν να καθήσουμε κατάχαμα. Κουλουριαζόμαστε η μία δίπλα στην άλλη. 
Είμαστε καθισμένες πάνω στα πόδια μας. Γύρω από το τοιχάκι που έχει ο περίγυρος του Θεάτρου 
στέκονται Αλφαμίτες οπλισμένοι. Όλοι είναι σε κίνηση, όλοι φουριόζοι και βλοσυροί. Λες και κάνουν 
άμιλλα ποιος θα φανεί σκληρότερος από τον άλλο. Πάνω από χίλιες γυναίκες στριμωχνόμαστε η μία 
δίπλα στην άλλη, ενώ οι Αλφαμίτες φωνάζουν συνέχεια. «Όλες κάτω, καθίστε κάτω!», και οι 
σφυρίχτρες τους μας πήραν το κεφάλι. 
Φορτισμένες οι ψυχές μας, το μυαλό μας σταματά στη σκέψη τι θα γίνει τώρα, πώς θ’ αρχίσει το ξύλο 
με μας. Έχουμε ακούσει τόσα από τους άντρες. Με την αγωνία σε ένταση και με κομμένη την αναπνοή 
περιμένουμε. Τα όμορφα πρόσωπα των κοριτσιών μας τώρα γίνονται αγνώριστα. Φορέσανε τη μάσκα 
του τρόμου. 
Τα μικρά παιδάκια σφιγμένα γύρω από το λαιμό της μάνας τους παρακολουθούν ανυποψίαστα μα και 
τρομαγμένα. Όλες οι αισθήσεις μας σε υπερένταση. Ακούμε φωνές, προστάγματα στρατιωτικά, λες και 
πρόκειται να δοθεί μια στρατιωτική μάχη. Τα μεγάφωνα καλούν τους κουρείς του Τάγματος. 
Αστραπιαία κοιταζόμαστε όλες μεταξύ μας. «Να κατέλθουν οι γιατροί και οι τραυματιοφορείς του 
λόχου». Μερικές γυναίκες αποχωρούν. 
Όλοι οι αξιωματικοί του Α2 με τους Αλφαμίτες οπλισμένους βρίσκονται επί ποδός. Ανάμεσά τους και ο 
περιβόητος Ιωαννίδης της Χούντας, που φωνάζει: «Εμείς δεν είμαστε ανθρωπιστές, είμαστε κτήνη και 
θα σας εξοντώσουμε!». 
Στην εξέδρα εμφανίζεται ο Παπαγιαννόπουλος. Φοράει πάντα ένα δερμάτινο σακκάκι και παίζει το 
μαστίγιό του επιδεικτικά. Τα μεγάφωνα με τα συνθήματά τους εντείνουν την ψυχολογική πίεση των 
γυναικών. Άγριος και απειλητικός ο Παπαγιαννόπουλος μας λέει πως είναι η τελευταία ευκαιρία που 
μας δίνεται να φύγουμε στα σπίτια μας. Τα γραφεία του Α2 είναι ανοιχτά και μας περιμένουν. Μετά 
κοιτάζει την ώρα του και μας δίνει ακόμη ένα τέταρτο προθεσμία. Κάθε τόσο ξανακοιτάζει την ώρα του 
και μας λέει πως σε λίγο θα είναι πολύ αργά. 
Μερικές γυναίκες φεύγουν από το θέατρο, ενώ τα μεγάφωνα δεν παύουν να μας καλούν να περάσουμε 
από τα γραφεία να τακτοποιηθούμε. Οι Αλφαμίτες περιφέρονται ανάμεσά μας, μας προτρέπουν για τη 
δήλωση: «Τι καθόσαστε και δεν πάτε στο Α2. Τόσοι και τόσοι υπέγραψαν. Εσείς θα γίνετε ηρωίδες;» 
Όλες είμαστε σιωπηλές και μόνο η ανάσα μας ακούγεται βαριά. 



Σε λίγο φωνάζει να βγούνε έξω από το θέατρο οι ανταρτίνες, περίπου 120 γυναίκες, που ενώ 
υπέγραψαν στη Λάρισα, τις φέρανε επίτηδες μαζί μας από το Τρίκκερι για να πάρουν το απολυτήριο 
εδώ στη Μακρόνησο και να φανεί έτσι πως υπογράψανε πολλές γυναίκες. 
Στη συνέχεια διατάζει να πάρουν τα μωρά από τις μωρομάνες με τα λόγια: «Δεν είναι άξιες αυτές να 
μεγαλώνουν Ελληνόπουλα». Κι είναι άξιοι αυτοί που χωρίζουν το παιδί από τη μάνα. Άραγε 
σκεφθήκανε καθόλου οι δάσκαλοι αυτοί της «ηθικής αγωγής» τι αισθήματα δημιουργούσαν στις 
τρυφερές ψυχές των παιδιών οι φοβερές αυτές εικόνες, τι βιώματα θα μπορούσαν να σέρνουν σ’ όλη 
τους τη ζωή τα παιδάκια αυτά, καθώς βλέπανε να κλωτσούν τις μανάδες τους, να τις βρίζουν με τα 
χειρότερα λόγια, να τις ταπεινώνουν. 
Χθες ακόμα τα παιδάκια αυτά ψάχναν τις μανάδες τους μέσα ο’ εκείνο το αλαλούμ που δημιούργησαν 
τα καψόνια τους με τις μετακινήσεις μας στις σκηνές. Γι’ αυτό σήμερα τα έβλεπες να κρέμονται στο 
λαιμό της μάνας τους τόσο σφιχταγκαλιασμένα. Οι δήμιοι όμως τ’ άρπαξαν με το ζόρι. Και το κλάμα 
των παιδιών αντήχησε πάνω σ’ όλο το Μακρονήσι. Έσχισε τις καρδιές όλων μας. Κι όλα αυτά για να 
εκβιάσουν τις μανάδες τους και να πάνε να υπογράψουν ένα χαρτί που θα λέει: «Όλως αβιάστως και 
αυθορμήτως αποκηρύσσω με όλην την δύναμιν της ψυχής μου τον ξενοκίνητον συμμοριτισμόν, το 
εθνοκτόνον ΚΚΕ και τας παραφυάδας αυτού…». Αυτή ήταν η «δήλωση μετανοίας». 
Μα όσο έβλεπαν πως καμιά δεν κουνιόταν από τη θέση της, τόσο σκύλιαζαν ή αρχίζαν τις κλωτσιές 
και τα μαλλιοτραβήγματα. 
Κάποιος Αλφαμίτης τραβάει μέσα από το σωρό μια κοπέλα και την αρχίζει στο ξύλο εκεί μπροστά στα 
μάτια μας. Είναι η Άννα Δαγκλή. Την χτυπάει στο πρόσωπο, τραβάει τα μαλλιά της και την κατηφορίζει 
προς τη θάλασσα. Ένας άλλος ποδοπατά με τις αρβύλες του μια γυναίκα και την βρίζει συνέχεια. Τα 
νεύρα μας που έχουν δοκιμαστεί τόσο πολύ από το πρωί κοντεύουν να σπάσουν, τα μάτια μας 
συνέχεια καρφωμένα στις κινήσεις των Αλφαμιτών, που μπήκανε τώρα ανάμεσά μας και ψάχνουνε 
γνωστές τους. Μας κλωτσούν, μας χλευάζουν. 
Σε λίγο ο Παπαγιαννόπουλος διατάζει: «Να σηκωθούν οι καθοδηγήτριες Σιάντου, Καραγιώργη, 
Παΐζη». Τις βγάζουν από το Θέατρο και τις οδηγούν για την απομόνωση, ενώ ο Παπαγιαννόπουλος 
φωνάζει: «Καθ’ οδόν, καθ’ οδόν». Και οι Αλφαμίτες να τις χτυπούν συνέχεια στα πόδια. 
Τα μεγάφωνα δεν λεν να σωπάσουν κι εμείς ξυλιασμένες από το τσουχτερό κρύο του Γενάρη με 
μουδιασμένα τα πόδια και νηστικές περιμένουμε με αγωνία να δούμε πώς και πότε θα τελειώσουν όλα 
αυτά. 
Για μια στιγμή κάποιος αναγνωρίζει την Αννούλα. «Εσύ δεν είσαι του Γιάννη Ποσάντζη η αδελφή;» 
Όπως βρίσκομαι δίπλα της η καρδιά μου κοντεύει να σπάσει. Τώρα λέω θα τις φάει. Θα την πάρει από 
κοντά μας. Ακούω το μπάτσο μα την αισθάνομαι δίπλα μου. Η Αννούλα γυρίζει προς την πλευρά μου. 
Τα πράσινα μάτια της μου χαμογελούν αινιγματικά. 
Μέσα σ’ αυτό το κλίμα της έντασης και της ψυχολογικής βίας, ζήσαμε αρκετές ώρες στο χώρο του 
θεάτρου, όταν ακούσαμε τον Παπαγιαννόπουλο να μας κάνει την τελευταία του προειδοποίηση. Για 
μας, τα «γύναια» δεν θα υπάρξει κανένας πλέον οίκτος και μας παραδίδει στα χέρια των Αλφαμιτών. 
Οι μαστόροι αυτοί της βίας και του εγκλήματος ξέραν τι είχαν να κάνουν και με μας, το πρόγραμμά 
τους το εφάρμοσαν τόσες φορές με τους άντρες. Ήταν το ίδιο, το ξέραν απ’ έξω κι ανακατωτά. 
Μας διατάζουν να μπούμε σε πεντάδες και στη συνέχεια μας οδηγούν προς τις σκηνές, που είναι 
στημένες, άδειες και μας περιμένουν. Μας βάζουν από σαράντα γυναίκες στην κάθε μία. Κάθε σκηνή 
θα ζήσει το δικό της ξεχωριστό δράμα. Η σκηνοθεσία κι εκεί είναι έτοιμη. Διακρίνεις μερικά φορεία και 
τους Αλφαμίτες με το περιβραχιόνιο και τον κόκκινο σταυρό στο χέρι. Θα μας χρειαστούν για τις 
πρώτες βοήθειες. 
Όλοι τους οπλισμένοι με πιστόλια στη μέση και στα χέρια ο καθένας κρατεί κι από κάτι ξεχωριστό. 
Βούρδουλα, συρματόσχοινα, βούνευρα, γκλομπ, όλα ήταν στην ημερησία διάταξη. Μα αυτά τα 
βλέπουμε. Κείνα που ήταν χειρότερα ήταν οι λάμες οι μεταλλικές που φορούσαν μερικοί μέσα στα 
γάντια τους. Αν τύχαινε κι έτρωγες κανένα μπάτσο από το χέρι εκείνο, μπορούσες να ‘χανες και την 
ακοή σου. Τα ξέραμε, μας τα είπαν όλα στο επισκεπτήριο οι δικοί μας. 
Η παρέα μας στριμώχνεται σε μια γωνιά της σκηνής. Οι αδελφές Ελένη και Αθηνά Βασιλείου, η Ίρμα 
Τερζάκη, η Μαρίκα Γαλέου, η Αννούλα Ποσάντζη, η Σιούρα και Αλίκη Ιωαννίδου κι εγώ. 
Εμείς που είμαστε μια παρέα πολύ εύθυμη γενικά, τώρα μας έχει πιάσει το σοβαρό μας. Στεκόμαστε 
αμίλητες και αποφεύγουμε να κοιτάξουμε η μία την άλλη, κυρίως εγώ με την Αννούλα, γιατί δεν τόχουμε 
τίποτε ν’ αρχίσουμε τα νευρικά μας γέλια. Πάντα σε τέτοιες τραγικές στιγμές λες και το βλέμμα της 
Αννούλας ήταν το καμπανάκι πούδινε το σύνθημα να κυριευτούμε από τ’ ανεξήγητα αυτά γέλια. 



Σε λίγο αρχίζουν ν’ αρπάζουν διάφορες κοπέλες και να τις βγάζουν έξω από τη σκηνή. Δεν ξέρουμε 
πού τις παν, τι τις περιμένει. Κάθε φορά που άνοιγε το πανί της πόρτας, μας έπιανε ταχυπαλμία. 
Αναρωτιόμασταν ποιανής θα είναι τώρα η σειρά. Βγάζουν έξω κυρίως νέες κοπέλες και η αγωνία για 
την τύχη τους μας αναστατώνει. Καταλαβαίνουμε από τις φωνές τους πως τις οδηγούν προς τα κάτω. 
Άλλοτε πάλι παίρναν από το σωρό καμιά κοπέλα και την αρχίζανε στο ξύλο εκεί μπροστά στα μάτια 
όλων μας. Οι σκηνές ανατριχιαστικές. Η αγωνία αρχίζει να μας κυριεύει. Όσο βλέπουμε κι ακούμε τον 
βούρδουλα να πέφτει πάνω στα κορμιά των γυναικών τόσο σφιγγόμαστε η μία δίπλα στην άλλη. Σε 
κάθε ερώτηση του Αλφαμίτη «θα κάνεις δήλωση εσύ;» άκουγες ένα τρανταχτό «όχι!». Λες και 
πεισμάτωσαν οι γυναίκες και η φωνή τους ακουγόταν τόσο αποφασιστική. 
Κάποιος Αλφαμίτης παίρνει από την παρέα μας την Ελένη και την Αθηνά. Οι κραυγές των γυναικών 
όσο πάνε και περισσεύουν. Η ένταση μέσα στη σκηνή κορυφώνεται, καθώς τους βλέπουμε να 
τραβολογάνε στο κέντρο της σκηνής κι άλλες κοπέλες για ξύλο. Τα μελανιασμένα κορμιά των γυναικών 
που χτυπήθηκαν και κείτονται στη μέση της σκηνής μάς αγριεύουν. Με χτυποκάρδι περιμένει η κάθε 
μία τη σειρά της κι αυτή η αγωνία και η υπερένταση μ’ έχει χτυπήσει άσχημα στο στομάχι. Πονάω 
ανυπόφορα. Δεν μπορώ να καθήσω, μα και να ξαπλώσω φοβάμαι. Απαγορεύεται. 
Σε λίγο ακούμε το διάλογο ενός Αλφαμίτη με τη Σιούρα. Άγριος κι έξαλλος τη ρωτά αν θα κάνει δήλωση 
και μετά της πετά τη φράση: «Εσύ δεν ξέρεις τίποτα από το φόνο;». Και η Σιούρα όλο αγωνία γυρίζει 
να μας δει με μάτια γεμάτα ερωτηματικά: «Καλέ, για ποιό φόνο λέει;». Νόμιζε πως πραγματικά είχαν 
σκοτώσει κάποιαν. 
Στη συνέχεια ρωτά την Ίρμα πού ήταν οργανωμένη κι η Ιρμα του απαντά: «ανακριτής είσαι εσύ; Ό,τι 
είχα να πω το είπα στην ανάκριση». Φουριόζος τότε αυτός την τραβά από την κουκούλα της και τη 
βγάζει έξω. Ένας άλλος Αλφαμίτης από τον Κολωνό βγάζει σε λίγο και την Αννούλα. Η παρέα μας 
αρχίζει ν’ αραιώνει. Όλες έχουμε χάσει το χρώμα μας. Ο παροξυσμός στο στομάχι μου όσο πάει και 
δυναμώνει. Ο πόνος χτυπάει τώρα και πίσω στην πλάτη. Η Αλίκη μου λέει να ξαπλώσω και τα κορίτσια 
στέκονται μπροστά μου, γιατί απαγορεύεται να είμαστε ξαπλωμένες. Η Αλίκη -ας είναι οδοντογιατρός-
, με ρωτά κάθε τόσο για το στομάχι μου, σα να θέλει να κάνει τη δική της διάγνωση. 
Τα βογγητά των γυναικών που χτυπήθηκαν έχουν γεμίσει τη σκηνή. Αρχίζουμε να τρέμουμε με όσα 
βλέπουμε τριγύρω μας και δεν περιμένουμε πότε θα τελειώσουν. Όλες έχουμε αγριευτεί. Λες και ζούμε 
κάτι σαν τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. Σε κάθε βουρδουλιά που πέφτει, τιναζόμαστε κι εμείς σαν 
αυτόματα. Μερικές ηλικιωμένες τολμούν να τους πουν: «Τα παλικάρια δεν κάθονται να χτυπούν 
γυναίκες, αλλά στέκονται δίπλα σ’ αυτούς τους έγκλειστους στην απομόνωση». Και τότε από τα νεύρα 
τους γαμ…σαν Χριστούς και Παναγίες. Άλλοι τα παρατούσαν και έφευγαν κι άλλοι βαρούσαν με τα 
ρόπαλά τους πιο λυσσαλέα. 
Καμιά από τις γυναίκες που ζήσαμε τη Μακρόνησο δεν θα ξεχάσει το τι ζήσαμε μέσα στις σκηνές αυτές. 
Σε λίγο μέσα σ’ εκείνη την κόλαση ακούμε τις σφυρίχτρες να βαράνε διάλυση. Αλαφιασμένα ουρλιαχτά: 
«Όλες να βγούνε έξω!». Δεν ξέρουμε τι σημαίνει. Τι θα μας κάνουν τώρα; Πού θα μας πάνε; Ακούμε 
πως πρόκειται για συσσίτιο. Πάλι καλά που σκάφτηκαν να μας ταΐσουν. Την πείνα την είχαμε ξεχάσει 
τελείως. 
Κατηφορίζουμε προς τα καζάνια μπουλούκι ολόκληρο. Αυτό δείχνει πως μείναμε ακόμη πολλές. Άλλες 
τρέχουν ολοταχώς στους καμπινέδες. Κρατούμε με τα δυο χέρια τα τσίγκινα πιάτα μας. Φοβόμαστε 
μην τα πάρει ο δυνατός αέρας. Μπροστά στην κουζίνα σχηματίστηκε μια μεγάλη ουρά. Κρεμόμαστε 
εκεί όρθιες από την αχνιστή κουτάλα. Από χθες βράδυ έχουμε να βάλουμε μπουκιά στο στόμα μας. Οι 
άντρες της κουζίνας μας σερβίρουν με συμπάθεια και πόνο μια ζεστή φασολάδα κι εμείς άπληστες και 
νηστικές την καταβροχθίζουμε με λαιμαργία. Το ότι ζεστάναμε το έντερό μας κάτι ήτανε κι αυτό. 
Τώρα ξανασμίξαμε όλες της παρέας μας. Η Ίρμα μας διηγείται πως την πήγε ο Αλφαμίτης σε μια σκηνή 
μόνη της και την άρχισε στα χαστούκια. Μα όταν για μια στιγμή αυτός βγήκε έξω, εκείνη τόσκασε και 
μπήκε σε άλλη σκηνή. Την Ελένη και την Αθηνά τις γνώρισε ένας Αλφαμίτης από τον Κολωνό και τις 
πήγε στα γραφεία του Α2 για «αλφάδιασμα»*, το ίδιο και την Αννούλα. 
Η παρέα μας, όπως και η παρέα της καθεμιάς στην εξορία πήρε τη θέση της μάνας, της αδελφής. Γι’ 
αυτό τρέμαμε τόσο πολύ η μία για την άλλη. Μέσα σ’ αυτές τις εφιαλτικές στιγμές ξεχάσαμε τα σπίτια 
μας. 
Αφού πέρασε η προθεσμία που μας έδωσαν για φαγητό ξανάρχισαν οι σφυρίχτρες και τα ουρλιαχτά 
τους ν’ ανεβούμε για τις σκηνές. Λαχανιασμένες τρέχουμε να προλάβουμε τους καμπινέδες, να 
πλύνουμε το πιάτο μας στη θάλασσα. Συνωστιζόμαστε πάνω στ’ απόκρημνα βράχια της Μακρονήσου. 



Τώρα έχει πια σκοτεινιάσει και το νησί με τις μαύρες σκηνές στη σειρά παίρνει μια πένθιμη όψη. 
Βαραίνει η ψυχή κι η αντοχή αρχίζει να μας εγκαταλείπει. Ας ήτανε για λίγο να μπορούσαμε να 
ξαποστάσουμε, να γείρουμε κάπου το κεφάλι μας απαλά, να ξεκουραστούμε. Μα οι Αλφαμίτες άρχισαν 
πάλι να μπαινοβγαίνουν στις σκηνές μας. Αυτή τη φορά κρατούν φακούς στα χέρια τους, γιατί μόλις 
που διακρίνεις τις σκιές από τα κορμιά μας. 
Οι Μυτιληνιές σταθήκανε μπροστά στην πόρτα για να κρύψουν τα κορίτσια πίσω από τις βράκες τους. 
Όλες οι ηλικιωμένες προσπαθούν να προστατέψουν τα κορίτσια, που άρχισαν να τα δέρνουν με 
περισσότερη μανία και να ουρλιάζουν: 
«Πάρτε το χαμπάρι. Μόνες μείνατε! Όλες οι άλλες έχουν υπογράψει». Καμιά μας δεν τους πιστεύει. 
Και μέσα στη σιωπή, στ’ αυτιά μας φτάνει ένας πένθιμος ήχος. Θάλεγες πως παραμίλαγε κάποιο 
κοριτσάκι. Τσιτωμένα τ’ αυτιά όλων μας να πιάσουμε τα λόγια που λέει. Κι από στόμα σε στόμα 
μαθαίνουμε πως είναι η Βαγγελιώ Σκευοφύλακα, που ουρλιάζει από τους πόνους, καθώς φωνάζει 
στον Κατσιμίχα: «Χτύπα, ρε φασίστα, χτύπα όσο θες, μα εγώ το αίμα του αδερφού μου δεν θα τ’ 
απαρνηθώ» και η Βαγγελίτσα ήταν μόλις δεκαεφτά χρονών και σαν τη Βαγγελίτσα φάγανε ξύλο 
πολλές. 
Καμιά μας δεν θα ξεχάσει το φτερούγισμα εκείνο της ψυχής μας τη βραδυά εκείνη με τους φακούς. Να 
πλανιέται τρεμάμενη η ψυχή σου μέσα στο σκοτάδι και απότομα να σταματά μπροστά σου το 
εκτυφλωτικό φως των φακών. Η χαμένη έκφραση των κοριτσιών που τις τραβολογούσαν από το χέρι 
για να τις πάνε άλλες στα γραφεία για «αλφάδιασμα», άλλες σε μοναχικές σκηνές, άλλες στα βράχια 
κοντά στη θάλασσα και άλλες να τις χτυπούν βάναυσα εκεί μπροστά μας. 
Μένουν βαθιά χαραγμένες οι εικόνες εκείνες του ξυλοδαρμού και των βανδαλισμών πάνω στα κορμιά 
των γυναικών. Μάλιστα τις διατάζουν να βγάλουν τα παλτά τους για να γίνονται πιο αισθητά τα 
χτυπήματα καθώς σφύριζε ο βούρδουλας πάνω στο κορμί τους. Κι έρχεσαι κι αναρωτιέσαι: Αλήθεια, 
πώς μπόρεσαν παιδιά του ελληνικού λαού να σηκώσουν τα ρόπαλά τους και να χτυπήσουνε γυναίκες; 
Αυτό, λοιπόν, ήταν το σχολείο της «αναμόρφωσης», που το ευλογούσαν τόσες «εξέχουσες 
φυσιογνωμίες» του πνευματικού μας κόσμου; Σε αυτήν την κατάντια θα τους οδηγούσε το σύστημα 
της Μακρονήσου για να βλέπουμε τώρα μπροστά μας τα παιδιά αυτά να μαστιγώνουν ανελέητα 
ανυπεράσπιστες γυναίκες; Μ’ αυτή την διαπαιδαγώγηση θα μεταμόρφωναν τα παιδιά αυτά, για να τα 
εντάξουν μετά στους κόλπους της πατρίδας; 
Δεν πέρασε όμως πολλή ώρα και σε λίγο ακούμε από τα μεγάφωνα πως θα επιτραπεί στις γυναίκες 
του ΕΣΑΓ και δεύτερο επισκεπτήριο. Η διοίκηση θα σκέφθηκε πως η στιγμή είναι κατάλληλη. Έτσι με 
το σούρουπο, όταν αρχίζει να σε τυλίγει περισσότερος φόβος και αγωνία, να ξαναρθούμε σ’ επαφή με 
τους άντρες μας, τ’ αδέλφια μας, τους πατεράδες μας. Μετά το ξύλο όλο και θα είχαν την αγωνία μας. 
Όλο και θα μπορούσαν να μας επηρεάσουν για να μην πάθουμε τα χειρότερα. 
Κι έβλεπες ο ένας να ψάχνει να βρει τον άλλον. Κι άκουγες ονόματα και ρωτούσαν ποιές χτυπήθηκαν 
και τρέχανε να βρούνε τις δικές τους. Και τα μεγάφωνα να φωνάζουν ασταμάτητα: «Φαντάροι και 
ιδιώτες πάρτε τις γυναίκες σας. Μην τις αφήσετε εδώ τη νύχτα που μας έρχεται! Σε λίγο μπορεί να είναι 
πολύ αργά!». 
Έτσι πολλές γυναίκες που άντεξαν τόσες ταλαιπωρίες στη μακρόχρονη εξορία τους, τώρα γιατί ο 
άντρας τους είχε υπογράψει και ανησυχούσε γι’ αυτές, πήγαιναν και υπέγραφαν. 
Όλες μας με την αγωνία στο πρόσωπο δεν περιμένουμε πότε να φέξει. Είμαστε σίγουρες πως το φως 
της ημέρας θ’ απαλύνει τον πόνο μας, θα συνεφέρει το νου μας. Το μόνο που μας δίνει κουράγιο είναι 
το φως της αυγής, που δισταχτικά απλώνεται πάνω στις σκηνές μας. Είναι σίγουρο πως η μέρα θα 
μας ηρεμήσει και το φως θα διώξει τη σκοτεινιά της ψυχής και της φύσης. Με το φως ο νους είναι πιο 
ήμερος, οι δυνάμεις και το κουράγιο δυναμώνουν. 
Όταν κάποτε πήρε τέλος η εφιαλτική αυτή νύχτα, άρχισαν να κυκλοφορούν και τα πρώτα νέα: «Η 
Βαγγελιώ Σκευοφύλακα σακατεύτηκε από το ξύλο- έχασε τα λογικά της. Η Σόνια Κώνστα και η Στέλλα 
Παπαλώκα πάθανε εγκεφαλική διάσειση. Η Ελένη Λαμπάκη χτυπήθηκε άσχημα στο κεφάλι. Την Νίκη 
Σιαφλέκη την είδε η Αννούλα μέσα στο αίμα». 
Από παντού μαθαίνουμε το πιο συνταρακτικό νέο. Κάτι αιματώματα και χτυπήματα από κλωτσιές αυτά 
δεν θεωρούνται άξια λόγου. Στη δική μας σκηνή βλέπουμε κατάχαμα την Κασιανή Καρζή πρησμένη 
σαν μπαλόνι να μην μπορεί να σηκωθεί, το ίδιο και η Παρθένα Χαρμανίδου. Αρχίζουν να κουβαλούν 
όλες τις χτυπημένες σε κάτι πρόχειρες σκηνές, τα λεγάμενα αναρρωτήρια, στις οποίες «ανανήψαντες» 
γιατροί δώσανε τις πρώτες βοήθειες. 



Κι έβλεπες κορμιά μελανιασμένα, πόδια με μώλωπες, πρησμένα, εγκεφαλικά κατάγματα, γυναίκες 
μέσα στα αίματα, άρρωστες σε κακά χάλια, ήταν ένα θέαμα φριχτό. 
Εκείνο το βράδυ που αποφάσισαν να χτυπήσουν τις γυναίκες, όλες οι σκηνές των φαντάρων, όλοι οι 
κλωβοί των ιδιωτών, ακόμα και οι χαράδρες είχαν βουβαθεί όλες. Του καθενός η σκέψη κείνο το βράδυ 
πετούσε στις γυναίκες. Ο πατέρας που είχε την κόρη του, ο γιος τη μάνα, την αδελφή του, όλων η 
σκέψη βρισκόταν στον κλωβό των γυναικών. Το βράδυ εκείνο μία μόνο σκέψη κυριαρχούσε στη 
Μακρόνησο: ΑΠΟΨΕ ΧΤΥΠΟΥΝΕ ΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ! 
Κι οι γλάροι, που πετούσαν πάνω στην αφρισμένη θάλασσα, λες και αγρίεψαν κι αυτοί και βάλθηκαν 
να μεταφέρουν με τα κρωξίματά τους τα νέα του ξυλοδαρμού των γυναικών στην άλλη άκρη. Οι 
νοσοκόμοι, που μπαινόβγαιναν στις σκηνές, μάς λέγανε να κάνουμε υπομονή κι όπου νάναι θα 
τελειώσει, έξω η διεθνή κοινή γνώμη διαμαρτύρεται έντονα για μας και η εφημερίδα «ΜΑΧΗ», η μόνη 
αριστερή εφημερίδα που κυκλοφορεί, γράφει συνέχεια για τις γυναίκες». 
 
*αλφάδιασμα: επίμονη «κατήχηση» από τους Αλφαμίτες, πλύση εγκεφάλου. 
 
Πηγή: Γαβριηλίδου Νίτσα, Μακρόνησος. Απόψε χτυπούνε τις γυναίκες-Μαρτυρία-/  
ΜΑΚΡΟΝΗΣΟΣ ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ https://www.makronissos.org/wp-content/uploads/2015/05/16931.pdf 
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Βαγγελίτσα Σκευοφύλακα 

 

 
Μακρόνησος: Το κορίτσι με τις κοτσίδες, η Βαγγελίτσα Σκευοφύλακα, σε λίγο θα έχει παραλογίσει 
από το ξύλο 
 
«Ποιόνε ν’ αποκηρύξω μωρέ; Το αίμα του αδερφού μου; Δεν αποκηρύσσω τίποτα! 
Σκευοφύλακα με λένε. Ναι. Δεκαεφτά χρονών. Τι θέλετε από μένα φασίστες; Χτυπάτε, χτυπάτε! 
Σκυλιά, φασίστες, χτυπάτε, χτυπάτε!» 
 
(Μαρτυρία Ναταλίας Αποστολοπούλου.) 
«Δεκαπέντε χρονών έφτασε στο στρατόπεδο (στο Τρίκερι) η Βαγγελίτσα … πάνω στους παιδικούς 
ώμους της κουβάλαγε τη σκληρή εμπειρία της από τα βασανιστήρια της στην Ασφάλεια και τον 
αγιάτρευτο πόνο για τον εκτελεσμένο αγωνιστή αδερφό της. 
Στο Μακρονήσι, την ημέρα του βασανισμού, ένας γεροδεμένος αλφαμίτης την άρπαξε από τις κοτσίδες 
και την ταρακούναγε: 
-Μίλα θα κάνεις δήλωση; Θα αποκηρύξεις; 
-Όχι, απάντησε η εξόριστη. 
Εκείνος σήκωσε το βούρδουλα και την έδερνε αλύπητα. 
-Μίλα θα αποκηρύξεις; ξαναρώτησε. 
-Ποιόν ν’ αποκηρύξω, μωρέ, το αίμα του αδερφού μου; Δεν αποκηρύσσω τίποτα! Σκευοφύλακα με 
λένε…χτυπάτε, φασίστες. Χτυπάτε σκυλιά. Δεν αποκηρύσσω το αίμα του αδερφού μου… Την άλλη 
μέρα τη μεταφέρανε στο αναρρωτήριο μαζί με τις άλλες σακατεμένες. 
Την Τρίτη ημέρα από τους φριχτούς πόνους και την αϋπνία, η Βαγγελίτσα έχασε τα λογικά της κι έπεσε 
σε αφασία''. 
 
 
  



«Έστιν ουν επιστήμη δόξα αληθής μετά λόγου»  
Δυστυχώς κάποιοι παρουσιάζουν τις εικασίες τους ως πραγματικά γεγονότα, χωρίς να ενδιαφερθούν 
να ερευνήσουν και να τεκμηριώσουν και ακόμα χειρότερα, πανεπιστημιακοί καθηγητές τις 
αποδέχονται de facto. Συγκεκριμένα, σε Διπλωματική Εργασία του ΕΑΠ, με ημερομηνία Ιουλίου του 
2018 διάβασα με έκπληξη:  
 
«Η Βαγγελιώ Σκευοφύλακα ήταν 17 ετών και πέθανε από εγκεφαλική διάσειση»!!!!!!! 

 
 
 
 
Την Κυριακή 21 Μάη 2017, πραγματοποιήθηκε Εκδήλωση τιμής για τους εκτελεσθέντες Ταυριώτες 
μαχητές του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, στο μνημείο Χαμοστέρνας (Χαμοστέρνας και Χάρμανλη). 
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν παλαίμαχοι αγωνιστές καθώς και η Βαγγελιώ Ράμου - 
Σκευοφύλακα, Μακρονισιώτισσα και τελευταία επιζήσασα αγωνίστρια από τα «Αετόπουλα» 
στον Ταύρο, της οποίας ο αδερφός Σκευοφύλακας Γιάννης ήταν ένας από τους πεσόντες που 
ακούστηκαν στο προσκλητήριο νεκρών.  
https://www.902.gr/eidisi/politiki/130045/ekdilosi-timis-kai-mnimis-gia-toys-ektelesthentes-tayriotes-mahites-toy-eam 
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Μακρόνησος 16/9/2018 

 
Βαγγελιώ Σκευοφύλακα (Μακρονησιώτισσα) 
Ο κόσμος να μάθει 
«Η σωτηρία της Μακρονήσου αποτελεί μέρος της «επιβίωσης» της ιστορικής μνήμης για την Ελλάδα 
του 20ού αιώνα. Σε έναν τόπο μαρτυρίου όπου άνθρωποι βασανίστηκαν για τις ιδέες και τα «πιστεύω» 
τους. Άνθρωποι που αν το σκεφτείς πραγματικά τι είχαν κάνει: είχαν πολεμήσει στην κατοχή για να 
φύγουν οι Γερμανοί και να είναι η Ελλάδα ελεύθερη. 
Το αντάλλαγμα για πολλούς απ’ αυτούς, το πέρασμα από τη Μακρόνησο και η καθημερινή ακροβασία 
ανάμεσα στη ζωή και στον θάνατο. Είναι κάτι το τραγικό, που αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να το 
καταλάβεις. 
Εμείς που το ζήσαμε στο πετσί μας θέλουμε ο κόσμος σήμερα να καταλάβει και να μάθει την 
πραγματική αλήθεια και μόνον εάν σωθεί η Μακρόνησος κάτι τέτοιο θα γίνει πραγματικότητα». 
 

 


