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Στον αδελφό μου, Γιώργο, 

που φέρει τ ’όνομα του συντρόφου Γιώργου, 
αδελφού της Νίτσας ή Ελένης 

με το αντάρτικο όνομα Ηλέκτρα



ΣΤην οδο ΣολωνοΣ

Μιά βραδυά παγωμένη γεννήθηκε,
το όνομα της γυναίκας με τ’ άρβηλα,
που στο βουνό σε μάχη σκοτώθηκε, πήρε, 
πήγε άδικα αυτή, της είπαν,
ήταν τόσο νέα 
μην σου συμβεί το ίδιο 
μην της μοιάσεις 
είπαν 
την παρασύρανε.
Είπαν 
ηταν γενναία, επαναστάτρια 
δεν φοβότανε
είχε όπλο στο χέρι
ψυχή ευαίσθητη ήτανε 
η συνέλευση αποφάσιζε, 
φίλη με την αργυρώ και την αθηνά ήτανε,
κορίτσια που γυναίκες στο βουνό γίνανε 
αντάρτισσες ήτανε
τωρα κυκλοφορούν ανάμεσά μας 
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το φόβο της πόλης 
τις σκιές της πόλης αντικρύζουν.
ΕλΕΥΘΕρια

γράφουν στους τοίχους της οδου Σόλωνος, με κόκκι-
να γράμματα,

τα πόδια τους τρυπούν αγκάθια στην Πανεπιστημίου 
τ’ άρβυλα δεν αντέχουν τους δύσβατους δρόμους της

αθήνας 
έχουν φτερά 
μ’ αυτά ξεφεύγουν 
μ’ αυτά πετούν πάνω απ’ τις πολυκατοικίες
απ’ τη ζοφερή καθημερινότητα 
της αθήνας, πάνω απ τις κεραίες των σπιτιών.
δεν φοβούνται καθώς βαδίζουν σε δρόμους χιλιοει-

πωμένους
οΧι, ήταν ταπείνωση εκείνη τη νύχτα.

στην οδο Σόλωνος και Πατησίων
άγνωστες είναι ανάμεσά μας
όμορφες 
αν και κάποιοι 
πουτάνες τις είπανε
η νίτσα, η αθηνά, η Βαγγελιώ
σκοτωθήκανε 
λίγες ζήσανε,
ήταν δύσκολη η επιστροφή 
κρυβότανε χρόνια σε διαμερίσματα στην αθήνα 
στα μαλλιά της άλλαζε χρώματα και στα ρούχα της
τα χρώματα απέφευγε. 
Τον άνεμο, τα μονοπάτια, την πείνα, τη δίψα δεν φο -

βηθήκανε
― τι εχεις να φοβηθείς εσύ 
στην οδο Στουρνάρη, στην οδο Πατησίων 
στην αριστείδου 
η Μαρία, η Ελένη η νατάσα κυκλοφορούν ανάμεσά

μας 
αυτές τις μέρες της θύελλας του δεκέμβρη 
και ξανά και ξανά 
τσακισμένα κορίτσια 
τσακισμένες γυναίκες 
μόνες στην οδο Σόλωνος σήμερα δευτέρα 
περπατούν 
δεν φοβούνται 
κοιτούν κατάματα 
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} ιστορία 

Τα παρακάτω αφορούν την ανίχνευση της ιστορίας της αντάρ-
τισσας Νίτσας Παπαγιαννάκη με το όνομα Ηλέκτρα που γεν-
νήθηκε το 1927. Έζησε στην πόλη των Χανίων και ανέβηκε
στο βουνό στα 17 της χρόνια, έμεινε για αρκετό καιρό στο
βουνό μαζί με άλλες αντάρτισσες και άλλους αντάρτες και εκεί
την σκότωσαν τον Απρίλιο του 1949 σε συμπλοκή. Κατόπιν,
σύμφωνα με μαρτυρίες, έσυραν το κεφάλι της στη πόλη.

Τι είναι αυτό που έκανε αυτή τη νέα γυναίκα να αφήσει
την καθημερινότητά της και να βγει στο βουνό να κρατήσει
και να χρησιμοποιεί όπλο; Πριν απ’ αυτήν της την απόφαση
ήταν ένα νέο κορίτσι που πήγαινε σχολείο, ήταν καλή μαθή-
τρια, μάθαινε γαλλικά, πήγαινε περίπατο με τις αδελφές και
τις φίλες της, είχε όνειρα. Ζούσε με τους γονείς της και τ’
αδέλφια της σ’ ενα όμορφο σπίτι με κήπο στην πόλη. Πώς
μπόρεσε να εγκαταλείψει όλα αυτά; Ήθελε ν αγωνιστεί «για
ν’ αλλάξει ο κόσμος προς το καλύτερο».1 Είχε το όραμα μιας
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1 Μοδαρίτης Νίκος και Αργυρώ, Στα βουνά της Κρήτης και στην
παρανομία, Αληθινές ιστορίες, εκδόσεις 70-Πλανήτης, 1979. Στο διή-
γημα «Ν’ ακούσω τη φωνή της μάννας μου», σελ 77.



Το θέμα αγγίζει ζητήματα επανάστασης, φύλου, συνό-
ρων, περασμάτων, τραυμάτων τα οποία σήμερα είναι επίκαι-
ρα και έχουν μεγάλη σημασία για την συνέχεια της ιστορίας,
για τα κινήματα και τους αγώνες που θ’ ακολουθήσουν.

Και δεν μπορεί τελικά παρά να τεθούν ερωτήματα: Πώς
η ιστορία του εμφύλιου -της αδύνατης επανάστασης- έχει
επιδράσει στo κίνημα; Τι συμβαίνει σήμερα με την επανά-
σταση ; Με τις σύγχρονες ιστορίες γυναικών που αγωνίζον-
ται ; Ποιες είναι οι σημερινές αντάρτισσες; Τι συμβαίνει σή-
μερα στην καθημερινότητα του αγώνα;

} Βήματα

1 S αναζήτηση στα βιβλία 
2 S αναζήτηση των συντρόφων της 
3 S μαρτυρίες, καταγραφή των μαρτυριών, η κατασκευή ε -

νός ηχητικού αρχείου ενός οπτικού αρχείου-φωτογραφίες 
4 S τοπικός τύπος εποχής 
5 Sπερπατώντας – αναζητώντας τα ίχνη στον Πατσιανό-

Καλλικράτη 
6 S σιωπηλό περπάτημα στον τόπο
7 S έντυπο 
8 S συνάντηση σε δημόσιο χώρο στα Χανιά 
9 S στην Αθήνα στην έκθεση Consensus Memory

κομμουνιστικής κοινωνίας; Ήταν συνεπαρμένη απο την ιδέα
της επανάστασης; Ήταν ενημερωμένη για το σχέδιο προ-
γράμματος και την εγκαθίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας
για την οποία αγωνιζόταν το ΚΚΕ, όπου η ελληνίδα γυναίκα
θ’ αποκτούσε τα ίδια κοινωνικά δικαιώματα με τον άνδρα;2

Ποιοι ήταν οι στόχοι και τα όνειρά της; Πώς ήταν η ζωή της
στο βουνό; Ποιες ήταν οι σχέσεις με τις άλλες γυναίκες και
τους άνδρες εκεί; Είχε τη νοσταλγία της προηγούμενης ζωής
της; Τι συνέβη εκείνη την ημέρα; Τι έγραψαν οι εφημερίδες;
Πώς αντέδρασε η κοινωνία; Πώς αντέδρασε η οικογένειά
της; Υπήρξε πένθος; Υπήρξε τραύμα ;

Η ιστορία της, συνολικά, δεν έχει καταγραφεί έως σήμε-
ρα. Αναφέρονται μόνο περιστατικά απ’ τη ζωή της στο βου-
νό, διασκορπισμένα σε βιβλία συντρόφων της.

Η κατανόηση και σύνθεση της ιστορίας της Νίτσας με το
αντάρτικο όνομα Ηλέκτρα θα βοηθήσει να επουλωθεί το
τραύμα, να συγκεντρωθούν τα κομμάτια της ιστορίας της
ώστε να περάσει στη συλλογική μνήμη ολοκληρωμένη και
έτσι να καταστεί δημόσια. Θα συμβάλει στην κατανόηση
πολλών άλλων ιστοριών που αφορούν τις αντάρτισσες αλλά
και γενικότερα τον ελληνικό εμφύλιο που απ’ ότι φαίνεται και
απ’ την σύντομη ιστορία της ζωής της, ήταν μια αδύνατη
επανάσταση.3
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2 Ριζοσπάστης, 17 Ιουνίου 1945.
3 Βόγλης Πολυμέρης, Η αδύνατη επανάσταση, Η κοινωνική δυνα-

μική του εμφυλίου πολέμου, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2014.



} Ποίημα

Ελένη είναι ο τρόπος να περπατάς στο άγριο δάσος
να μην φοβάσαι τον λύκο τ’ αγκάθια να μην σε τρυ-

πάνε
ν ακολουθείς στο τρέξιμο το πιο γοργό ζαρκάδι, να

το προφτάνεις
να το κοιτάς κατάματα, στα μάτια της Ελένης

} Ποίημα

Βρήκαν στο στήθος της μπουκέτο λουλουδιών και
φεγγάρι

Ήταν πεσμένη, νεκρή, πάνω στην πέτρα
Βρήκαν ένα κουτί σπίρτα, άδεια κυκλοφορίας..
και πάνω στο εφηβικό της χέρι σχέδια περίεργα.

Την φίλησε η μάννα της... κι έκλαιγε χρόνο
το χρόνο φύτρωσαν αγκάθια στα μάτια της
και δυνάμωσε το σκοτάδι.
δυό λέξεις είναι στα Χανιά γραμμένες με ιστορία 
η μία γράφει θάνατος και η άλλη Ελευθερία 

αδελφές μου της ελπίδας, ω γυναίκες γενναίες ,
έχετε κλείσει συμφωνία ενάντια στον θάνατο
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ω αθάνατες αγαπημένες μου παίζετε τη ζωή σας
για να θριαμβεύσει η ζωή.

ΠοΛ ΕΛΥaΡ

μετά το τέλος της συνδιάσκεψης 
των γυναικών στο Βίτσι

} δεν υπάρχει κανένα σημείο 
που να μη βλέπει προς εσένα: 

Πρέπει ν αλλάξεις τη ζωή σου4

Η ζωή πρέπει ν’ αλλάξει.
Έχω το όνομά της. Κανείς δεν μίλαγε γι’ αυτή
Έχω το όνομά της εγώ, Ελένη, η ξαδέλφη μου το όνομα

της του αγώνα, Ηλέκτρα. Μια φορά της είπα: είμαστε η ιδια
γυναίκα, είμαστε αδελφές.

Όταν ρωτούσα γι’ αυτήν η μητέρα μου δεν έλεγε πολλά.
«ο αδελφός της, εκείνος την παρέσυρε. Αυτή ηταν μικρή.
Δεν είχε καλή σχέση με τη μάνα μας. Πήγε χαμένη». Και
μετά σιωπή. Είχα άρνηση πολλά χρόνια για τα βιβλία που
αναφερόταν στον εμφύλιο. ο πατέρας μου τα έψαχνε, η μη-
τέρα μου δεν ήθελε ν’ ακούσει. Κάποιοι παλιοί σύντροφοι και

4 Ρανσιέρ Ζακ, Ο χειραφετειμένος θεατής, εκδ. Εκκρεμές, 2015. Τα
παράδοξα της πολιτικής τέχνης αναφέρεται στον Ρίλκε .



συντρόφισσες, κυρίως μια γυναίκα που πουλούσε βιβλία, η
Μαρίκα, τα έφερναν στο σπίτι. Ποτέ δεν τα άνοιγα.

Αλλά κάποιες φορές ήθελα να μάθω γι’ αυτήν που είχα τ’
όνομά της. οι απαντήσεις ήταν πάντα μονολεκτικές.

Είχα πάει πολύ αργότερα στην Καλών Τεχνών σ’ ένα φε-
στιβάλ. Είχε προβολή ταινιών. Μπήκα τυχαία. Άκουσα ότι
«το κεφάλι της Νίτσας Παπαγιαννάκη το σύρανε στην πόλη
των Χανίων». Ήταν η ταινία της Αλίντας Δημητρίου. Τη
νύχτα εκείνη δεν κοιμήθηκα.

Αποφάσισα να συλλέξω μαρτυρίες, να συνθέσω την ιστο-
ρία της, να αναζητήσω το τόπο που τη σκότωσαν στα Σφα-
κιά, τότε, τον Απρίλιο του 1949. Η μνήμη της να γίνει συλλο-
γική. Δεν την πένθησαν φανερά, μονο κρυφά, δεν έγινε κη-
δεία.Το πένθος στην οικογένεια ήταν κρυφό και απαγορευμέ-
νο. Η μητέρα δεν μιλούσε γι αυτήν, όμως μόλις γεννήθηκα
μου έδωσε το όνομά της. Μεγάλες φωτογραφίες εκείνης και
του Γιώργου, του αδελφού της, υπήρχαν στο σαλόνι. Η αγάπη
υπήρχε ανομολόγητη και απαγορευμένη. Το τραύμα νωπό.

Είναι μια χειρονομία που μοιάζει με πολιτική αναγκαιό-
τητα αυτές τις ημέρες της κρίσης και της εξαίρεσης. Η ιδέα
της εξέγερσης-επανάστασης επανέρχεται.

} Ταυτότητα

Όνομα: Ελένη, την φώναζαν Νίτσα 
Όνομα του αγώνα στον Δημοκρατικό Στρατό: Ηλέκτρα 
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Επίθετο: Παπαγιαννάκη 
Κόρη του δασκάλου Νικόλαου Παπαγιαννάκη και της
Άρτεμης Πατεράκη

Αδέλφια: ουρανία, Αντιγόνη, Αντώνης, Γιώργος (σύντροφος) 
Κάτοικος: Χανίων στα Νέα Καταστήματα, σπίτι με κήπο,
«σπίτι που δεν έλειπε τίποτα», είπε ο Λευτέρης. «Ο πατέρας
είχε κτήματα στα Περβολάκια Κισσάμου, ο πατέρας διάβα-
ζε πολύ, βοηθούσε τα παιδιά που μαζευόντουσαν στο σπίτι
μαζί με τον Γιώργο και την Ελένη, τους έφερνε φαγητό, βι-
βλία...», είπε η αδελφή της Αντιγόνη.
Ηλικία:18 ετών βγήκε στο βουνό
Επάγγελμα: αντάρτισσα, έφυγε απο το Γυμνάσιο μαθήτρια,

μάθαινε γαλλικά
Φύλο: θήλυ
Χαρακτηριστικά: ψηλή με πρόσωπο στρογγυλό με μαύρα φρύ-

δια και πλατύ μέτωπο, χαμογελαστά, μεγάλα, γκριζο-
πράσινα μάτια 

Πως τη θυμούνται: θαρραλέα, ψύχραιμη, αμέριμνη, λεβέν-
τισσα.
«Τη γνώρισα όταν πήγα πάνω. Ήταν μια λεβέντισσα,
είχε ομάδα μάχιμη και την καθοδηγούσε, σκοτώθηκε
πάνω στο ύψωμα την ώρα της μάχης» 5

Σχέσεις με τ’ αδέλφια της: στοργική σχέση με τον αδελφό της
Γιώργο.

5 Μαρτυρία συντρόφισσάς της απο την ταινία της Αλίντας Δημητρίου,
Η ζωή στους βράχους.



τον Μήτσο και τον Γιώργο, από το εκτελεστικό απόσπα-
σμα... όλον εκείνο τον καιρό βρίσκονταν πλάι πλάι κάθε
μέρα κάθε ώρα. Έξω απο τα κρατητήρια. Έξω απο τους
τόπους του μαρτυρίου. Στα γραφεία των επίσημων και
των κρατούντων. Μαζί γεύονταν τα φαρμάκια μα και μα-
ζί περηφανευόνταν σαν μάνες για τον ηρωισμό των παι-
διών τους. Για την αντοχή τους στα καυτά σίδερα και στα
βασανιστήρια. Για τη λεβεντιά και τον ηρωισμό τους όταν
έπεφταν απ’ τα βόλια του εκτελεστικού αποσπάσματος,
έτσι που τους θαύμαζαν κι οι εχθροί τους κι οι ίδιοι οι βα-
σανιστές τους. Κι ύστερα μαζί οι μάνες πάλι πότιζαν το
νωπό τάφο των παιδιών τους καθε μερα με δάκρυα».8

ο Γιώργος καταδικάσθηκε σε θάνατο τον Απρίλη του 1948
από το Έκτακτο Στρατοδικείο Χανίων μαζί με τον Δη-
μήτρη Λεδάκη. Εκτελέστηκαν κραυγάζοντας «Ζήτω η
Ελ λάδα».9

Η μητέρα της αναφέρεται στο διήγημα «Ν’ ακούσω τη φωνή
της μάννας μου». Κάθε μέρα για μια βδομάδα, η μητέρα της
πήγαινε στο σπίτι της Κατίνας και ρωτούσε αν ζει η θυγατέ-
ρα της, αν μπορούσε να την δει, προτού τη σκοτώσουνε. «Θυ-
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Που κοιμόταν στο βουνό: πάνω στις αστιφίδες και σε άλλα
κλαδιά. Από πάνω μια κουβέρτα. Για μαξιλάρι μια πέ-
τρα, και πάνω σ’ αυτήν το σακκούλι.

Οπλοφορούσε, όπως περιγράφεται: «....ακούμπησε στον μηρό
της το όπλο της...»6

Συσσίτιο στο βουνό: συνήθως πατάτες, ψωμί, λάδι, αλάτι κι
ελιές όταν καταφέρναν να πλησιάσουν κανένα σπίτι.
Όταν δεν έχουν νερό στις κούφιες ρίζες των αιωνόβιων
κυπαρισσιών βρίσκουν μια υγρή μαύρη πηχτή ύλη απο
σάπια φύλλα και από κόπρανα αγριοκάτσικων την παίρ-
νουν και τη στύβουν στα μαραμένα χείλη τους, κάποιες
μαύρες πικρές στάλες πέφτουν...
Περπατούσαν στο βουνό με το τραγούδι.

Σύλληψη του αδελφού της: Ήταν γραμματέας της Νεολαίας του
Αγροτικού Κόμματος7 Χανίων, τον συνέλαβαν τον Απρί-
λη του 1948, τον βασάνιζαν, τον χτυπούσαν, καίγαν με
πυρωμένο σίδερο τις σάρκες του, χρησιμοποίησαν κάθε
μέσο για να του αποσπάσουν έστω μια λέξη. Δεν υποκύ-
πτει. «...μαζί τρέχανε για να σώσουν τα παλληκάρια τους,

6 Μοδαρίτης Νίκος και Αργυρώ, Αληθινές ιστορίες, Στα βουνά της
Κρήτης και στην παρανομία, εκδόσεις 70–Πλανήτης, 1979. «Ν’ ακούσω
τη φωνή της μάννας μου»,σελ 77.

7 Τον Απρίλιο του 1936, μετά από απόφαση του 6ου Συνεδρίου του
ΚΚΕ, που είχε συνέλθει τον Δεκέμβριο του 1935, ιδρύεται ένα πολιτικό
κόμμα περισσότερο για την κάλυψη της υπαίθρου, το λεγόμενο ΑΚΕ-

ΚΚΕ. Όμως με τη κήρυξη της Δικτατορίας της 4ης Αυγούστου που επέ-
βαλε ο Ιωάννης Μεταξάς τέθηκε όπως και όλα τ́ άλλα στην παρανομία.

8 Μοδαρίτης Νίκος και Αργυρώ, Στα βουνά της Κρήτης και στην
παρανομία, εκδόσεις 70 –Πλανήτης , 1979. «Ν’ ακούσω τη φωνή της
μάννας μου».

9 Κοκοβλής Νικος και Αργυρώ, Άλλος δρόμος δεν υπήρχε, εκδ. Πο-
λύτυπο,2002.



Tους κύκλωσαν αιφνιδιαστικά και χωρίς να προλάβουν να αν-
τιδράσουν. Σκοτώθηκαν μεμιάς επτά σύντροφοι, δυο γυναίκες
η Αθηνά Χανταπάκη, και η Ελένη. Ένας μόνο σώθηκε.

Αναφέρεται ως ένοπλη σύγκρουση στο περιοδικό «Αντί».
ο τύπος της εποχής έχει αναφερθεί εκτεταμένα. Υπάρχουν
ασάφειες ως προς το ποιοι και πόσοι ήταν. Αναφέρονται με
σιγουριά στον τύπο η Ηλέκτρα και η Αθηνά. Επίσης αναφέ-
ρονται οι Μανουσέλης, Ρουμανιάς, και ότι συνελήφθη ο Μι-
αούλης.

Όταν τη σκότωσαν έφεραν το κεφάλι της στα Χανιά.11

Η γυναίκα ενός χωροφύλακα φορούσε το ρολόι της (μαρ-
τυρία).

Τα οστά της τα έφερε στην πόλη συντροφός της αρκετά
αργότερα. Βρίσκονται στον οικογενειακό τάφο, στον Άγιο
Λουκά.

απ’ το γράμμα που έστειλε 
στον κώστα Γκριτζώνα 

η αργυρώ Πολυχρονάκη12

Τη συγκλονιστική ιστορία των τελευταίων ανταρτισσών του
ΔΣΕ Κρήτης αφηγήθηκε η Αργυρώ Πολυχρονάκη σε ένα
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μάται πριν ένα χρόνο που έφυγε με τη μπλέ μαθητική της
ποδίτσα και τον ασπρο γιακά απο την αγκαλιά τούτης της
μάννας γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Κι έφευγε με απόφαση με
ενθουσιασμό, με πίστη ο κόσμος θ ’άλλαζε στο καλύτερο.
Θα γινόταν πιο ανθρώπινος. Δεν ήξερε βεβαια τότες πως
δεν θα μπορούσε πια να δει τη μάννα της. Τώρα το ξέρει. Το
πιστεύει ότι δεν πρέπει να τη δει. Μάλιστα ούτε η μάννα σου
δεν πρέπει να σε δει... Ούτε αυτή που σε γέννησε δεν πρέπει
να ξέρει ποιος σου δίνει ψωμί, από που περνάς και ποιος σε
δέχεται. Γιατί τη πιλατεύουν και μπορεί κάτι να της ξεφύ-
γει και να πει κάτι, να μπλέξουν άλλοι άνθρωποι να μπλέξει
και η ίδια. Αυτό το είχε χωνέψει η Ηλέκτρα»...10 Δεν πρέπει
να με δει. «Δεν πρέπει να ξέρει τίποτα γιατί είναι κίνδυνος γι
αυτήν. Όμως... εγώ θα ’θελα να τη δω χωρίς να το ξέρει... ν ’
ακούσω τη μιλιά της...

»Η Ηλέκτρα κρύφτηκε σε μια φουρφουλιά απο κλαδιά σ ’
ένα πρόχειρο τόπο που κρυβόταν οι αντάρτες κάποτε και τις
πρωινές ώρες γύρισε μόνη και μπήκε προσεχτικά στο σπίτι.
Βγήκε στο σοφά και κρύφτηκε κάτω από έναν παλιό κανα-
πέ. Κατά το απόγευμα άκουσε τη φωνή της μάννας της. Ζά-
ρωσε πιο πολύ κάτω εκεί που ήταν κρυμμένη...».10

Σκοτώθηκε στις 20 Απρίλη 1949, ανάμεσα στον Πατσια-
νό και τον Καλλικράτη στη θέση Σιδεροπορτί στα Σφακιά.

10 Μοδαρίτης Νίκος και Αργυρώ, Στα βουνά της Κρήτης και στην
παρανομία, εκδόσεις 70–Πλανήτης, 1979. «Ν’ ακούσω τη φωνή της
μάννας μου», σελ.78 .

11 Η ζωή στους βράχους, Αλίντα Δημητρίου.
12 Μέτωπο Ιστορίας, Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014, ανάρτηση στο

Διαδύκτιο.



γράμμα που έστειλε στον Κώστα Γκριτζώνα. Στο γράμμα
αυτό, αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής: «Από τις εννέα
[αντάρτισσες] που μείναμε, τέσσερις σκοτώθηκαν σε συμ-
πλοκές: η Αθηνά Χανταμπάκη και η Ελένη Παπαγιαννάκη
τον Απρίλη του 1949. Η Βαγγελιώ Κλάδου στις 5 Δεκέμβρη
του 1949 και η Μαρία Μποράκη στις 11 του ίδιου μήνα. Τρεις
συνελήφθησαν: η Γεωργία Σκευάκη και η Ξένια Ατανασάκη
την άνοιξη του 1952, ενώ η Ανδριανή Καταρτζόγλου είχε συλ-
ληφθεί προηγούμενα. Δύο αντάρτισσες γλυτώσαμε: η Παγώ-
να Κοκοβλή-Λιονάκη και η Αργυρώ Πολυχρονάκη-Κοκοβλή,
μαζί με έξι ακόμα άντρες-αντάρτες. Παραμείναμε παράνο-
μες–επικηρυγμένες μέχρι το 1962. Ύστερα από εντολή της ΚΕ

του ΚΚΕ αποδράσαμε και μαζί με τους τέσσερις από τους έξι
συντρόφους μας ήρθαμε στην Τασκένδη. Στο διάστημα από
τον τερματισμό του ένοπλου αγώνα μέχρι το 1962 δουλεύαμε
παράνομα όπως και οι υπόλοιποι σύντροφοί μας, καθοδηγών-
τας τις παράνομες επονίτικες οργανώσεις […] 

»Όλες οι αντάρτισσες είχαν διακριθεί στις μάχες που έδω-
σε ο ΔΣΕ. Αλλά και στην καρτερικότητα, στην ανοχή, στις
κακουχίες και στις στερήσεις. Σ’ έναν τόπο, σ’ ένα νησί όπου
δεν υπήρχαν μετόπισθεν για ν’ ανασάνεις κάποια στιγμή, που
βρισκόσουν σ’ ένα κυνηγητό ακατάπαυστο από πολυάριθμες
αντίπαλες δυνάμεις, που είχες να κάνεις με συνεχείς, ολονύ-
χτιες πορείες, ξυπόλυτος, γυμνός, πεινασμένος, σε βουνά (μα-
δάρες λέγονται στην Κρήτη) γυμνά και άνυδρα, η ζωή ιδιαί-
τερα για τις γυναίκες ήταν πάρα πολύ δύσκολη».
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} Τι γινόταν τότε 

ο κοινωνικός και πολιτικός αποκλεισμός της αριστεράς θα
λάβει ολοκληρωτικές διαστάσεις στα χρόνια του εμφυλίου.
οι διώξεις που είχαν ξεκινήσει μετά τη συμφωνία της Βάρ-
κιζας θα ενταθούν στα πλαίσια των εκτάκτων μέτρων που
εγκαινίασε το Γ  ́Ψήφισμα του 1946. Τα στρατοδικεία θα δι-
κάσουν περίπου 37.000 άτομα κατά τη διάρκεια του εμφυλί-
ου. Απ’ αυτούς γύρω στις 8.000 θα καταδικαστούν σε θάνατο
ενώ θα εκτελεστούν τουλάχιστον 3.500 άνδρες και γυναίκες.
ο αριθμός των πολιτικών κρατουμένων ήταν ο μεγαλύτερος
στη νεότερη ιστορία της χώρας· μεταξύ 1947 και 1949 βρί-
σκονταν στη φυλακή ή στην εξορία 40.000 έως 50.000 πολι-
τικοί κρατούμενοι. Για να αντιμετωπιστούν οι έκτακτες ανάγ-
κες που δημιουργούσε ο εμφύλιος πόλεμος ιδρύθηκαν στρα-
τόπεδα μαζικού εγκλεισμού όπως αυτά της Γυάρου και της
Μακρονήσου.Το στρατόπεδα της Μακρονήσου είχαν ως σκο-
πό την «αναμόρφωση» (μέσω βασανιστηρίων και προπαγάν-
δας) αριστερών στρατιωτών ώστε να εξασφαλιστεί η πολιτι-
κή αξιοπιστία του στρατεύματος που πολεμούσε κατά του
ΔΣΕ. οι πολιτικές διώξεις αποτέλεσαν μέρος ενός ευρύτερου
πλέγματος νόμων και πρακτικών στην κατεύθυνση οικοδό-
μησης ενός αντικομμουνιστικού κράτους και εξακολούθησαν
να βρίσκονται σε ισχύ επί πολλά χρόνια μετά τη λήξη του εμ-
φυλίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν η καθιέρωση των
πιστοποιητικών νομιμοφροσύνης και των συμβουλίων νομι-
μοφροσύνης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, ώστε να εξασφα-



στο βουνό που όμως αλλαξε απο την ελευθερία και την ισότη-
τα που κατέκτησαν οι ίδιες οι γυναίκες με τον αγώνα.

Υπήρχε η αντίληψη ότι μια κοπέλα δεν επιτρέπεται να φεύ-
γει απ’ το σπίτι της να συνεδριάζει με νέους να γράφει συνθή-
ματα να φωνάζει με χωνιά... να τρέχει εδώ κι εκεί τις νύχτες.
Αυτές οι δουλειές πίστευαν ότι είναι για τους άντρες. οι γυναί-
κες μπορούσαν να βοηθήσουν διαφορετικά. «Να πλέξουν, να
μπαλώσουν, να πλύνουν τα ρούχα των ανταρτών...»

Η Αργυρώ γράφει, «Ακόμη και οι νέοι που ανήκαμε στην
ιδια οργάνωση δεν θα ήθελαν τις αδελφές τους να είναι σαν
κι εμάς, τις συναγωνίστριές τους».

«...για τη θυγατέρα του δεν μπορούσε να το δεχτεί δεν
μπορούσε να το πιστέψει πως η δική του κόρη θα γυρίζει με
τους άντρες στα βουνά...»

Πίστευα πως όλοι οι γνωστοί και φίλοι του πατέρα μου
με σχολιάζανε λέγανε πως δεν είναι για τις κοπέλες τα βου-
νά και οι δουλειές του πολέμου».

«Δεν λυπήθηκες τα νιάτα σου να τα τρώνε τα βουνά;»
«Η Μαρίκα και η Λευτεριά έχουν σήμερα περίοδο. Εκεί-

νες μιλούν λιγότερο, αχ αυτή η περίοδος. Σήμερα εκείνες αύ-
ριο κάποιες άλλες και να πονείς. Ν ’αποζητάς κάποια ζεστα-
σιά και να μην την έxεις. Και τα πάνινα γεμίζουν αίμα... να
διαπερνά το παντελόνι σου. Να ντρέπεσαι που μυρίζεις. Να
μην αντέχεις ούτε η ίδια την άσχημη μυρωδιά σου...»17

λισθεί η πρόσληψη εθνικοφρόνων μόνο πολιτών.13 ο ελληνι-
κός Εμφύλιος ήταν μια επανάσταση, η μοναδική στην Ελλά-
δα του 20ου αιώνα, έστω και αν έτσι όπως εξελίχθηκε, δεν θα
μπορούσε να αποβεί νικηφόρα. Υπ’ αυτή την έννοια ήταν μια
αδύνατη επανάσταση.14

Σχετικά με το φύλο –
η νοοτροπία της κοινωνίας15

Για τις γυναίκες δεν ήταν εύκολο να βγουν στο βουνό καθώς
είχαν ν’ αντιμετωπίσουν ισχυρές πατριαρχικές αντιλήψεις
της κοινωνίας. Η κοινωνία συνολικά δεν αποδέχτηκε ποτέ
τον πρωτοπόρο ρόλο των γυναικών στη μάχη, είτε με τον
ΕΛΑΣ είτε με τον ΔΣΕ. Τις συκοφάντησε, γιατί αμφισβήτη-
σαν έμπρακτα τον ρόλο που τους επιφύλασσε η συντηρητική
ιδεολογία.16

οι αντιλήψεις αυτές, υπήρχαν συχνά και στην Αριστερά
που αρχικά υοθέτησε μια συντηρητική αντίληψη για τη ζωή
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13 ΑΣΚΙ (Αρχεία Συγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας) Ο ελληνικός εμ-
φύλιος πόλεμος 1946-49, Ιστορία και Δράση του Δημοκρατικού Στρα-
τού Ελλάδας μέσα από τις συλλογές του ΑΣΚΙ.

14 Βόγλης Πολυμέρης, Η αδύνατη επανάσταση, Η κοινωνική δυνα-
μική του εμφυλίου πολέμου, εκδ.Αλεξάνδρεια, 2014.

15 Κοκοβλής Νίκος και Αργυρώ, Άλλος δρόμος δεν υπήρχε, Αντί-
σταση-Εμφύλιος-Προσφυγιά, εκδόσεις Πολύτυπο, 2002.

16 Αυγή, 30-5-2015, οι γυναίκεςστο βουνό.

17 Κοκοβλής Νίκος και Αργυρώ, Αλλος δρόμος δεν υπήρχε, Αντί-
σταση-Εμφύλιος-Προσφυγιά, εκδόσεις Πολύτυπο, 2002,σελ.216.



} διμοιρίες ανταρτισσών

Στις 2 Μαΐου 1943, συντελέστηκε ένα γεγονός εξαιρετικής
ση μασίας για το αντάρτικο κίνημα της Ελλάδας. Ήταν η ί -
δρυ ση του Γενικού Στρατηγείου του Ελληνικού Λαϊκού Απε-
λευθερωτικού Στρατού. Γεγονός που μετέτρεψε τον ΕΛΑΣ

από αντάρτικη δύναμη σε στρατό ικανό ν’ απελευθερώσει τη
χώρα. Βρισκόμαστε στο μέσο της χιτλερικής κατοχής και το
αντάρτικο, με απόλυτα κυρίαρχη δύναμη τον ΕΛΑΣ. Είχε ήδη
φουντώσει απ’ άκρη σ’ άκρη της Ελλάδας. Τότε, εκτός από τις
μεμονωμένες αντάρτισσες, δημιουργήθηκαν ομάδες και δι-
μοιρίες ανταρτισσών.

Κάθε διμοιρία αποτελείται περίπου από 30 αντάρτισσες. Η
διοίκηση είναι «δυαδική» (στρατιωτική και πολιτική).Τη στρα-
τιωτική ασκούσε η διοικητής και την πολιτική η καπετάνισσα.
Κριτήρια επιλογής γι’ αυτές τις θέσεις ήταν η αφοσίωση στον
αγώνα -την οποία συνήθως συνόδευε η κομματική ιδιότητα-
και το μορφωτικό επίπεδο. Η διοικητής είχε στην αρμοδιότητά
της τα στρατιωτικά καθήκοντά (εκπαίδευση, φρουρές κ.λπ.).
Στη σφαίρα των ευθυνών της καπετάνισσας. ανήκε η ενημέρω-
ση και η διαφώτιση, καθώς και τα θέματα συμπεριφοράς.

} ο έρωτας στο βουνό

Όπως προκύπτει απ’ τα βιβλία και από μαρτυρίες τα αγόρια
και τα κορίτσια ξεχνούσανε την ίδια τους τη φύση. Ξεχνού-
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σαν πως είναι διαφορετικού φύλου ακόμα κι όταν κάτω απο
μια κουβέρτα έσμιγαν τις πλάτες τους για να μη ξυλιάσουν
απο τη παγωνιά.

Το μεγάλο ποσοστό στον ΔΣΕ των γυναικών –σε ορισμένα
τμήματα υπερέβαινε το 40%– μετέβαλε τις σχέσεις μεταξύ
των δύο φύλων, τόσο σε σύγκριση με την προπολεμική περίο-
δο, όσο και σε σχέση με τα χρόνια του ΕΛΑΣ. Ενώ στην ΕΠοΝ

τα κορίτσια συμμετείχαν συχνά υπό την επίβλεψη των μεγα-
λύτερων αδελφών τους, στο ΔΣΕ οι γυναίκες αντιμετώπιζαν
από κοινού με τους άντρες τους κινδύνους των μαχών και τον
ίδιο τον θάνατο, με αποτέλεσμα η συναναστροφή με το άλλο
φύλο να θεωρηθεί πλέον κάτι φυσικό.18 «Λόγω της μεγάλης
οι κειότητας στις καθημερινές επαφές μεταξύ των φύλων το
ενδεχόμενο να δημιουργηθούν ειδύλλια, ακόμα και ερωτικές
σχέσεις, θεωρήθηκε κάτι το εντελώς φυσικό,τόσο απ’ τους άν-
τρες όσο και απ ’τις γυναίκες. Γι ’αυτό η ηγεσία του κινήμα-
τος αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τη στάση της σ’ αυτό το ζή-
τημα. Είναι μια πτυχή που αποσιωπάται συνήθως στον επί-
σημο λόγο, αλλά αποκαλύπτεται στις προσωπικές μαρτυρίες.
Όπως είναι γνωστό επί ΕΛΑΣ οι παράνομες ερωτικές σχέ-
σεις τιμωρούνται αυστηρά.Το ίδιο έγινε αρχικά και στον ΔΣΕ,
αλλά αργότερα δόθηκε το πράσινο φως να δημιουργηθούν τέ-
τοιου είδους σχεσεις, εφόσον υπήρχε αμοιβαία συγκατάθεση».

18 Γκριτζώνας Κώστας, Μαχήτριες του Δημοκρατικού Στρατού, Η
τολμηρότερη ιστορία που γράφτηκε στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου,
1946-49, Φιλίστωρ, 2001.



ναικών στον ΔΣΕ οδήγησε και στην έκδοση γυναικείων εφη-
μερίδων, όπως η Μαχήτρια, η Αγωνίστρια και η Παρτιζάνα.

Στους κόλπους του ΚΚΕ και του ΔΣΕ ιδρύεται στις 25 ο -
κτωβρίου 1948 η Πανελλαδική Δημοκρατική οργάνωση Γυναι-
κών ( η πρώτη αμιγώς γυναικεία οργάνωση του κόμματος) με
πρόεδρο στην αρχή τη Χρύσα Χατζηβασιλείου και στη συνέ-
χεια τη Ρούλα Κουκούλου. Η ΠΔΕΓ συμμετείχε στο 2ο Συνέ-
δριο της Παγκόσμιας Δημοκρατικής ομοσπονδίας Γυναικών
(Βουδαπέστη, Δεκέμβριος 1948), ενώ τον Μάρτιο του 1949 ορ-
γάνωσε την Ά Πανελλαδική Συνδιάσκεψη στην Ελλάδα.

Η Τασούλα Βερβενιώτη γράφει για την επιλογή των γυ-
ναικών να γίνουν αντάρτισσες.

«Στη κατεχόμενη Ελλάδα το Βουνό αποτελεί ένα κατα-
φύγιο για όσες κινδυνεύουν να συλληφθούν λόγω της δράσης
τους. Άλλες έγιναν αντάρτισσες γιατί οι συνθήκες της ζωής
τους είχαν ανατραπεί ριζικά, όλες σχεδόν προέρχονται από
οικογένειες που μετέχουν στον αγώνα και έχουν κυνηγηθεί.
Κάποιες άλλες φαίνεται ν’ ακολουθούν τον άντρα τους ή τον
αγαπημένο τους, που είναι ήδη αντάρτης. Όμως οι σκληρές
συνθήκες κατάκτησης, η ανάγκη να καταφύγουν στις ελεύθε-
ρες περιοχές, η αγάπη για κάποιον αγωνιστή, το πρότυπο
της Μπουμπουλίνας ή της γιουγκοσλάβας χειροβομβίστριας
Ζίνας δεν εξηγούν επαρκώς το γεγονός αυτό. Θα μπορούσαν
να δουλέψουν στα συνεργεία, στα νοσοκομεία ή ως δασκάλες
αν ήξεραν γράμματα.

»Η επιλογή τους αυτή στηριζόταν σε δυο βασικές προ-
ϋποθέσεις· πρώτον στη δική τους επιθυμία και δεύτερον στη
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Η Αργυρώ μου μίλησε για τον έρωτα της Ηλέκτρας για
τον Σπύρο Χανταμπή. Κάνανε όνειρα, πίστευαν ότι αν ζού-
σανε, θα ήτανε μαζί. ο Σπύρος πέθανε απο φυματίωση στο
βουνό.

Η Αργυρώ ερωτεύτηκε στο βουνό τον Νίκο.

} η συμμετοχή των γυναικών

Ήταν βαθειά επιθυμία να βγει μια γυναίκα στο βουνό και να
γίνει αντάρτισσα.

Η συμμετοχή των γυναικών στο Δημοκρατικό Στρατό
Ελλάδας19 ήταν πολύ μεγάλη, ιδιαίτερα εάν συγκριθεί με αυ-
τή των γυναικών στο αντάρτικο κατά τη διάρκεια της Κατο-
χής. οι περισσότερες γυναίκες ήταν νεαρές κοπέλες20 αγρο-
τικής προέλευσης, επιστρατευμένες από τον ΔΣΕ. οι γυναί-
κες από 12-15% το 1948 έφτασαν να αποτελούν το 25-30%
των μάχιμων δυνάμεων του ΔΣΕ το 1949, όταν οι εφεδρείες
του είχαν αρχίσει πλέον να εξαντλούνται. Με αντίστοιχα υψη-
λό αριθμό αυξήθηκαν και οι γυναίκες αξιωματικοί, οι οποίες
διοικούσαν μάχιμες μονάδες. Η μεγάλη συμμετοχή των γυ-

19 ΑΣΚΙ (Αρχεία Συγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας), Ο ελληνικός εμ-
φύλιος πόλεμος 1946-49, Ιστορία και Δράση του Δημοκρατικού Στρα-
τού Ελλάδας μέσα από τις συλλογές του ΑΣΚΙ.

20 Λεύκωμα, Πανελλήνια Δημοκρατική κίνηση γυναικών στην γαλ-
λική γλώσσα.



Η δράση των γυναικών του ΔΣΕ αμφισβήτησε το όριο
που έθετε το κόμμα και κλόνησε τις έμφυλες βεβαιότητες. οι
γυναίκες ενεπλάκησαν στον εμφύλιο πόλεμο δυναμικά και
ενεργά. 

Σύμφωνα με τον Πολυμέρη Βόγλη «η μαζική συμμετοχή
των γυναικών δεν ήταν θέμα πολιτικής φύλου από την ηγε-
σία αλλά μάλλον ανάγκη που είχε προκύψει απο την πορεία
του πολέμου. Για πολλές γυναίκες που ενταχθηκαν εθελον-
τικά στον ΔΣΕ, η συμμετοχή στα μάχιμα τμήματα γινόταν
αντιληπτή ως μια ιστορία εξίσωσης των δύο φύλων και προ-
σωπικής τους ενδυνάμωσης και απελευθέρωσης. Η δράση
τους αμφισβητούσε τα στερεότυπα στα οποία βασιζόταν οι
έμφυλες σxέσεις εξουσίας. Μια νέα αντίληψη του εαυτού
σχηματιζόταν μέσα από την άμβλυνση των διαφορών στην
καθημερινότητα του πολέμου, καθώς βίωναν τις ιδιες στε-
ρήσεις και κακουχίες και τους ίδιους κινδύνους με τους συμ-
πολεμιστές τους. Η διαπίστωση ότι “το όπλο σου δίνει δύνα-
μη”, δεν ήταν κοινοτοπία όταν εκφερόταν από μια αντάρ-
τισσα, αλλά συμπύκνωνε τις ανατροπές που είχαν συνελε-
στεί στους έμφυλους ρόλους.Η μαχήτρια ερχόταν σε σύγ-
κρουση με τα στερεότυπα της αδύναμης και απροστάτευτης
γυναίκας, έπαυε να συγκαταλέγεται μαζί με τα ανήλικα (τα
λεγόμενα “γυναικόπαιδα”) και με τη δράση της αμφισβη-
τούσε το ανδρικό μονοπώλιο στη βία…»23

δυνατότητα που παρείχε η συγκεκριμενη συγκυρία για την
εκπλήρωσή της. Η επιθυμία τους γίνεται πιο εμφανής –ί σως
γιατί είναι και πραγματοποιήσιμη– προς το τέλος της Κα-
τοχής, όταν δημιουργήθηκαν οι διμοιρίες.

»Έτσι στο βουνό, στον αγώνα, κατακτούν την προσωπι-
κή και κοινωνική απελευθέρωση».21

Καταλήγει η Τασούλα Βερβενιώτη: «H παρουσία των
γυναικών στον Λαϊκό Στρατό επιδρά και στην αλλαγή της
οπτικής των ανδρών απέναντί τους.

»Για μετρήστε λίγο την απόσταση με το μάτι. Το πήδη-
μα δεν είναι μικρό... Καταπληκτικό, θα ήταν μάλλον η σω-
στή έκφραση. Η γυναίκα μας, η αδελφή μας, η κόρη μας, η
έννοια τέλος γυναίκα που έχουμε στο κεφάλι μας, εμείς οι άν-
τρες, πλεγμένη με όλα τα στοιχεία της αδυναμίας με χτυπη-
τά χρώματα, της παθητικότητας, της υπερευαισθησίας, του
καπρίτσιου, της λιποθυμίας και των άφθονων δακρύων ακό-
μα, ξεθωριάζει και σβήνεται και στη θέση της καρφώνεται
λαμπρή και με ζωηρά χρώματα η μορφή της Νέας Γυναίκας,
της μαχήτριας, της Αντάρτισσας που με τη στρατιωτική τέ-
χνη και το όπλο στο χέρι παίρνει τη θέση της στο χαράκωμα
δίπλα στον άντρα».22
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21 Βερβενιώτη Τασούλα, Η γυναίκα της Αντίστασης, η είσοδος των
γυναικών στην Πολιτική, οι ανταρτοεπονίτισσες, οι εφεδροελασίτισσες,
οι εφεδρίνες, οι επονίτισσες, οι γυναίκες, εκδόσεις Κουκκίδα, 2013 .

22 Βερβενιώτη Τασούλα, Η γυναίκα της αντίστασης..., εκδόσεις Κουκ-
κίδα, 2013.

23 Βόγλης Πολυμέρης, Η αδύνατη επανάσταση, η κοινωνική δυνα-
μική του εμφυλίου πολέμου, εκδ. Αλεξάνδρεια, 2014, 235-36.



Τιμήθηκε επίσης σε εκδήλωση για τις γυναίκες απο τα
Χανιώτικα Νέα στις 10 Μαρτίου 2014 στο ίδιο μουσείο. Α -
φο ρμή για την εκδήλωση, που οργάνωσαν το Παράρτημα
Χανίων της ΠΕΑΕΑ και ο Σύλλογος Γυναικών Ν. Χανίων,
ήταν η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. «Αναμφισβήτητα
και δίκαια η Ελληνική Εθνική Αντίσταση με το ΕΑΜ και
τον ΕΛΑΣ γυναικών, μόνο με τον ξεσηκωμό του 1821 μπο-
ρεί να συγκριθεί. Είναι γεγονός πως όλες οι Ελληνίδες που
ήταν στο ΕΑΜ-ΕΛΑΣ, έδωσαν ότι πολυτιμότερο για τη χι-
λιάκριβη τη λευτεριά, μα θεωρήσαμε σκόπιμο να αναφερ-
θούμε στις Χανιώτισσες αγωνίστριες σαν φόρο τιμής. Στοι-
χεία πήραμε από το βιβλίο του Λευτέρη Ηλιάκη και τον ευ-
χαριστούμε ιδιαίτερα γι ’αυτό», υπογράμμισε μεταξύ άλλων
η κυρία Θεανώ Μποράκη.

Η κυρία Κωστούλα Μουντάκη Παπαδάκη τόνισε ότι «εί-
μαστε στον ιστορικό Θέρισο, τον τόπο των αγώνων που μας
εμπνέει και ήρθαμε να τιμήσουμε τη γυναίκα από την Εθνι-
κή Αντίσταση μέχρι σήμερα. Με το που ιδρύθηκε το ΕΑΜ,
η ΕΠΟΝ, ο ΕΛΑΣ έδωσαν στη γυναίκα τη θέση που της ά ξι -
ζε, της έδωσαν ψήφο, της έδωσαν ίση αξία με τους άνδρες. Οι
γυναίκες αυτές οι ηρωίδες έδωσαν το υπέρτατο αγαθό για τη
ζωή τους και μας εμπνέουν μέχρι σήμερα για να βαδίσουμε
τον δρόμο τους».

Για την αγωνία και τους αγώνες της γυναίκας αναφέρθη-
κε η κυρία Σοφία Παπαδοπούλου πρόεδρος του Συλλόγου
Γυναικών Νομού Χανίων της ομοσπονδίας Γυναικών Ελλά-
δος επισημαίνοντας ότι «ο 19ος αιώνας, ο αιώνας της ανά-
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Στο βιβλίο Aντάρτισσες η Ingrid Strobl αναφέρει: «Η γνώ -
ση ότι υπήρχαν γυναίκες που πήραν τα όπλα και τα έ στρε -
ψαν κατά ανώτερων ανδρών αξιωματικών, υποσκάπτει τα θε-
μέλια της πατριαρχικής αντίληψης των ρόλων των φύλων...»24

Ήταν μια ακραία συνθήκη, που προέκυπτε απο βαθειά
επιθυμία, ήταν μια διαφυγή μέσα από το όπλο.Υπήρξε έκρη-
ξη με τη συμμετοχή στο βουνό. Στο βουνό η γυναίκα, ως αν-
τάρτισσα, βίωνε μια συλλογική έκφραση της απελευθερωμέ-
νης επιθυμίας που όμως στη συνέχεια προδόθηκε και μαται-
ώθηκε. Η επιθυμία περιθωροποιήθηκε. οι πιο πολλές σκο-
τώθηκαν σ’ έναν ανέφικτο αγώνα σε μια αδύνατη επανάστα-
ση, άλλες εξορίστηκαν και ελάχιστες έζησαν.

} Στο Μουσείο 
Εθνικής αντίστασης 

στον Θέρισσο

Τιμήθηκε σε εκδήλωση για την ΕΠοΝ τον Μάρτιο του 2013.25

Η εκδήλωση συνδέθηκε με το σημερινό αντιδραστικό καθε-
στώς των μνημονίων.

24 Strobl Ingrid, Αντάρτισσες, ένοπλες γυναίκες ενάντια στον φασι-
σμό στην Ευρώπη 1936-1949, Δαίμων του τυπογραφείου, 2011, (Σύνο-
ψη του Strobl Ingrid, Partisanas, Women in the armed resistance to fascism
and german occupation, 1936-1945).

25 Τιμήθηκαν οι επονίτες Σκαράκης Στέφανος, Λιονάκης Δημή-
τριος, Τσαγκαράκης Δημήτριος .



πτυξης του καπιταλισμού βρήκε τις γυναίκες και τα παιδιά
να αναζητούν εργασία για ένα κομμάτι ψωμί και την αστική
τάξη της εποχής να υπερ-εκμεταλλεύεται φθηνό εργατικό
δυναμικό. 

»Η χώρα μας από την ίδρυση του ελληνικού αστικού
κράτους με υπόγειο πλούτο, εύφορη γη, εύκρατο κλίμα, αλι-
ευτικό πλούτο, εργατικό δυναμικό ποτέ δεν έδωσε στους ερ-
γαζομένους που παράγουν τον πλούτο όλα όσα τους ανή-
κουν. Η καθυστέρηση στην ανάπτυξη του καπιταλισμού, η
εξάρτηση από το ξένο κεφάλαιο και η στρεβλά αναπτυγμένη
οικονομία της χώρας μας είχε τις αναμενόμενες επιπτώσεις
στη ζωή και στη θέση των γυναικών στην κοινωνία. Οι γυ-
ναίκες ήταν, είναι και θα είναι οι εκμεταλλευόμενες και δι-
πλά καταπιεζόμενες όσο θα υπάρχουν εκμεταλλευτικές κοι-
νωνίες».

ο Λευτέρης Ηλιάκης26 αναφέρει στο βιβλίο του Οι γυναί-
κες των Χανίων στους Εθνικούς και Κοινωνικούς Αγώνες,
για τις γυναίκες στον Δημοκρατικό Στρατό «Παρά τις ιδιαί-
τερα δύσκολες συνθήκες συγκρότησης και δράσης του Δη-
μοκρατικού Στρατού στο Νομό Χανίων, στις γραμμές του
εντάχθηκαν χανιώτισσες αγωνίστριες και πάλαιψαν δίπλα
στους άνδρες με ηρωισμό και αυταπάρνηση πληρώνοντας
μάλιστα, αναλογικά, βαρύ φόρο αίματος.
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»Ομάδες γυναικών πήραν μέρος σε όλες σχεδόν τις μά-
χες και τις ένοπλες συγκρούσεις με τις κυβερνητικές δυνά-
μεις και ανέλαβαν αρκετές επικινδυνες αποστολές».

} η τοποθεσία Σιδεροπορτί 

Αναφέρεται ότι βρίσκεται στο Καλλικραθιανό Φαράγγι που
θεωρείται ιδιαίτερα άγριο. Γίνονται εκεί ξεναγήσεις από τον
ορειβατικό σύλλογο Χανίων, με υπεύθυνο τον Βαγγέλη Γε-
ρωνιμάκη. 

Αναφέρεται η διαδρομή απ’ του Τούρκου το μνήμα, το προ-
φάραγγο του Καλλικράτη, στη συνέχεια το Σιδεροπορτί που
το ονομάζει και Κακή Σκάλα-Σιδεροπορτί,27 κατόπιν του
Γιωργηλί τις μέλισσες και κατόπιν Πατσιανός-Καψοδάσος
και η ταβέρνα Βίγλες του Χριστόφορου Μανουσέλη.

26 Ηλιάκης Λευτέρης, Οι γυναίκες των Χανίων στους Εθνικούς και
Κοινωνικούς Αγώνες, Χανιά 2001. «Oι γυναίκες στο Δημοκρατικό
Στρατό».

27 Στο συγκεκριμένο άρθρο αναφέρεται ότι στο Σιδεροπορτί που
περνούσαν ήτο μια μεγάλη πέτρα-βουνό που με βάση 40 μέτρων περί-
που και ύψος 50 μ. πάνω από το φαράγγι, εμπόδιζε τη διέλευση μουλα-
ριών και γαϊδουριών να διέρχονται οι ανεβοκατεβαίνοντες στα αδελφά
χωριά τους Πατσιανό – Καψοδάσος. ο Μπυράκος ο έμπειρος, ο γέρος
από το Ροδάκινο, νήστεψε μια βδομάδα, έκανε το σταυρό του και έβαλε
50-100 δυναμίτες και με έκρηξη τρομακτική έθεσε κάτω το βουνό-βρά-
χο 150.000 οκάδων περίπου και αποκατέστησε το πέρασμα πεζών και
ζώων.



από απόψεως ενδυμασίας και υποδήσεως. Αι δύο συμμορί-
ται έφερον ανδρικάς ενδυμασίας και εκ τούτων η Χανταμπή
έφερε και πένθος διότι ο αδελφός της απέθανε προσβληθείς
απο περιπνευμονία. Άπαντες έφερον όπλα ως και αι γυναί-
κες με 50 περίπου φυσίγγια. Υπό των ανδρών του αποσπά-
σματος αναφέρθη οτι η Παπαγιαννάκη επολέμη ερρωμένως,
η δε Χανταμπή εφώναξε να μην τη σκοτώσουν. Τα πτώμα-
τα ενταφιάσθηκαν στην τοποθεσίαν ένθα εφονεύθησαν. Ήδη
μετά την εξόντωσιν της συμμορίας ταύτης ουδείς πλέον συμ-
μορίτης υπάρχει εις την περιφέρειαν Σφακίων».

H εφημερίδα Κήρυξ έγραφε: «Η εξοντωθείσα εις Καλλι-
κράτην, προχθές, συμμορία ήτο 8μελής» και συνεχίζει: «Νε-
ώτεραι πληροφορίαι σχετικώς με την προχθεσινήν συμπλο-
κήν εις Καλλικράτη Σφακίων μεταξύ αποσπάσματος χωρο-
φυλακής και συμμορίας κομμουνιστών αναφέρουν τα εξής:
Επίσης κατά τας αυτάς πληροφορίας επιβεβαιούται ότι το
απόσπασμα έλαβεν την πληροφορίαν δια την θέσιν εις την
οποίαν ευρίσκοντο οι συμμορίται από συλληφθέντα τροφο-
δότη αυτών, ο οποίος υποχρεώθη να τους καταδώση».

} Ταφή

Τα οστά της τα μετέφερε πολύ αργότερα απο τα Σφακιά σύν-
τροφός της μαζί με ένα ξένο που είχε ειδικό αυτοκίνητο για
να ανέβει στην τοποθεσία. Τα παρέλαβε ο αδελφός της Αντώ-
νης και βρίσκονται θαμμένα στον οικογενειακό τάφο στο νε-
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} ο τύπος της εποχής 
και η σύγκρουση στα Σφακιά

Αυτά που έγραφαν οι κυβερνητικές εφημερίδες εκείνες τις
μέρες του Απρίλη του 1949 ήταν ολέθρια και ικανά να εξον-
τώσουν καθε ελπίδα για τον αγώνα. Έδιναν μεγάλη σημασία
στο γεγονός καθώς για αρκετές ημέρες περιστρεφόταν γύρω
απ’ αυτό αποκαλώντας την Νίτσα και τις συντρόφισσές της
«συμμορίτισσες», εκφράζοντας θριαμβευτικά οτι εξόντωσαν
«θύλακα συμμοριτών» κ.ά.28 Φαίνεται επίσης ότι επρόκειτο
για συμπλοκή ανάμεσα στον Καλλικράτη και στο Καψοδά-
σος, ότι τους πρόδωσε κάποιος που συνεργαζόταν με τη χω-
ροφυλακή.

Αναφέρονται ενδεικτικά:
Η εφημερίδα Παρατηρητής στις 19 Απριλίου 1949 έγρα-

φε: «Eξοντώθη χθες ο αρχισυμμορίτης Μανουσέλης επίσης
πέντε μέλη της δεκαμελούς συμμορίας του...». Στις 20 Α -
πριλίου: «Ανεγνωρίσθηκαν τα πτώματα των συμμοριτισ-
σών αι οποίαι εφονεύθησαν στην προχθεσινή συμπλοκή...».
Στις 21: «Η εξόντωσις της συμμορίας Σφακίων. Όλαι αι λε-
πτομέριαι της εξοντώσεώς της. Εφονεύθησαν πέντε άνδρες
και δύο γυναίκες...». Στο άρθρο αναφέρεται: «Επακολούθη-
σε συμπλοκή μεταξύ των ανδρών του αποσπάσματος και των
συμμοριτών... η κατάστασις των φονευθέντων ήτο άθλια

28 Το υλικό που αφορά στον τύπο προέρχεται απο το Αρχείο του Δή-
μου Χανίων.



ΜαρΤΥριΕΣκροταφείο του Αγίου Λουκά στα Χανιά μαζί με τον αδελφό της
Γιώργο, τους γονείς Νικόλαο και Αρτεμησία, όπως και τον
αδελφό της Αντώνη.

Απόθεσα λουλούδια όταν πήγα στα Χανιά. Δεν υπάρχουν
φωτογραφίες, μόνο οι ημερομηνίες γέννησης και θανάτου.
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} Μαρτυρία ι
Αντιγόνη, αδελφή της 93 ετών. 

Συναντηθήκαμε Κυριακή πρωί, ήταν Μάιος του 2015, στο εστιατόριο του Ζαπείου.
Ήταν και η Μαίρη, κόρη της Αντιγόνης.

Αγάπη· τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω·
την αγάπη που υπήρχε ανάμεσά τους.
Γεννήθηκε το 1922

Είμαστε αδέλφια. Η σειρά ήταν ουρανία, Αντώνης, Αντιγό-
νη, Γιώργος, Ελένη.

Καλή ήτανε, έμοιαζε λίγο με τον παππού, ήταν ψηλή είχε
πράσινα καφέ μάτια.

Ηταν η μικρότερη, πέντε χρόνια μικρότερη απο εμένα,
ήταν ζωηρή, άτακτη.

Η γιαγιά ήταν η αιτία που έφυγε. Δεν αγαπούσε τα κορί-
τσια. Αγαπούσε τον Αντώνη και τον Γιώργο. Η γιαγιά τα
ήθελε όλα δικά της.

ο πατέρας ήταν άγιος άνθρωπος, είχε καλοσύνη. Πήγαινε
στη φυλακή φαγητό του Γιώργου. Την τελευταία φορά που
πήγε, του δώσανε πίσω τα ρούχα του. Κι έτσι κατάλαβε.

Είχε μπει στην οργάνωση. Συχνά μας έλεγε οτι θα φύγει
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Η ουρανία, η αδελφή μου, η μητέρα σου, αγαπούσε πολύ
τα παιδιά.

Δεν την κατακρίναμε, την Ελένη, στην οικογένεια, ξέρα-
με ότι πήρε καλό δρόμο. Ήταν επαναστατικός δρόμος.

Επειδή χαθήκανε για την πατρίδα και την ιδέα γι’ αυτό
δωσανε τα ονόματα Ελένη και Γιώργο.

Μικρό ήταν αυτό που μας συνέβη; Μίσος είχανε. Αν ήσουν
κομμουνιστής σε καταδικαζανε. Όταν πήγα στον τάφο του
Γιώργου να θυμιάσω με διώξανε. Όταν τον δολοφονήσανε, τον
πήγαν στον Άγιο Λουκά και τους ενταφιάσανε. Χωρίς παπά.

} Μαρτυρία ιι
Μαίρη Κέλλη, ανηψιά της, 

κόρη της Αντιγόνης

Σαν μιά ηρωίδα τη φαντάζομαι

Ήταν πολύ μπροστά για την εποχή της. Θυμάμαι τον παπ-
πού που συχνά έκλαιγε από συγκίνηση και μ’ αγκάλιαζε με
το βλέμμα του. Τη γνωρίζω από φωτογραφία. Είχε έντονα
χαρακτηριστικά. Ηταν ατίθαση, δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί
της. Δεν μιλούσαν γι’ αυτήν.

Σαν ηρωίδα από μικρή τη φανταζόμουνα, σαν ενα μυθικό
πρόσωπο. Ηρωική, τρυφερή και ανθρώπινη. Αναρωτιέμαι τι
θα ήταν αν ήταν τώρα μαζί μας. Θα ήταν, μάλλον, μια ακτι-
βίστρια.

να πάει στο βουνό. ο Γιώργος την πήρε στο βουνό. Είχε πολ-
λούς φίλους εκεί.

Κοιμόμαστε τρία κορίτσια, δυο αγόρια. Τα κορίτσια μέ-
ναν σ’ ένα δωμάτιο. Τα αγόρια σ’ άλλο. Τρία δωμάτια είχαμε. 

Ήταν πολλά αγόρια, φοιτητές, συγκεντρωνότανε στο
σπίτι. ο πατέρας τα ανεχότανε όλα με καλοσύνη και αγάπη.

Ξέρεις πως φέρθηκε ο παππούς. Ανώτερος ανθρωπος.
Αυτός κουβαλούσε φαγητά, πράγματα, κι ερχότανε όλοι και
τρώγανε, ανοιχτό σπίτι. Πάντα ήταν γεμάτο. Στο σπίτι μας
μαζευόνταν οι πιο μορφωμένοι, καλά παιδιά, ένας κι ένας.

Η Ελένη ήταν επαναστάτρια, δυνατή. Κολλητή με τον
Γιώργο. 

ο Γιώργος διάβαζε πολύ, έπαιρνε το βιβλίο και το τελεί-
ωνε όλο.

Τον εκτελέσανε. Πήγα στον τάφο του και άναψα το καν-
τήλι. Όλοι με βρίζανε.

Αγαπούσε τον Γιώργο και ο Γιώργος εκείνη. Πολύ καλοί
και οι δύο. Είχαν μόρφωση, κάνανε πολύ καλές παρέες. Ίσως
γιατί θα την κυνηγούσανε, γι’ αυτό ανέβηκε στο βουνό. οι δε-
ξιοί θα την κυνηγούσανε.

ΑΓΑΠΗ, όλοι μαζί ήταν μια οικογένεια. Αγάπη. Τι να θυ-
μηθώ τι να ξεχάσω· την αφοσίωση, την αγάπη που υπήρχε
ανάμεσά τους.

Από τότε που τον πίασαν δεν τον ξανάδα. Πήγε ο πατέρας
να τον δει. Την άλλη μέρα του δώσανε τα ρούχα του.

Τον εκτελέσανε γιατί τον θεωρούσαν επικίνδυνο. Και
ήταν επικίνδυνος.
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μυαλό τους στίχους του ουίλλιαμ Μπάτλερ Γέητς: «Η επί μα-
κρόν θυσία/ Φτιάχνει πέτρα απ’ την καρδιά/ Τι ‘ναι αυτό, αν όχι
σούρουπο;/ Όχι, όχι, όχι νύχτα, μόνο θάνατος/ Τελικά, αποδεί-
χτηκε άχρηστος;... Κι η τρομερή ομορφιά γεννήθηκε». 

Έχω την αίσθηση ότι υπήρξε ένα ισχυρό ρομαντικό στοι-
χείο, μια επιθυμητική διάσταση και μια ακατανίκητη δαπά-
νη στη σύντομη ζωή και στο βίαιο θάνατο αυτών των αγωνι-
στών, για τα οποία διστάζουμε ακόμη να μιλήσουμε. ο που-
ριτανισμός που υιοθέτησε η αριστερά τα τελευταία χρόνια
και η ρηχή πολιτικοποίηση της μεταπολίτευσης επέβαλαν
μια σιωπηλή λογοκρισία στη συζήτηση τέτοιων θεματικών.
Εντούτοις, η ήττα του εμφυλίου ήταν φυσικό να συνδεθεί με
το πένθος και τη μελαγχολία. Χωρίς αμφιβολία αυτή η
απροσδιόριστη μελαγχολία μας ακολουθεί μέχρι σήμερα αλ-
λά και μας εμπλουτίζει. Για την επεξεργασία αυτής της ήτ-
τας ανατρέχω συχνά σε ποιητές όπως ο Μίλτος Σαχτούρης,
ο Μανώλης Αναγνωστάκης, ο Βύρων Λεοντάρης, ο Άρης
Αλεξάνδρου αλλά φυσικά και στην παράδοση της τραγωδίας. 

Πως, όμως, μέσα απ’ την επεξεργασία αυτής της ήττας θα
μπορούσε να υπάρξει μια συνέχεια των ιδεών και της πολιτι-
κής πράξης; Νομίζω ότι στην περίπτωση αυτή το πένθος είναι
εκείνο που μπορεί να οδηγήσει και στην επί-σκεψη, δηλαδή
στη συνέχεια της σκέψης και σε ριζικές αναθωρήσεις. Αυτή εί-
ναι μια από τις μεγάλες απωθήσεις της αριστεράς σήμερα. Με
απασχολεί κι εμένα η συνέχεια της σκέψης και της δράσης αυ-
τών των ανθρώπων. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, προϋποθέτει περισ-
σότερο μετασχηματισμούς απ’ ότι νοσταλγικές επαναλήψεις. 

} Μαρτυρία ιιι
Γιώργος Τζιρτζιλάκης, γυιός της ουρανίας, αδελφός μου. 

Πήρε το όνομα του Γιώργου Παπαγιαννάκη

Φέρουμε κάτι από την ήττα μέσα μας 

Στην περίπτωση αυτή το πένθος μας οδηγεί σε μια συνέχεια
της σκέψης. Δεν με βρίσκει σύμφωνο να μυρικάζει κανείς πάνω
στο θάνατο αυτών των ανθρώπων. Εμείς, με το να έχουμε πάρει
το όνομά τους (Γιώργος και Ελένη), κατά κάποιο τρόπο φέρου-
με κάτι από αυτήν την ήττα της αριστεράς μέσα μας. Πρόκειται
κυριολεκτικά για τραυματική εμπειρία, με την ψυχαναλυτική
έννοια. Δηλαδή για ένα ισχυρό και καθόλου αμελητέο μνημονι-
κό συμβάν, το οποίο σχετίζεται με τη δόμηση του ψυχισμού
μας και το οποίο δεν είμαστε ίσως ακόμη σε θέση να επεξεργα-
στούμε. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο το ότι η ίδια η λέξη «τραύ-
μα» στην αρχαία ετυμολογική εκδοχή της σημαίνει διατρυπώ.
Μια διάτρηση, λοιπόν, που παραμένει εκκρεμής, ανοιχτή. 

Στα πρωτόλεια πολιτικά σκιρτήματά μου, στα χρόνια του
Γυμνασίου, ασχολήθηκα διστακτικά και μάλλον αμήχανα με
την συγκέντρωση πληροφοριών για τους δύο δολοφονημένους
θείους μας. Ωστόσο, τις περισσότερες φορές έπεφτα πάνω σε
περιορισμένα στοιχεία, σε στερεότυπα και προπάντων σε μια
βουβή και αδιαπέραστη θλίψη. Κάτι σχεδόν άρρητο, το οποίο
κανείς δεν μπορούσε να αφηγηθεί. Αυτό ήταν εκείνο που περισ-
σότερο απ’ όλα αποκόμισα τότε. ο ορίζοντας της απώλειας και
της ήττας έμοιαζε κυρίαρχος. Κάτι που σήμερα μου φέρνει στο
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αυτός μ’ έβγαλε κι εμένα στο βουνό. Όταν ήλθε στο σπίτι μας
μου είπε ότι είναι και η Νίτσα η αδελφή του στο βουνό. Εγώ
τον άκουσα με προσοχή, κι αυτό με επηρέασε πολύ.

Μας κυνηγούσανε, είμαστε άνθρωποι ικανοί για αγώνα.
Τα μάτια της ήταν μεγάλα όπως της Ηλέκτρας. Υψηλή,

όμορφη κοπέλλα, γενναία, στο σχολείο ήτανε πολύ καλή μα-
θήτρια.

Όταν πήγα εγώ ήτανε 13 γυναίκες, ήμουνα η δεκάτη τέ-
ταρτη, με υποδέχτηκε.

Αυτό που έχουμε γράψει στο βιβλίο: «Ν’ ακούσω τη φω-
νή της μάνας μου», είναι αλήθεια. Έλεγε: Θέλω ν’ ακούσω
τουλάχιστον τη φωνή της. Μπορεί να είχανε καυγάδες όπως
συμβαίνει σ’ όλα τα σπίτια, αλλά δεν μπορούσε να τη δει για-
τί δεν της επιτρέπανε και έτσι κρύφτηκε και την άκουσε.

Θα σου δώσω ενα βιβλίο δικό μας να το διαβάσεις...
Μαζί με τον Λεδάκη τον πιάσανε τον Γιώργη, στα Περ-

βόλια και τους σκοτώσανε. ο Γιώργης ήταν υπεύθυνος στο
Αγροτικό Κόμμα.

Τότε τα πόδια μας ήτανε... δεν είχαμε να βάλουμε παπού-
τσια. Μια φορά βρέθηκαν ένα ζευγάρι άρβυλα. Η Ηλέκτρα
είπε: «Δεν τα θέλω, ας τα πάρει όποια εχει περισσότερη α νά -
γκη».Ήταν και καλός άνθρωπος και καλή αντάρτισσα.

Είχαμε τις δυσκολίες σαν γυναίκες, το αντιμετωπίζαμε,
κόβαμε τα μανίκια μας και τα βάζαμε για πανιά, ήταν πιο
δύσκολο για μας, τις γυναίκες.

Στις μάχες συμμετείχαμε σ’ όλα το ίδιο με τους άντρες,
βγαίναμε σκοπιές. Η Ηλέκτρα έβγαινε σκοπιά.
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Τι ήταν άραγε ο μαρξισμός στην Ελλάδα εκείνη την επο-
χή; ο Μαρξ έλεγε ότι το προλεταριάτο δεν είναι τάξη αλλά
εκείνο που θα καταργήσει τις τάξεις και θα οδηγήσει στην
αταξική κοινωνία. ο αταξικός αυτός παράδεισος βρήκε τη
συμβολική τοπογραφία του στα ελληνικά βουνά. Εξού και το
παραδοξολόγημα «η κυβέρνηση των βουνών». Αυτό έχει
ασφαλώς κάτι μεσσιανικό που συχνά με κάνει να ανατρέχω
στη σκέψη του Walter Benjamin, που αγαπώ ιδιαίτερα. Θα
ά ξιζε, όμως, να αναρωτηθούμε και για κάτι πιο άβολο· τι θα
είχε συμβεί αν επικρατούσε το αντάρτικο στην Ελλάδα, ερή-
μην πάλι των αφανών πρωταγωνιστών του; 

} Μαρτυρία IV
Αργυρώ Κοκοβλή, σύντροφος στο βουνό, 

Τετάρτη 17 Ιουνίου

Πήγα στο σπίτι της απόγευμα, μολις έφτασα στα Χανιά. Ζει λίγο έξω απ’ τα Χανιά,
σ ’ένα σπίτι με μια αυλή γεμάτη λουλούδια. Μια ουκρανή τη φρόντιζε. Στο ίδιο κτή-
ριο είναι το εργαστήρι και το σπίτι του γυιού της. Ήταν καθισμένη στη καρέκλα στην
αυλή, μπροστά της ένα τραπέζι με πολλές εφημερίδες. Μου έκανε εντύπωση το πρό-
σωπό της και τα μάτια της. Μου είπε ότι διαβάζει καθημερινά όσες περισσότερες
εφημερίδες μπορεί. Έδειχνε απόλυτα ενημερωμένη για την κατάσταση σήμερα. Το
μυαλό της ξυράφι. Το σώμα της πληγωμένο, δυσκολεύεται να κινηθεί. Μου χάρισε με
αφιέρωση το βιβλίο της «Στα βουνά της Κρήτης». 

Βαδίζαμε πάντα μαζί, πάντα είμαστε μαζί

Κοίταξε να δεις, μικρή 18 χρονών, όταν τελείωνε το γυμνάσιο
ήταν, που ανέβηκε στο βουνό. Και ο αδελφός της ο Γιώργης,

48



σα σ’εμάς και στους άντρες. Στην ζωή της πόλης πριν δεν
υπήρχε ισότητα. Η μάχη δημιούργησε την ισότητα. Εμείς
στο βουνό αποφασίζαμε τι θα κάνουμε στη συνέλευση.

Τώρα, γιατί η Νίτσα και ο Γιώργης βγήκανε στο βουνό,
γιατί ήταν η συνέχεια της επανάστασης, αφού τους πιάνανε
όλους, είχαν γεμίσει οι φυλακές, οι εξορίες.

Επιθυμία ήταν να μπορέσουμε να κατακτήσουμε την εξου-
σία, θα κάναμε Λαϊκή Δημοκρατια.

Υπήρχε φόβος, υπήρχε, πώς δεν υπήρχε.
Η Ηλέκτρα ήταν αισιόδοξη, άξια, αγωνιστική. Ήταν πο-

λύ δοτική.
Δεν είχαμε προβλήματα με τους συντρόφους. 
Υπηρχαν ομάδες αυτομόρφωσης για τις γυναίκες.
Η κοινωνία θεωρούσε οτι ήταν πολύ άσχημο, και οι δικές

μας μάνες το είχαν πιστέψει. “Η κόρη μου νάναι τώρα στο
βουνό, ανάμεσα στους άντρες, αυτό είναι πολύ άσχημο”, το
θεωρούσαν ατιμία, και οι γυναίκες το πιστεύανε, ήταν πολύ
συντηρητική κοινωνία. Αν σήμερα η γυναίκα είναι στη θέση
που είναι, οφείλεται σ’ αυτούς τους αγώνες.

Για τις γυναίκες ήταν δύσκολο να είναι στο βουνό. Στη
μάχη της Σαμαριάς βγήκαμε προς τη πέρα μεριά, θυμάμαι,
που πιάναμε τις βερβελήθρες και τις κάναμε έτσι και έβλεπες
τη συντρόφισσα σου κι έλεγες, έτσι είμαι κι εγώ.

Τα σκέφτομαι, με τις αναμνήσεις ζω... θυμάμαι περισσό-
τερο αυτά.

Ερωτεύτηκα στο βουνό τον Νίκο. Δεν είχαμε σχέσεις,
ήτανε πολύ συγκρατημένες. Έτσι ήτανε.
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Έφυγε απο τη συνέλευση και τη σκοτώσανε, λειτουργού-
σαμε με συνελεύσεις. 

Ύστερα πήγε στα Σφακιά με τον Μανούσακα αλλά δεν
τους προφύλαξε. ο Γιατίπης τους πρόδωσε, ρωτήστε τον Κα-
νάκη Γερωνυμάκη, αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, αυτός
θα σας πει, ήτανε γραμματέας. Ξέρει πολλά.

Αν σήμερα η γυναίκα είναι στη θέση που είναι, είναι λόγω
αυτών των αγώνων.

Δεν μπορούσαμε να μην είμαστε αγαπημένοι, όταν ο άλλος
έφευγε να πάει να σου φέρει ψωμί και κινδύνευε η ζωή του.
Πρώτα πρώτα, δεν σ’ αφήνανε οι συνθήκες οι ίδιες, ‘σήμερα
ζω αύριο δεν θα ζω’, ήταν αυστηροί κανόνες.

Είχε αγαπημένο τον Σπύρο τον Χανταμπή, πίστευε οτι αν
ζούσανε θα το έπαιρνε, ήτανε 25 χρονών, ήτανε ξάδελφός μου.

Αν εζούσανε θα παιρνότανε, αυτός πέθανε...
Τη γράφω την ιστορία γι αυτόν στο βιβλίο, αρρώστησε.
Στους περισσότερους αντάρτες κόβανε τα κεφάλια και τα

πηγαίνανε στον Κλαδισσό για να τα δούνε ή στα Δικαστήρια...
Δεν τους θάβαμε εμείς, δεν πηγαίναμε να τους βρούμε,

ήταν επικίνδυνο.
Με την Ηλέκτρα βαδίζαμε πάντα μαζι, πάντα είμαστε

μαζί.
Είχαμε κι ευχάριστες στιγμές. Είμαστε μαζί και στις μά-

χες και στις πορείες.
Μεγάλη ισότητα υπήρχε, δεν υπήρχαν διακρίσεις ανάμε-
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Έχω γράψει μερικά βιβλία: «Δεν σταθήκαμε στην άκρη του
δρόμου», «ο εμφύλιος πόλεμος στην Κρήτη», «Η Αντίσταση
στο νομό Χανίων», κ.ά.

Αυτοί είναι κομμουνιστές, οι έλληνες κομμουνιστές, όχι οι
γάλλοι και οι ιταλοί.

Ήταν η εκτίμησή μου. Από ποια άποψη; Όλες τις αγωνί-
στριες τις εκτιμούσα. Όλες. Ήταν 14 αντάρτισσες. Τις εκτι-
μούσα. οι περισσότερες ήταν αγροτοπούλες. Αλλά περισσό-
τερο τη Νίτσα. Αυτή έφυγε από την πέμπτη τάξη του Γυμνα-
σίου. Στάθηκε σαν παλληκάρι, ήταν καλομαθημένη. Ήταν α -
να πτυγμένο το σπίτι τους, πλούσιο. Είχε κι αδελφό τον Γιώρ-
γη τον Παπαγιαννάκη. Αυτός την έβγαλε στο βουνό, αλλά
προσαρμόστηκε. Και αγροτοπούλα, νάτανε, δεν θα το κανε.
Πέμπτη τάξη, να ζει στα βουνά, στα κατσάβραχα. 

Την έσωσε ένας βοσκός, μαζί με την άλλη, από βέβαιο θά-
νατο στο Ψυχρό Πηγάδι. Είναι ορεινή περιοχή στην περιοχή
των Κεραμιών. Αυτός ήταν στην άλλη πλευρά, αλλά την έ -
σωσε.

Ήταν διμοιρία ολόκληρη, 40-50 άτομα, είχαν ειδική ομά-
δα με διμοιρίτισσα επικεφαλής, τη Σκυδάκη Γιωργία. Αυ-
τήν, την έλεγαν η αντάρτισσα των βουνών, της είχαν κάψει
δυο φορές το σπίτι της. Είχε δικαστεί σε θάνατο αλλά δεν
εκτελέστηκε· μετριαστήκανε οι ποινές, δεν ζει πια.

ο Γιώργος ήταν στέλεχος στο Αγροτικό Κόμμα, αλλά συ-
νεργαζότανε με το Κομμουνιστικό Κόμμα στην κατοχή, προ-
σχωρήσανε μετά στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Τον πιάσανε,
τον καταδικάσανε σε θάνατο και τον εκτελέσανε.
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Η σημερινή κατάσταση άστα... μήπως και τώρα γίνει αν-
τάρτικο... όλα αυτά που συμβαίνουν ειναι φοβερά. Διαβάζω
την Εποχή, περισσότερο την Εφημερίδα των Συντακτών, το
Ποντίκι, προσπαθώ να διαβάζω. Έχει εδώ για τη Ρόζα Νέρα,
την κατάληψη στα Χανιά, έχω σχέσεις με τα παιδιά, έρχεται
και με βλέπει μια κοπέλα . Η Νέλλη Ψαρού. Πήγαινε εκεί θα
βρεις εκδηλώσεις, για τα 11 χρόνια κατάληψης.

Η Νέλλη Ψαρού ήθελε να εκδόσει τα βιβλία μας είχε έρθει
εδώ με άλλα παιδιά. Το μουσείο το φτιάξαμε με τον άντρα
μου, βοήθησε κι ο Νίκος ο Γιαννακάκης.

Έχει την Αθηνά, την Παγώνα, έχει τους άντρες. Από’ αυ-
τό το βιβλίο θα πάρεις πολλά, θέλω να στο αφιερώσω.

} Μαρτυρία V
Ηλίας Ηλιάκης, Πέμπτη 18 Ιουνίου

Πήγα στο σπίτι του, στον Πλατανιά, κοντά στην πλατεία στον κεντρικό δρόμο, ένα
σπίτι γεμάτο λουλούδια. Καθισμένος στη βεράντα. Στο σπίτι συγκατοικούσε με
μία οικογένεια μεταναστών που τον φρόντιζε. Πηγαίνει στα γραφεία του Κόμμα-
τος, όπως μου είπε, κάθε εβδομάδα.

Η Νίτσα ήταν καλομαθημένο παιδί, από αρκετά εύπορη 
οικογένεια που βγήκε στον μεγαλύτερο κινδυνο, ήταν γενναία.

Από καιρό μου είχε έρθει η ιδέα να παρουσιάσω τη συμμετο-
χή των γυναικών, την Αντίσταση στο νομό Χανίων. Τώρα
έβγαλα αυτό το βιβλίο. Για τις γυναίκες. Αναφέρει τη Νίτσα.

52



Εγώ μετά συνέχισα, έκανα 19 χρόνια φυλακή διαλύθηκε
όλη η οικογένειά μας. ο αδελφός μου στη φυλακή, η αδελφή
μου στην εξορία, είχανε μείνει στο σπίτι έξι παιδάκια. Μια θεία
περιποιότανε τα αδελφάκια. Έκανα σε δεκαπέντε φυλακές .

Δεν είμαι απο δω από τον Αποκόρωνα είμαι.
Για τα οστά της πήγα με έναν που είχε ακριβό αυτοκίνητο

περίπου 30 χρόνια μετά. Δεν ήτανε ασφαλτοστρωμένος δρό-
μος. Το αυτοκίνητο ήτανε πολύ δυνατό, ήτανε πολύ πεπειρα-
μένος οδηγός. Τα έδωσα στον αδελφό της, ήταν κι ένας απο
την άλλη Έλλαδα, τα φέραμε στο οστεοφυλάκιο. Όταν πήγα
να πάρω τα οστά ολονών τα είχανε πάρει αυτής και ενός από
τη Μακεδονία. Δεν είχανε ενδιαφερθεί. Είχαμε πληροφορίες
ότι δεν τα είχανε πάρει, γι’ αυτό αποφάσισα να πάω. 

Μέχρι σήμερα στα βιβλία που έχουν εκδοθεί υπάρχουν
σκόρπια στοιχεία. Δεν αρκούν για να δώσουν πληροφορίες
για τον αγώνα...

} Επίσκεψη ι 
Αναζητώντας τα ίχνη 

στον Πατσιανό, στον Καλλικράτη, Σφακιά. 
Παρασκευή-Σάββατο 19 - 20 Ιουνίου

Πήγα στον Καλλικράτη, πήρα το λεοφωρείο των Σφακίων.
Στη συνέχεια στα Σφακιά μπήκα στο μικρό λεωφορείο για
Φραγκοκάστελο, και από μια ταβέρνα κοντά στο χωριό Πα-
τσιανός, βρήκα μια γυναίκα που με συνόδεψε με αντίτιμο 25
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Ήτανε ωραία κοπέλλα, 16 με 17 όταν ανέβηκε στο βουνό.
Σίγουρα δυο τρία χρόνια έζησε στο βουνό .

Η αδελφή του Χανταμπή σκοτώθηκε μαζί με την Ηλέ-
κτρα, όταν πήγα και πήρα τα οστά είχαν πάρει τα οστά της
Χανταμπής.

Το σημείο που έγινε η συμπλοκή, είναι μακρινή απόστα-
ση. Δεν ξέρω αν έχουνε περάσει αμαξητό δρόμο, είχε σπηλιά
εκεί. Τις προδώκανε. ο επικεφαλής της ομάδας εμπιστεύτη-
κε συγγενείς του, κι αυτοί τους προδώσανε και σκοτώσανε
όλη την ομάδα. Αυτές ήτανε εκεί. Δεν ήταν άλλες, αυτές ετύ-
χανε εκεί. Μετα σκοτώθηκε η Κλάδου Ευαγγελία.

Όπως πολεμούσανε οι άντρες, πολεμούσανε κι αυτές.
Ήτανε δύσκολα στη Κρήτη, δεν είχε μέρος υποχώρησης. Τί-
ποτα. Δεν είχες τρόπο να φύγεις, δεν ευνοούνταν πολύ το γυ-
ναικείο ανταρτικό. 

Εμείς δεν είχαμε επαφή, το ένα αρχηγείο με το άλλο αρ-
χηγείο. Είχαμε νοσοκομείο των ανταρτών.

οι γυναίκες πηγαίνανε όλες μαζί. Μετά που χτυπήθηκε,
σκορπίσανε, παλιότερα πηγαίνανε και οι 14. Τους προδώσα-
νε, τύχανε σε μάχη αλλού και κινδυνέψανε. Την ίδια ζωή κά-
νανε όλοι, το βασικό είναι ότι ήταν αμάθητο παιδί, από την
πόλη. Άλλο πράγμα μια αγρότισσα, κι άλλο αυτή. Η ιδιο-
μορφία είναι αυτή.

οι άλλες ήταν από χωριά, η Χανταμπή ήταν διαφορετική,
ο αδελφός της είχε κοπάδι. Η Νίτσα ήταν ενα καλομαθημένο
παιδί από αρκετά εύπορη οικογένεια και βγήκε στον μεγαλύ-
τερο κίνδυνο, ήταν γενναία. 
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γεγονότα. Το γεγονός αυτό μπορεί να είναι της μεγάλης ιστο-
ρίας ή της προσωπικής του καθενός .

Η μεγάλη και η μικρή ιστορία, περιπλέκονται και αλλη-
λοεπιδρούν. Συχνά μπορεί να είναι γεγονότα της μεγάλης
ιστορίας που έχουν επιδράσει στην οικογένεια, π.χ. οι φυσι-
κές καταστροφές, ο πόλεμος, ή της οικογένειας όπως η κα-
κοποίηση (σωματική ή σεξουαλική), η διάγνωση κάποιας
σοβαρής ασθένειας, ο θάνατος κάποιου αγαπημένου προσώ-
που κ.ά. Η επίδραση του γεγονότος στο άτομο πέρα από την
“αντικειμενική” βαρύτητα που έχει, εξαρτάται από την ιδιο-
συγκρασία, την ψυχική ευαλωτότητα του κάθε ατόμου.

Ένα τραύμα, μπορεί να ενεργοποιηθεί «εκ των υστέρων»
όταν συμβούν γεγονότα που το ανασύρουν. (Τo τραύμα εκδη-
λώνεται μέσα από φοβίες, δυσκολίες στον ύπνο, κατάθλιψη).

Συχνά ένα τραύμα έχει σχέση με κάποιο ανεπεξέργαστο
πένθος. Αυτό μπορεί να αφορά την προηγούμενη γενιά και να
μεταφέρεται στην επόμενη μέσω της νεκρονυμίας.

Νεκρονυμία είναι το να φέρεις το όνομα ενός ανθρώ που που
έχει πεθάνει πρόωρα, ή που τον έχουν σκοτώσει.

Η ιστορία του ατόμου που δε ζει μεταφέρεται στο παιδί
που φέρει το όνομά του, μέσω των συναισθημάτων που δημι-
ουργεί στους ανθρώπους που έχουν ζήσει την απώλεια και
δεν την έχουν επεξεργαστεί. Μπορεί να του αποδοθούν χαρα-
κτηριστικά του «νεκρού ατόμου».

Θα του συμπεριφερθούν με ανάλογα συναισθήματα.Το
όνομα μεταδίδει κάτι από αυτό το πρόσωπο. Ειναι μεγάλη η
προβολή που μπορεί να γίνει στο παιδί.
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ευρώ, στο ορεινό χωριό Καλλικράτης. ο δρόμος ήταν ασφαλ-
τοστρωμένος, αλλά απότομος, τρομακτικός. Αλλά σε μερικά
σημεία με απίστευτη θέα προς το πέλαγος. ο Καλλικράτης
είναι ένα πολύ μικρό χωριό με σπίτια διασκορπισμένα που το
καλοκαίρι μένουν κάποιοι βοσκοί. Το χειμώνα κατεβαίνουν
στον Πατσιανό. Έχει 50 κατοίκους. Στον Καλλικράτη ζούνε
ο Μπάμπης και η Γιαννίνα, που μαζεύει βότανα απο τα βου-
νά. Έχει ένα μικρό καφενεδάκι κι έναν ξενώνα. 

ο Μπάμπης με συνόδεψε σ’ έναν τόπο ανάμεσα στα βουνά,
με βράχια μυτερά. Σεληνιακό τοπίο. Θύμιζε εικόνες που είχα
δει από το Περού. Η τοποθεσία ήταν γεμάτη αγκάθια. Μου εί-
πε: «Εδώ στη ρεματιά από κάτω, υπάρχει ένας λάκκος. Ίσως
εκεί να έχει μια σπηλιά, εδώ λένε ότι έγινε. οι ντόπιοι ξέρουν
την τοποθεσία, λένε, εκεί σκότωσαν τους αντάρτες».

Η φίλη του η Γιαννίνα, γερμανίδα, που στα 18 της πήγε
και έζησε στη Δανία, στη Κριστιάνια, και ζει στη Κρήτη χρό-
νια, είπε οτι δεν ήξερε ότι υπήρχαν αντάρτισσες, μόνο για αν-
τάρτες είχε ακούσει.

} Συζήτηση για το τραύμα 
με τη Μπιάνκα Λέβη, ψυχολόγο, 

19 Ιουλίου 2015. 

Τραύμα (απο το τιτρώσκω) είναι μια εμπειρία που έχει επι-
δράσει σ’ ένα άτομο με τρόπο αρνητικό, οδυνηρό, σαν να έχει
γίνει μια πληγή από ένα μεγάλο γεγονός ή και πολλά μικρά
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Το παιδί αυτό φέρει μέσα του ένα «φάντασμα», που είναι η
ανεπεξέργαστη ιστορία του προσώπου του ονόματος που φέρει.

Επούλωση τραύματος: Ν’ ανοίξεις την πληγή, να την κα-
θαρίσεις απο το πύον, και να την αφήσεις να κλείσει.(hilling)

Διαγεννεακά τραύματα: ο γονιός το μεταφέρει στο παιδί.
Μέσα σε μια οικογένεια ο καθένας φέρει το τραύμα με άλ-

λο τρόπο.
Πώς όμως μεταφέρεται ένα πένθος απο γενιά σε γενιά;

Oταν η επεξεργασία μιας απώλειας, δεν έχει ολοκληρωθεί,
δηλαδή δεν έχει γίνει η ενδοβολή του ατόμου που απωλέσθη
στον ψυχισμό των άμεσα πενθούντων, τότε ο νεκρός εισάγε-
ται μέσα σε μια κρύπτη στον ψυχισμό τους και παραμένει
εκεί ως ένα φάντασμα. Η κρύπτη, και το φάντασμα ως απο-
τέλεσμα ενος ανεπεξέργαστου πένθους είναι ένα μυστικό για
το οποίο κανείς δεν μιλάει αλλά γύρω από το οποίο υπάρχουν
έντονα αρνητικά συναισθήματα όπως φόβος, ντροπή, θυμός ή
ενοχή που δεν επιτρέπεται να σκεφτεί κανείς ότι υπάρχουν.
Κάτι σαν απαγορευμένη σκέψη που παγώνει τον χρόνο και
ακινητοποιεί τη ζωή.

Αυτή η συναισθηματικά οδυνηρή κατάσταση μεταφέρε-
ται στην επόμενη γενιά μέσω της επικοινωνίας των ψυχι-
σμών των στενά μεταξύ τους συνδεδεμένων ατόμων. Μπορεί
φαινομενικά να απουσιάζουν τα συναισθήματα, και τα γεγο-
νότα να αναφέρονται με ουδέτερο αποστασιοποιημένο τρόπο
αλλά τα άτομα αυτά είναι πολύ εύθραστα και ευάλωτα και
μπορεί μεγαλώνοντας να αναπτύξουν ψυχικά και ψυχοσω-
ματικά συμπτώματα.  
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} Σκέψεις για το τραύμα του Εμφυλίου 

Το τραύμα που προκάλεσε ο εμφύλιος πόλεμος ήταν πολύ
βαθύ. οι διώξεις σε βάρος των ηττημένων συνεχίστηκαν και
μετά τη λήξη του πολέμου.ο ίδιος ο Eμφύλιος έγινε θέμα
ταμπού και διαστρεβλώθηκε για αρκετές δεκαετίες. Η επί-
σημη ονομασία του ήταν «συμμοριτοπόλεμος». Μόλις το
1989, σαράντα χρόνια μετά τη λήξη του, το ελληνικό κράτος
αναγνώρισε επίσημα ότι υπήρξε Eμφύλιος Πόλεμος και ότι
αυτοί που πολέμησαν κατά της κυβέρνησης δεν ήταν καποιοι
«συμμορίτες» και ένας «συμμοριτοπόλεμος» όπως τον ονό-
μαζαν αλλά ο Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδος. Από την άλ-
λη πλευρά η Αριστερά αποσιώπησε την επαναστατική διά-
σταση του Eμφυλίου Πολέμου. Η ήττα και οι οδυνηρές συνέ-
πειές της για χιλιάδες ανθρώπους την οδήγησαν στην απώ-
θηση της ιδέας της επανάστασης.29

29 Βογλης Πολυμέρης, Η αδύνατη επανάσταση, εκδόσεις Αλεξάν-
δρεια, 2014σελ. 384.



Θέλησα να κάνω δημόσια την ιστορία της Νίτσας-Ηλέ-
κτρας ως μια ιστορία που δεν ανήκει μόνο στην οικογενειακή
μνήμη καθώς ήταν αδελφή της μητέρας μου, και έχω το όνο-
μα της, αλλά ανήκει στη συλλογική μνήμη, και αποτελεί
κομμάτι της ιστορίας της αδύνατης επανάστασης, που είχε
μεγάλη κοινωνική δυναμική στην οποία στο σήμερα της κρί-
σης και της κατάστασης εξαίρεσης μοιάζει επιτακτική
ανάγκη να ανατρέξουμε.

Oι αντάρτισσες του ΔΣΕ, αν και ένα μεγάλο τμήμα της κοι-
νωνίας τις καταδίκαζε και θεωρούσε άσχημο μια γυναίκα να εί-
ναι στο βουνό και να ζει μαζί με τους άνδρες, εκείνες κατακτού-
σαν την ισότητα και την ελευθερία. “Αν σήμερα είναι η γυναίκα
στη θέση που είναι ήταν εξαιτίας αυτών των αγώνων», μου είπε
η Αργυρώ, συντρόφισσά της στο βουνό που ζει στα Χανιά.

Σας προσκαλώ σε ένα σιωπηλό περπάτημα το Σάββατο
12 Σεπτέμβρη, στον τόπο που την σκοτώσανε όπου μπορεί-
τε να χαρίσετε κάτι στην αντάρτισσα Νιτσα ή Ηλέκτρα.

Η δράση συμμετέχει στο Consensus Memory Project, ένα
εικαστικό-πολιτικό project πάνω στην διαχείρηση της ιστο-
ρικής μνήμης.
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Σιωπηλό περπάτημα, Σάββατο 12 Σεπτέμβρη 2015, ξεκι-
νώντας απο το χωριό Καλλικράτης στα Σφακιά στις 17.30

Η Νίτσα-Ελένη Παπαγιαννάκη, με το αντάρτικο όνομα
Ηλέκτρα, βγήκε στο βουνό 17 χρονών με τον ΔΣΕ Κρήτης.

Ήταν “καλομαθημένη” όπως μας είπε σύντροφος της στο
βουνό, καθώς είχε μάθει να ζει στην πόλη. Παρόλα αυτά προ-
σαρμόστηκε γρήγορα στη ζωή εκεί. “Είμαστε μαζί στο βου-
νό” μας είπε η Αργυρώ. Ήταν περήφανη , όμορφη. Άντεχε.
Ήταν γενναία. Σκοτώθηκε σε σύγκρουση μαζί με άλλους πέν-
τε αντάρτες και μία αντάρτισσα, την Αθηνά Χανταμπάκη.
Ένας μόνο γλύτωσε, στον Καλλικράτη στα Σφακιά τον Απρί-
λιο του 1949. Το κεφάλι της σύμφωνα με μαρτυρίες, το πήγαν
στη πόλη των Χανίων. οι τοπικές εφημερίδες ασχολήθηκαν
εκτεταμένα, αποκαλώντας την “συμμορίτισσα” που πολέμησε
“ερρωμένως”. οι δικοί της δεν την πένθησαν από φόβο. Τη
σωρό της μετέφερε σύντροφός της στα Χανιά πολύ αργότερα. 

Πήγα στην τοποθεσία Σιδεροπορτί κοντά στο ορεινό χω-
ριό Καλλικράτης, χωριό βοσκών για το καλοκαίρι, στις 19
Ιουνίου 2015 αναζητώντας τα ίχνη της. Περήφανα βουνά
τρυπούν τον ουρανό. 
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} Πρόσκληση


