
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ:
 Ιερέας από το χωριό Νεροχώρι Αποκορώνου. Είχε πάρει 
μέρος ενεργό στην Εαμική Εθνική Αντίσταση προσφέροντας το 
σπίτι του για τη σύγκληση πλατιών συσκέψεων των στελεχών 
του ΕΑΜ της επαρχίας Αποκορώνου. 
 Για την πλούσια πατριωτική δράση του δεν έχαιρε εκτίμησης 
από μέρους της Επισκοπής Κυδωνίας και Αποκορώνου και πολύ 
περισσότερο από την ντόπια αντίδραση. Με την δικαιολογία ότι 
οι αντάρτες είχαν πάρει λάδι από την εκκλησία του χωριού, ενέρ-
γεια για την οποία είχε πλήρη άγνοια, παρακρατική συμμορία τον 
άρπαξε μια νύχτα από την αγκαλιά της γυναίκας του, τον έβα-
λαν σ’ ένα φορτηγό κι αφού του έγδαραν τα χέρια, τον έβαλαν 
και έψαλλε ο ίδιος τη νεκρώσιμη ακολουθία και μετά τον έριξαν 
στον «Κόκκινο γκρεμό», κοντά στις φυλακές Ιτζεδίν. Η γυναίκα 
του, που έμεινε μόνη με τα πέντε ορφανά, μάζεψε τα μυαλά του 
και τα έδεσε σ’ ένα μαντίλι. Μετά από ένα μήνα η ελληνική εφη-
μερία της Αμερικής «Ελληνο-Αμερικάνικο βήμα» στην πρώτη 
σελίδα είχε δημοσιεύσει τη φωτογραφία του παπα-Νικολή, και 
το ιστορικό της φρικτής εκτέλεσης του με τον παρακάτω τίτλο: 
«ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΡΧΟΦΑΣΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ. 
ΚΑΤΑΚΡΕΟΥΡΓΗΣΑΝ ΕΝΑΝ ΙΕΡΕΑ. ΤΟΝ ΕΡΙΞΑΝ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΕΝΑ ΓΚΡΕΜΟ. ΕΔΕΣΑΝ ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΤΟΥ Σ’ ΕΝΑ ΜΑ-
ΝΤΗΛΙ». 
 Την επόμενη μέρα του ανείπωτου δράματος η εφημερίδα «Κή-
ρυκας» πανηγύριζε για το μεγάλο κατόρθωμα των παλικαριών 
της εθνικοφροσύνης.

100 Χρονια Κομμουνιστικο Κομμα Ελλαδασ
70 Χρονια Δημοκρατικοσ Στρατοσ Ελλαδασ

ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΑΜ, ΤΟΥ ΕΛΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΣΕ
ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΡΟΧΩΡΙ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ

Ο αγωνιστής Ιερέας 
Αποστολάκης Νικόλαος

Ο Λευτέρης Ηλιάκης

Ο Γιάννης Ηλιάκης, αδελφός του Λευτέρη, τραυματίας του 
Δημοκρατικού Στρατού με κομμένο το δεξί πόδι πάνω από το 
γόνατο. Δεξιά, μαζί με άλλους πολιτικούς κρατούμενους στις 

φυλακές του Ιτζεδίν (ο πρώτος από αριστερά)



ΗΛΙΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ:
 Από το Νεροχώρι Αποκορώνου. Δραστήριο στέλεχος του Νο-
μαρχιακού Συμβουλίου Χανίων της ΕΠΟΝ, μαχητής του Δημο-
κρατικού Στρατού. Στις 18 Μάη 1949, είχαν καμουφλαριστεί σ’ 
ένα μικρό χώρο τριγυρισμένο με ξερότοιχο, ανάμεσα στα χωριά 
Κάινα και Άγιοι Πάντες, μαζί με το Μαθιό Μακρυδάκη. Κάποιο 
μάτι τους είδε σίγουρα χωρίς να το αντιληφθούν και δεν πέρασε 
πολύ ώρα για να βρεθούν κυκλωμένοι από απόσπασμα χωροφυ-
λακής. Τους ζήτησα να παραδοθούν, εκείνοι όμως προτίμησαν 
να πεθάνουν πολεμώντας.

ΜΠΟΛΙΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ:
 Από το Νεροχώρι Αποκορώνου. Οργανωμένος από τον πρώτο 
χρόνο της κατοχής στο ΕΑΜ και το ΚΚΕ. Μαχητής του εφεδρικού 
ΕΛΑΣ πήρε μέρος στη μάχη του Βαφέ, εναντίον των παρακρατι-
κών δυνάμεων του Γύπαρη, των Μπαντουβάδων και εθνοφρου-
ρών, τα τέλη του Απρίλη του 1945. Τραυματίστηκε θανάσιμα και 
σε λίγες μέρες πέθανε στο Δημοτικό Νοσοκομείο Χανίων.

ΤΟΜΕΑΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΟΛΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΤΟΥ ΚΚΕ

ΕΛΑΣίτες τραυματίες στο Νοσοκο-
μείο Χανίων μαζί με τις εθελόντριες 
νοσοκόμες της Εθνικής Αντίστασης 
που τους πρόσφεραν την καλύτερη 

δυνατή περιποίηση

Ο Ηλιάκης Αγγελής

ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ:
 Από το χωριό Νεροχώρι της επαρχίας Αποκορώνου. Από 19 
χρονών έγινε μέλος του ΚΚΕ. Στην κατοχή πήρε ενεργά μέρος 
σε όλες τις μορφές Αντίστασης μαζί και στον ένοπλο αγώνα. 
Από νωρίς εντάχθηκε στις γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού. 
Διακρινόταν για την παλικαριά του και την αντοχή σε δυσκολί-
ες που ξεπερνούσαν την ανθρώπινη αντοχή. Νυκτοπερπατητής, 
ήταν πάντα οδηγός στα πιο κακοτράχαλα μονοπάτια, ακόμα και 
στις θεοσκότεινες νύχτες. Παρέμεινε διωκόμενος μέχρι το 1953. 
Στις 30 Νοέμβρη αυτού του χρόνου είχε καταφύγει σε μια σπη-
λιά στη θέση «Σοποτό», περιοχή Κάινας Αποκορώνου. Χωροφύ-
λακες, ύστερα από πληροφορίες που τους δόθηκαν, κύκλωσαν 
τη σπηλιά που κρυβόταν και τον καλούσαν να παραδοθεί. Εκεί-
νος όμως αρνήθηκε πολεμώντας. Τότε οι Χωροφύλακες άναψαν 
κλαδιά στην είσοδο της σπηλιάς κι όπως έβγαινε, πνιγμένος από 
τους καπνούς, του έδωσαν τη χαριστική βολή. Το σώμα του με-
τέφεραν στην πόλη των Χανίων και το εξέθεσαν σε κοινή θέα 
στην πλατεία Δικαστηρίων. Ο ηρωικός του θάνατος προκάλεσε 
θαυμασμό και βαθιά συγκίνηση στο λαό του Αποκόρωνα, που 
δεν έκρυβε την οργή του για τους άθλιους καταδότες.


