
Η Μάχη της Μαδαρής

O Στάνλει Μος θέλοντας και αυτός να κάνει μια ανάλογη ηρωική πράξη και να πάρει
τα αντίστοιχα εύσημα και παράσημο, πήρε μια ομάδα αυτόνομων Ρώσων 
αιχμαλώτων που είχαν φύγει από τα στρατόπεδα  και αντάρτες της ομάδας Ανωγείων 
και πήγε στο χωριό Δαμάστα, όπου έκανε το γνωστό σαμποτάζ της Δαμάστας που 
είχε ως αποτέλεσμα να καεί το χωριό της .

Την επόμενη μέρα 7 Αυγούστου 1944, μια ομάδα κομουνιστές του ΕΛΑΣ απήγαγαν 
το φυλάκιο των Γερμανών που ήταν εγκατεστημένο στο Γενί Γκαβέ στη σημερινή 
Δροσιά.  

Οι σύμμαχοι λοιπόν που κατηύθυναν σε μεγάλο ποσοστό τις δραστηριότητες των 
ανταρτών και στην προκειμένη περίπτωση ο συνταγματάρχης Τομ Νταμπάμπιν, 
έδωσε εντολή στον αρχηγό μου να διενεργήσει σαμποτάζ στην περιοχή της Μεσαράς
για να μην κάνουν οι Γερμανοί ειδικά αντίποινα στ Ανώγεια, που είναι και το χωριό 
μου. 

Ο γενναίος λοιπόν αρχηγός μου με τα παλικάρια του πραγματοποίησε τα εξής 
σαμποτάζ:

 Χτύπησε τους Γερμανούς νύχτα στο χωριό Ζαρό με μια μικρή δύναμη ανταρτών, 
χτύπησε τους Γερμανούς στο χωριό Γέργερη,με μια ομάδα από επίλεκτα παλικάρια 
(6 τον αριθμό) που είχε επικεφαλής τον Γιώργη τον Τζίτζικα (Μπαχρή) από το ΄Ανω 
μέρος του Αμαρίου. Ηομάδα αυτή στη θέση «Ξερόκαμπος», πουβρίσκεται μεταξύ 
Κόκκινου Πύργου και Αγίας Γαλήνης ανατίναξε ένα γερμανικό φυλάκιο.Επίσης 
ανατίναξε ένα γερμανικό αυτοκίνητο με στρατιώτες στο δρόμο Τυμπακίου-
Ηρακλείου. 

Η κυρία δύναμη της ομάδας στην οποία συμμετείχα και εγώ πήγαμε στο χωριό 
«Φανερωμένη» και χτυπήσαμε τη δύναμη των Γερμανών. 

Επιστρέφοντας προς το βουνό, παρέμειναν στο χωριό «Κισσούς» τρία άτομα, ένας εκ
των οποίων ήταν από το χωριό αυτό δηλ από τους «Κισσούς» ο Αντώνης 
Χουστουλάκης, για να φάνε ένα κόκορα που έψηνε η μάνα του. Ακούγοντας οι 



Σκουρβουλιανοί τα πυρά τη νύχτα είχαν ενθουσιαστεί και το πρωί όταν πήγαν δύο 
Γερμανοί να πάρουν άτομα για την αγγαρεία, όπως το παθαίνουμε πάντα οι Έλληνες 
και ενθουσιαζόμαστε γρήγορα,επειδή είχαν ακούσει τη μάχη στη Φανερωμένη 
νομίζανε ότι ήταν ευκαιρία να πάρουν και αυτοί δική τους εκδίκηση. 

Πήγαν λοιπόν και ζήτησαν τα όπλα των ανταρτών για να σκοτώσουν αυτούς τους 
δυο Γερμανούς. Οι άντρες της ομάδας μας , καταρχήν αρνήθηκαν, λόγω του ό,τι δεν 
είχαν τέτοια εντολή από τον αρχηγό. Αλλά κατόπιν της μεγάλης επιμονής των Σκουρ-
βουλιανών, επείσθησαν και πήγαν και σκότωσαν τους δυο Γερμανούς, με 
αποτέλεσμα να κινηθούν την επαύριον οι Γερμανοί και να εκτελέσουν 35 γυναίκες-
άνδρες, τον μεγαλύτερο αριθμό γυναικών που σκοτώσανε σε εκτέλεση.

Η ομάδα ξανασυγκροτήθηκε στο βουνό. Για το σύνολο των δραστηριοτήτων 
(σαμποτάζ και μαχών ) που έχει κάνει η ομάδα μας με την προηγούμενη απόφαση 
και σε συνεννόηση μεταξύ των Άγγλων και του Αρχηγού μου,προκειμένου να 
θεωρηθεί γενικευμένη η κινητοποίηση των ανταρτών, οι Γερμανοί στέλνουν μια 
δύναμη 200 περίπου ανδρών για να καταδιώξουν τους αντάρτες. 

Έρχονται λοιπόν καικατασκηνώνουν σε πρώτη φάση στο χωριό «Καμάρες» .Ο Αρχη-
γός αντιλαμβάνεται τις προθέσεις τους και μας λέει, τότε ήμαστε συνολικά 84 
αντάρτες. «Οι Γερμανοί έρχονται προς καταδίωξή μας και θα τους χτυπήσομε πάση 
θυσία». Έχει δε περάσει ένας χρόνος παρά μια μέρα που η ομάδα του 
Πετρακογιώργη εβίωσε το θανάσιμο κλοιό στη θέση «Τραχήλι» όπου σκοτώθηκαν 
επτά άντρες του. Η γενναία αυτή μορφή μπορεί να πει κανείςότι ήθελε να εκδικηθεί 
το θάνατο των συμπολεμιστών του. Γίνεται εν τω μεταξύ στο Ανωγειανό βουνό εις 
θέση «Πετραδολάκια»μια σύσκεψη όπου αποφασίζουν οι Ανωγειανοί με τον Άγγλο 
επικεφαλής Τόμ Νταμπάμπη να κτυπήσουν και αυτοί τους Γερμανούς, που 
υπολογίζανε ότι λόγω του σαμποτάζ θα κινούνταν προς καταδίωξή των. Στείλανε 
λοιπόν 3 άτομα στο λημέρι του Πετρακογιώργη εις θέση «Κουτσουνάρες»και χάριν 
της πιστότητας των γεγονότων αναφέρω τα ονόματά τους Νικόλαος Δραμουντάνης, 
Οδυσσέας Καλομοίρης, Γεώργιος Αεράκης ή Πολιός. Σε αυτά τα πρόσωπα δώσαμε 
12 αμερικάνικα όπλα για να τους ενισχύσουμε λόγω του ότι ήταν μεγάλος ο αριθμός 
των Ανωγειανών στο βουνό. Ο Πετρακογιώργης ετοιμάζει την ενέδρα του, και 
στέλνει ένα αντάρτη Κωστή Σαριδάκη να παρακολουθεί τις κινήσεις των Γερμανών 
το πρωί, έχοντας μαζί του άλλους τρεις άντρες. Επίσης προορισμός του Σαριδάκη 
είναι να μας δίνει πληροφορίες για τις κινήσεις και τον τρόπο που κινούνται οι 
Γερμανοί, προκειμένου να είμαστε βέβαιοι ότι θα πέσουν στη δική μας ενέδρα. Τα 
ξημερώματα όμως συνέβη ένα περιστατικό που μας αποθάρρυνε. 

Οι Γερμανοί κινούνται και από την κατεύθυνση των Ανωγείων, με πολύ μεγάλη δύ-



ναμη και η πρώτη κίνηση που κάνανε ήταν να αιχμαλωτίσουν στ Ανώγεια 1500 
γυναικόπαιδα. Ξαναέγινε σύσκεψη μεταξύ Άγγλωνκαι Ανωγειανών ανταρτών και 
αποφασίστηκε να μην κτυπηθούν οι Γερμανοί, διότι θα είχαμε τεράστιο αριθμό 
θυμάτων άμαχου πληθυσμού, γυναικόπαιδων.

Ειδοποιούν λοιπόν την ομάδα μας τα ξημερώματα για την απόφασή τους αυτή. Και ο 
Αρχηγός μας απαντά στο σύνδεσμο: 

«Εμείς θα πολεμήσομε το πρωί α, δε μείνει και ένας μας ζωντανός» 

Τέτοια ήταν η γενναιότητα αυτού του παλληκαριού που πράγματι ότι έλεγετο 
εννοούσε χωρίς να λογαριάζει τον κίνδυνο. 

«Γιατί θα μου πούνε οι χωριανοί μου οι Μεσαρίτες,έρχεσαι στα σπίτια μας και κάνεις
παλικαριές δηλαδή σαμποτάζ- και όταν βγαίνουνε οι Γερμανοί στο βουνό κρύβεσαι.»
Σχηματίσαμε ένα κλοιό πράγματι θανάσιμο, διότι διαθέταμε μεγάλο αριθμό 
αυτομάτων όπλων. Εάν το σχέδιο απέβαινε όπως το είχαμε προβλέψει, όλα θα 
πήγαιναν κατ ευχήν, αλλά δυστυχώς για μας, το πρωί που οι Γερμανοί άρχισαν να 
ανεβαίνουν στο βουνό αντί για μια φάλαγγα ανεβαίνανε σε δυο, και η μικρή μας 
δύναμη των 84 ανδρών δεν είχε τη δυνατότητα να καλύψει τις δυο φάλαγγες. 

Αναγκάστηκε τότε ο Αρχηγός να αλλάξει τη διάταξη της μάχης. Κόψαμε το βουνό 
εγκάρσια για να μπορέσουμε εμείς, η λιγότερη δύναμη των ανταρτών, να 
αντιμετωπίσουμε τους Γερμανούς που ήταν πολλαπλάσιοι από μας.Παρατηρούσαμε 
την ανάβαση των Γερμανών χωρίς αυτοί να μας αντιληφθούν. Εγώ με τον αντάρτη 
Γιώργη Παπαδουράκη, από το χωριό Γρηγοριά, ήμασταν προμηθευτές στο πολυβόλο 
του πολυβολητή Γρηγόρη Χρυσού, και κατέχομε ένα πολυβολείο. Ο αρχηγός είχε 
δώσει σύμφωνα με την προηγούμενη διάταξη εντολή να βάλομε εμείς πρώτοι, αλλά 
επειδή άλλαξε η διάταξη της μάχης εμείς ήρθαμε σε μειονεκτική θέση. Μου λέει 
λοιπόν ο πολυβολητής Χρυσός: «Βασιλειό πήγαινε να πεις στον Αρχηγό να 
μεταφέρομε το πολυβόλο στην παραπάνω θέση.»

Από τη θέση αυτή ήταν πιο εμφανής ο εχθρός. Πήγα λοιπόν να εκτελέσω αυτή την 
εντολή και την ώρα που ήμουν κοντά στον Αρχηγό, για να μεταφέρω την 
πληροφορία, μια προσθοφυλακή περίπου 30 Γερμανών έχει κάνει αναγνώριση προς 
το «Καμαριανό» βουνό και επιστρέφοντας πίσω πέφτει πάνω στα πυρά των 
πολυβόλων μας που άρχισαν να κροταλίζουν και να χαλά ο κόσμος από τις ριπές. 
Εμείς όμως δεν είχαμε υπολογίσει έναν αστάθμητο παράγοντα. Είχαν σκοπεύσει στη 
θέση της πορείας των Γερμανών που ανέβαιναν στο βουνό, από το αεροδρόμιο του 
Τυμπακίου με το ενδεχόμενο μήπως δεχθούν επίθεση οι Γερμανοί που ανέβαιναν από
τους αντάρτες. Έτσι μόλις άρχισε η συμπλοκή καταιγιστικές οβίδες από το 



αεροδρόμιο έπεφταν στο λημέρι μας, με αποτέλεσμα στη πρώτη φάση να φοβηθούν 
οι άνδρες γιατί ήταν κάτι αναπάντεχο. Έτσι σίγησαν τα πυρά.

Ο Πετρακογιώργης λοιπόν,αυτή η ηγετική και ηρωική φυσιογνωμία, όπως είπα προη-
γουμένως βρισκόμουν πλάι του, πετάγεται όρθιος και θέλοντας να εμψυχώσει τους 
άνδρες του αρχίζει να πυροβολεί ακατάπαυστα λέγοντας μια φράση που ζητώ 
συγγνώμη από αυτούς που θα τη διαβάσουν: «Απάνω τους ρε, γαμώ τη σημαία τους 
και όσο κοντά τόσο μη φοβάστε τις οβίδες.» 

Εγώ δε που του είχα απέραντο θαυμασμό αλλά και σεβασμό βλέποντας τον να είναι 
εκτεθειμένος στα χιλιάδες θραύσματα των οβίδων και οι πέτρες να σπάνε και να εξο-
στρακίζονται προς αυτόν του φωνάζω: «Προς Θεού Αρχηγέ, θα σε σκοτώσουνε.» 
Αυτός αμέσως μου απαντά: «Σιωπή Βασιλειό». Και δεν κάθισε κάτω παρά όταν 
άκουσε να γενικεύονται τα πυρά των ανταρτών μας εναντίον των Γερμανών. 

Πρέπει να αναφέρω ότι το σύνολο της προσθοφυλακής των Γερμανών,περίπου 30 
άνδρες, σκοτωθήκανε με την πρώτη σύγκρουση, διότι ήταν άκρως ευνοϊκή η θέση 
των ανταρτών εν αντιθέσει με τη θέση αυτών, δηλαδή των Γερμανών, που ανέβαιναν
στον ανήφορο του βουνού. 

Από τους τριάντα Γερμανούς, επέζησαν έξη άνδρες. Σ αυτούς που επέζησαν 
συμπεριλαμβάνεται και ένας πολίτης Έλληνας. Προλάβανε και μπήκανε σένα μητάτο
(σπίτι που χρησιμοποιούν οι βοσκοί για κατάλυμα), όπου με τον καταιγισμό των 
δικών μας πυρών δεν είχαν τη δυνατότητα να κινηθούνε. 

Ο πολίτης δε που ήταν μαζί με τους Γερμανούς δεν είχε καμιά σχέση μαζί τους. Τον 
είχαν επιτάξει για να τους δείξει το δρόμο προς τηΝίδα. Αυτός ο δυστυχής φώναζε τα
ονόματα που ήξερε ότι είχαν ενταχθεί στην ομάδα του Πετρακογιώργη, και ζητούσε 
έλεος, αλλά εμείς αφ ενός δεν ξέραμε ότι δεν ήταν συνεργάτης των Γερμανών και αφ
ετέρου δεν μπορούσαμε να του κάνομε τίποτε. Τελικά φώναξαν οι Γερμανοί μέσα 
από το μητάτο ότι θέλανε να παραδοθούνε. Είχαμε λοιπόν ένα γερμανομαθή αντάρτη
τον Λευτέρη τον Καστρινάκη, ο οποίος φώναξε στον Αρχηγό: «Αρχηγέ ζητούν να 
παραδοθούνε.» Απαντάο Αρχηγός: «Πες τους να βγούν έξω με ταχέρια ψηλά.» 

Σ αυτή όμως τη φάση πλησιάζει στο μιτάτο ο Κρυοβρυσανάκης ο Αντώνης για να 
ρίξει μια χειροβομβίδα μέσα. Φαίνεται ότι οι Γερμανοί ακούσανε το θόρυβο του 
Κρυοβρυσανάκη,και πετάγεται ένας από αυτούς έξω υψώνοντας το ταχυβόλο για να 
τον πυροβολήσει.Για καλή τύχη όμως του Αντώνη τον ακολουθούσε ένας πολύ 
γενναίος αντάρτης ο Μιχάλης ο Κραουνάκης, από τον Μέρονα Αμαρίου και προτού 
πυροβολήσει ο Γερμανός πρόλαβε και του έριξε μια ριπή σκοτώνοντάς τον. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφερθεί ότι το πυροβολικό από το Τυμπάκι βάζει 



συνεχώς καταιγιστικά πυρά με οβίδες καθ όλη τη διάρκεια της μάχης με τη διαφορά 
ότι έχει κάνει επιμήκυνση της βολής, διότι στις πρώτες βολές έπεσαν οβίδες και μέσα
στους Γερμανούς με αποτέλεσμα να εκτοξεύσουν οι Γερμανοί φωτοβολίδες για να 
γίνει επιμήκυνση της βολής και κατά συνέπεια ήμασταν και εμείς τον περισσότερο 
χρόνο προστατευμένοι από τα πυρά του γερμανικού πυροβολικού, καθότι 
βρισκόμασταν σε πολύ κοντινή απόσταση από τους Γερμανούς. 

Μετά τον σκοτωμό του Γερμανού έξω από το μητάτο,επικράτησε πανικός. Το μητάτο
βρισκότανε ακριβώς πάνω στην κορυφογραμμή και ο χώρος που έπρεπε να διανύ-
σουν οι Γερμανοί για να γλυτώσουν από τα δικά μας πυρά ήταν ελάχιστος. 
Επεχείρησαν λοιπόν έξοδο με άλματα και σκοτωθήκανε και οι υπόλοιποι έξη με τον 
Έλληνα πολίτη,το δυστυχή αυτόν άνθρωπο, που δεν είχε καμιά ενοχή αφού 
βρισκόταν εκεί επιταγμένος για αγγαρεία. 

Η μάχη κράτησεπερίπου 8 ώρες, από το πρωί μέχρι το απόγευμα. Κάποια στιγμή οι 
Γερμανοίάρχισαν να συμπτύσσονται προς τα κάτω. Τότε λοιπόν πύκνωσε τις βολές 
του το πυροβολικό από το Τυμπάκι και η κατάσταση είχε γίνει αφόρητη από τα 
θραύσματα των βράχων και τα βλήματα των οβίδων.Είχαμε ένα γενναίο αντάρτη, 
λοχία του πυροβολικού, τον Παναγιώτη Μανωλεσάκη από το Καβούσι Ρεθύμνου. 
Αυτός ο άνθρωπος μας έδινε οδηγίες πώς να προφυλασσόμαστεαπό τις οβίδες. Ενώ 
έδινε οδηγίες σε μας όλους, κάποια στιγμή βρέθηκε όρθιος με αποτέλεσμα μια οβίδα 
να του πάρει ολόκληρο το αριστερό λαγόνι. 

Βρεθήκαμε κοντάτου, μετά τον θανάσιμο τραυματισμό του, ο Λευτέρης ο Αλεξάκης 
από το χωριό Πατσό, ο Γιώργης ο Αναγνωστάκης από τη Κυριάννα ο Αρτέμης ο Ντα-
μπάκης από την Ανώπολη Σφακίων και εγώ, ο Βασίλης Σπαχής. Η κατάστασή του 
ήταν κρίσιμη. Λένε λοιπόν οι μεγαλύτεροι από μένα στο Παναγιώτη αυτή τη γενναία 
μορφή: «Κουράγιο Παναγιώτη.» Αυτός όμως ο γενναίος άνδρας σαν να έλεγε το πιο 
φυσιολογικό, το πιο κοινό πράγμα, και ενώ έσβηνε, πέθαινε μας απαντά: «Φύγετε 
εσείς, δεν έχω καμιά ελπίδα.» 

Μέσα σε λίγα λεπτάπέθανε. Αιωνία του η μνήμη. 

Τον αφήσαμε εκεί αρχίσαμε κι εμείς να συμπτυσσόμαστε προς τα «Ακόλλητα»,μια 
τοποθεσία του Καμαριανού βουνού και εκεί διανυκτερεύσαμε. Το πρωί μας είπεο 
Αρχηγός: «Να κατέβετε να θάψετε τονΠαναγιώτη.» Το μοναδικό θύμα που είχαμε.  «
Ναπάρετε τα πράγματά μας και να αποφύγετε συμπλοκή με τους Γερμανούς διότι 
έχουν λιγοστέψει τα πυρομαχικάμας.»

Πράγματι αυτό κάμαμε. Είχαν βγει και οι Γερμανοί να συλλέξουντους νεκρούς τους. 
Εμείς σχηματίσαμε αμυντική γραμμή μεταξύ των Γερμανών και της ομάδας μας, 



μέχρι να τελειώσουμε τις διαδικασίες της ταφής του αειμνήστου Παναγιώτη Μανω-
λεσάκη, και μετά αρχίσαμε πάλι τη σύμπτυξη προς τα πάνω και φύγαμε., 
Απομακρυνθήκαμε από την περιοχή κατευθυνόμενοι προς την περιοχή Αμαρίου, 
πάνω από το χωριό «Πλατάνια». Εκεί πάλι ο Αρχηγός , γνωρίζοντας ότι θα βγει 
μεγάλη δύναμη των Γερμανών στο βουνό, προτείνει να κρατήσομε ένα αμυντικό 
ύψωμα στο σημείο αυτό, λέγοντας μας ότι 80 τόσοι άνδρες, δεν μπορούν κρυφτούν 
πουθενά, αλλά θα κρατήσομε τη θέση μας και αν οι Γερμανοί πέσουν επάνω μας θα 
πολεμήσομε όλη τη μέρα και το βράδυ θα φύγομε.

Πράγματι κρατήσαμε τη θέση μας χωρίς να μας αντιληφθούν οι Γερμανοί, και το 
πρωί βλέπουμε απέναντι να καίγονται τα επτά χωριά του Αμαρίου και 
πληροφορούμαστε ότι εκτελούνται οι 350 συμπατριώτες μας, χωρίς εμείς δυστυχώς 
να μπορούμε να προσφέρομε καμιά βοήθεια, διότι η δύναμή μας ήταν μικρή.

Τις σημειώσεις αυτές αφιερώνω στην μνήμη του αρχηγού μου Γεωργίου 
Πετρακογιώργη κατά την άποψή μου σημαντικότερου αγωνιστή της Εθνικής 
Αντίστασης, με υψηλό ήθος και γενναιότητα.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΣΠΑΧΗΣ


