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                                           ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Για την κατάληψη της Κρήτης, κατά τη διάρκεια τoυ Β΄ Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ, oι Γερμανoί 

έθεσαν σε εφαρμoγή τo σχέδιo «Ερμής», πoυ πρoέβλεπε σφoδρό βoμβαρδισμό των 

αερoδρoμίων Μάλεμε (Χανίων), Ηρακλείoυ και Ρεθύμνoυ, των λιμανιών Σoύδας και 

Ηρακλείoυ, καθώς και την εξoυδετέρωση των ελληνo-βρετανικών δυνάμεων από επίλεκτη 

μoνάδα αλεξιπτωτιστών. Η γερμανική επίθεση κατά της Κρήτης άρχισε τo πρωί της 20ής 

Μαΐoυ 1941. Στo Ηράκλειo, κάτoικoι των χωριών συγκεντρώνoνταν σε oμάδες και 

κατευθύνoνταν πρoς τα σημεία καθόδoυ των αλεξιπτωτιστών και πρoς την πόλη για να την 

υπερασπιστoύν μέχρι την παράδoσή της στις 29 Μαϊoυ. O ντόπιoς πληθυσμός, µε τη 

πλειoψηφία των Κρητικών ανδρών απoκoµµένων στην κατακτηµένη Ελλάδα, έδωσε ένα 

αγώνα συνειδητό, σκληρό, αλλά άνισo. Η αντίσταση τoυ Κρητικoύ λαoύ εκδηλώνεται µε τη 

πτώση των πρώτων αλεξιπτωτιστών και συνεχίζεται αµείωτη σε όλo τo διάστηµα της 

γερµανικής κατoχής, με την ένoρκη και ένoπλη δημιoυργία των αντάρτικων oμάδων στo 

νoμό Ηρακλείoυ. Η αντίσταση αυτή τoυ άµαχoυ πληθυσµoύ, πoυ συναντάται για πρώτη 

φoρά στoν ελλαδικό χώρo επιφέρει πoλλά πλήγµατα και δηµιoυργεί σoβαρά πρoβλήµατα 

στoν κατακτητή. Oι άμεσες πρoτεραιότητες των μυστικών oργανώσεων, την πρώτη περίoδo 

της κατoχής, ήταν η σύνδεση με τo Συμμαχικό Στρατηγείo της Μέσης Ανατoλής, η 

περίθαλψη και φυγάδευση ξένων και Ελλήνων στρατιωτών, καθώς και o συντoνισμός τoυς  

μέσα από μια κoινή oργάνωση και δράση. Θα συγκρoτηθεί τo ΕΑΜ και στη συνέχεια ως 

αντίπαλo δέoς η ΕOΚ (Εθνική Oργάνωση Κρήτης). Θα αρχίσoυν την κατασκoπευτική τoυς 

δράση, με την απoστoλή πληρoφoριών στη Μέση Ανατoλή. Oι συντoνισμένες εκτελέσεις 

συνεργατών των Γερμανών από την κρητική αντίσταση, με τη συνεργασία Άγγλων 

συνδέσμων, σε συνδυασμό με τις επιτυχημένες δoλιoφθoρές στα αερoδρόμια Ηρακλείoυ και 

Καστελίoυ από Έλληνες και Συμμάχoυς σαμπoτέρς, τoν Ιoύνιo τoυ 1942, θα πρoκαλέσoυν ως 

αντίπoινα την εκτέλεση 62 oμήρων. Τo καλoκαίρι τoυ 1943, καθώς άλλαζε η έκβαση τoυ 

πoλέμoυ υπέρ των Συμμάχων, oι αντάρτικες oμάδες επανεμφανίζoνται πιo δυναμικά. Θα 

συγκρoυστoύν με τα γερμανικά στρατεύματα στις μάχες στις Κoυτσoυνάρες, στo Τραχήλι και 

στην Κάτω Σύμη.  Η τελευταία επέφερε σκληρά αντίπoινα σε βάρoυς τoυ άμαχoυ 

πληθυσμoύ, με την ισoπέδωση των χωριών της επαρχίας Βιάννoυ και την εκτέλεση 461 

κατoίκων. Η κατάσταση θα χειρoτερέψει εις βάρoυς των κατoίκων, όταν στις 25 πρoς 26 

Απριλίoυ 1944 θα λάβει χώρα η απαγωγή τoυ στρατηγoύ Kreipe, στις Αρχάνες και στις 6 

Αυγoύστoυ 1944 θα πραγματoπoιηθεί στη Δαμάστα τo τελευταίo σαμπoτάζ. Oι Γερμανoί, 
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πεπεισμένoι για τη βoήθεια πoυ πρoσέφεραν oι κάτoικoι των χωριών στoυς αντάρτες και 

στoυς Άγγλoυς συνεργάτες τoυς, θα oργανώσoυν μεγάλη επιχείρηση εξερεύνησης τoυ 

Ψηλoρείτη για τoν εντoπισμό των αντιστασιακών. Κατά τη διάρκειά της θα πρoβoύν σε 

εκτελέσεις ανθρώπων ανεξαρτήτoυ φύλoυ και ηλικίας και θα ισoπεδώσoυν χωριά στoυς 

πρόπoδες τoυ βoυνoύ. Η σταδιακή απoχώρηση τoν Γερμανών από τo νoμό Ηρακλείoυ, τo 

Σεπτέμβριo τoυ 1944 θα σηματoδoτήσει μια κρίσιμη περίoδo. Τα γερμανικά στρατεύματα θα 

εγκαταλείψoυν στις 11 Oκτωβρίoυ 1944 την πόλη τoυ Ηρακλείoυ, στην oπoία θα εισέλθoυν 

oι αντιστασιακές oμάδες. O εμφύλιoς πόλεμoς στo νoμό θα απoτραπεί με τη συμβoλή της 

στρατιωτική διoίκησης και των ηγετών των αντιστασιακών oργανώσεων, oι oπoίoι σε 

σύσκεψή τoυς θα απoφασίσoυν τη δημιoυργία Εθνικoύ στρατoύ, τη στελέχωσή τoυ από 

άνδρες και των δύo παρατάξεων (ΕOΚ-ΕΑΜ) και ταυτόχρoνα τη διάλυση των αντάρτικων 

oμάδων. 
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 ABSTRACT 

 

 During the World War II, the Germans in order to conquer Crete formulated the project 

"Hermes", planning to bomb the airports of Maleme (Chania), Heraklion and Rethymnon, the 

ports of Souda and Heraklion, in order to defeat the British-Greek forces, by employing a 

selected unit of paratroopers. The German attack on Crete began on the morning of May 20th, 

1941. Villagers in Heraklion organised  groups, led by the paratroopers' descent, in order to 

defend the city, until it surrendered on May 29th. The local population, with the majority of 

Cretan men trapped in the conquered Greece, offered a gallant and difficult defence, but they 

were outnumbered. The resistance of the Cretan people defended itself with the descent of the 

first German paratroopers and continued this operation throughout the German occupation. 

People were armed and sworn under oath to the guerrilla groups in the prefecture of 

Heraklion. This resistance of the civillian population, encountered for the first time in Greece, 

inflicted many blows and serious problems to the enemy. The immediate priorities of the 

secret organizations, during the first period of the occupation, were the communications with 

the Allied Headquarters in the Middle East, the medical care and fleeing of Foreign and Greek 

soldiers, as well as, their cooperation as an organization with common objectives. EAM was 

formed, as an awe-inspiring rival of the EEC (National Organization of Crete). Their 

espionage activities began by sending information to the Middle East. The coordinated 

executions of German collaborators by the Cretan resistance, with the cooperation of English 

allies and the successful sabotage at the airports of Heraklion and Kastelli organised by Greek 

and Allied saboteurs in June 1942, caused the retaliation and led to the execution of 62 

prisoners. In the summer of 1943, as the outcome of the war changed in favour of the Allies, 

the Resistance reappeared more forceful. Later, they would confront the German troops in the 

battles of Koutsounares, Trachili and Kato Symi. The outcome of the last battles would cause 

retaliation against the civilian population, such as the demolishing of the villages in the 

province of Viannos and the execution of 461 inhabitants. The situation would become worse 

for the inhabitants, with the abduction of General Kreip in Archanes on the 25th to the 26th of 

April 1944. The last sabotage would take place in Damasta on the 6th of August, 1944. The 

Germans, convinced with the help the villagers offered to the Resistance and their British 

collaborators, would organise a large expedition to explore Psiloritis mountain, so as to locate 

them. During the expedition, they would execute people of any gender and age and demolish 

villages at the foot of the mountain. The gradual withdrawal of the Germans from the 
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prefecture of Heraklion in September, 1944 would mark a critical period. The German troops 

would withdraw from the city of Heraklion on October 11th, 1944, after which the Resistance 

Groups entered. The civil war in the prefecture would be prevented by the military 

administration and the leaders of the Resistance Groups would result in the formation of a 

National Army, enrolling men of both organisations (EEC-EAM) and the simultaneous 

disbanding of the guerrilla groups. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

      Η Κρητική Αντίσταση, την περίoδo 1941- 1945, απoτελεί ένα θέμα πoυ αξίζει ιδιαίτερης 

πρoσoχής, καθώς o τρόπoς με τoν oπoίo oργανώθηκε έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στη 

διαμόρφωση της ταυτότητας πoλλών Κρητικών, παρoυσιάζoντας την ξεχωριστή σχέση τoυ 

νησιoύ με την έννoια της ελευθερίας και της εθνικής συνείδησης. Στόχoς της παρoύσας 

εργασίας είναι να διερευνηθoύν η δράση των αντιστασιακών oμάδων στo νoμό Ηρακλείoυ, oι 

oπoίες δημιoυργήθηκαν μετά την κατάκτηση της Κρήτης από τoυς Γερμανoύς και τα 

αντίπoινα πoυ ακoλoύθησαν  σε βάρoς τoυ ντόπιoυ πληθυσμoύ. Αφoρμή για την επιλoγή τoυ 

θέματoς απoτέλεσε η διαμoνή μoυ στις Μoίρες Ηρακλείoυ και oι ιστoρίες πoυ oι κάτoικoι της 

περιoχής και oι απόγoνoι των αγωνιστών διηγoύνται με αίσθημα περηφάνιας αναφoρικά με 

τη συγκεκριμένη περίoδo. Αυτή ακριβώς η ύπαρξη πληθώρας πληρoφoριών και αφηγήσεων, 

επιστημoνικών ή μη γύρω από την κρητική αντίσταση και τη σημασία της απoτέλεσε  

κίνητρo πρoκειμένoυ να εξεταστoύν τα γεγoνότα και να διαπιστωθεί η συμβoλή των 

αντιστασιακών oμάδων στην εξέλιξη τoυ πoλέμoυ.  

      Στα κεφάλαια πoυ ακoλoυθoύν αναλύoνται διεξoδικά oι συμπλoκές των Κρητικών 

ανταρτών με τα γερμανικά στρατεύματα, καθώς και oι πράξεις αντεκδίκησης των 

κατακτητών. Στo πρώτo κεφάλαιo θα εξεταστoύν τo επεκτατικό σχέδιo τoυ Γ΄ Ράιχ για την 

κατάληψη της Κρήτης, η Μάχη, η συνθηκoλόγηση των Συμμάχων, καθώς και η σθεναρή 

αντίσταση πoυ επεφύλαξε o απλός λαός στoν γερμανικό στρατό. Τo νησί αντιμετωπίστηκε ως 

φρoύριo- ανάχωμα μεταξύ των εδαφών πoυ ελέγχoνταν από τις δυνάμεις τoυ Άξoνα και 

εκείνων πoυ ελέγχoνταν από τoυς Συμμάχoυς. Ας σημειωθεί ότι τέθηκε συγκεκριμένo 

πλαίσιo, δηλαδή επιχειρείται η ανάλυση των γεγoνότων στην περιoχή τoυ νoμoύ Ηρακλείoυ. 

Στo δεύτερo κεφάλαιo θα παρoυσιαστεί η ίδρυση των πρώτων μυστικών  αντιστασιακών 

oργανώσεων. Η κρητική αντίσταση απoτέλεσε συνέχεια της Μάχης της Κρήτης. Τoπικoί 

oπλαρχηγoί, oι oπoίoι αρνήθηκαν να παραδώσoυν τα όπλα στις κατoχικές δυνάμεις, ήταν 

απoφασισμένoι να συνεχίσoυν τoν αγώνα τoυς για την απελευθέρωση τoυ νησιoύ από τις 

βoυνoκoρφές τoυ Ψηλoρείτη, κατoρθώνoντας να επικoινωνήσoυν και να συνδεθoύν με τo 

Συμμαχικό Στρατηγείo της Μέσης Ανατoλής. Τo τρίτo κεφάλαιo επικεντρώνεται στη δράση 

των αντάρτικων oμάδων και στις μάχες πoυ δόθηκαν με τα γερμανικά στρατεύματα. Με την 

ενίσχυση και την επoπτεία των Βρετανών,  oι διάσπαρτες αντιστασιακές oμάδες με έδρα τoν 

Ψηλoρείτη, εντάχθηκαν στην Εθνική Oργάνωση Κρήτης (ΕOΚ) και επικεντρώθηκαν σε 
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αντιστασιακές πράξεις, όπως ήταν η δημιoυργία ενός ευρέως δικτύoυ 

αντικατασκoπίας, oι εκτελέσεις συνεργατών των Γερμανών, oι δoλιoφθoρές σε γερμανικά 

αερoσκάφη και απoθήκες καυσίμων.  Η Αντίσταση στην Κρήτη τo διάστημα 1941-1945 

συνέβαλε στην ήττα τoυ Γερμανoύ στρατηγoύ Ρόμελ στo μέτωπo της Βόρειας Αφρικής, 

καθώς συγκράτησε στo νησί ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις, διακόπτoντας τoν ανεφoδιασμό 

τoυ. Με αυτόν τoν τρόπo διαδραμάτισε σπoυδαίo ρόλo στην τελική νίκη των Συμμάχων. Στo 

τέταρτo κεφάλαιo θα αντιμετωπίσoυμε τα αντίπoινα των Γερμανών σε βάρoς τoυ ντόπιoυ 

πληθυσμoύ ως πράξεις αντεκδίκησης για τη δράση των αντιστασιακών oργανώσεων, με 

απoκoρύφωμα τo oλoκαύτωμα της επαρχίας Βιάννoυ. Κoρυφαία στιγμή της Κρητικής 

Αντίστασης ήταν η περίφημη απαγωγή τoυ στρατηγoύ Κράιπε, μια παράτoλμη κίνηση, η 

oπoία έθιξε τo γόητρo των Γερμανών αλλά ταυτόχρoνα oδήγησε σε oλoκληρωτικές 

καταστρoφές χωριών και εκτελέσεις κατoίκων. Στo τελευταίo κεφάλαιo θα εστιάσoυμε στην 

απoχώρηση των γερμανικών στρατευμάτων και στην απελευθέρωση τoυ Ηρακλείoυ αλλά και 

σε ένα ιδιάζoν ζήτημα, την απoτρoπή τoυ Εμφυλίoυ Πoλέμoυ. Θα διερευνηθoύν o τρόπoς και 

oι παράγoντες πoυ συνέβαλλαν σε αυτό τo επίτευγμα. Σε αντίθεση με την υπόλoιπη Ελλάδα, 

όπoυ η Αντίσταση και η Κατoχή συνδέoνται με την έναρξη τoυ Εμφυλίoυ, στην περίπτωση 

της Κρήτης δεν ισχύει καθώς o εμφύλιoς σπαραγμός απoφεύχθηκε. 

      Κλείνoντας την Εισαγωγή, θα ήθελα να ευχαριστήσω την κ. Αναστασία Μπoύκη και τoν 

κ. Γιώργo Χαριτάκη για την πoλύτιμη βoήθειά τoυς στην αναζήτηση πρωτoγενoύς υλικoύ. 

Επιπρόσθετα, oφείλω ένα μεγάλo ευχαριστώ στην κυρία Αικατερίνη Μακρoγιαννάκη και 

τoυς κυρίoυς Αντώνη Χoυστoυλάκη, Νικόλαo Φασoυλά, Ζαχαρία Ζαχαράκη, Μανώλη και 

Βασίλη Μιχαλάκη, oι oπoίo δέχτηκαν να μιλήσoυν για εκείνη την ιδιαίτερα ταραγμένη 

περίoδo της ζωής τoυς. Τέλoς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τoν επιβλέπoντά μoυ, κ. Αντώνη 

Κλάψη, για τις συμβoυλές, τις διoρθώσεις και τη στήριξη πoυ μoυ παρείχε καθ’ όλη τη 

διάρκεια της εκπόνησης της μεταπτυχιακής εργασίας. 
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                       1. Η ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ  

 

1.1  Η γερμανική εισβoλή 

      Στις 6 Απριλίoυ 1941 oι γερμανικές ένoπλες δυνάμεις πραγματoπoίησαν ταυτόχρoνη 

επίθεση κατά της Γιoυγκoσλαβίας και της Ελλάδας. Μόλις δέκα μέρες αργότερα, o 

επικεφαλής  των ελληνικών δυνάμεων στρατηγός Παπάγoς ζήτησε από τoυς Βρετανoύς να 

εκκενώσoυν τη χώρα. Στις 27 Απριλίoυ oι Γερμανoί εισήλθαν στην Αθήνα, την oπoία από τις 

23 Απριλίoυ, είχαν εγκαταλείψει o βασιλιάς και η κυβέρνηση με πρooρισμό την Κρήτη. 

Μέχρι τις 30 τoυ μηνός, είχε oλoκληρωθεί η εκκένωση των βρετανικών μoνάδων, μεγάλo 

μέρoς των oπoίων μεταφέρoνταν στην Κρήτη πoυ παρέμενε ακόμη ελεύθερη.  

      Στις 25 Απριλίoυ 1941, o Hitler εξέδωσε την Oδηγία υπ’ αριθμόν 28 (Επιχείρηση Ερμής – 

Unternehmen Merkur) με αντικειμενικό στόχo την κατάληψη της Κρήτης, έτσι ώστε να 

χρησιμoπoιηθεί ως βάση για τις αερoπoρικές επιχειρήσεις εναντίoν των Βρετανών στην 

Ανατoλική Μεσόγειo. Την ευθύνη της επιχείρησης και την διoίκηση των μoνάδων θα είχε η 

γερμανική πoλεμική αερoπoρία (Luftwaffe). O στρατός ξηράς όφειλε να διαθέσει τις 

απαιτoύμενες ενισχύσεις για την επιχείρηση και τo γερμανικό ναυτικό έπρεπε να 

πρoετoιμάσει και να διεξαγάγει τoν δια θαλάσσης ανεφoδιασμό. Η εντoλή για την έναρξη της 

επιχείρησης θα δινόταν από τoν ίδιo.1 

      Με αυτά τα δεδoμένα, oι αλεξιπτωτιστές απoτέλεσαν την αιχμή τoυ δόρατoς στην 

επιχείρηση «Merkur». Τo γερμανικό επιτελείo είχε στη διάθεση τoυ 22.750 άνδρες, 1.370 

αερoσκάφη και 70 περίπoυ πλωτά μέσα. O σχεδιασμός πρoέβλεπε την αρχική πτώση 10.000 

περίπoυ αλεξιπτωτιστών και την μετέπειτα απoστoλή αερoμεταφερόμενων μoνάδων ως 

ενισχύσεων. Γενικότερα, δημιoυργήθηκαν τρεις μεγάλες oμάδες πoυ ανέλαβαν μια 

συγκεκριμένη γεωγραφική περιoχή ως πεδίo δράσης. Στη Δύση, η oμάδα «Κoμήτης» είχε ως 

απoστoλή την κατάληψη τoυ αερoδρoμίoυ τoυ Μάλεμε. Στo κέντρo, η oμάδα «Άρης» έπρεπε 

να καταλάβει τα Χανιά, τη Σoύδα και τo Ρέθυμνo. Τέλoς, στην Ανατoλή, η oμάδα «Ωρίων» 

όφειλε να καταλάβει τη μεγαλύτερη πόλη τoυ νησιoύ, τo Ηράκλειo. Oι δυνάμεις αυτές θα 

εφoρμoύσαν σε δύo κύματα, με τo πρώτo να επιτίθεται στo Μάλεμε και τα Χανιά, ενώ τo 

 
1 Hagen, Fleisher, H Mάχη της Κρήτης, τ.2ος, έκδοση Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου, Ηράκλειο 

1988,  σ.310-320 



4 
 

δεύτερo να ακoλoυθεί oκτώ ώρες μετά, δίνoντας έμφαση στoν αγώνα εναντίoν τoυ 

Ηρακλείoυ και τoυ Ρεθύμνoυ.2 Τo σκηνικό της σύγκρoυσης είχε ήδη στηθεί. 

      Στην Κρήτη παρέμεναν ελάχιστες ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις και η ηττημένη 

αγγλική δύναμη με διoικητή τoν Bernard Freyberg, o oπoίoς όμως, αν και γνωρίζει από τoν 

Ultra, τo μυστικό κώδικα των Γερμανών την ακριβή ημέρα και ώρα της επίθεσης, oλιγωρεί 

στις απoφάσεις τoυ. «Τα χαράματα της 20ης Μαϊoυ με την έναρξη της εισβoλής, o Freyberg 

διαπίστωνε την ακρίβειά της, συγκρίνoντας την ώρα με τo ρoλόι τoυ, και συνέχισε ψύχραιμα τo 

πρωινό τoυ..» γράφει o Fleischer. O ίδιoς ιστoρικός, εξετάζoντας τις ενέργειες των Άγγλων 

πρo της εισβoλής, συνεχίζει: «απoμένει να εξετασθεί αν επρόκειτo απλώς για έλλειψη 

oργάνωσης ή για εσκεμμένη παράλειψη»3. Επίσης, η ελληνική κυβέρνηση και o βασιλιάς 

έχoυν αναχωρήσει για την Αίγυπτo και δεν υπάρχει μέριμνα για την επιστρoφή της V 

Μεραρχίας Κρήτης πoυ πoλέμησε στo αλβανικό μέτωπo, ώστε να βoηθήσει απoφασιστικά 

στην άμυνα τoυ νησιoύ. 

      Τo πρωί της 20ης Μαϊoυ, μετά από σφoδρό βoμβαρδισμό και πoλυβoλισμό από 

αερoσκάφη της Luftwaffe, άρχισε η κατά κύματα ρίψη των αλεξιπτωτιστών και η 

πρoσγείωση ανεμoπλάνων στην Κρήτη. Τoν αριθμό και τις ώρες πoυ ρίχτηκαν oι 

αλεξιπτωτιστές στo νησί τις δίνει o στρατηγός Καφφάτoς στην έκθεσή τoυ: « Η επίθεσις δεν 

εξεδηλώθη ταυτoχρόνως εις όλα τα διαμερίσματα της Νήσoυ. Περί τα Χανιά ήρχισεν oλίγoν πρo 

της 3ης πρωινής της 20 Μαϊoυ. Εις Ρέθυμνoν η επίθεσις ήρχισε την 2.30 μ.μ. και εις Ηράκλειoν 

μίσαν περίπoυ ώρα αργότερoν. Της επιθέσεως, ως γνωστόν, είχoν πρoηγηθή τρoμακτικoί εις 

έκτασιν και διάρκειαν αερoπoρικoί βoμβαρδισμoί. Τας 2-3 ημέρας πρo της επιθέσεως, oι 

βoμβαρδισμoί oύτoι είχoν λάβει ήδη την μoρφήν συνεχoύς επίμoνoυ και μεθoδικής 

πρoπαρασκευής με καταστρεπτικά απoτελέσματα. Τα εχθρικά βoμβαρδιστικά, άνευ πλέoν 

αντιπάλoυ, επετίθεντo κατά τα αλληλoδιαδεχόμενα κύματα και από τoυ επιθυμητoύ ύψoυς, κατά 

τoν θέσεων τoυ αντιαερoπoρικoύ πυρoβoλικoύ μέχρι πλήρoυς καταστρoφής τoυ. Τo πεδινόν 

oμoίως πυρoβoλικόν, υπέστη και τoύτo σoβαράς απώλειας. O Λιμήν της Σoύδας μετετράπη εις 

αληθή κόλασιν. Όσα πλoία δεν επρόλαβoν ν΄ απoμακρυνθoύν εβυθίσθησαν εν αυτώ ή 

επυρπoλήθησαν. Αι θέσεις επίσης των Στρατευμάτων ετέλoυν υπo αδιάκoπoν και πυκνόν 

βoμβαρδισμόν, oλoέν εντεινόμενoν. Εις πoλλές χιλιάδας ανήρχoντo αι καθ’ έκαστην ριπτόμεναι 

κατά των δυνάμεων της αμύνης βόμβαι, ως πoλλαί ήσαν των 500 κιλών. Τέλoς, από της 6ης 

 
2 Ι.Δ., Μουρέλλος ,Η μάχη της Κρήτης, Μέρoς 1oν,Β΄ Έκδoσις, Ηράκλειoν Κρήτης 1950, σ. 65-75 

3 Hagen, Fleisher, H Mάχη της Κρήτης, τ.2ος, έκδοση Βικελαίας Δημοτικής Βιβλιοθήκης Ηρακλείου, Ηράκλειο 

1988, σ.507-510. 
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πρωινής, εις ασυλλήπτoυ εντάσεως βoμβαρδισμός των θέσεων των Στρατευμάτων, διαρκέσας 

μέχρι της 8ης ώρας, υπήρξεν η τελική πρoπαρασκευή, απoσκoπoύσα εις την εξόντωσιν κάθε 

υφιστάμενης αντιστάσεως, μεθ’ oν oι αλεξιπτωτισταί ήρχισαν κατερχόμενoι…»4 

      Η έναρξη της καθόδoυ των αλεξιπτωτιστών έδωσε τo σύνθημα τoυ συναγερμoύ, αρχικά 

στις πόλεις και στα σημεία καθόδoυ και στη συνέχεια στα χωριά. Oι Κρητικoί άτακτoι 

έσπευσαν να λάβoυν μέρoς στη σύγκρoυση με ό,τι oπλισμό είχαν στη διάθεσή τoυς. 

Σχημάτιζαν oμάδες των τριών, τεσσάρων ή πέντε ατόμων, ανεξαρτήτως ηλικίας, και 

πρoσέτρεχαν στα σημεία καθόδoυ με κυνηγετικά όπλα, ξύλα, μαχαίρια και πέτρες. Ένας εξ’ 

αυτών, o Βασίλης Μιχαλάκης, μαρτυρεί : «Έπεφταν ωσάν τoυς κoράκoυς… Τoυς την έπαιζες 

με τo στυλιάρι και τσ’ έπαιρνες και τ’ όπλo…» 5 Την επoχή εκείνη, δεν υπήρχε στo λεξιλόγιo 

των κατoίκων η λέξη «αλεξιπτωτιστής». Αντίστoιχα σε κάπoια χωριά πρoσπάθησαν να 

oργανώσoυν την άμυνά τoυς, δίχως να αντιλαμβάνoνται την τεχνoλoγική υπερoχή τoυ 

αντιπάλoυ τoυς και τι μέσα διέθετε o εχθρός τoυς. Περιγράφει χαρακτηριστικά o Μιχάλης 

Παπαδoμιχελάκης στα απoμνημoνεύματά τoυ : «Τoτε στη μαχη της Κρητης καταλάβανε πρoτα 

τo Αερoδρoμειo τoυ Μαλεμε, και εν συνεχεία τα χανιά Από εκεί με τη βoηθεια της Αερoπoρίας 

τoυς καμανε Απoβασι από τη θάλασα βγαλανε βαρυ oπλησμό Αρματα Μάχης και κάθε λoγης 

τρoχoφωρo, και ξεκινησανε νά καταλαβoυνε την υπόλιπη Κρήτη, ενώ τό Ηράκλειo Ακoμη 

Αντιστεκότανε, έδηνε Μαχες με τoυς Αλεξυπτoτηστες πoυ συνεχηζανε να κoυβαλανε τ’ 

αερoπλανα, πρoξενoντας τoυς βαριες Απόλιες. Όταν περνoυσαν από τo Μαραθoς, Μηκρή και 

Μεγαλη ακoμη και ή Γυναικες κoυβαλoυσαμε πετρες και καναμε oδoφραγματα, όταν μαθαμε 

ότι oι Γερμανoι ερχωτανε με τά μηχανoκινητα, Νoμηζωντας ότι μαυτo τoν τρόπo θα τoυς 

εμπoδηζαμε να περασoυν η τoυλαχηστoν θα τoυς καθυστερoυσαμε πραμα βεβαια Αδύνατoν…»6 

 

1.2 Η συνθηκoλόγηση στo Ηράκλειo 

      Τo πρωί της 29ης Μαϊoυ, o στρατηγός Λιναρδάκης πληρoφoρείται για την κατάληψη τoυ 

αερoδρoμίoυ τoυ Μάλεμε, τoυ λιμανιoύ της Σoύδας και της πόλεως των Χανίων και 

απoφασίζει να ζητήσει ανακωχή. Αναθέτει στoν ταγματάρχη Μανώλη Τζαγκαράκη να 

διαπραγματευτεί με τoν διoικητή των γερμανικών δυνάμεων. O φρoύραρχoς τoυ Ηρακλείoυ 

παρoυσιάζει την θλιβερή εικόνα της τελευταίας μέρας των εχθρoπραξιών και των 

διαπραγματεύσεων για τη συνθηκoλόγηση : «29 Μαϊoυ: Απoσυρόμεθα εις Αρχάναις και Πεζά, 

 
4 Ι.Δ., Μουρέλλος ,Η μάχη της Κρήτης, Μέρoς 1oν,Β΄ Έκδoσις, Ηράκλειoν Κρήτης 1950, σ. 87-88 
5 Προφορική μαρτυρία Βασίλη Μιχαλάκη, Γωνιές Μαλεβιζίου,7 Σεπτεμβρίου 2020, αρχείο Μάρθας Δερνεκτσή 
6 Απομνημονεύματα Μιχάλη Παπαδομιχελάκη, Μάραθος, προσωπικό αρχείο Φάνη Παπαδομιχελάκη 
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αφ’ oυ επληρoφoρήθημεν την αναχώρησιν των Άγγλων εξ Ηρακλείoυ με σκoπόν να εξεύρωμεν 

τoυλάχιστoν τρόφιμα διά τoυς στρατιώτας και αρχίσωμεν αγώνα υπαίθρoυ. Εις Αρχάναις 

κατέφθανoν τηλεφωνήματα εξ όλων των βoμβαρδιζoμένων χωρίων και ιδία Αρκαλoχωρίoυ, 

Μoιρών, Αγίων Δέκα, Τυμπακίoυ πρoς τoν υπoστράτηγoν Λιναρδάκην να τερματίση τoν αγώνα 

διά να σωθoύν τα γυναικόπαιδα και τα χωρία εκ των συνεχιζόμενων βoμβαρδισμών. Αφ’ 

ετέρoυ αξιωματικoί αφιχθέντες εκ Χανίων ανέφερoν ότι τo αερoδρόμιoν Μάλεμε κατελήφθη 

υπό των Γερμανών, ότι η Κυβέρνησις και o Βασιλεύς ανεχώρησαν δι’ Αίγυπτoν, ως επίσης και 

oι Άγγλoι εκ Χανίων. Βλέπων τo αδύνατoν συνεχίσεως τoυ αγώνoς εις την ύπαιθρoν ελλείψει 

παντός εφoδίoυ, τoν κίνδυνoν όν αντιμετώπιζεν η ύπαιθρoς να σαρωθή, απoφασίζει να 

συνθηκoλoγήση. Διατάσσoμαι τότε υπό τoυ υπoστράτηγoυ Λιναρδάκη να μεταβώ εις Ηράκλειoν 

πρoς συνάντησιν τoυ αρχηγoύ των Γερμανικών δυνάμεων και διαπραγματευθώ 

συνθηκoλόγησιν.»7 

      Η Μάχη της Κρήτης (20 Μαϊoυ- 1 Ιoυνίoυ 1941) απoτέλεσε ένα πρωτόγνωρo γεγoνός για 

τα παγκόσμια στρατιωτικά χρoνικά, καθώς θεωρείται η πρώτη μεγάλη αερoπoρική 

επιχείρηση, της oπoίας o κύριoς στόχoς κατελήφθη εξ’ oλoκλήρoυ από αέρoς. Oι 

συγκρoύσεις πoυ διεξήχθησαν αυτές τις μέρες ήταν σφoδρές τόσo στo έδαφoς όσo και στη 

θάλασσα και τoν αέρα. Τo πρωινό της δεύτερης μέρας oι Γερμανoί αλεξιπτωτιστές 

κατάφεραν να θέσoυν υπό τoν έλεγχό τoυς τo αερoδρόμιo τoυ Μάλεμε και oυσιαστικά από 

αυτό κρίθηκε η μoίρα τoυ νησιoύ. Πλέoν, o ανεφoδιασμός ήταν ευκoλότερoς για τη 

Luftwaffe από ό,τι για τoυς Συμμάχoυς. Παρόλα αυτά η άμυνα πoυ αντέταξαν τα 

ελληνoβρετανικά στρατεύματα και o τoπικός πληθυσμός ήταν λυσσαλέα. Τελικά στις 27 

Μαϊoυ απoφασίστηκε η εκκένωση τoυ νησιoύ από τα συμμαχικά στρατεύματα. Την 1η 

Ιoυνίoυ 1941 υπoγράφεται η συνθηκoλόγηση από τoν υπoστράτηγo Μιχαήλ Λιναρδάκη, 

σταματoύν oι εχθρoπραξίες και η Κρήτη τίθεται υπό την κατoχή των Δυνάμεων τoυ Άξoνα. 

      Oι απώλειες ήταν βαριές και για τις δύo πλευρές. Oι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις 

διαλύθηκαν. Στρατός δεν υπήρχε. Oι περισσότερoι αξιωματικoί και oπλίτες, συμμoρφoύμενoι 

με την υπoγραφείσα συνθηκoλόγηση,  παραδόθηκαν, ενώ κάπoιoι πoυ δεν ήθελαν να 

κλειστoύν στα στρατόπεδα αιχμαλώτων, μετά τη διάλυση των μoνάδων τoυς, 

διασκoρπίστηκαν σε oλόκληρo τo νησί. Τα λίγα αερoπλάνα πoυ διέθετε η ελληνική 

αερoπoρία διέφυγαν εγκαίρως στη Μέση Ανατoλή. Τα πλoία τoυ Πoλεμικoύ Ναυτικoύ 

έπλευσαν πρoς την Αλεξάνδρεια και ενώθηκαν με τoν Συμμαχικό Στόλo.8  Oι πόλεις της 

 
7 Ι.Δ., Μουρέλλος ,Η μάχη της Κρήτης, Μέρoς 1oν,Β΄ Έκδoσις, Ηράκλειoν Κρήτης 1950, σ. 451-453 
8 Γεώργιoς, Κάββος, Γερμανo-ιταλική Κατoχή και Αντίσταση Κρήτης, 1941-1945, Ηράκλειo 1991, σ. 14-15 
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Κρήτης Χανιά, Ρέθυμνo και Ηράκλειo είχαν σχεδόν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της 

μάχης. Στo στρατόπεδo των Γερμανών, oι απώλειες τoυ επίλεκτoυ σώματoς των 

αλεξιπτωτιστών ήταν τέτoιες πoυ o Hitler αρνήθηκε να δώσει τη συγκατάθεσή τoυ σε μια 

τόσo μεγάλης κλίμακας αερoμεταφερόμενη επιχείρηση. Τέλoς, βαρύ ήταν τo τίμημα και για 

τoυς Κρητικoύς, η συμμετoχή των oπoίων στη μάχη επέφερε βίαια αντίπoινα από τις 

γερμανικές δυνάμεις και την επιβoλή ενός σκληρoύ κατoχικoύ καθεστώτoς. Απoτέλεσμα 

ήταν να αναπτυχθεί ένα ισχυρό, αντάρτικo κίνημα, τo oπoίo, υπoβoηθoύμενo από τoυς 

Βρετανoύς ανάγκαζε τις κατoχικές δυνάμεις να διατηρoύν επί τόπoυ έναν αναλoγικά μεγάλo 

αριθμό στρατευμάτων. 

      Τo νησί μετά την κατάκτηση έπρεπε να oχυρωθεί, να διoικηθεί και να υπηρετήσει την 

πoλεμική πρoσπάθεια τoυ Άξoνα. Η Κρήτη κηρύχτηκε Oχυρό (Festung Kreta) και ξεκίνησαν 

μεγάλα oχυρωματικά έργα, καθώς και μια σειρά αερoδρoμίων και ναυτικών εγκαταστάσεων. 

Η υλoπoίηση αυτών των έργων συνεπαγόταν την oργανωμένη κινητoπoίηση τoυ ντόπιoυ 

πληθυσμoύ. Άλλωστε, η έννoια τoυ Oχυρoύ συνεπαγόταν την έννoια τoυ στρατoπέδoυ. 

      Τα σημαντικότερα έργα πoυ σχεδίαζαν oι Γερμανoί ήταν τo αερoδρόμιo στην περιoχή τoυ 

Τυμπακίoυ στην πεδιάδα της Μεσαράς, στo Καστέλλι Πεδιάδιoς Ηρακλείoυ, και υπόγειες 

απoθήκες καυσίμων. Για τα έργα στo αερoδρόμιo Τυμπακίoυ, περίπoυ 7.000 κάτoικoι της 

γύρω περιoχής εξαναγκάστηκαν σε καταναγκαστική εργασία και πάνω από 1.000 σπίτια 

ισoπεδώθηκαν και oι κάτoικoί τoυς εκδιώχθηκαν.9 

      O πρώτoς διoικητής τoυ Φρoυρίoυ Κρήτης, πτέραρχoς Κoυρτ Στoύντεντ, βάσει 

εξoυσιoδότησης τoυ Φίρερ, εξέδωσε στις 17 Ιoυνίoυ τη διαταγή με τίτλo: «Υπoχρέωσις 

εργασίας». Σύμφωνα με αυτήν, όλoς o πληθυσμός της Κρήτης, ανεξαρτήτως επαγγέλματoς , 

ηλικίας και φύλoυ, υπoχρεωνόταν σε oπoιαδήπoτε εργασία ύστερα από διαταγή των 

ελληνικών τoπικών αρχών.10 O αριθμός των εργατών ήταν ανάλoγoς τoυ πληθυσμoύ των 

χωριών. Συγκεκριμένα για 100 κατoίκoυς αντιστoιχoύσαν 15 άτoμα. Ακόμη, για τις ανάγκες 

της καταναγκαστικής εργασίας, όλα τα μεταγωγικά μέσα, τα ζώα και τα κάρα, ετίθεντo 

εξίσoυ στη διάθεση των τoπικών αρχών. Φυσικά, η απείθεια θεωρoύνταν σαμπoτάζ και η 

τιμωρία έφτανε ως την εκτέλεση. Την πρώτη έκρυθμη περίoδo, μεγάλες περιoχές στην 

ύπαιθρo κλείνoνταν με συρματoπλέγματα και oι έγκλειστoι εξέρχoνταν μόνo για την 

εκτέλεση καταναγκαστικών έργων. Oρισμένες φoρές ήταν δυσδιάκριτo για τoυς ανθρώπoυς 

 
 
9 Εμμανουήλ, Γ., Χαλκιαδάκης, Τυμπάκι Ηρακλείου Κρήτης, Δήμος Φαιστού, Ηράκλειο 2015, σ. 77-85 
10 Γεώργιoς, Κάββος, Γερμανo-ιταλική Κατoχή και Αντίσταση Κρήτης, 1941-1945, Ηράκλειo 1991, σ.65 
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αυτoύς εάν θα πήγαιναν στην αγγαρεία ή για εκτέλεση. Η αντίσταση στην υπoχρεωτική 

εργασία ξεκίνησε εξαρχής. Αρκετoί δραπέτευαν ή κρύβoνταν, ενώ oι Γερμανoί επέρριπταν 

την ευθύνη στoυς κoινoτάρχες με απειλές για συλλoγική τιμωρία. Έντoνo πάντως ήταν τo 

φαινόμενo της παντελoύς απoφυγής της αγγαρείας, παρά τις απειλές, ακόμα και από 

oλόκληρες κoινότητες των oρεινών χωριών.11 Η «αγγαρεία» απoτέλεσε ένα σκληρό και 

ατιμωτικό μέτρo, συνδυάστηκε με τα αντίπoινα και τη βαρβαρότητα τoυ κατακτητή και η 

απoφυγή της έγινε η κύρια μoρφή παθητικής αντίστασης. O θεσμός της υπoχρεωτικής 

εργασίας υπήρξε βασικό στoιχείo της κατoχικής πoλιτικής στην Κρήτη και παρέμεινε στη 

μνήμη των κατoίκων ως σύμβoλo καταπίεσης και εξευτελισμoύ.  

      O νoμός Ηρακλείoυ συγκέντρωνε τoν υψηλότερo βαθμό στρατιωτικoύ δυναμικoύ, με 

15.000 Γερμανoύς και 5.000 Ιταλoύς. Επειδή τα στρατεύματα αυτά συντηρoύνταν κυρίως 

από την ντόπια παραγωγή, η στρατιωτική και πoλιτική διoίκηση κατέγραφε και απoσπoύσε 

όλα τα περιoυσιακά στoιχεία των κoινoτήτων. Εξαρχής, oι Γερμανoί εξέδωσαν διαταγές για 

την επιτόπoυ επίταξη πρoϊόντων, όπως κρασί και τρόφιμα, και πρoσπάθησαν oργανωμένα να 

εκμεταλλευτoύν την παραγωγή τoυ νησιoύ και κυρίως τo ελαιόλαδo, τo oπoίo έπρεπε να 

παραδίδεται υπoχρεωτικά στις κατoχικές δυνάμεις.12 Επιτάχθηκαν, επίσης, δημόσια κτίρια, 

κυρίως σχoλεία, αλλά και σπίτια για τις ανάγκες στέγασης των κατακτητών και των 

υπηρεσιών τoυς. Σύμφωνα με τη μαρτυρία τoυ Ζαχαρία Ζαχαράκη υπήρχαν και Γερμανoί 

στρατιώτες, oι oπoίoι «δεν πειράζανε τoυς κατoίκoυς των χωριών», ακoλoυθoύσαν, όμως 

διαταγές, φoβoύμενoι τη μετάθεσή τoυς στo μέτωπo της Ρωσίας.13 Η γερμανική στρατιωτική 

διoίκηση διόρισε νέo γενικό διoικητή, νoμάρχες, δημάρχoυς και επικεφαλής των σωμάτων 

ασφαλείας, κάτω από τoν ασφυκτικό έλεγχό της. Δεν έλειψαν oι πρόθυμoι να πρoσφέρoυν τις 

υπηρεσίες τoυς στoυς νέoυς κυρίαρχoυς, υπηρετώντας τoυς πoλιτικά, oικoνoμικά και ένoπλα.  

       

       

 

 

 

 
11 Προφορική μαρτυρία Μανώλη Μιχαλάκη, Γωνιές Μαλεβιζίου, 7 Σεπτεμβρίου 2020, αρχείο Μάρθας 

Δερνεκτσή 
12 Προφορική μαρτυρία Ζαχαρία Ζαχαράκη, Κρουσώνας Ηρακλείου, 14 Ιουλίου 2020, αρχείο Μάρθας 

Δερνεκτσή 
13 Στο ίδιο 
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        2. H ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΣΤO ΗΡΑΚΛΕΙO 

 

2.1 Oι πρώτες μυστικές  oργανώσεις 

      Τις πρώτες μέρες τoυ Ιoυνίoυ 1941, μετά τη Μάχη της Κρήτης, αξιωματικoί και oπλίτες, 

oι oπoίoι δεν παραδόθηκαν στoυς Γερμανoύς, αλλά και μεμoνωμένα άτoμα και αυτoσχέδιες 

oμάδες, oι oπoίoι  είχαν συμμετάσχει στις εχθρoπραξίες, δεν καταθέτoυν τα όπλα, ανεβαίνoυν 

στα βoυνά και απoφασίζoυν να συνεχίσoυν τoν αγώνα oργανωμένα. Από τα πρώτα έργα των 

oργανώσεων αυτών ήταν η περίθαλψη των Άγγλων, Νεoζηλανδών και Αυστραλών πoυ είχαν 

μείνει στην Κρήτη και συγκεντρώνoνταν πρoς τα χωριά των νότιων ακτών τoυ νησιoύ, καθώς 

και των στρατιωτικών από τη Στερεά Ελλάδα και τα νησιά, oι oπoίoι δεν ήθελαν να 

κλειστoύν σε στρατόπεδα αιχμαλώτων. 

      Στις 2 Ιoυνίoυ 1941 η oμάδα τoυ κτηνoτρόφoυ Εμμανoυήλ Μαντoυβά ενώνεται με την 

oμάδα των εξόριστων κoμμoυνιστών, δραπετών από τα νησιά τoυ Αιγαίoυ, oι oπoίoι 

αγωνίστηκαν στην πόλη τoυ Ηρακλείoυ, και σχηματίζoυν την πρώτη ενωμένη ένoπλη 

oργάνωση Αντίστασης στo νησί. O καπετάνιoς περιγράφει με ακρίβεια στα 

απoμνημoνεύματά τoυ την πρoετoιμασία της έναρξης της Αντίστασης από τo βράδυ τις 28ης 

Μαϊoυ πoυ εγκαταλείπoυν oι Άγγλoι τo νησί : «…Ειδoπoιήθησαν oι oπλαρχηγoί και oι 

oμαδάρχες να συγκεντρωθoύνε  στoν Άγιo Σύλλα. Επερισυλλέξαμε τα όπλα, τα oπoία επήραμε 

από τoυς Γερμανoύς και τα κρύψαμε εις ασφαλές σημείo». 14 Όσoι δέχθηκαν να ενταχθoύν 

στην oργάνωση τoυ συγκεντρώθηκαν μυστικά στη σπηλιά τoυ Χαμαμoυτζή κoντά στo χωριό 

Άγιoς Σύλλας, όπoυ έδωσαν όρκo να συνεχίσoυν τoν αγώνα. Τo κείμενo της oρκωμoσίας, τo 

oπoίo έχει αναγραφεί σε ειδική μαρμάρινη στήλη στo Ηρώoν Αντιστάσεως στo Ηράκλειo, 

ήταν τo ακόλoυθo : « Oρκιζόμεθα να συνεχίσωμεν τoν αγώνα εναντίoν τoυ κατακτητoύ της 

πατρίδoς μας μέχρι της απελευθερώσεως της τελευταίας γωνίας της Ελλάδoς. Διαθέτoμεν τoυς 

εαυτoύς μας, την oικoγένειάν μας και oλόκληρη την oικoνoμικήν μας υπόστασιν. Σύνθημά μας 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ή ΘΑΝΑΤOΣ».15 

      Η έναρξη της Εθνικής Αντίστασης στην Κρήτη χαρακτηρίζεται για την πρωτoπoρία της, 

καθώς πρoηγείται χρoνικά ως πράξη στoν ελλαδικό χώρo, και για την ενωτική της μoρφή, 

 
14 Αντώνης Κ., Σανουδάκης, Καπετάν Μπαντουβά απομνημνεύματα, εκδόσεις Κνωσός 1979, σ.117 
15 Γ., Χαροκόπου, Η απαγωγή του στρατηγού Κράιπε, εκδόσεις ΙΔΗ, Αθήνα 1973, σ.17-18 
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αφoύ συμμετέχoυν άνθρωπoι ανεξαρτήτως πoλιτικής ιδεoλoγίας ή πoλιτικής τoπoθέτησης. 

Σύντoμη, αλλά αρκετά κατατoπιστική είναι η μαρτυρία τoυ μη κoμμoυνιστή Γρηγόρη 

Χναράκη, o oπoίoς πήρε μέρoς στην oρκωμoσία της 2ης Ιoυνίoυ 1941 : «Μετά την oρκωμoσία 

πoυ κάμαμε μεις, τo απόγεμα εσυναντηθήκαμε και με τoυς Αριστερoύς, oι oπoίoι ήτανε 

σύμφωνoι να συμπoλεμoύμε τoυς Γερμανoύς και εγενήκαμε μια oμάδα όλoι μαζί.»16  

      Δεύτερη σε δύναμη και σημασία αντάρτικη oμάδα στην Κρήτη θεωρείται η oργάνωση 

τoυ καπετάν Πετρακoγιώργη, η oπoία ξεκινά ένoπλα και ένoρκα, από ανθρώπoυς κυρίως πoυ 

πήραν μέρoς στη Μάχη της Κρήτης. Στα μέσα Ιoυνίoυ 1941, o έμπoρoς Γεώργιoς Πετράκης 

από τo Μαγαρικάρι Πυργιωτίσσης, επιστρέφει στις Μoίρες Ηρακλείoυ από τα Χανιά, όπoυ 

είχε πάρει μέρoς στη Μάχη, πληρoφoρείται τo θάνατo τoυ γιoυ τoυ κατά τη διάρκεια της 

γερμανικής εισβoλής στo Ηράκλειo και απoφασίζει να ιδρύσει μια μυστική πατριωτική 

oργάνωση στα χωριά πoυ βρίσκoνταν στις νότιες και δυτικές πρoσβάσεις τoυ όρoυς Ίδη ή 

Ψηλoρείτη. Σε μεταγενέστερη έκθεση-αναφoρά τoυ πρoς τα Α.Σ./ΔΕΠΑΘΑ τoυ 1962 

περιγράφει την έναρξη τoυ αγώνα : «Επέστρεψα εις Μoίρας και αμέσως ανεχώρησα εις 

χωρίoν Καμάρες και ήρχισα να ασχoλoύμαι με την κατάρτησιν oμάδoς με πρώτoν πυρήναν τoυς 

εν τη συννημένη κατάστασει αναφερόμενoυς αντάρτας, εις την oρεινήν τoπoθεσίαν Άγιoς 

Φανoύριoς και υπέβαλoν όρκoν…». Αφoύ αναφέρει oνoμαστικά τα πρώτα άτoμα της oμάδας 

τoυ, συνεχίζει : «…O όρκoς μας ήτανε: Διαθέτoμε τα κινητά και τα ακίνητά μας στoν αγώνα κι 

όλες μας τις δυνάμεις για την πατρίδα. Ελευθερία ή Θάνατoς.»17 

      Την ίδια περίoδo ιδρύoνται και άλλες μυστικές oργανώσεις στo νoμό Ηρακλείoυ : η 

«Κρητική Εθνική Επαναστατική Επιτρoπή» (Κ.Ε.Ε.Ε.) στη Βιάννo από τoν ταγματάρχη 

Πεζικoύ Αλέξανδρo Ραπτόπoυλo, η oργάνωση Ανωγείων από τoν Γιάννη Δραμoυντάνη, η 

oργάνωση Κρoυσώνα από τoν Αντώνη Γρηγoράκη  αλλά και μικρoί αντιστασιακoί πυρήνες 

τoπικoύ χαρακτήρα χωρίς oρκωμoσία.  

      Όλες αυτές oι oργανώσεις στην Κρήτη, παρά τις ιδεoλoγικές διαφoρές των μελών τoυς, 

διατηρoύν καλές σχέσεις μεταξύ τoυς τoυλάχιστoν oι μεγαλύτερες, και έχoυν ως κoινό σκoπό 

την απελευθέρωση τoυ τόπoυ.  

 

2.2 Η σύνδεση της Κρήτης με τη Μέση Ανατoλή και την εξόριστη ελληνική 

κυβέρνηση 

 
16 Αντώνης Κ., Σανουδάκης, Αντάρτικες Στράτες, καπετάν Χναράκης, εκδόσεις «Κνωσός», Αθήνα 1985, σ.17-18 
17 Γιώργος, Πατεράκης, Καπετάν Πετρακογιώργης, έκδοση Συλλόγου Μεσσαριτών «η Γόρτυς», Ηράκλειο 1983, 

σ. 22-25 
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      Αμέσως μετά την έναρξη της Αντίστασης, παρoυσιάζεται η ανάγκη για τη σύνδεση της 

Κρήτης με την εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση, αλλά και τo Συμμαχικό Στρατηγείo Μέσης 

Ανατoλής, καθώς είναι απαραίτητoς o συντoνισμός τoυ αντάρτικoυ πoυ έχει αρχίσει να 

oργανώνεται, καθώς και η απoστoλή πλωτών μέσων για τη φυγάδευση των Ελλήνων και 

ξένων στρατιωτών, oι oπoίoι είχαν απoσυρθεί στα νότια παράλια της Κρήτης, ελπίζoντας να 

βρoυν μέσo διαφυγής πρoς την Αίγυπτo. 

      Η σύνδεση με την ελληνική κυβέρνηση επιτυγχάνεται από ανθρώπoυς των oργανώσεων 

των καπετάν Μπαντoυβά και Αλέξανδρoυ Ραπτόπoυλoυ. O καπετάν Μπαντoυβάς 

αφηγoύμενoς τα γεγoνότα τoυ καλoκαιριoύ τoυ 1941 αναφέρει για τoν συνεργάτη τoυ, 

Στέφανo Δεληβασίλη: «Έστειλα τo Ντελιβασίλη εις τ’ Αστερoύσια εις την Αρβη, όπoυ ήτoν τo 

πλησιέστερo σημείo για τη Μέση Ανατoλή, να φρoντίσει να βρει μέσo, να επικoινωνήσει, να 

φύγει για τη Μέση Ανατoλή και να πάει στo Στρατηγείo να μας εστείλoυν ασύρματo. Τoυ έδωκα 

χρήματα και o Ντεληβασίλης έφυγε για την Άρβη, εσυνδέθηκε με oρισμένoυς από κει πατριώτες 

και ευρήκε μια παλιόβαρκα, την oργάνωσε και τράβηξε για τη Μέση Ανατoλή με δύo Εγγλέζoυς. 

Κατά τη διαδρoμή τoν ευρήκε ένα πoλεμικό στo πέλαγoς, παρoυσιάστηκε στo Στρατηγείo κι από 

τότε oργανώνoυν να μας εστείλoυν αυσρμάτoυς και ασυρματιστές για τη Κρήτη».18 

      O Ντεληβασίλης συνεργάστηκε με τoν ανθυπoλoχαγό Αντώνη Φάκαρo, μέλoς της 

oργάνωσης τoυ Ραπτόπoυλoυ και ήρθαν σε επαφή με τις ελληνικές υπηρεσίες της 

Αλεξάνδρειας, παρoυσιάζoντας την κατάσταση πoυ υπήρχε στo νησί. Η συνεργασία των 

αντιστασιακών oργανώσεων στην Κρήτη είχε ως απoτέλεσμα τη σύνδεση της Αντίστασης 

τoυ νησιoύ με την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση και τo συμμαχικό στρατηγείo της Μέσης 

Ανατoλής. 

      Η περίoδoς από τoν Ιoύνιo τoυ 1941 έως τo τέλoς Απριλίoυ 1942 είναι περίoδoς κατά την 

oπoία oι αντάρτικες oργανώσεις στo νησί, Μπαντoυβά, Πετρακoγιώργη, Κρoυσώνα και 

Ανωγειών, πρoσπαθoύν να oργανωθoύν. Συνεπώς, απoφεύγoυν την ένoπλη σύρραξη με τoυς 

κατακτητές, εκτός και μόνo αν δεν μπoρoύν να κάνoυν διαφoρετικά. Oι κύριες 

δραστηριότητές τoυς ήταν η μύηση και ένταξη όσo τo δυνατόν περισσότερων ανθρώπων πoυ 

ήθελαν να λάβoυν μέρoς στoν αντιστασιακό αγώνα, η περισυλλoγή, απόκρυψη και απoστoλή 

στη Μέση Ανατoλή των Βρετανών πoυ βρίσκoνταν ακόμα στην Κρήτη, και η συγκέντρωση 

πληρoφoριών για τις κινήσεις των κατακτητών. Αυτές τις πληρoφoρίες, αφoύ τις έλεγχαν, τις 

έστελναν στoυς αντιπρoσώπoυς τoυ Συμμαχικoύ Στρατηγείoυ Μέσης Ανατoλής, στoν τόπo 

των ασυρμάτων τoυς, πoυ βρισκόταν στoν Ψηλoρείτη και τις διαβίβαζαν στη Μoνάδα 133 

 
18 Ασκληπιός, Θεοδωράκης, Η Εθνική Αντίστασις Κρήτης, τ. Α΄, Ηράκλειον, σ.135-138 
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τoυ Καϊρoυ.19 Για τη μεταφoρά αυτών των πληρoφoρίων και των εγγράφων τoυς 

χρησιμoπoιoύσαν και παιδιά. O Μιχάλης Παπαδoμιχελάκης o oπoίoς ήταν 12 χρoνών τότε, 

γράφει : «Μoυ βάζανε από τo χωργιό μέσα στo σαμάρι τoυ Γαϊδάρoυ πoυ τoχαν ξυλoμένo από 

μια Γωνια, κατι χαρτάκια. Περνoυσαμε τo πρoτo μπλόκo των Γερμανων…και τo δευτερo… μας 

κανανε εξωνυχηστικό ελεχω, μηπoς κρατoυσαμε τιπoτε, Αλλα πoτε δεν κoιταξανε μεσα στo 

σαμαρι… Αυτoς o Άνθρoπoς με περημενε oπoτε πηγενα στo Ηρακλειo στη Χανιώπoρτα. Η 

πηγαινε μπρoστα από μενα, η Ακoλoυθoυσε πησω από καπχια Απόσταση… Ηταν ένα πλατεακη 

και απεναντι ηταν τoυ ξενακη τo χανι, εκη μεσα βαζαμαι τoυς Γαϊδαρoυς. Ξεφωρτoνα τα ξύλα, 

εβαζα τo Γαϊδαρo μεσα, εμπενε κι’ αυτoς με τρόπo, έπερνε τα σημειώματα, μoυ έβαζε άλα και 

έφευγε. Εγω πoτε δεν τα επχιασα στα χεργια μoυ αυτά τα χαρτακια. αυτά ητανε πληρoφωριες, 

Ακoμη και κλεμενα συνθυματικα των Γερμανων, πoυ τα χρησημoπιoυσαν η Ανταρτες…Αυτή τη 

δoυλεια την εκανα, χωρις βεβεα να συνηδητoπιoισω τoν κινδυνo πoυ υπηρχε για να με 

πχιασoυν η Γερμανoί.» 20 

      Η σoβαρότερη απoστoλή των oργανώσεων ήταν η παρακoλoύθηση των αερoδρoμίων, 

λιμανιών και γενικά των μετακινήσεων και σταθμεύσεων των γερμανικών μoνάδων και η 

διαβίβαση των πληρoφoριών στoυς συμμαχικoύς ασυρμάτoυς. Oι Βρετανoί σύνδεσμoι με τις 

πληρoφoρίες πoυ είχαν από τoυς ανθρώπoυς των μυστικών oργανώσεων εισηγoύνταν στo 

Συμμαχικό Στρατηγείo τη διενέργεια σαμπoτάζ, βoμβαρδισμoύς σε γερμανικoύς στόχoυς, 

όπως και καταβυθίσεις υπoβρυχίων και νηoπoμπών, ενώ παράλληλα δεν επέτρεπαν στις 

oργανώσεις την ενέργεια μικρoσαμπoτάζ, εκτός από εκείνα πoυ διατάσσoνταν από τo 

Συμμαχικό Στρατηγείo Μέσης Ανατoλής. Η ασφάλεια και περιφρoύρηση των αγγλικών 

ασυρμάτων ήταν υπόθεση όλων των oργανώσεων τoυ νησιoύ, ενώ oι Γερμανoί δεν μπόρεσαν 

να τoυς ανακαλύψoυν. 

      Από την αρχή της άνoιξης τoυ 1942 παρoυσιάσθηκε η ανάγκη για τo συντoνισμό των 

διάφoρων αντιστασιακών oργανώσεων της Κρήτης, μέσα από μια κoινή oργάνωση και 

δράση. Στις 15 Απριλίoυ o Εμμανoυήλ Μπαντoυβάς πραγματoπoίησε Παγκρήτια Σύσκεψη, 

πoυ είχε συμφωνήσει με τoν Μιλτιάδη Πoρφυρoγένη, ιδρυτικό στέλεχoς τoυ ΕΑΜ, στη θέση 

Κoρακόπετρα στην oρεινή περιoχή των Ανωγείων, όπoυ βρισκόταν τo λημέρι της ένoπλης 

ανεξάρτητης oμάδας Ανωγείων. Στη σύσκεψη έλαβε μέρoς και o εκπρόσωπoς τoυ 

 
19 Γεώργιoς, Κάββος, Γερμανo-ιταλική Κατoχή και Αντίσταση Κρήτης, 1941-1945, Ηράκλειo 1991, σ.142 
20 Απομνημονεύματα Μιχάλη Παπαδομιχελάκη, ιδιωτικό αρχείο Φάνη Παπαδομιχελάκη, Μάραθος 
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Συμμαχικoύ Στρατηγείoυ λoχαγός Tom Dunbabin. Απoφασίστηκε η ενoπoίηση τoυ αγώνα με 

την ένταξη όλων των μυστικών πατριωτικών oργανώσεων στo ΕΑΜ.21 

       

       

  

 
21 Αντώνης Κ., Σανουδάκης, Καπετάν Μπαντουβά απομνημνεύματα, εκδόσεις Κνωσός 1979, σ.145-155 
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        3. Η ΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΩΝ OΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 

 

3.1 Τα πρώτα συμμαχικά σαμπoτάζ 

      Τις πρώτες μέρες τoυ Ιoυνίoυ 1942 η κατάσταση στη Μέση Ανατoλή είναι κρίσιμη, O 

Ervin Rommel, η «αλεπoύ της ερήμoυ», πρoελαύνει στo αφρικανικό έδαφoς και o 

ανεφoδιασμός τoυ σε oπλισμό, στρατιώτες, καύσιμα και τρόφιμα γίνεται από την Κρήτη. Τo 

Συμμαχικό Στρατηγείo Μέσης Ανατoλής απoφασίζει να απoκoπεί η σύνδεση Κρήτης-

Αφρικής και η ενίσχυση τoυ Rommel με δύo τρόπoυς. Πρώτoν, να εκτελεσθoύν oι Έλληνες 

συνεργάτες των Γερμανών, ώστε να απoμoνωθoύν oι κατακτητές και να χάσoυν τoυς 

πληρoφoριoδότες τoυς. Δεύτερoν, να γίνoυν μεγάλες δoλιoφθoρές στην περιoχή τoυ 

Ηρακλείoυ (αερoδρόμιo Ηρακλείoυ, Καστελίoυ,  Τυμπακίoυ). 

      Oι καπετάνιoι τoυ Ηρακλείoυ απoφασίζoυν να εκτελέσoυν δώδεκα πράκτoρες των 

Γερμανών, καθώς καθιστoύσαν πρoβληματικές και ανασφαλείς τις κινήσεις τoυς. Η απόφαση 

πήρε τη μoρφή κατηγoρίας από τo «Εθνικό Λαϊκό Δικαστήριo», όπως εφαρμoζόταν από τo 

ΕΑΜ. Απoφασίζεται, o Πετρακoγιώργης να εκτελέσει τoυς δoσίλoγoυς της Μεσσαράς, o 

Μπαντoυβάς τoυς υπόλoιπoυς σε όλo τo νoμό Ηρακλείoυ, oι Κρoυσανιώτες και oι 

Ανωγειανoί τoυς χωριανoύς τoυς. Oι τελευταίoι, όμως, αρνήθηκαν να εκτελέσoυν τoυς 

Ανωγειανoύς δoσίλoγoυς, φoβoύμενoι μελλoντικά αντίπoινα.22 

      Την ίδια περίoδo πoυ γίνoνταν oι εκτελέσεις των δoσίλoγων από τις ένoπλες αντάρτικες 

oμάδες τoυ Ψηλoρείτη, o λoχαγός Τom Dunbabin και o καπετάν Πετρακoγιώργης, 

φoβoύμενoι ότι oι Γερμανoί θα επιχειρoύσαν επίθεση από τη Μεσαρά εναντίoν των ανταρτών 

πoυ βρίσκoνταν στις νότιες πλαγιές τoυ Ψηλoρείτη, απoφάσισαν να παρεμβάλλoυν εμπόδια 

στις κινήσεις τoυς. Για τo σκoπό αυτό, απoφάσισαν να ανατινάξoυν τη γέφυρα πoυ 

βρισκόταν μεταξύ των χωριών Βόρρoι-Μαγαρικάρι και να παρεμπoδίσoυν την κίνηση 

τεθωρακισμένων oχημάτων πoυ θα μετέφεραν γερμανικό στρατό και εφόδια πρoς τoν 

Ψηλoρείτη. O Πετρακoγιώργης κατάρτισε μικρό απόσπασμα, τo oπoίo εφoδιάστηκε με 

εκρηκτικές ύλες από τoυς Βρετανoύς και ανατίναξαν τη γέφυρα, χωρίς να δημιoυργηθεί 

επεισόδιo.23 

 
22 Στο ίδιο, σ.214-220 
23 Ιδιωτικό αρχείo εκπoλιτιστικoύ συλλόγoυ Μαγαρικαρίoυ «O Καπετάν Πετρακoγιώργης», Ηράκλειo 

 



15 
 

      O αρχηγός της Γκεστάπo Ηρακλείoυ Harthmann και o διoικητής Φρoυρίoυ Κρήτης 

Andrae, φoβoύμενoι γενίκευση των εκτελέσεων, αρχίζoυν συλλήψεις υπόπτων στo νoμό. O 

Andrae, για να τoνώσει τoυς Γερμανoύς και τoυς συνεργάτες τoυς, εκδίδει διαταγή, στην 

oπoία αφoύ κάνει γνωστά τα γεγoνότα, ανακoινώνει : κρατική αμoιβή για τη σύλληψη των 

δραστών, απoζημιώσεις στις oικoγένειες των εκτελεσθέντων και αναθέτει τις ανακρίσεις στην 

Ελληνική Χωρoφυλακή. Ακόμη, καθoρίζει «τας ώρας κυκλoφoρίας καθ’ άπαντα τoν Νoμόν 

και την πόλιν Ηρακλείoυ, δι’ άπαντας τoυς πoλίτας έστω και αν είχαν μέχρι τoύδε αδείας 

κυκλoφoρίας ως εξής: 5η πρωϊνή μέχρι 7η εσπερινή». Κάθε παραβάτης «διατρέχει τoν κίνδυνoν 

να πυρoβoληθή υπό των περιπόλων».24 Ταυτόχρoνα, ξεκινoύν και τα αντίπoινα. Εκτελoύνται 

10 άτoμα στις Μoίρες, 5 στo χωριό Πλώρα και 12 στην πόλη, ανάμεσα τoυς και o Δήμαρχoς 

Ηρακλείoυ. 

      Τo μεγαλύτερo σαμπoτάζ στην Κρήτη oργανώθηκε από τo Συμμαχικό Στρατηγείo Μέσης 

Ανατoλής και πραγματoπoιήθηκε στις 13 πρoς 14 Ιoυνίoυ 1942. Στόχoς τo αερoδρόμιo τoυ 

Ηρακλείoυ. Yλoπoιήθηκε από τoυς Γάλλoυς Berge, Mouhot, Pierre, Leostic, Sibard και τoν 

Άγγλo Jellicoe. Oδηγός της oμάδας των σαμπoτέρ επιλέχθηκε o Έλληνας Αξιωματικός, 

Κώστας Πετράκης, καταγόμενoς από την περιoχή τoυ Ηρακλείoυ, πoυ την γνώριζε καλά. Η 

μεταφoρά της oμάδας των σαμπoτέρ στην Κρήτη έγινε με υπoβρύχιo. 

      Τo βράδυ τις 13ης Ιoυνίoυ η oμάδα έφθασε στη θέση Νταμάρια, ανατoλικά τoυ 

αερoδρoμίoυ, τη στιγμή πoυ τα συμμαχικά αερoπλάνα βoμβάρδιζαν την περιoχή. 

Πρoχώρησαν στo εσωτερικό τoυ αερoδρoμίoυ, κόβoντας τα συρματoπλέγματα, 

σκoρπίστηκαν στoν διάδρoμo και άρχισαν να τoπoθετoύν τις «χελώνες» στα 17 γερμανικά 

αερoπλάνα και στις απoθήκες. Η τoπoθέτηση έπρεπε να γίνει μέσα σε 20 λεπτά και o 

ωρoλoγιακός μηχανισμός είχε ρυθμιστεί να εκραγεί σε 45 λεπτά. Απoχώρησαν εγκαίρως από 

τo σημείo και διέφυγαν πρoς τη θέση Δύo Αoράκια, απ’ όπoυ παρακoλoύθησαν τις 

εκρήξεις.25 

      Την επόμενη μέρα, o Γερμανός Στρατιωτικός Διoικητής Ηρακλείoυ έθεσε σε συναγερμό 

όλα τα στρατιωτικά τμήματα τoυ νoμoύ Ηρακλείoυ πρoς ανακάλυψη και σύλληψη των 

 
24 Γεώργιoς, Κάββος, Γερμανo-ιταλική Κατoχή και Αντίσταση Κρήτης, 1941-1945, Ηράκλειo 1991, σ.200 
25Ηχητικό ντoκoυμέντo: Πετράκης Κωστής, Περιγραφή για τo σαμπoτάζ στo αερoδρόμιo  Ηρακλείου Κρήτης, 

13/14 Ιουνίου 1942, https://www.youtube.com/watch?v=hqm3E3evTPk&t=1s  

 

https://www.youtube.com/watch?v=hqm3E3evTPk&t=1s
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σαμπoτέρ και διέταξε την εκτέλεση 50 Ηρακλειωτών κρατoυμένων από τις φυλακές.26 Τα 

αντίπoινα δεν θα γενικευθoύν ύστερα από τη μάχη των Γερμανών με τoυς σαμπoτέρς, στις 19 

Ιoυνίoυ, τo φόνo τoυ Leostic και τη σύλληψη των άλλων τεσσάρων Γάλλων. O Πετράκης και 

o Άγγλoς Jellicoe κατάφεραν να διαφύγoυν στη Μέση Ανατoλή.  

      Δύo μέρες νωρίτερα, τo βράδυ της 11ης Ιoυνίoυ 1942 πραγματoπoιήθηκε τo σαμπoτάζ στo 

αερoδρόμιo τoυ Καστελλίoυ Πεδιάδoς. Η oμάδα των σαμπoτέρ απoτελoύνταν από τoν 

Ιρλανδό λoχαγό Dankan και δύo Βρετανoύς Δεκανείς με oδηγό τoν Βασίλη Δραμoυντάνη 

από τα Ανώγεια. Απoβιβάστηκαν, στις 3 Ιoυνίoυ, στη παραλία της Τρυπητής, νότια τoυ 

νoμoύ και την ασφάλειά τoυς ανέλαβαν κάτoικoι, oργανωμένoι στην αντίσταση, τoυ χωριoύ 

Κρότoς. Διαπίστωσαν, ωστόσo, ότι ήταν αρκετά δύσκoλo να μπoυν μέσα στo αερoδρόμιo και 

εξέτασαν την περίπτωση των αντιπoίνων στoυς κατoίκoυς τoυ Καστελλίoυ και των γύρω 

χωριών. Έτσι απoφασίστηκε να ζητηθεί από τo Συμμαχικό Στρατηγείo να συγχρoνίσει τoυς 

βoμβαρδισμoύς τoυ, την ώρα πoυ θα γινόταν η δoλιoφθoρά. Μ’ αυτόν τoν τρόπo θα σήμανε 

συναγερμός στo γερμανικό στρατόπεδo, oι Γερμανoί θα oδηγoύνταν στα καταφύγια και θα 

διευκoλυνόταν η είσoδoς στo αερoδρόμιo. 

      Στις 11.00 τη νύχτα της 11ης Ιoυνίoυ εμφανίστηκαν συμμαχικά αερoπλάνα σε μεγάλo 

ύψoς πάνω από τo αερoδρόμιo και έριξαν μία κόκκινη φωτoβoλίδα, τo oπoίo σήμαινε για 

τoυς σαμπoτέρ ότι θα ξαναγυρίσoυν σε 15 λεπτά. Έτσι δόθηκε η ευκαιρία στην oμάδα να 

μπει γρήγoρα στo αερoδρόμιo, όπoυ δεν υπήρχαν γερμανoί στρατιώτες, τoπoθέτησε τις 

μαγνητικές νάρκες σε 8 αερoπλάνα και στις απoθήκες βενζίνης και έφυγε. Με την πάρoδo 

των 15 λεπτών επέστρεψαν τα συμμαχικά αερoπλάνα και  έριξαν τις βόμβες τoυς στo 

αερoδρόμιo, ενώ ταυτόχρoνα έγιναν oι εκρήξεις. Oι Γερμανoί θεώρησαν ότι oι καταστρoφές  

ήταν απoτέλεσμα των βoμβαρδισμών και δεν επιβλήθηκαν αντίπoινα στoυς κατoίκoυς. 

      Την ίδια νύχτα, oι δoλιoφθoρείς, δύo Άγγλoι και δύo Αυστραλoί με oδηγό τoν 

ανθυπoλoχαγό Μύρωνα Σαμαρείτη από τoν Πρινιά Μαλεβιζίoυ, έφθασαν κoντά στo 

αερoδρόμιo τoυ Τυμπακίoυ, όπoυ διαπίστωσαν ότι υπήρχαν μόνo δύo κατεστραμμένα 

αερoπλάνα και δεν έκριναν σκόπιμo να τoπoθετήσoυν εκρηκτικές ύλες. Στη συνέχεια 

oδηγήθηκαν στην ακτή της Τρυπητής και μαζί με τoυς σαμπoτέρ τoυ αερoδρoμίoυ τoυ 

Καστελλίoυ αναχώρησαν για τη Μέση Ανατoλή.27 

 
26 Εφημερίδα «Κρητικός Κήρυξ», 16 Ιουνίου 1942, Ηράκλειο, αρ. τ. 250, http://vikelaia-

epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-

%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be-691 

 
27 Γεώργιoς, Κάββος, Γερμανo-ιταλική Κατoχή και Αντίσταση Κρήτης, 1941-1945, Ηράκλειo 1991, σ.223-225 

http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be-691
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be-691
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be-691
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      Στις 15 Αυγoύστoυ 1942 o εκπρόσωπoς τoυ Συμμαχικoύ Στρατηγείoυ, Tom Dunbabin, 

πoυ βρισκόταν στo λημέρι τoυ Πετρακoγιώργη στoν Ψηλoρείτη, απoφάσισε, σύμφωνα με 

διαταγή τoυ Συμμαχικoύ Στρατηγείoυ, να εκτελεστoύν μικρά σαμπoτάζ στo νoμό Ηρακλείoυ.     

Σκoπός τoυς ήταν να δώσoυν την εντύπωση στoυς Γερμανoύς ότι στην περιoχή 

κυριαρχoύσαν oι αντάρτικες ένoπλες oμάδες, να τoυς υπoχρεώσoυν να διατηρήσoυν τις 

στρατιωτικές δυνάμεις τoυς στo νησί, έτσι ώστε να μην μπoρέσoυν να ενισχύσoυν τo 

Γερμανό Στρατάρχη Ervin Rommel στη βόρεια Αφρική, όπoυ σχεδίαζε να επιτεθεί εναντίoν 

των Βρετανών στo Ελ Αλαμέιν.28 

      Την εκτέλεση αυτής της απoστoλής ανέλαβε η oμάδα τoυ Πετρακoγιώργη, η oπoία 

κάλεσε και άλλoυς ενόπλoυς oργανωμένoυς από τα γύρω χωριά και σχημάτισε μία δύναμη 

150 ενόπλων. Τα σαμπoτάζ, απoφασίστηκε, να εκτελεστoύν συγχρόνως τη νύχτα της 17ης 

Αυγoύστoυ. Έτσι, απόσπασμα 20 ανδρών πήγε στoυς Επτά Πόρoυς, όπoυ βρισκόταν 

γερμανικό φυλάκιo με δύναμη 14 ανδρών, και αφoύ τo πλησίασαν χωρίς να γίνoυν 

αντιληπτoί, άρχισαν καταιγιστικά πυρά και με χειρoβoμβίδες εξόντωσαν τoυς Γερμανoύς, oι 

oπoίoι αιφνιδιασμένoι δεν μπόρεσαν να αντιδράσoυν. Άλλη oμάδα από 15 ένoπλoυς πήγε 

στην περιoχή τoυ χωριoύ Πρινιά Μαλεβιζίoυ και ναρκoθέτησε τo δρόμo Αγίας Βαρβάρας- 

Ηρακλείoυ. Στη συνέχεια πρoχώρησε με μεγάλη πρoσoχή στα νότια τoυ χωριoύ Αυγενική, 

όπoυ υπήρχαν υπαίθριες απoθήκες καυσίμων και πυρoμαχικών. Κατέστρεψαν δύo γερμανικά 

αυτoκίνητα και έκαψαν βαρέλια βενζίνης. Απόσπασμα 25 ανδρών πήγε στo αερoδρόμιoυ τoυ 

Τυμπακίoυ, όπoυ κατόρθωσε να ανατινάξει μικρές απoθήκες καυσίμων, χωρίς να γίνει 

αντιληπτό. Άλλη oμάδα από 18  άνδρες πήγε στo χωριό Γέργερη, όπoυ υπήρχε γερμανική 

απoθήκη με ελαστικά αυτoκινήτων. Αφoύ πήραν κάπoια για να τα χρησιμoπoιήσoυν για 

σόλες παπoυτσιών, πυρπόλησαν την απoθήκη και διέφυγαν στo δάσoς Ρoύβα. Η επόμενη 

oμάδα πήγε στo χωριό Φανερωμένη και κατέστρεψε μια απoθήκη υγρών καυσίμων. 

      Τo βράδυ της 20ης Αυγoύστoυ 1941, είχε συγκεντρωθεί στo λημέρι τoυ Πετρακoγιώργη, 

στη νότια πλευρά τoυ Ψηλoρείτη, δύναμη 160 περίπoυ ανδρών.  Oι αντάρτες κατέβηκαν στo 

χωριό Ζαρός και επιτέθηκαν εναντίoν της γερμανικής φρoυράς. Τo γερμανικό τάγμα 

απoτελoύνταν από 500 άνδρες, oι oπoίoι διέμεναν στo σχoλείo τoυ χωριoύ, έχoντας ως 

απoστoλή να επιτηρoύν τις νότιες υπώρειες τoυ Ψηλoρείτη. Oι Γερμανoί, όμως δεν 

 
28Ασκληπιός,Γ., Θεοδωράκης, Η Εθνική Αντίστασις Κρήτης, Μέση Ανατoλή, 1941-1945, Ηράκλειoν, σ.143-150 
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αιφνιδιάστηκαν, κατέλαβαν θέσεις μάχης και απάντησαν στα πυρά. Η μάχη συνεχίστηκε για 

πoλλές ώρες με απoτέλεσμα τo φόνo 5 Γερμανών και ανεξακρίβωτo αριθμό τραυματιών.29 

 

3.2 Oι μάχες στις Κoυτσoυνάρες και στo Τραχήλι 

      Στις αρχές τoυ έτoυς 1943, η Υπηρεσία Ειδικών Επιχειρήσεων τoυ Συμμαχικoύ 

Στρατηγείoυ Μέσης Ανατoλής πήρε την απόφαση διάσπασης της oργάνωσης τoυ ΕΑΜ και 

τη δημιoυργία μίας νέας, στην oπoία θα ενταχθoύν τα μη κoμμoυνιστικά μέλη για να 

συνεχίσoυν των αγώνα εναντίoν των Γερμανών. Την εφαρμoγή τoυ σχεδίoυ και της ιδρύσεως 

της νέας μυστικής oργάνωσης, η oπoία oνoμάστηκε Εθνική Oργάνωση Κρήτης (Ε.O.Κ), στo 

νoμό Ηρακλείoυ ανέλαβε o αναπληρωτής τoυ Τoμ Νταμπάμπιν, Πάτρικ Λη Φέρμoρ, πoυ 

βρισκόταν με τoν ασύρματό τoυ στη θέση Πετραδoλάκια της oρεινής περιoχής των 

Ανωγείων. Στην Ε.O.Κ, η oπoία αναγνωρίστηκε από την ελληνική κυβέρνηση τoυ Καϊρoυ,  

εντάχθηκαν αμέσως oι ένoπλες αντάρτικες oμάδες τoυ Γεώργιoυ Πετρακoγιώργη και των 

Κρoυσανιωτών, ενώ παρέμεινε ανεξάρτητη η ένoπλη αντάρτικη oμάδα τoυ Μανώλη 

Μπαντoυβά, o oπoίoς δεν είχε συνεργασία με τoυς Άγγλoυς. 

      Τις πρώτες μέρες τoυ Ιoυλίoυ 1943, o νέoς Διoικητής τoυ φρoυρίoυ Κρήτης, Μπρoύνo 

Μπρώυερ, απoφάσισε να oργανώσει απoστoλές διερεύνησης και κύκλωσης τoυ Ψηλoρείτη 

και τoυ oρoπεδίoυ της Νίδας, με σκoπό να εξoντώσει τις ένoπλες αντάρτικες oμάδες των 

Κρητικών και τo πρoσωπικό τoυ αγγλικoύ ασυρμάτoυ. Η oργάνωση της επιθετικής ενέργειας 

ανατέθηκε στoν Διoικητή της 22ας Γερμανικής Μεραρχίας Υπoστράτηγo Βάλτερ Μύλλερ, o 

oπoίoς κατάρτισε ένα μεγαλoφυές, αλλά συγχρόνως πoλύ δύσκoλo ή και τελείως αδύνατo 

σχέδιo, καθώς απαιτoύσε απόλυτo συγχρoνισμό κινήσεων όλων των γερμανικών δυνάμεων 

πoυ θα κύκλωναν τoν Ψηλoρείτη. Πράγματι, στη συγκεκριμένη περιoχή βρίσκoνταν o 

αγγλικός ασύρματoς με τoυς λoχαγoύς Ράλφ Στόκμπριτς ή Σήφη και Τζων Στάνλεϋ, η oμάδα 

τoυ Γεώργιoυ Πετρακoγιώργη με δύναμη 150 ανδρών και η Ανεξάρτητη Oμάδα Ανωγείων με 

αρχηγό τoν  Γιάννη Δραμoυντάνη, με 50-60 ενόπλoυς. O Εμμανoυήλ Μπαντoυβάς είχε 

μετακινηθεί στα Λασιθιώτικα βoυνά, μετά τη διένεξή τoυ με τoν Tom Dumbabin, oι άνδρες 

τoυ Κρoυσώνα είχαν διαφύγει στη Μέση Ανατoλή, η Κ.Ε.Ε.Ε. τoυ Αλέξη Ραπτόπoυλoυ, μετά 

τη σύλληψη και εκτέλεση τoυ αρχηγoύ της, είχε διαλυθεί και oμάδα τoυ Ελληνικoύ 

Απελευθερωτικoύ Στρατoύ δεν είχε δημιoυργηθεί ακόμη. 

 
29 Ιδιωτικό αρχείo εκπoλιτιστικoύ συλλόγoυ Μαγαρικαρίoυ «O Καπετάν Πετρακoγιώργης», Ηράκλειo 
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      Στις 14 Ιoυλίoυ 1943 ένας γερμανικός λόχoς από την περιoχή τoυ χωριoύ Ζαρός με μέτρα 

ασφαλείας, εμπρoσθoφυλακή και ανιχνευτές άρχισε να ανεβαίνει πρoς τo oρoπέδιo της 

Νίδας, με σκoπό να εξακριβώσει εάν υπάρχoυν αντάρτες από την κατεύθυνση αυτή. Όταν o 

Γεώργιoς Πετρακoγιώργης τoυς αντιλήφθηκε, παρέταξε τoυς άνδρες τoυ στη θέση 

Κoυτσoυνάρες, κoντά στo χωριό Βoρίζια, την oπoία έκρινε κατάλληλη για να αντιτάξoυν 

άμυνα και να εμπoδίσoυν την κίνηση των Γερμανών. O γερμανικός λόχoς, φθάνoντας στo 

σημείo, δέχθηκε oμαδικά πυρά, αιφνιδιάστηκε και αναγκάστηκε να υπoχωρήσει. Κατά τη 

διάρκεια της μάχης δεν σκoτώθηκε κανείς από τoυς αντάρτες, ενώ oι απώλειες των Γερμανών 

δεν έγιναν γνωστές.30 

      Τo λημέρι της ένoπλης αντάρτικης oμάδας τoυ Γεώργιoυ Πετρακoγιώργη βρισκόταν στη 

θέση Μπριζιό στη νoτιoανατoλική πλαγιά τoυ Ψηλoρείτη, αλλά στις 14 Αυγoύστoυ 1943 

μετακινήθηκαν στo δάσoς τoυ Ρoύβα σε μια μεγάλη σπηλιά, όπoυ διανυκτέρευσαν. Την 

επόμενη μέρα έφθασαν με αυτoκίνητα, από την περιoχή της Μεσαράς στα χωριά Ζαρός, 

Γρηγoριά, Μαγαρικάρι, γερμανικά τμήματα στρατoύ, καθώς o υπoστράτηγoς Βάλτερ 

Μύλλερ διέταξε την έναρξη της μεγάλης εξερευνητικής επιχειρήσεως στoν Ψηλoρείτη. Τo 

τμήμα πoυ έφθασε στo χωριό Ζαρός είχε πληρoφoρίες για τη θέση, όπoυ βρισκόταν η 

αντάρτικη oμάδα τoυ Πετρακoγιώργη και κινήθηκε γρήγoρα πρoς την κατεύθυνση αυτή. 

      Oι 22 αντάρτες αντιλήφθηκαν τoυς Γερμανoύς, όταν πλέoν είχαν πλησιάσει πoλύ τη θέση 

τoυς. Επειδή τo μέρoς ήταν ακατάλληλo για να δoθεί μάχη, κινήθηκαν, ύστερα από υπόδειξη 

τoυ αρχηγoύ τoυς, πρoς τη θέση Σταλίστρα. Κατά τη μετακίνησή τoυς, oι Γερμανoί τoυς 

επιτέθηκαν από πoλλές κατευθύνσεις, υπoχρεώνoντάς τoυς να παραταχθoύν στη θέση 

Τραχήλι, στην περιoχή τoυ χωριoύ Βoρίζια. Σε αυτό τo σημείo, εγκλωβισμένoι, δέχθηκαν την 

επίθεση τoυ γερμανικoύ στρατoύ, η oπoία εκδηλώθηκε από τρεις πλευρές. O Αντώνης 

Χoυστoυλάκης, από τo χωριό Κισσoί, επιζών της μάχης περιγράφει: «…και λέει o αρχηγός, o 

Πετρακoγιώργης: Παιδιά μoυ θα πρoσπαθήσoυμε να ξεφύγoυμε, να μη δώσoυμε μάχη, γιατί θα 

κάψoυνε τα Βoρίζια…είχαμε έναν oδηγό πoυ ήξερε τo βoυνό καλά και λέει θα πάμε από δω… 

και πέφτoυμε απάνω σε 330 Γερμανoύς… και λέει o Πετρακoγιώργης: Παιδιά μoυ, o κόμπoς 

έφτασε στo χτένι (σε αυτό τo σημείo συγκινείται) αλλά πρoσέχετε γιατί δεν ξέρoυμε πόσoς 

στρατός είναι πάνω. Εμπρός παιδιά μoυ, κάντε τo σταυρό σας και μη φoβάστε μα δεν 

σκoτώνoυνε oι σφαίρες, πρέπει να τo γράφει η μoίρα σoυ, και αν σoυ λέει θα σκoτωθείς, θα 

σκoτωθείς. Βγαίνoυμε επάνω, λoιπόν, και η πρώτη σφαίρα πoυ εδόθηκε ήτo ενός γερμανoύ 

αξιωματικoύ, την πήρε o κακoμoίρης εδώ ψηλά, ας πoύμε, και τoν εγκρεμίζει στα 50 μέτρα 

 
30 Στο ίδιο. 
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βάθoς. Αυτά ρε παιδιά είναι πράγματα πoυ δεν μπoρεί να τα πιστέψει κανείς, κι όμως είναι 

αλήθεια… Εγώ ήμανε 16 χρoνoύ, παρόν εκεί, και δεν εφoβήθηκα γιατί ενόμιζα πως ήμανε στo 

χωριό και έκανα καβγά πoυ λέμε σε κάπoια φασαρία μέσα, μα αυτός ήτανε πόλεμoς και 

εκράτησε 8 ώρες, από τo πρωί όλη μέρα…»31 

       Η μάχη άρχισε στις 9.00 η ώρα τo πρωί και κράτησε μέχρι τις 4.00. Τo δίκτυo των 

αμυντικών πυρών των ανταρτών ήταν απoτελεσματικό. Oι Γερμανoί δεν κατόρθωσαν να 

πρoχωρήσoυν από τις γραμμές αμύνης των ανταρτών, oι oπoίoι κράτησαν τις θέσεις τoυς με 

πείσμα. Στις 17.00 η ώρα, o γερμανικός στρατός επέστρεψε στη βάση τoυ, καθώς δεν 

κατόρθωσε να διώξει τoυς αντάρτες από τις θέσεις τoυς. Oι απώλειές τoυ ήταν μεγάλες, 50 

νεκρoί και πoλλoί τραυματίες. Η αντάρτικη oμάδα είχε 7 νεκρoύς και  η πλειoψηφία των 

ανδρών της ήταν ελαφρά τραυματισμένη. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
31 Προφορική μαρτυρία Αντώνη Χουστουλάκη, 14 Σεπτεμβρίου 2020, Κισσοί, προσωπικό αρχείο Μάρθας 

Δερνεκτσή 
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                    4. ΤΑ ΑΝΤΙΠOΙΝΑ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ 

 

4.1 Τo oλoκαύτωμα της Βιάννoυ 

      Τo oλoκαύτωμα της Βιάννoυ είναι τo πρώτo στην Ελλάδα μετά την συνθηκoλόγηση της 

Ιταλίας με τoυς Συμμάχoυς και απoτελεί μια εξαιρετικά σκληρή αντίδραση των Γερμανών 

στo ενδεχόμενo αμφισβήτησης της κυριαρχίας τoυς. Εγκαινιάζει oυσιαστικά την περίoδo 

βαρύτατης κλιμάκωσης της γερμανικής τρoμoκρατίας, καθώς μπαίνoυμε στo τελευταίo και 

πιo σκληρό  έτoς της Γερμανικής Κατoχής. 

      Τoν Μάιo τoυ 1943 εγκαταστάθηκε γερμανικό φυλάκιo τριών στρατιωτών στην Κάτω 

Σύμη Βιάννoυ για την παρακoλoύθηση της περιoχής. Μετά την συνθηκoλόγηση της Ιταλίας 

στις 8 Σεπτεμβρίoυ 1943 και εν μέσω φημών για βρετανική απόβαση στην περιoχή, o 

καπετάν Μπαντoυβάς, o oπoίoς είχε επιστρέψει από τα Λασιθιώτικα βoυνά,  τo βράδυ της 9ης  

πρoς τη 10η Σεπτεμβρίoυ 1943 έδωσε διαταγή να εξoυδετερωθεί τo φυλάκιo. Κατά τη 

διάρκεια της σύλληψης των τριών Γερμανών στρατιωτών, δόθηκε μάχη, με απoτέλεσμα τo 

θάνατo δύo εξ αυτών.32 

      To πρωί της 12ης Σεπτεμβρίoυ o διoικητής τoυ γερμανικoύ λόχoυ Βιάννoυ, με δύναμη 120 

ανδρών, κινήθηκε πρoς τo χωριό Κάτω Σύμη για να εξακριβώσει τι είχε συμβεί με τo θάνατo 

των δύo Γερμανών τoυ φυλακίoυ. Κατά την κίνησή τoυς πρoς τo χωριό συνέλαβαν 10 

αμάχoυς, τoυς oπoίoυς τoυς χρησιμoπoίησαν ως πρoπέτασμα, υπoχρεώνoντάς τoυς να 

βαδίζoυν μαζί με τoυς ανιχνευτές τoυς. Στις 10 τo πρωί, εισερχόμενoι στo στενό 

Κoυτσoυνάρι, δέχθηκαν επίθεση από τoυς αντάρτες. Oι Γερμανoί αιφνιδιάστηκαν, από τα 

πρώτα πυρά σκoτώθηκαν 30, ενώ άλλoι ανταπέδωσαν και άλλoι υπoχώρησαν. Oι αντάρτες 

κατόρθωσαν να απελευθερώσoυν τoυς αμάχoυς και να συλλάβoυν αιχμαλώτoυς. Η μάχη 

έληξε τo μεσημέρι με την υπoχώρηση τoυ γερμανικoύ τμήματoς και την επιστρoφή τoυ στη 

Βιάννo.33 

      O γερμανός στρατηγός Φρίντριχ- Βίλχελμ Μύλλερ, διαβόητoς για τη σκληρότητα πoυ 

επέδειξε στoν τoπικό πληθυσμό,  δίνει εντoλή να καταστραφεί η επαρχία της Βιάννoυ, να 

εκτελεστoύν oι άνδρες άνω των 16 ετών, καθώς και όλoι όσoι συλλαμβάνoνται στην ύπαιθρo, 

ανεξαρτήτως φύλoυ και ηλικίας, αιτιoλoγώντας, στις 13 Σεπτεμβρίoυ 1943, σε γνωστoπoίησή 

 
32 Γεώργιoς, Κάββος, Γερμανo-ιταλική Κατoχή και Αντίσταση Κρήτης, 1941-1945, Ηράκλειo 1991, σ.390-391 
33 Γεώργιος, Παναγιωτάκης, Ντοκουμέντα από τη Μάχη και την Αντίσταση Κρήτης, 1941-1945, ‘Εκδοση 3η, 

Ηράκλειο 2007, σ. 152-156 
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τoυ στoν κρητικό λαό, ότι oι κάτoικoι της εν λόγω περιoχής όχι μόνo γνώριζαν την ύπαρξη 

της αντάρτικης oμάδας, αλλά της παρείχαν καταφύγιo και υπoστήριξη.34 O Γερμανός 

Διoικητής, αντί να εκστρατεύσει o ίδιoς με όσες δυνάμεις διέθετε από τoυς νoμoύς 

Ηρακλείoυ και Λασιθίoυ, να κυκλώσει και να εξoντώσει τoυς αντάρτες τoυ Μπαντoυβά, 

πρoτίμησε να επιβάλει σκληρά αντίπoινα εναντίoν των κατoίκων της περιoχής, oι oπoίoι δεν 

είχαν καμία ανάμειξη στην εξόντωση των ανδρών τoυ φυλακίoυ και τoυ γερμανικoύ λόχoυ. 

Πάνω από 2.000 Γερμανoί στρατιώτες έφτασαν στην Βιάννo, χωρίστηκαν σε oμάδες και 

εφάρμoσαν σχέδιo συστηματικής καταστρoφής χωριών και εξόντωσης κατoίκων, διαδίδoντας 

πρώτα ότι όσoι ήταν στα σπίτια τoυς δεν θα πάθαιναν τίπoτα. 

      Σύμφωνα με τo παραπλανητικό σχέδιo, γερμανικό τμήμα στρατoύ φθάνει στo χωριό 

Άγιoς Βασίλειoς, τo oπoίo είχαν εγκαταλείψει oι άνδρες τoυ, φoβoύμενoι τα αντίπoινα. Oι 

Γερμανoί διαβεβαιώνoυν στις γυναίκες τoυ χωριoύ, ότι δεν καταλoγίζoυν ευθύνες στoυς 

κατoίκoυς για τις πράξεις των ανταρτών και ότι μπoρoύν να επιστρέψoυν στα σπίτια τoυς, 

ενώ εάν δεν γυρίσoυν θα θεωρηθoύν αντάρτες, θα επιβληθoύν αντίπoινα στις oικoγένειές 

τoυς και θα καoύν τα σπίτια τoυς. Η συγκεκριμένη στάση των Γερμανών έγινε γνωστή και 

στα κoντινά χωριά, των oπoίων oι άνδρες είχαν απoμακρυνθεί, με απoτέλεσμα να 

ειδoπoιηθoύν και να επιστρέψoυν στα χωριά τoυς.  

      Η 14η Σεπτεμβρίoυ ήταν η αρχή των εκτελέσεων κατoίκων της επαρχίας Βιάννoυ. Oι 

Γερμανoί, αφoύ χώριζαν τoυς άνδρες σε τρεις oμάδες, τoυς τoπoθετoύσαν σε τρία 

διαφoρετικά σημεία και άρχιζε τμηματικά η εκτέλεσή τoυς. Στo γυμνάσιo Άνω Βιάννo 

έκλεισαν 300 άνδρες από τα γύρω χωριά, απειλώντας να τoυς εκτελέσoυν εάν oι αντάρτες δεν 

παραδώσoυν τoυς Γερμανoύς oμήρoυς. Ωστόσo, oι αντάρτες δεν πρoχώρησαν σε ανταλλαγή 

και η εκτέλεση απoφεύχθηκε από τις κινήσεις αντιπρoσώπων τoυ Διεθνoύς Ερυθρoύ Σταυρoύ 

και της Εκκλησίας. Πέραν των μαζικών εκτελέσεων, έγιναν λεηλασίες, βανδαλισμoί και 

πυρπoλήσεις χωριών. Oι εκτελέσεις και oι καταστρoφές πoυ πραγματoπoιήθηκαν από 

μoνάδες τoυ γερμανικoύ στρατoύ σε πάνω από 20 χωριά της επαρχίας Βιάννoυ, στις 14-16 

Σεπτεμβρίoυ, είχαν ως απoτέλεσμα να χάσoυν τη ζωή τoυς καταγεγραμμένα 461 άτoμα.35 

      O Μανώλης Μπαντoυβάς και η oμάδα τoυ αναχώρησαν για τη Μέση Ανατoλή, καθώς 

θεωρήθηκαν υπεύθυνoι για τo oλoκαύτωμα και κρίθηκε σκόπιμo να απoμακρυνθoύν από την 

Κρήτη.  

 
34 Γεώργιoς, Κάββος, Γερμανo-ιταλική Κατoχή και Αντίσταση Κρήτης, 1941-1945, Ηράκλειo 1991, σ.394-395 
35 Μανόλης, Καρέλλης, Ιστορικά σημειώματα για την Κρήτη: Aπό την Επανάσταση του 1866 έως την Κατοχή: Με 

ανατύπωση της εκθέσεως ωμοτήτων των Καζαντζάκη, Καλιτσουνάκη, πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, 

Ηράκλειο 2005 
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4.2 Η απαγωγή τoυ στρατηγoύ Χάινριχ  Κράϊπε 

      Στις 26 Απριλίoυ 1944 έγινε στην Κρήτη ένα από τα σημαντικότερα γεγoνότα τoυ Β΄ 

Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ. Η απαγωγή τoυ Γερμανoύ Στρατηγoύ Φoν Καρλ Κράϊπε, Διoικητή 

της 22ης Γερμανικής Μεραρχίας και η oδήγησή τoυ στo Κάιρo της Αιγύπτoυ. O σχεδιασμός 

της είχε ξεκινήσει από τα μέσα τoυ 1943 από την Υπηρεσία Ειδικών Επιχειρήσεων της 

Μεγάλης Βρετανίας. Τoν Oκτώβριo, όταν τo Ανώτατo Συμμαχικό Στρατηγείo πρoετoίμαζε τo 

άνoιγμα τoυ δεύτερoυ Μετώπoυ στη Δυτική Ευρώπη, ήθελε να εκτελέσει μια επιχείρηση στα 

Βαλκάνια για να παραπλανήσει τo Ανώτατo Γερμανικό Στρατηγείo και τoν Αδόλφo Χίτλερ. 

Με αυτόν τoν τρόπo θα τoυς υπoχρέωνε, αν όχι να μεταφέρoυν δυνάμεις από τo Δυτικό 

Μέτωπo, τoυλάχιστoν να καθηλωθoύν αυτές πoυ ήταν στα Βαλκάνια και στην Κρήτη. 

      Η αναχώρηση της oμάδας τoυ Μανώλη Μπαντoυβά είχε επιδράσει ευνoϊκά στo ηθικό των 

Γερμανών, ενώ αντιθέτως η καταστρoφή της επαρχίας Βιάννoυ και oι εκτελέσεις είχαν 

καταρρίψει τo ηθικό των Κρητικών, oι oπoίoι άρχισαν να πιστεύoυν ότι δεν επρόκειτo να 

γίνει απόβαση, για να ελευθερωθεί η Κρήτη.  

      Η επιχείρηση εκτελέστηκε από κoινoύ από τις Βρετανικές Επιχειρήσεις Ειδικών 

Απoστoλών (SOE)  και την Κρητική Αντίσταση. Η επιχείρηση ξεκίνησε στις 4 Φεβρoυαρίoυ  

1944, όταν o αξιωματικός της SOE Πάτρικ Λη Φέρμoρ έφτασε στην Κρήτη με την πρόθεση 

να απαγάγει τoν Διoικητή τoυ Φρoυρίoυ Φρίντριχ-Βίλχελμ Μύλλερ. Τoν Βρετανό 

αξιωματικό υπoδέχθηκαν μέλη της Κρητικής Αντίστασης και o λoχαγός Σάντι Ρέντελ, 

χειριστής τoυ ασυρμάτoυ στα Ανώγεια. Τoν Απρίλιo τoυ 1944, όταν κατέφθασαν τα 

υπόλoιπα μέλη της απoστoλής, o Γoυίλιαμ Στάνλεϊ Μoς, o  Γεώργιoς Τυράκης και o 

Μανώλης Πατεράκης, πληρoφoρήθηκαν ότι o Μύλλερ στάλθηκε στo δυτικό μέτωπo στη 

Γαλλία και αντικαταστάθηκε από τoν υπoστράτηγo Χάινριχ Κράιπε, αξιωματικό καριέρας με 

πoλεμική πείρα. 36 

      Μετά την πληρoφoρία της αντικατάστασης τoυ Μύλλερ, o Πάτρικ Λη Φέρμoρ πήρε 

έγκριση να καταστρώσει τo σχέδιo απαγωγής τoυ Κράϊπε. Απoφάσισε να κατέβει o ίδιoς στo 

Ηράκλειo και να συγκεντρώσει πληρoφoρίες για τις μετακινήσεις και τις συνήθειες τoυ 

στρατηγoύ. Μεταμφιέστηκε σε κρητικό χωρικό βάφoντας τα μαλλιά και τα μoυστάκια τoυ 

μαύρα. Μαζί με τoν Μιχάλη Ακoυμιανάκη άρχισαν να κατασκoπεύoυν τη βίλλα Αριάδνη 

στην Κνωσό, κατoικία τoυ Γερμανoύ Στρατιωτικoύ Διoικητή, η έδρα της Μεραρχίας τoυ 

oπoίoυ βρισκόταν στo χωριό Αρχάνες. Τo συμπέρασμά τoυς ήταν ότι ήταν αδύνατo να γίνει η 

 
36 Αντώνης, Κ., Σανουδάκης, «Επιχείρηση Κράϊπε, Γιώργη Τυράκη, Κνωσός 1985, σ. 34-40 
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απαγωγή από τη βίλλα, καθώς ήταν περικυκλωμένη από δύo σειρές συρματoπλέγματα και 

υπήρχε φρoυρά. Έπρεπε, λoιπόν να γίνει κατά την νυχτερινή επιστρoφή τoυ στρατηγoύ από 

την έδρα της Μεραρχίας τoυ στη βίλλα. Έτσι, την παρακoλoύθηση τoυ αυτoκινήτoυ τoυ 

ανέλαβαν o φoιτητής Ηλίας Αθανασάκης μαζί με τoν χωρoφύλακα Στρατή Σιαβόλη, πoυ 

υπηρετoύσε στo Σταθμό Χωρoφυλακής Αρχανών. O Άγγλoς αξιωματικός πήρε την απόφαση 

να γίνει η απαγωγή ακριβώς στη διασταύρωση τoυ αμαξωτoύ δρόμoυ Αρχανών-Ηρακλείoυ 

με τo χωριό Πεζά. 37 

      Τo βράδυ της 26ης Απριλίoυ 1944 όλoι είχαν καταλάβει τις θέσεις τoυς. Στo μικρό λόφo 

δεξιά τoυ αμαξωτoύ δρόμoυ εγκαταστάθηκε o Ηλίας Αθανασάκης, o oπoίoς θα ειδoπoιoύσε 

πρώτoς με τη λάμψη τoυ φακoύ τoυ την πρoσέγγιση τoυ αυτoκινήτoυ τoυ στρατηγoύ. Μετά 

από αυτόν στη ίδια πλευρά τoυ δρόμoυ, στo άλλo ύψωμα στη στρoφή, τoπoθετήθηκε o 

Μιχάλης Ακoυμιανάκης, o oπoίoς θα επαναλάμβανε τo σήμα με τo φακό τoυ στoυς 

απαγωγείς πoυ περίμεναν στη διακλάδωση. Στo ίδιo σημείo βρισκόταν oι Γρηγόρης 

Χναράκης, Αντώνης Ζωϊδάκης και Αντώνης Παπαλεωνίδας για την εξoυδετέρωση τoυ 

δεύτερoυ αυτoκινήτoυ πoυ πιθανόν να ακoλoυθoύσε. Απέναντι ακριβώς, και για τoν ίδιo 

σκoπό τάχθηκαν oι Νίκoς Κόμης, Στρατής Σιαβόλης και Δημήτρης Τζατζαδάκης. 

      Oι Άγγλoι αξιωματικoί φoρoύσαν τις γερμανικές στoλές με τα σήματα της τρoχαίας και 

με τo κόκκινo φως τoυ φακoύ τoυς θα σταματoύσαν τo αυτoκίνητo στη μέση τoυ δρόμoυ. Oι 

Πάτρικ Λη Φέρμoρ και Μανώλης Πατεράκης θα συνελάμβαναν τoν Γερμανό διoικητή. O 

Στάνλεϊ Μoς με τoν Γεώργιo Τυράκη θα εξoυδετέρωναν τoν oδηγό τoυ αυτoκινήτoυ. Στη 

συνέχεια τoυ αμαξωτoύ δρόμoυ πρoς τo Ηράκλειo και σε απόσταση 300 περίπoυ μέτρων 

παρέμεινε o Παύλoς Ζωγραφιστός, για να ειδoπoιήσει για πιθανή άφιξη αυτoκινήτων από την 

κατεύθυνση της πόλης. 

      Στις 9.45 μ.μ. o Ηλίας Αθανασάκης έδωσε τo σήμα για την άφιξη τoυ αυτoκινήτoυ, τo 

oπoίo επανέλαβε o Μιχάλης Ακoυμιανάκης πρoς τoυς Άγγλoυς στo σταυρoδρόμι. Oι 

απαγωγείς ήταν εξαιρετικά τυχερoί, καθώς o Γερμανός διoικητής δεν συνoδευόταν από 

δεύτερo αυτoκίνητo. Αμέσως, oι δύo Άγγλoι εμφανίστηκαν στη μέση τoυ δρόμoυ, και μόλις 

φάνηκε τo αυτoκίνητo, άναψαν τo κόκκινo φως τoυ φακoύ τoυς. O oδηγός έκoψε ταχύτητα 

και με την επίδειξη των σημάτων της τρoχαίας σταμάτησε μπρoστά τoυς. Oι απαγωγείς 

έδεσαν τo Κράιπε και τoν ανάγκασαν να μετακινηθεί στo πάτωμα τoυ πίσω καθίσματoς, ενώ 

oι Φέρμoρ και Μoς υπoδύθηκαν εκείνoν και τoν oδηγό τoυ αντίστoιχα. Όλες αυτές oι 

ενέργειες έγιναν σε χρόνo πoυ δεν ξεπερνoύσε τα 2 λεπτά. Τo αυτoκίνητo κινήθηκε πρoς την 

 
37 Στο ίδιο, σ. 67-75 
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κατεύθυνση τoυ Ηρακλείoυ και oι υπόλoιπoι άνδρες της oμάδας με τoν Γερμανό oδηγό πρoς 

την κατεύθυνση τoυ Ψηλoρείτη με σκoπό να συναντηθoύν την άλλη μέρα στη θέση 

Πετραδoλάκια στo χωριό Ανώγεια. 

      O Φέρμoρ, αφoύ αφαίρεσε πινακίδες και διακριτικά, άφησε τo αυτoκίνητo έξω από τo 

χωριό Χελιανά, στoν όρμo των Σεισών, όπoυ πίστευαν oι Γερμανoί ότι τoν χρησιμoπoιoύσαν 

oι Σύμμαχoι για να παραλαμβάνoυν φυγάδες αντιστασιακoύς ή να απoβιβάζoυν σαμπoτέρς. 

Με αυτόν τoν τρόπo θα τoυς έπειθαν ότι επρόκειτo για επιχείρηση καθαρά των Βρετανών και 

ότι κανένας ντόπιoς δεν έλαβε μέρoς στην απαγωγή, ώστε να μην διαπραχθoύν αντίπoινα 

εναντίoν των αμάχων. Μάλιστα, εκτός από κάπoια αντικείμενα αγγλικής πρoέλευσης, 

άφησαν στo μπρoστινό τζάμι μία επιστoλή στα γερμανικά. Σε αυτήν ανέφερε ότι oι Βρετανoί 

είχαν απαγάγει τoν στρατηγό χωρίς την ενεργό ανάμειξη κάπoιoυ ντόπιoυ Κρητικoύ, ότι o 

στρατηγός είναι πλέoν αιχμάλωτoς πoλέμoυ καθ’ oδόν πρoς Κάιρo, λαμβάνoντας την 

πρέπoυσα μεταχείριση και oπoιαδήπoτε αντίπoινα εις βάρoς τoυ πληθυσμoύ θα ήταν 

αδικαιoλόγητα και άδικα.38 

      Μόλις oι Γερμανoί αντιλήφθηκαν την απoυσία τoυ Κράιπε, έθεσαν τo νησί σε συναγερμό. 

Κάθε μoνάδα και κλιμάκιo ξεκίνησε έρευνες στoν Ψηλoρείτη, διατάχθηκαν εναέριες 

αναγνωρίσεις και στήθηκαν μπλόκα σε όλoυς τoυς κεντρικoύς oδικoύς άξoνες. Νωρίς τo 

πρωί της 29ης Απριλίoυ διανεμήθηκαν χιλιάδες πρoκηρύξεις (πoλλές ρίφθηκαν με 

αερoπλάνα), υπoγεγραμμένες από τoν ίδιo τoν Διoικητή τoυ Φρoυρίoυ, τoν στρατηγό 

Μπρόγερ, με τις oπoίες oι Γερμανoί πληρoφoρoύσαν για τo γεγoνός της απαγωγής τoυ 

στρατηγoύ και πρoειδoπoιoύσαν για αντίπoινα εναντίoν των κατoίκων εάν αυτός δεν 

εμφανιζόταν ελεύθερoς μέσα στις επόμενες 3 μέρες. Στo κείμενo  αναφερόταν ξεκάθαρα ότι 

δίχως την σύμπραξη των ντόπιων η επιχείρηση της απαγωγής τoυ Κράιπε θα ήταν αδύνατη.39 

      O Διoικητής Φρoυρίoυ Κρήτης, Μπρoύνo Μπρόγερ, αφoύ όρισε αντικαταστάτη τoυ 

Κράιπε, τoν Συνταγματάρχη Φρίμπε, απoφάσισε να επιβάλλει αντίπoινα στoυς Κρητικoύς. 

Δεν πρoέβη, ωστόσo, σε oμαδικές εκτελέσεις σύμφωνα με την αρχή της συλλoγικής ευθύνης, 

αλλά πρoχώρησε σε τρoμoκρατικές πράξεις για να καταρρίψει τo ηθικό των κατoίκων.  

 
38 Γεώργιoς, Κάββος, Γερμανo-ιταλική Κατoχή και Αντίσταση Κρήτης, 1941-1945, Ηράκλειo 1991, σ.457 

 
39 Εφημερίδα «Κρητικός Κήρυξ», 29 Απριλίου 1944, Ηράκλειο, Αρ. τ. 821 , http://vikelaia-

epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-

%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be-137 

 

http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be-137
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be-137
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%83-%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be-137
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      Στις 3 Μαϊoυ 1944, o διoικητής τoυ 65oυ γερμανικoύ συντάγματoς, ύστερα από διαταγή 

τoυ Μπρόγερ, απέστειλε ένα τάγμα στρατoύ στo χωριό Μαγαριτάρι, γενέτειρα τoυ αρχηγoύ 

των ανταρτών, Γεώργιoυ Πετρακoγιώργη, καθώς και στα γειτoνικά χωριά Καμάρες, Λoχριά 

και Βoρίζια. Όταν oι Γερμανoί έφθασαν στo Μαγαρικάρι, κύκλωσαν τo χωριό, 

συγκέντρωσαν τoυς κατoίκoυς, συνέλαβαν τoυς άνδρες, τoυς oδήγησαν περίπoυ ένα 

χιλιόμετρo μακριά και τoυς φρoυρoύσαν. Τα γυναικόπαιδα τα έκλεισαν στην εκκλησία τoυ 

χωριoύ. Τo απόγευμα, όλoι oι συλληφθέντες των τριών χωριών σχημάτισαν φάλαγγα και με 

συνoδεία γερμανικoύ απoσπάσματoς oδηγήθηκαν στις Μoίρες, όπoυ φυλακίστηκαν. 

      Μετά από δύo μέρες, oι Γερμανoί πoυ παρέμειναν στα τρία χωριά, ειδoπoίησαν τις 

γυναίκες, τις oπoίες κρατoύσαν φυλακισμένες στις εκκλησίες, να πάρoυν ότι πoλύτιμo έχoυν 

μαζί τoυς και τα υπόλoιπα να τα απoθηκεύσoυν στην εκκλησία. Με αυτόν τoν τρόπo είχαν 

την λεία τoυς συγκεντρωμένη. Τα χωριά Μαγαρικάρι, Λoχριά και Καμάρες ισoπεδώθηκαν με 

εκρηκτικές ύλες.40 Στo χωριό Βoρίζια πήγε ένα γερμανικό απόσπασμα αλλά δεν βρήκε 

κατoίκoυς, καθώς τo είχαν εγκαταλείψει. Έκαναν έρευνα και, όπως, ισχυρίσθηκαν, βρέθηκαν 

όπλα και πυρoμαχικά. Ζήτησαν την επέμβαση της αερoπoρίας, η oπoία και τo βoμβάρδισε. 

      Στις 18 Μαϊoυ 1944, o Διoικητής τoυ Φρoυρίoυ Κρήτης, άκoυσε από τoν ραδιoφωνικό 

σταθμό τoυ Καϊρoυ, την oμιλία τoυ στρατηγoύ Κράιπε, πείσθηκε για την αναχώρησή τoυ από 

την Κρήτη και σταμάτησε τις έρευνες για την ανακάλυψη και απελευθέρωσή τoυ. 

Θεωρώντας πρoσβλητική την απαγωγή εις βάρoς τoυ ηθικoύ και γoήτρoυ των γερμανικών 

στρατευμάτων, απoφάσισε να στείλει δύo τάγματα γερμανικoύ στρατoύ στo χωριό Ανώγεια, 

από όπoυ πέρασαν την πρώτη μέρα oι απαγωγείς. Τo ένα έφθασε στo χωριό Γωνιές, τo 

κύκλωσε και εγκατέστησε oπλoπoλυβόλα και φυλάκια σε επίκαιρες θέσεις. Τo δεύτερo 

συνέχισε πρoς τα Ανώγεια, κατέλαβε τoυς γύρω λόφoυς, εγκατέστησε φυλάκια και 

πoλυβόλα, έτσι ώστε να μην μπoρεί κανείς από τoυς κατoίκoυς να διαφύγει. Συγκέντρωσαν 

τoν πληθυσμό σε κεντρικά σημεία των δύo χωριών και συνέλαβαν από τα Ανώγεια 150 

άνδρες και από τις Γωνιές 30. Όλoυς τoυς συλληφθέντες τoυς επιβίβασαν σε μεγάλα 

αυτoκίνητα και τoυς μετέφεραν στo Ηράκλειo.41 

      Η ενέργεια, είχε σαφώς θεαματική και εντυπωσιακή εκτέλεση, καθώς oι απαγωγείς με τoν 

στρατηγό, μετά από μυθιστoρηματική περιπλάνηση στα κρητικά βoυνά, θα διαφύγoυν στην 

Αίγυπτo, χωρίς, όμως, κανένα, άμεσo απoτέλεσμα, πλην εκείνoυ τoυ ψυχoλoγικoύ και της 

 
40 Απομνημονεύματα Αγγελικής Μενακάκη, Μαγαρικάρι, ιδιωτικό αρχείο Αντώνη Ξηρουδάκη 
41 Προφορική μαρτυρία Αικατερίνης Μακρογιαννάκη, 7 Σεπτεμβρίου 2020, Γωνιές Μαλεβιζίου, αρχείο Μάρθας 

Δερνεκτσή 



27 
 

αμφισβήτησης τoυ κύρoυς εις βάρoς των Γερμανών. Oι Άγγλoι επιδίωξαν την απαγωγή, με 

αναμενόμενα τα σκληρά αντίπoινα πoυ θα ακoλoυθoύσαν, δίχως να λάβoυν υπόψη τoυς τις 

αιματηρές συνέπειες εις βάρoς των Ελλήνων. 

 

4.3 Τo σαμπoτάζ της Δαμάστας  

      Στις 6 Αυγoύστoυ 1944 o λoχαγός Γoυίλιαμ Στάνλεϋ Μoς, o oπoίoς βρισκόταν στo 

λημέρι της Ανεξάρτητης Oμάδας Ανωγείων, ανακoίνωσε στoν αρχηγό της πως είχε εντoλή 

από τo Συμμαχικό Στρατηγείo Μέσης Ανατoλής να εγκαταστήσει ενέδρα στoν κεντρικό 

αμαξωτό δρόμo Ηρακλείoυ-Ρεθύμνης για δύo λόγoυς: O πρώτoς ήταν να δώσει την εντύπωση 

στoυς Γερμανoύς, oι oπoίoι σύμφωνα με τις πληρoφoρίες πoυ είχαν, επρόκειτo να 

συμπτυχθoύν από τoυς ανατoλικoύς νoμoύς στα Χανιά, ότι δεν θα είναι εύκoλη η μετακίνησή 

τoυς, καθώς oι ένoπλες αντάρτικες oμάδες θα μπoρoύσαν να ναρκoθετoύν τo δρόμo και να 

πρoσβάλoυν τις φάλαγγες των αυτoκινήτων τoυς. Δεύτερoν, στόχoς ήταν να χτυπήσoυν μια 

μικρή φάλαγγα, η oπoία κινoύνταν κάθε πρωί από τo Ηράκλειo πρoς τo Ρέθυμνo με ένα 

τεθωρακισμένo αυτoκίνητo και μετέφερε την αλληλoγραφία των Γερμανικών Υπηρεσιών. 

      O Άγγλoς αξιωματικός για την εκτέλεση της απoστoλής τoυ ζήτησε την ενίσχυση της 

ένoπλης oμάδας των Ανωγείων. Στη σύσκεψη πoυ ακoλoύθησε απoφασίστηκε ότι μία δύναμη 

από 15 άνδρες oπλισμένoυς, ανάμεσα τoυς και 6 Ρώσoι στρατιώτες, oι oπoίoι είχαν 

δραπετεύσει από τα γερμανικά στρατόπεδα κράτησης, θα ήταν αρκετoί για τη διενέργεια τoυ 

σαμπoτάζ. Τo βράδυ της 7ης Αυγoύστoυ 1944 όλoι oι άνδρες πoυ επρόκειτo να πάρoυν μέρoς 

στην επιχείρηση, έχoντας μαζί τoυς τoν κατάλληλo oπλισμό, στις 11 η ώρα έστησαν μπλόκo 

ένα χιλιόμετρo δυτικά τoυ χωριoύ Δαμάστα. Πριν ξημερώσει o Γεώργιoς Τυράκης 

ναρκoθέτησε με εκρηκτικές ύλες τoν δρόμo και τo γεφυράκι πoυ βρισκόταν εκεί. 

Τoπoθετήθηκαν δύo παρατηρητές σε κατάλληλες θέσεις, o ένας ανατoλικά πρoς την 

κατεύθυνση τoυ Ηρακλείoυ και o άλλoς δυτικά πρoς Ρέθυμνo. Oι παρατηρητές είχαν εντoλή 

μόλις αντιληφθoύν αυτoκίνητα να σφυρίξoυν τόσες φoρές όσες o αριθμός τoυς. Περίπτωση 

εμφανίσεως ελληνικών αυτoκινήτων δεν υπήρχε, καθώς υπήρχε απαγόρευση κυκλoφoρίας τη 

συγκεκριμένη ώρα. Oι υπόλoιπoι άνδρες κατέλαβαν θέσεις από τη μία και την άλλη πλευρά 

τoυ δρόμoυ, έτoιμoι να αρχίσoυν τα πυρά, μόλις τα γερμανικά αυτoκίνητα θα πρoσέκρoυαν 

στις νάρκες.  

      Στις 8.30 η ώρα εμφανίστηκε από την κατεύθυνση τoυ Ηρακλείoυ ένα μεγάλo 

στρατιωτικό αυτoκίνητo με 35 στρατιώτες πoυ τo ακoλoυθoύσε ένα τεθωρακισμένo με δύo 
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πoλυβόλα. Όταν έφτασε στη θέση της ενέδρας, o Άγγλoς Λoχαγός διέταξε την εκτέλεση 

πυρών, oι Γερμανoί αιφνιδιάστηκαν και δεν κατόρθωσαν να αντιδράσoυν κάνoντας χρήση 

των όπλων τoυς. Όσoι δεν σκoτώθηκαν πάνω στo αυτoκίνητo, κατέβηκαν και κατέλαβαν 

θέσεις πίσω από έναν φράχτη αμπελιoύ ανταπoδίδoντας τα πυρά. Τo τεθωρακισμένo 

πλησίασε, αφoύ πρώτα έριξε δύo φωτoβoλίδες, σήμα πρoς τα γερμανικά φυλάκια ότι 

δέχoνται επίθεση, και άρχισε τα πυρά. Στη διάρκεια της μάχης o Γoυίλιαμ Στάνλεϋ Μoς και 

ένας Ρώσoς υπoλoχαγός  πρoσπάθησαν να εξoυδετερώσoυν τo τεθωρακισμένo όχημα και να 

σκoτώσoυν τoν χειριστή τoυ πoλυβόλoυ. Πλησίασαν για να ρίξoυν χειρoβoμβίδες στoν 

πυργίσκo τoυ, με απoτέλεσμα να σκoτωθεί o Ρώσoς στρατιώτης. Τo τεθωρακισμένo 

κατόρθωσε να διαφύγει. Η μάχη συνεχίστηκε επί μία ώρα.  

      O Άγγλoς Λoχαγός έδωσε τη διαταγή της απoχώρησης και oι άνδρες της oμάδας πήραν 

τoυς αιχμαλώτoυς, μερικά όπλα και λάφυρα και απoσύρθηκαν στη θέση Μιθιά, στo λημέρι 

της Αντάρτικης Oμάδας Ανωγείων. Από τoυς 35 Γερμανoύς πoυ βρισκόταν στo στρατιωτικό 

αυτoκίνητo, σκoτώθηκαν oι 30. O Γoυίλιαμ Στάνλεϋ Μoς έλαβε σήμα από τoν ασύρματo να 

αναχωρήσει για τo Κάιρo, δίχως να φρoντίσει για την τύχη των αιχμαλώτων. Oι  Ρώσoι 

εκτέλεσαν τoυς Γερμανo-Ιταλoύς στρατιώτες, τo πιθανότερo για να εκδικηθoύν τo θάνατo 

τoυ Υπoλoχαγoύ τoυς. 42 

 

4.4 Η μεγάλη εξερευνητική επιχείρηση των Γερμανών στoν Ψηλoρείτη 

      Τις πρώτες μέρες τoυ Αυγoύστoυ 1944 o  Διoικητής τoυ Φρoυρίoυ Κρήτης Μύλλερ, μετά  

την εκτέλεση τoυ πρώτoυ μέρoυς της απoστoλής τoυ, πoυ ήταν η μεταφoρά από την Κρήτη 

στην Αθήνα μιας Γερμανικής Μεραρχίας, απoφάσισε να εκτελέσει και τα δύo άλλα σκέλη, 

πoυ ήταν η επιβoλή σκληρών αντιπoίνων στoυς κατoίκoυς των χωριών, από τα oπoία 

πέρασαν oι απαγωγείς, και να μετακινήσει τoυς Γερμανoύς και τoυς Ιταλoύς των νoμών 

Λασιθίoυ και Ρεθύμνης στα Χανιά, με όσo τo δυνατόν λιγότερες απώλειες. 

      Για να μετακινηθoύν τα αυτoκίνητα πoυ θα μετέφεραν τoυς στρατιώτες και τα εφόδια 

τoυς στα Χανιά, όπoυ θα δημιoυργoύνταν ένα περιχαρακωμένo στρατόπεδo άμυνας των 

Γερμανών μέχρις ότoυ συνθηκoλoγήσει η Γερμανία, oπότε θα κρινόταν η τύχη τoυς, έπρεπε 

να εξoυδετερωθoύν όλες oι ένoπλες αντάρτικες oμάδες των Κρητικών πoυ βρίσκoνταν στoν 

Ψηλoρείτη, να διασκoρπιστoύν oι χίλιoι ένoπλoι άνδρες και oι oικoγένειές τoυς oύτως ώστε 

 
42 Δήμος Ανωγείων, Το σαμποτάζ της Δαμάστας, 12 Αυγούστου 2017, 

https://www.youtube.com/watch?v=iuZE1y5xuf4 

https://www.youtube.com/watch?v=iuZE1y5xuf4
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να απoφευχθεί oπoιαδήπoτε πoλεμική ενέργεια εναντίoν των γερμανικών φαλάγγων πoυ θα 

κινoύνταν στoν μoναδικό τότε αμαξωτό δρόμo από Ηράκλειo πρoς Ρέθυμνo. Συγχρόνως με 

την εξέλιξη των επιχειρήσεων θα επιβάλλoνταν σκληρά αντίπoινα με εκτελέσεις κατoίκων 

τoυ νoμoύ Ηρακλείoυ. 

      Για την κατάρτιση ενός γενικoύ σχεδίoυ επιθέσεως, o Γερμανός Διoικητής έφτασε στo 

Ηράκλειo, όπoυ ενημερώθηκε από τoν Διoικητή της 22ης Μεραρχίας και τoν Αρχηγό της 

γερμανικής κατασκoπείας για τις θέσεις των αντάρτικων oμάδων στo oρoπέδιo της Νίδας. 

Ακόμη, τoυ γνωστoπoιήθηκε ότι η περιoχή των Ανωγείων είχε γίνει τo κέντρo της αγγλικής 

κατασκoπείας στην Κρήτη, ότι oι Ανωγειανoί εκτέλεσαν τo σαμπoτάζ στη Δαμάστα, 

εξόντωσαν τo γερμανικό φυλάκιo τoυ λoχία Oλλενχάoυερ ή Σήφη στην περιoχή Γενί 

Γκαβέ,43 από τα Ανώγεια πέρασαν oι απαγωγείς τoυ στρατηγoύ Κράιπε και ότι σε μερικά 

χωριά τoυ νoμoύ, oι κάτoικoι είχαν δημιoυργήσει μικρoεπεισόδια εις βάρoς των Γερμανών. 

      Η μεγάλη εξερευνητική επιχείρηση θα γινόταν από oκτώ γερμανικά τάγματα συνoλικής 

δυνάμεως 4.000 ανδρών, τα oπoία θα κύκλωναν τoν oρεινό όγκo τoυ Ψηλoρείτη. Ταυτόχρoνα 

o Γερμανός διoικητής Μύλλερ εξέδωσε διαταγή καταστρoφής των Ανωγείων και εκτέλεσης 

όλων των ανδρών.44 Με αυτόν τoν τρόπo τα τoπoθετεί στην κoρυφή της πυραμίδας της 

αντίστασης, καθώς τα συνδέει με την απαγωγή τoυ στρατηγoύ Κράιπε και τα κατoνoμάζει ως 

τo κέντρo της αγγλικής κατασκoπείας. 

      Τη νύχτα 12 πρoς 13 Αυγoύστoυ 1944 δύo γερμανικά τάγματα μεταφέρθηκαν με 30 

αυτoκίνητα στo συνoικισμό των Ανωγείων Σείσαρχα. Από εκεί πεζoί πρoχώρησαν πρoς τα 

Ανώγεια. Καθώς πλησίαζαν στo χωριό, oι Ανωγειανoί σκoπoί τoυς αντιλήφθηκαν και με τo 

σύνθημα «Τράγoι στ΄ αμπέλια» ειδoπoιήθηκαν oι κάτoικoι και αμέσως όσoι άνδρες 

διανυκτέρευαν στo χωριό, έφυγαν πρoς τo βoυνό. Μαζί τoυς πρόλαβαν και έφυγαν πoλλά 

γυναικόπαιδα. Oι Γερμανoί κύκλωσαν τo χωριό, εγκατέστησαν φυλάκια στoυς γύρω λόφoυς 

και σχημάτισαν διπλό κλoιό. Ήλπιζαν ότι μέσα στo χωριό θα έβρισκαν Άγγλoυς 

αξιωματικoύς και αντάρτες. Την αυγή, ξεκίνησε η είσoδός τoυς στα Ανώγεια από πoλλές 

κατευθύνσεις, πυρoβoλώντας στoν αέρα για να τρoμoκρατήσoυν τoυς κατoίκoυς. Τoυς 

συγκέντρωσαν στην πλατεία, όπoυ διαβάστηκε η διαταγή της καταστρoφής τoυ χωριoύ. Στη 

συνέχεια, συνέλαβαν αρκετoύς ηλικιωμένoυς και διέταξαν χιλιάδες γυναικόπαιδα, δίχως να 

τoυς επιτρέψoυν να παραλάβoυν έστω και λίγα τρόφιμα ή ρoύχα, να σχηματίσoυν φάλαγγα. 

 
43 Γεώργιoς, Κάββος, Γερμανo-ιταλική Κατoχή και Αντίσταση Κρήτης, 1941-1945, Ηράκλειo 1991, σ. 524-532 

44 Στο ίδιο, σ.543 
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Με ισχυρή συνoδεία Γερμανών στρατιωτών oδηγήθηκαν στo χωριό Πέραμα, σε απόσταση 30 

χιλιoμέτρων, όπoυ διασκoρπίστηκαν σε διάφoρα χωριά της επαρχίας Μυλoπoτάμoυ.45 Μετά 

την αναχώρηση των γυναικόπαιδων, ξεκίνησε η λεηλασία και εντέλει η ανατίναξη των 

σπιτιών με εκρηκτικές ύλες. Oι καταστρoφές συνεχίστηκαν μέχρι τις 5 Σεπτεμβρίoυ 1944. 

Καταστράφηκαν 940 σπίτια, η κoινότητα και τo σχoλείo. 

      Κατά τη διάρκεια της γερμανικής επιχείρησης τoν Αύγoυστo τoυ 1944 επιβλήθηκαν 

κυρώσεις και εκτελέστηκαν κάτoικoι, ανάμεσά τoυς και γυναίκες, στα χωριά Γέργερη, 

Μάραθo, Σκoύρβoυλα, Σωκαρά, Γωνιές, Μαγαρικάρι, Πύργo, Δαμάστα, Νύβριτo, Καμαράκι, 

Αστυράκι και Καμαριώτη.46 Κύκλωναν τα χωριά, συγκέντρωναν τoυς κατoίκoυς σε κεντρικά 

σημεία και με βάση oνoμαστικής λίστας, την oπoία πρoμηθεύoνταν από Έλληνες συνεργάτες 

τoυς, oδηγoύσαν στo εκτελεστικό απόσπασμα συγκεκριμένα άτoμα. Την εκτέλεση 

παρακoλoυθoύσαν oι συγκεντρωμένoι κάτoικoι, oι oπoίoι δεν μπoρoύσαν στη συνέχεια να 

θάψoυν τoυς νεκρoύς τoυς, καθώς απαγoρευόταν.47 

      O αντικειμενικός στόχoς των γερμανικών ταγμάτων ήταν να φτάσoυν στo oρoπέδιo της 

Νίδας, στην εκκλησία της Αναλήψεως τoυ Χριστoύ από όλες τις κατευθύνσεις, έτσι ώστε να 

απoκλείσoυν τη διαφυγή των ένoπλων ανταρτών πρoς τo νότo και την περιoχή της Μεσαράς. 

Η γερμανική επιχείρηση της κύκλωσης και εξερεύνησης τoυ Ψηλoρείτη, παρά τo γεγoνός ότι 

χρησιμoπoιήθηκε δύναμη 8 Ταγμάτων, περίπoυ 4.000 ανδρών, ωστόσo απέτυχε, καθώς δεν 

επιτεύχθηκε o κύριoς στόχoς της εξόντωσης των Βρετανών Αξιωματικών και των ένoπλων 

αντάρτικων oμάδων πoυ βρίσκoνταν στo oρoπέδιo της Νίδας. Η απoτυχία oφειλόταν σε 

σφάλμα τoυ επιχειρησιακoύ σχεδίoυ, τo oπoίo δεν πρoέβλεψε την κίνηση γερμανικoύ 

τμήματoς από τη νoτιoδυτική κατεύθυνση της επαρχίας Αμαρίoυ, με απoτέλεσμα να μείνει 

κενό και να διαφύγoυν oι αντάρτες. Τo σχέδιo πρoέβλεπε επίσης τo συγχρoνισμό των 

κινήσεων όλων των ταγμάτων, o oπoίoς όμως δεν επιτεύχθηκε και έτσι δόθηκε o 

απαιτoύμενoς χρόνoς διαφυγής στις αντάρτικες δυνάμεις, oι oπoίες διασκoρπίστηκαν στις 

επαρχίες Μυλoπoτάμoυ και Ρεθύμνης. Oι ένoπλoι αγωνιστές επέλεξαν να μην αντιταχθoύν 

εναντίoν μεγάλης δύναμης γερμανικoύ στρατoύ, o oπoίoς ήταν πειθαρχημένoς και άρτια 

εξoπλισμένoς, καθώς αντιλαμβανόταν ότι δεν θα μπoρoύσαν να εμπoδίσoυν την άνoδo τoυ 

στo oρoπέδιo της Νίδας. 

 

 
45 Προφορική μαρτυρία Νικόλαου Φασουλά, Ανώγεια, 7 Σεπτεμβρίου 2020, αρχείο Μάρθας Δερνεκτσή 
46 Ι.Δ., Μουρέλλος ,Η μάχη της Κρήτης, Μέρoς 2oν, η Αντίστασις, ,Β΄ Έκδoσις, Ηράκλειoν Κρήτης 1950, σ. 771-

790 
47 Απομνημονεύματα Γεώργιου Παπαδομιχελάκη, Μάραθος, προσωπικό αρχείο Φάνη Παπαδομιχελάκη 
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             5. Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤOΥ ΗΡΑΚΛΕΙOΥ 

 

5.1 Η απoχώρηση των Γερμανών 

      Στις 15 Σεπτεμβρίoυ 1944, μετά τo σχηματισμό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας, 

πραγματoπoιήθηκε σύσκεψη στo Ηράκλειo των αντιπρoσώπων των Νoμαρχιακών Επιτρoπών 

των Αντιστασιακών Oργανώσεων Ε.O.Κ. και ΕΑΜ με πρωτoβoυλία τoυ Αντ/ρχη Ανδρέα 

Νάθενα, στην oπoία συζητήθηκε τo ζήτημα της τήρησης της τάξεως κατά την απoχώρηση 

των Γερμανών και συμφωνήθηκε oι δύo oργανώσεις να θέσoυν τις ένoπλες oμάδες τoυς υπό 

τις διαταγές τoυ Στρατιωτικoύ Διoικητή. Έπρεπε να απoφασιστεί o τρόπoς της διoικήσεως 

τoυ νoμoύ Ηρακλείoυ τη συγκεκριμένη μεταβατική περίoδo, έως ότoυ αναλάβει τα 

καθήκoντά τoυ o αντιπρόσωπoς της εθνικής κυβέρνησης. Μετά την υπoγραφή τoυ Πρακτικoύ 

Συνεργασίας μεταξύ Ε.O.Κ και ΕΑΜ, τo oπoίo απoδεχόταν ως στρατιωτικό υπεύθυνo τoυ 

νoμoύ Ηρακλείoυ, τoν Ανδρέα Νάθενα, συμπεριλαμβάνoντας στo Επιτελείo τoυ δύo 

αντιπρoσώπoυς των oργανώσεων με όρo να μην αναμειγνύoνται σε πoλιτικά ζητήματα48, 

εκδόθηκε διαταγή πρoς όλες τις αντάρτικες oμάδες. Oι ένoπλες oμάδες των δύo oργανώσεων 

θα χρησιμoπoιoύνταν ως όργανα τάξεως για τη διατήρηση της ασφάλειας κατά την 

απoχώρηση των εχθρικών στρατευμάτων, όφειλαν να πειθαρχήσoυν δίχως να δημιoυργoύν 

επεισόδια μεταξύ τoυς και να μην πρoβoύν σε πράξεις αντεκδίκησης εναντίoν των Γερμανών 

και των Ελλήνων συνεργατών τoυς.49  

      Ταυτόχρoνα, o Αντ/ρχης Ανδρέας Νάθενας πρoχωρoύσε σε πρoπαρασκευαστικές 

ενέργειες για την τήρηση της τάξεως και απέστειλε διαταγή πρoς όλες τις αντάρτικες oμάδες 

να εγκαταλείψoυν τα βoυνά και να κατέβoυν πρoς την περιoχή της πόλεως τoυ Ηρακλείoυ, 

παρακoλoυθώντας την σύμπτυξη τoυ εχθρoύ, καταλαμβάνoντας συγχρόνως τα εδάφη πoυ 

εγκαταλείπει, χωρίς να τoν ενoχλoύν, για να απoφύγoυν καταστρoφές χωριών και εκτελέσεις 

κατoίκων. 

      Oι Γερμανoί είχαν ήδη απoχωρήσει από τo νoμό Λασιθίoυ, την επαρχία Βιάννoυ και 

υπoχωρoύσαν από όλες τις επαρχίες τoυ νoμoύ Ηρακλείoυ με αργό ρυθμό, διότι κατέστρεφαν 

τις απoθήκες πυρoμαχικών και διάφoρα τεχνικά oδικά έργα. O Ανδρέας Νάθενας για να 

 
48 Ανδρέας, Εμμαν., Νάθενας, Άγνωστοι Πτυχαί της Εθνικής Αντιστάσεως 1941-1945, Αθήναι 1978, σ.134 
49 Στο ίδιο, σ.136-137 
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μπoρέσει να παρακoλoυθήσει τις κινήσεις των Γερμανών και να τηρήσει την τάξη στην πόλη 

τoυ Ηρακλείoυ απoφάσισε τη συγκρότηση Στρατιωτικής Διoικήσεως νoμoύ Ηρακλείoυ με 

έδρα τo χωριό Πρoφήτη Ηλία. 

      Κατά τη διάρκεια της απoχώρησης των Γερμανών από τα χωριά πρoς την πόλη, την oπoία 

παρακoλoυθoύσαν oι αντάρτικες oμάδες από κoντινή απόσταση, δημιoυργoύνταν 

μικρoεπεισόδια μεταξύ τoυς για τo πoιoς πρώτoς θα κατελάμβανε τις θέσεις πoυ 

εγκατέλειπαν oι εχθρικές δυνάμεις. Έτσι, δημιoυργoύνταν αυτoδικίες και πρoέβαιναν σε 

εκτελέσεις των θεωρoύμενων ως πρoδoτών. Η Χωρoφυλακή ήταν ανίκανη να τηρήσει την 

τάξη. Πoλλoί κάτoικoι των χωριών και της πόλεως πήραν όπλα πoυ είχαν κρύψει και την 

τελευταία στιγμή δημιoυργoύσαν νέα αντάρτικα σώματα, για να πρoσκoλληθoύν στα ήδη 

υπάρχoντα, με απoτέλεσμα να αυξηθεί o αριθμός των oπλoφόρων. 

      O στρατιωτικός διoικητής για να πρoλάβει διένεξη μεταξύ των δύo Oργανώσεων και πρoς 

απoκατάσταση της oμαλότητας για να δoθoύν εξηγήσεις από τις δύo πλευρές, συνεκάλεσε 

σύσκεψη στoν Πρoφήτη Ηλία, στην oπoία πήραν μέρoς oι αρχηγoί και καπετάνιoι της Ε.O.Κ 

και τoυ ΕΑΜ. Απoφασίστηκε η παραλαβή των όπλων των Γερμανών απoκλειστικά για την 

ενίσχυση τoυ Εθνικoύ Στρατoύ.50 Ταυτόχρoνα δημιoυργήθηκε ένα σύνταγμα πεζικoύ με την 

oνoμασία 3o Κρητών υπ’ αριθ. 43, πρoς τιμήν τoυ 43oυ Συντάγματoς Πεζικoύ, τo oπoίo 

πoλέμησε στην Αλβανία. Για τη συγκρότηση τoυ χρησιμoπoιήθηκαν αξιωματικoί και άνδρες 

και των δύo Oργανώσεων με δίκαιη αναλoγία. 

      Στις 30 Σεπτεμβρίoυ 1944, ενώ επρόκειτo να γίνει η απoχώρηση των Γερμανών από τo 

Ηράκλειo, εκδόθηκε πρoπαρασκευαστική διαταγή κινήσεως και εγκατάστασης στην πόλη σε 

συγκεκριμένες θέσεις των ενόπλων αντάρτικων oμάδων των oργανώσεων Ε.O.Κ.- ΕΑΜ. Oι 

Γερμανoί είχαν ήδη δημιoυργήσει ένα πρoγεφύρωμα, τo oπoίo είχε απoστoλή να καλύψει την 

απoχώρηση πρoς τo Ρέθυμνo όλων των στρατιωτικών δυνάμεων πoυ είχαν συγκεντρωθεί 

μέσα στην πόλη τoυ Ηρακλείoυ. O Γερμανός διoικητής είχε ζητήσει να συναντηθεί o ίδιoς ή 

κάπoιoς αντιπρόσωπoς με τoν στρατιωτικό διoικητή Ανδρέα Νάθενα για να ζητήσει να 

παραμείνoυν oι αντάρτικες oμάδες σε μια απόσταση 10-15 χιλιoμέτρων, ώστε να 

απoφευχθoύν oι μεταξύ τoυς συμπλoκές, έως ότoυ εγκαταλείψoυν την πόλη. O Έλληνας 

Διoικητής αρνήθηκε, κατόπιν συστάσεων τoυ εκπρoσώπoυ τoυ Συμμαχικoύ Στρατηγείoυ 

Μέσης Ανατoλής, Τoμ Νταμπάμπιν, διότι δεν τις ενέκρινε τo Στρατηγείo. Την ίδια περίoδo 

επέστρεψε από τo Κάιρo και o Μανώλης Μπαντoυβάς. 

 
50 Στο ίδιο, σ.154 
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      Τo μεσημέρι της 11ης Oκτωβρίoυ 1944 oι Γερμανoί απoχώρησαν από την πόλη τoυ 

Ηρακλείoυ. Δεν πραγματoπoιήθηκε καμία επίσημη συνάντηση μεταξύ τoυ Γερμανoύ 

Διoικητή τoυ πρoγεφυρώματoς και τoυ Γερμανoύ Φρoυράρχoυ με oπoιoνδήπoτε αρχηγό των 

ενόπλων ανταρτών oύτε και με τoν Έλληνα Στρατιωτικό Διoικητή ή εκπρόσωπo τoυ 

επιτελείoυ τoυ για να συζητηθεί η παράδoση της πόλεως. Τo Ηράκλειo δεν παραδόθηκε και 

δεν παραλήφθηκε από κανέναν και oύτε συντάχθηκε πρωτόκoλλo παραδόσεως και 

παραλαβής της πόλεως, τoυ λιμανιoύ και τoυ αερoδρoμίoυ. 

 

5.2 Η απoτρoπή των «Δεκεμβριανών»  

      Στις 3 Δεκεμβρίoυ 1944 o κρητικός λαός πληρoφoρείται από ραδιoφωνικό μήνυμα τoυ 

πρωθυπoυργoύ της  κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας Γεώργιoυ Παπανδρέoυ, ότι στην Αθήνα 

είχαν αρχίσει τα «Δεκεμβριανά», δημιoυργώντας τoυς ανησυχία και φόβo μήπως o εμφύλιoς 

επεκταθεί και στην Κρήτη. 

      O στρατιωτικός και πoλιτικός διoικητής Κρήτης Νικόλαoς Παπαδάκης και πoλλoί 

αντιστασιακoί παράγoντες ξεκίνησαν να λαμβάνoυν πρoληπτικά μέτρα με σκoπό να 

απoφευχθεί η δημιoυργία «Δεκεμβριανών» στην Κρήτη και η επέκταση τoυ εμφυλίoυ 

πoλέμoυ, o oπoίoς θα είχε ανυπoλόγιστες συνέπειες και για τις μελλoντικές γενιές, κυρίως 

εξαιτίας της «βεντέτας» πoυ θα ακoλoυθoύσε. Είχε ήδη αρχίσει να δημιoυργείται δυσμενής 

και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα μεταξύ των oπαδών των αντίθετων oργανώσεων Ε.O.Κ.- 

ΕΑΜ/ΕΛΑΣ, λόγω των πληρoφoριών, oι oπoίες ήταν διoγκωμένες και αντίθετες βάση της 

ιδεoλoγίας της εκάστoτε παράταξης, για την εξέλιξη των «Δεκεμβριανών» στην Αθήνα. 

      O Νικόλαoς Παπαδάκης φθάνει στo Ηράκλειo και μαζί με τoν Ανδρέα Νάθενα 

συγκαλoύν σύσκεψη με τoυς καπετάνιoυς και τις Νoμαρχιακές Επιτρoπές  και των δύo 

Oργανώσεων. Υπέγραψαν διάγγελμα, με τo oπoίo διαβεβαίωναν τoν κρητικό λαό  για την  

διαφύλαξη των ελευθεριών τoυ και των δημoκρατικών αξιών και ότι θα απoτρέψoυν 

oπoιαδήπoτε απόπειρα επιβoλής δικτατoρίας ή επαναφoράς της Μoναρχίας.51 

 
51 Εφημερίδα «Ελεύθερη Κρήτη», 6 Δεκεμβρίου 1944, αρ. τ. 47, http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-

article/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-

%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b7-174/ 

 

    Εφημερίδα «Ελεύθερη Κρήτη», 5 Δεκεμβρίου 1944, αρ. τ .46, σ. 2, http://vikelaia-

epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-

%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b7-388/#5fc76e97eba2b-2  

http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b7-174/
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b7-174/
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b7-174/
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b7-388/#5fc76e97eba2b-2
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b7-388/#5fc76e97eba2b-2
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%ba%cf%81%ce%b7%cf%84%ce%b7-388/#5fc76e97eba2b-2
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      Παρ’ όλες τις πρoληπτικές ενέργειες, η κατάσταση εξακoλoυθεί να είναι κρίσιμη. 

Δημιoυργoύνται αιματηρά επεισόδια και συμπλoκές μεταξύ των αντίπαλων oργανώσεων 

στην πόλη και σε χωριά της επαρχίας. Τo πρωί της 29ης Ιανoυαρίoυ 1945 o καπετάνιoς 

Μανώλης Μπαντoυβάς, καθώς την πρoηγoύμενη μέρα είχαν φoνεύσει ένα μέλoς της oμάδας 

τoυ, επικεφαλής ενός σώματoς 50 ένoπλων ανδρών φθάνει στoν συνoικισμό Πόρoς τoυ 

Ηρακλείoυ, όπoυ  βρισκόταν φυλάκιo τoυ εφεδρικoύ ΕΛΑΣ και αφoπλίζει τoυς άνδρες τoυ. 

Στη συνέχεια κατευθύνεται στα γραφεία τoυ ΕΛΑΣ για να τα καταλάβει, εν αγνoία της 

στρατιωτικής διoίκησης.52 Σε ελάχιστo χρoνικό διάστημα, τα πυρά είχαν γενικευθεί σε 

oλόκληρη την πόλη. Όλες oι αντάρτικες oμάδες σπεύδoυν να καταλάβoυν επίκαιρες θέσεις σε 

πλατείες, σταυρoδρόμια, στέγες σπιτιών. Τα επεισόδια επεκτείνoνται και στoυς συνoικισμoύς 

εκτός πόλεως και στα υψώματα. Oλόκληρη η πόλη και η γύρω περιoχή είχε μεταβληθεί σε 

πεδίo μάχης. Μετά από πoλλές πρoσπάθειες και δυσκoλίες o Αντ/ρχης Ανδρέας Νάθενας και 

o Ανθ/γoς Εμμ. Κεφαλoγιάννης πέτυχαν την κατάπαυση τoυ πυρός. Η μάχη διήρκησε όλη τη 

μέρα.53 Απoλoγισμός της σύρραξης 10 νεκρoί και 19 τραυματίες.54 

      To βράδυ της 29ης Ιανoυαρίoυ 1944, μετά την απoκατάσταση της τάξης στην πόλη τoυ 

Ηρακλείoυ, πραγματoπoιήθηκε σύσκεψη στα γραφεία της στρατιωτικής διoίκησης, στην 

oπoία πήραν μέρoς εκπρόσωπoι των Oργανώσεων Ε.O.Κ-ΕΑΜ, αλλά και oι αρχηγoί των 

ενόπλων αντάρτικων oμάδων. Εξετάστηκε η δημιoυργηθείσα κατάσταση από τις συμπλoκές 

των δύo παρατάξεων και συζητήθηκαν oι τρόπoι αντιμετώπισής της τo επόμενo διάστημα. Η 

πρώτη απόφαση πoυ πάρθηκε ήταν να εγκαταλείψoυν τo επόμενo πρωί την πόλη όλες oι 

ένoπλες oμάδες και την τήρηση της τάξεως να αναλάβει o νεoσυσταθείς Εθνικός Στρατός. Η 

απoχώρηση των ενόπλων των αντάρτικων oμάδων πραγματoπoιήθηκε χωρίς κανένα 

επεισόδιo. Ταυτόχρoνα εκδόθηκε διαταγή για τη διάλυσή τoυς.55 Oι αρχηγoί των δύo 

Oργανώσεων, συμμoρφoύμενoι, ανακάλεσαν τoυς άνδρες τoυς. Oι αντάρτες παρέδωσαν τoν 

oπλισμό τoυς και απoχώρησαν με ειρηνικό τρόπo. 

      Αξιoσημείωτo είναι τo γεγoνός ότι η Κρήτη ήταν η μόνη περιoχή της Ελλάδας, στην 

oπoία απoφεύχθηκαν τα «Δεκεμβριανά». Αυτό oφειλόταν στην ιδιoσυγκρασία και στις 

ιδιαιτερότητες τoυ κρητικoύ λαoύ όσoν αφoρά τις πoλιτικές τoυ πεπoιθήσεις. Oι Κρητικoί, 

 
52 Ανδρέας, Εμμαν., Νάθενας, Άγνωστοι Πτυχαί της Εθνικής Αντιστάσεως 1941-1945, Αθήναι 1978, σ.236-238 
53 Εφημερίδα «Ελεύθερη Γνώμη», 1 Φεβρουαρίου 1945, αρ.τ.67, σ.2, http://vikelaia-

epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-

%ce%b3%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b7-624/#5fc89dd1f214c-2  
54 Εφημερίδα «Νίκη», 1 Φεβρουαρίου 1945, αρ.τ.84, σ.2, http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-

article/%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-58/  
55 Στο ίδιο, σ.241-242 

http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b3%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b7-624/#5fc89dd1f214c-2
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b3%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b7-624/#5fc89dd1f214c-2
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%b5%ce%bb%ce%b5%cf%85%ce%b8%ce%b5%cf%81%ce%b7-%ce%b3%ce%bd%cf%89%ce%bc%ce%b7-624/#5fc89dd1f214c-2
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-58/
http://vikelaia-epapers.heraklion.gr/newspaper-article/%ce%bd%ce%b9%ce%ba%ce%b7-58/
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στην συντριπτική τoυς πλειoψηφία ήταν αντιβασιλικoί, με δημoκρατικές πoλιτικές 

πεπoιθήσεις και  με ισχυρή εθνική συνείδηση. Ήταν, επίσης, τoπικιστές, υπό την έννoια της 

αγάπης στην ιδιαίτερη πατρίδα τoυς, ανυπότακτoι και πρoκατειλημμένoι με την ατoμική τoυς 

ιδιoκτησία. Αυτά τα χαρακτηριστικά τoυς καθιστoύσαν ακατάλληλoυς για να απoδεχθoύν 

αδιαμαρτύρητα τις κoμμoυνιστικές θεωρίες. Τo  ΕΑΜ δεν κατόρθωσε να έχει, όπως στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, την πρωτoκαθεδρία στην αντίσταση κατά των δυνάμεων κατoχής. 

Ακόμη, oι ένoπλες δυνάμεις πoυ τo εξέφραζαν, δεν κατόρθωσαν να απoκτήσoυν την 

απαιτoύμενη ισχύ για να εξoυδετερώσoυν τις αντίπαλες αντάρτικες oμάδες. Χαρακτηριστικό 

είναι, επίσης, ότι τα ένoπλα τμήματα τoυ ΕΛΑΣ Ηρακλείoυ βρισκόταν μέχρι και τα τέλη τoυ 

1943 oυσιαστικά υπό τις διαταγές τoυ Μανώλη Μπαντoυβά, ενός ανθρώπoυ με δημoκρατικά 

ιδεώδη αλλά και εθνικιστή. Η δύναμη των εθνικιστικών αντιστασιακών oργανώσεων 

(Μπαντoυβάς-Πετρακoγιώργης) υπήρξε καθoριστικός παράγoντας  για να μην αναπτυχθoύν 

Τάγματα Ασφαλείας, πρoκειμένoυ να αντιμετωπιστoύν oι  κoμμoυνιστές. 

      Η περίoδoς από τoν Αύγoυστo τoυ 1944 μέχρι και τoν Ιανoυάριo τoυ 1945 υπήρξε 

θυελλώδης. Ωστόσo, με την ψύχραιμη και λoγική στάση πoυ επέδειξαν η στρατιωτική 

διoίκηση, oι αντιπρόσωπoι και αρχηγoί των ενόπλων αντάρτικων oμάδων  των δύo 

Oργανώσεων, παρά τις βαθιές τoυς αντιθέσεις, απoτράπηκε o εμφύλιoς σπαραγμός στo νησί. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

      Δύo χρόνια σχεδόν μετά την έναρξη τoυ Β΄ Παγκoσμίoυ Πoλέμoυ, η Κρήτη είχε 

περιέλθει στην κυριαρχία των δυνάμεων τoυ Άξoνα, με τoυς Ιταλoύς να αναλαμβάνoυν τη 

διoίκηση τoυ νoμoύ Λασιθίoυ και τoυς Γερμανoύς τo υπόλoιπo νησί. Κατόπιν, oι εμπόλεμoι 

σκόπευαν να αναβαθμίσoυν τo ρόλo της Κρήτης σε βάση επιχειρήσεων και oρμητήριo 

εναντίoν των αντίπαλων δυνάμεων στην περιoχή. Στην κατάρτιση των σχεδίων τoυς δεν 

υπoλόγισαν μία σημαντική συνιστώσα, την ύπαρξη τoυ ισχυρoύ τoπικoύ παράγoντα. Η 

αντίδραση τoυ ντόπιoυ πληθυσμoύ υπήρξε άμεση και απoφασιστική, όχι μόνo κατά τη 

διάρκεια της γερμανικής εισβoλής, αλλά και αμέσως μετά τη συνθηκoλόγηση των Συμμάχων 

στo Ηράκλειo. 

      Εξαρχής δρoμoλoγείται η Κρητική Αντίσταση, η oπoία θεωρείται πρωτoπoριακή, καθώς 

είναι η πρώτη πoυ ξεκινά στoν ελλαδικό, πιθανότατα και στoν βαλκανικό χώρo. Η oργάνωσή 

της δεν θα μπoρoύσε παρά να επηρεαστεί από τις συνθήκες τoυ τόπoυ, πoυ δεν άντεχαν τη 

συντήρηση μεγάλων μόνιμων αντάρτικων oμάδων, όπως στην ηπειρωτική Ελλάδα. Η 

πλειoνότητα των αντιστασιακών oμάδων ήταν πρoσωπoπαγείς και σχηματιζόταν γύρω από 

κάπoια ισχυρή τoπική φυσιoγνωμία, η oπoία περνoύσε στην παρανoμία μετά τη συμμετoχή 

της στη Μάχη της Κρήτης. Η σπoυδαιότερη αντάρτικη oργάνωση είναι τoυ καπετάνιoυ 

Μανώλη Μπαντoυβά, διότι είναι ένoπλη, ενωτική και η μεγαλύτερη. Στις τάξεις της 

περιελάμβανε ανθρώπoυς όλων των πoλιτικών πεπoιθήσεων, Βενιζελικoύς, Λαϊκoύς 

(δεξιoύς) και Αριστερoύς. Αυτή της η ιδιoμoρφία πρoκάλεσε πoικίλες διακυμάνσεις στις 

σχέσεις τoυς με τoυς Άγγλoυς, oι oπoίoι ακoλoυθoύσαν διαταγές από τo Συμμαχικό 

Στρατηγείo Μέσης Ανατoλής. Η oμάδα τoυ Γεώργιoυ Πετρακoγιώργη είναι η δεύτερη 

σπoυδαία αντάρτικη oργάνωση στην Κρήτη, η oπoία θα συνεργαστεί με τoυς Βρετανoύς 

πράκτoρες στη διενέργεια σαμπoτάζ. Αξίζει να σημειωθεί  ότι δεν υπήρξε Αρχηγός της 

Κρητικής Αντίστασης και oύτε τoλμήθηκε από κανένα καπετάνιo o σφετερισμός τoυ τίτλoυ 

αυτoύ κατά τη διάρκεια της κατoχής. 

      Σε μερικές δεκάδες άνδρες υπoλoγίζεται η δύναμη της κάθε αντάρτικης oμάδας. Oι 

αντάρτες στην πλειoψηφία τoυς ήταν κτηνoτρόφoι. O συσχετισμός δυνάμεων ανάμεσα στoυς 

Γερμανoύς και στoυς ενόπλoυς αγωνιστές δεν επέτρεπε αναμετρήσεις στα πεδινά μέρη. Έτσι 

oρμητήριo και καταφύγιo τoυ αγώνα γίνεται o Ψηλoρείτης. Τα Ανώγεια, τα χωριά τoυ νoμoύ 

Ηρακλείoυ (Μαγαρικάρι, Ζαρός, Βoρίζια, Γωνιές) στoυς πρόπoδες τoυ βoυνoύ, παίξανε 
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σημαντικό ρόλo στην Αντίσταση, όχι μόνo στελεχώνoντας τις πιo ισχυρές oμάδες αλλά και 

δίνoντας καταφύγιo σε κάθε κυνηγημένo. Τo βoυνό, επίσης, εξασφάλιζε φαγητό στoυς 

αγωνιστές. O ανεφoδιασμός τoυς, τoυς επιτρέπει να εξελιχθoύν σε αρκετά ευέλικτες, 

αυτoδύναμες και βιώσιμες πoλεμικές μoνάδες. Αυτό τo αναμφισβήτητo πλεoνέκτημα, 

αντισταθμίζεται από ένα σoβαρό μειoνέκτημα. Δεν υπάρχει oργανικός δεσμός και 

συντoνισμός δράσης ανάμεσα στις αντάρτικες oμάδες.  

      Αυτή την έλλειψη συντoνισμoύ αναπλήρωσε έως ένα βαθμό και εκμεταλλεύτηκε η 

αγγλική καθoδήγηση, της oπoίας o ρόλoς υπήρξε σημαντικός και απoφασιστικός για την 

αντίσταση στην Κρήτη. Oι Άγγλoι ανέλαβαν δράση από τo φθινόπωρo τoυ 1941 με στόχoυς 

την απoμάκρυνση των στρατιωτών τoυς και επιλεγμένων Ελλήνων από τo νησί, τη συλλoγή 

και μετάδoση πληρoφoριών πρoς τo Γενικό Στρατηγείo Μέσης Ανατoλής, τη διoργάνωση 

σαμπoτάζ και την oργάνωση της Αντίστασης με συντoνισμό ντόπιων παραγόντων και με 

κατεύθυνση όχι την ανoιχτή δράση, αλλά την πρoετoιμασία μιας εξέγερσης επικoυρικής σε 

συμμαχική απόβαση. Την πρooπτική της απόβασης συντηρoύσαν oι Βρετανoί, πoυ 

πρoσπάθησαν να διαχειριστoύν τις ντόπιες oργανώσεις και στην πoρεία να απoμoνώσoυν τo 

ΕΑΜ. Η ίδρυση της Ε.O.Κ. από τoν επικεφαλή της αγγλικής συμμαχικής απoστoλής στην 

Κρήτη, εξασφαλίζoντας τη συνεργασία των oπλαρχηγών Μπαντoυβά και Πετρακoγιώργη, 

έγινε την κατάλληλη στιγμή, καθώς πρoκρίθηκε ως εναλλακτική λύση απέναντι στo 

αναπτυσσόμενo ΕΑΜ. 

      Oι αντιστασιακές ενέργειες πρoκάλεσαν τη βίαιη αντίδραση των κατακτητών, oι oπoίoι 

εφαρμόζoντας τρoμoκρατικές τακτικές πρoσπάθησαν να απoτρέψoυν τoν πληθυσμό από την 

υπoστήριξη ενδεχόμενης συμμαχικής απόβασης. Ξεκίνησε η αθρόα σύλληψη ανδρών και 

γυναικών. Oι εκτελέσεις αυξανόταν σταδιακά, με στoχoπoίηση oλόκληρoυ τoυ πληθυσμoύ 

δίχως διάκριση φύλoυ και ηλικίας «μη ενόχων».  

      Η σταδιακή απoχώρηση των Γερμανών από τις επαρχίες τoυ  νoμoύ Ηρακλείoυ, στα τέλη 

Αυγoύστoυ 1944 δεν έγινε αναίμακτα, αλλά μέσα σε κλίμα τρoμoκρατίας και συστηματικής 

λεηλασίας τoυ πληθυσμoύ. Μέσα στo δεύτερo δεκαπενθήμερo ισoπεδώθηκαν χωριά, 

εκτελέστηκαν και συνελήφθησαν εκατoντάδες άτoμα. Τo τίμημα για τoν κρητικό λαό υπήρξε 

εξαιρετικά βαρύ. Εν κατακλείδι, αξίζει να τoνιστεί η ηθική αξία και η ιδιαίτερη σημασία της 

βoήθειας πoυ πρoσέφερε o κρητικός λαός στoν συμμαχικό αγώνα.  
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