
ΝΙΚΟΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ - ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ

ΠΠααιιδδιικκήή  ηηλλιικκίίαα  σσττηηνν  ΑΑγγρριιάά

ΓΑΛΟΥΧΗΘΗΚΑΝ µεν από το ίδιο οικογενειακό περιβάλλον, µε τις
στέρεες αρχές µιας εύπορης, µεσοαστικής οικογένειας, που θα µπο-
ρούσε να τους προσφέρει µια στρωµένη διαδροµή στη ζωή, µέσα στις
ανέσεις της αστικής κοινωνίας του πρώτου µισού του 20ού αιώνα, η
ζωή όµως επεφύλαξε κάθε άλλο παρά ανέσεις στα δύο αδέρφια, τον
Νίκο και τον Μιλτιάδη Πορφυρογένη. Προικισµένοι και οι δύο, εκτός
από το µπόι –του Μιλτιάδη έφτανε τα 2 µ., ο Νίκος ήταν κατά κάτι
«κοντύτερος»–, µε ξεχωριστή προσωπικότητα· πνεύµατα ανήσυχα,
διερευνητικά, µε έµφυτη τη φιλοµάθεια. Ωστόσο οι επιλογές στη ζωή
τούς οδήγησαν σε διαφορετικές κατευθύνσεις, πολλές φορές αντίθε-
τες, δίχως αυτό ποτέ να τους χωρίσει ως αδέρφια. Οι ιδεολογικές δια-
φορές δεν επηρέασαν στο ελάχιστο την αδελφική αγάπη, τη στήριξη
και την αλληλεγγύη µεταξύ τους, παρά τα τόσα εµπόδια, όπως θα ι-
στορήσουµε στη συνέχεια.

Ο Νίκος γεννήθηκε στην Αγριά στις 30 Σεπτεµβρίου 1901, περίοδο
κατά την οποία συγκλόνισαν τη χώρα τα «Ευαγγελικά». Η αφορµή γι’
αυτά τα επεισόδια δόθηκε όταν ο Αλέξανδρος Πάλλης δηµοσίευσε
µεταφρασµένα στη δηµοτική τα Ευαγγέλια (καθώς και την Ιλιάδα και
τα Ελληνικά) στην εφηµερίδα Ακρόπολις και ακολούθησαν επεισόδια
που είχαν τραγική έκβαση, µε αρκετούς νεκρούς.

∆ύο χρόνια αργότερα, στις 25 Φεβρουαρίου του 1903, γεννήθηκε ο
Μιλτιάδης. Η χρονιά εκείνη σηµαδεύτηκε από γεγονότα γνωστά ως τα
«Ορεστιακά», που ξέσπασαν τον Νοέµβρη του 1903. Αφορµή ήταν η
πεζή µετάφραση σε συντηρητική δηµοτική του έργου του Αισχύλου Ο-
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ρέστεια από τον Γεώργιο Σωτηριάδη. Το 1904, µε τον θάνατο στη Μα-
κεδονία του Παύλου Μελά, ξεκίνησε ο Μακεδονικός Αγώνας Ελλήνων,
Βουλγάρων, Σέρβων για διεκδίκηση εδαφών από την παρακµάζουσα
Οθωµανική Αυτοκρατορία, αγώνας που διήρκεσε µέχρι το 1908. Το
1907 ο Κωστής Παλαµάς έγραψε τον ∆ωδεκάλογο του Γύφτου.

Το 1908, µετά το στρατιωτικό κίνηµα στο Γουδί, ανεβαίνει στην εξου-
σία ο Ελευθέριος Βενιζέλος. Στις 6 Μαρτίου 1910 η εξέγερση κολίγων
και τα αιµατηρά επεισόδια στο Κιλελέρ, ένα χωριό στον κάµπο της Λά-
ρισας, οδήγησαν αργότερα στη λύση του αγροτικού ζητήµατος.

Το 1912-1913 ξέσπασαν οι Α΄ και Β΄ Βαλκανικοί πόλεµοι, το 1913 η
Κρήτη προσαρτήθηκε στην Ελλάδα, ακολούθησε το 1914-1919 ο Α΄
παγκόσµιος πόλεµος µε εκατοµµύρια θύµατα, το 1917 η επανάσταση
των µπολσεβίκων στη Ρωσία, το 1922 η καταστροφή της Σµύρνης και
του Μικρασιατικού Ελληνισµού µε 1,5 εκατοµµύρια πρόσφυγες στην
Ελλάδα και το 1923 υπογράφτηκε η συνθήκη της Λωζάννης, που οριο-
θετούσε τα σύνορα Τουρκίας και Ελλάδας και επέβαλε την ανταλλα-
γή των πληθυσµών.
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Παραλία Αγριάς
[από το αρχείο του συλλέκτη Νίκου Μαστρογιάννη]



ΒΒόόλλοοςς  --  ααρρχχέέςς  2200οούύ  ααιιώώνναα

ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ αυτή ο Βόλος γνώρισε µεγάλη άνθηση, τόσο εµπορική ό-
σο και πολιτιστική, στην οποία αναφερθήκαµε στο προηγούµενο κε-
φάλαιο. Την ίδια εποχή αρχίζει να αναπτύσσεται και παίρνει οργανω-
µένη µορφή η κοινωνική πάλη, κυρίως των εργατών της περιοχής. Με-
τά τις πρώτες απεργίες, το 1881 και 1894, ιδρύθηκε, το 1908, το Εργα-
τικό Κέντρο Βόλου, το πρώτο στην Ελλάδα, κυρίως από καπνεργάτες
και τσιγαράδες. Στην ίδρυση του Κέντρου πρωτοστάτησε ο Βολιώτης
λόγιος Γεώργιος Αλεξανδράκης, υποστηρικτής των ιδεών του Ρώσου
αναρχικού Μπακούνιν, και κάποιοι προοδευτικοί αστοί, όπως π.χ. ο
δικηγόρος Κωνσταντίνος Ζάχος. Οι στόχοι του Ε.Κ. Βόλου ήταν η ορ-
γάνωση εργατικών αγώνων-διεκδικήσεων και η επιµόρφωση των ερ-
γατών, που γινόταν στη δηµοτική γλώσσα από τους Σοφοκλή Τρια-
νταφυλλίδη, Αλέξανδρο ∆ελµούζο και Τάκη Οικονοµάκη.

Τον ίδιο χρόνο (1908) ιδρύθηκε από τον ∆ηµήτριο Σαράτση το «Α-
νώτερο ∆ηµοτικό Παρθεναγωγείο» µε ∆ιευθυντή τον σπουδαίο παιδα-
γωγό Αλέξανδρο ∆ελµούζο, ο οποίος προσπάθησε να εισάγει στην εκ-

! "#$% &$'()'$*+!,% - -"./"01,% &$'()'$*+!,%
71

Βόλος, 1905
[από το αρχείο του συλλέκτη Νίκου Μαστρογιάννη]



παίδευση τις προοδευτικές εκπαιδευτικές αντιλήψεις της εποχής. Το
σχολείο δεχόταν κορίτσια µεσαίων στρωµάτων που είχαν τελειώσει το
∆ηµοτικό. Ο ∆ελµούζος επιχείρησε την αναδιάρθρωση του διδακτικού
προγράµµατος, µε την εισαγωγή της καθοµιλουµένης, την κατάργηση
του στείρου διδακτισµού και την έµφαση στην ανάπτυξη του πνεύµα-
τος δηµιουργίας στις µαθήτριες. Το πρωτοποριακό αυτό σχολείο συ-
νάντησε όµως τη σφοδρή αντίδραση της συντηρητικής τοπικής κοινω-
νίας και οδηγήθηκε στο κλείσιµο µόλις τρία χρόνια µετά την ίδρυσή
του, το 1911. Το ίδιο τέλος είχε και το Εργατικό Κέντρο. Οι εργάτες
κατηγορήθηκαν από τους συντηρητικούς κύκλους της κοινωνίας και
την εκκλησία ως «άθεοι, αναρχικοί, µαλλιαροί [δηλ. δηµοτικιστές],
σλαβόφιλοι και προδότες». Οι αντιδράσεις αυτές οδήγησαν το 1911
στο κλείσιµο του Ε.Κ. Βόλου.

Μέσα στους κοινωνικούς αναβρασµούς, ο Βόλος εξελίχθηκε προπο-
λεµικά σε σηµαντικό βιοµηχανικό κέντρο· από τις πρώτες βιοµηχανι-
κές πόλεις της Ελλάδας, µαζί µε τον Πειραιά και την Πάτρα. Όλα δεί-
χνουν ότι εκείνη την εποχή υπήρχε η δυνατότητα για όποιον το επιθυ-
µούσε να εξελιχθεί και να διαπρέψει!

ΝΝεεααννιικκάά  χχρρόόννιιαα

ΜΕΣΑ Σ’ ΑΥΤΗ την πολιτική, κοινωνική και πολιτιστική ατµόσφαιρα
µεγάλωσαν οι αδελφοί Πορφυρογένη. Από το 1907 η οικογένεια ζούσε
πια στον Βόλο. Ο πατέρας Ναπολέων, γιος του «Λογιότατου», τη δια-
δροµή του οποίου ως καθηγητή αρχαίας φιλολογίας και έγκριτου ο-
µηριστή παρακολουθήσαµε, έδινε ο ίδιος ιδιαίτερη σηµασία στη µόρ-
φωση των παιδιών του. Σε µια επιστολή ο Νίκος διηγείται: «στο οι-
κογενειακό τραπέζι πολλές φορές ο πατέρας µάς απηύθυνε φράσεις
από την Ιλιάδα και την Οδύσσειαν και περίµενε να του απαντήσουµε
µε αναλόγους στίχους στην οµηρικήν διάλεκτον». Το τρίτο παιδί του
Ναπολέοντα και της Κατίνας, η Χαρίκλεια (Λιλίκα), γεννήθηκε στον
Βόλο το 1910. Πήρε πτυχίο χηµικού από το Πανεπιστήµιο της Αθήνας
και έγινε προϊσταµένη εργαστηρίου µεγάλης µεταλλευτικής επιχείρη-
σης. Παντρεύτηκε δύο φορές αλλά δεν απέκτησε παιδιά. Το 1973 συ-
νταξιοδοτήθηκε και πέθανε αιφνίδια τον Ιανουάριο του 1977.
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Ο Νίκος ήταν ένα ιδιαίτερα ζωηρό παιδί µε τάσεις ανατρεπτικές, ό-
πως διαπιστώνεται από τις αλλεπάλληλες αποβολές του από το σχο-
λείο όπου φοιτούσε. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελούν οι επι-
στολές του Γυµνασιάρχη προς τον πατέρα του, στις οποίες τον ενηµε-
ρώνει για τις σκανταλιές του γιου του. Πολύ αργότερα, σε επιστολή
του, ο ίδιος ο Νίκος απολογείται για µια ακόµα αποβολή:

Οι αποβολές µου στο Γυµνάσιο, λόγω διαφόρων αταξιών, ήταν συνηθισµέ-
νες κάθε χρόνο, αλλά αυτή τη φορά το σκάσιµο από το µάθηµα της Γαλλι-
κής είχε άλλο λόγο. Στο 1915-1916 οι Επίστρατοι [οι µπράβοι της βασιλό-
φρονος ∆εξιάς] µε κυνηγούσαν ως διεγείροντα τους συµµαθητές µου υπέρ
του κινήµατος του Ελευθέριου Βενιζέλου, που είχε σχηµατίσει στη Θεσσα-
λονίκη χωριστή κυβέρνηση, της «Άµυνας». Έφευγα, λοιπόν, από το µάθη-
µα της Γαλλικής, που ήταν το τελευταίο πρωινό µάθηµα και πηδούσα τον
πίσω τοίχο του σχολείου, για να αποφύγω την κύρια µπροστινή είσοδο, ό-
που µε περίµεναν οι Επίστρατοι για ξυλοδαρµό!
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Βόλος 1909, ο Νίκος Πορφυρογένης στη Β΄ τάξη ∆ηµοτικού



Επίσης, ο Νίκος κατατάχθηκε και
στους προσκόπους. ∆εν έχανε, δε, την
ευκαιρία να αναλαµβάνει πρωταγωνι-
στικό ρόλο στα παιχνίδια. Είχε από
µικρός το προσόν να διευθύνει και
να επιβάλλεται.1

Σε αντίθεση µε τον Νίκο, ο Μιλτιά-
δης ήταν παιδί µε ήρεµο, προσηνή χα-
ρακτήρα.2 Ο Μιλτιάδης υπήρξε άρι-
στος µαθητής και πάντα έθετε ως προ-
τεραιότητά του τη µελέτη. Οργανωµέ-
νος και συγκροτηµένος, από µικρός έ-
δειχνε ότι θα προοδεύσει στη ζωή.3

Κατά το τελευταίο έτος των γυµνα-
σιακών σπουδών ο Νίκος γράφτηκε στη
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1. Στην οικογένεια κυκλοφορούσε το επεισόδιο µε τη µαµά Κατίνα να ψάχνει τα
δύο αγόρια στην αυλή του σπιτιού (ένα από τα πρώτα σπιτάκια στην είσοδο της Α-
γριάς, µε τις αυλές που τις γλείφει η θάλασσα). Βρίσκει µόνο τη µικρή Λιλίκα: «Λιλι-
κάκι, πού είναι τα αγόρια;» Η µικρή σηκώνει τα µάτια από το παιχνίδι, κοιτάει προς
τη θάλασσα και δείχνει µε το δαχτυλάκι: «εκείίί είναι!» Στον ορίζοντα φαινόταν µό-
λις µια µαύρη κουκίδα: ο Νίκος µε τον Μιλτιάδη (µε προτροπή του Νίκου, ασφαλώς)
είχαν ξηλώσει την πόρτα της αποθήκης, την έκαναν σχεδία και ανοίχτηκαν στη θά-
λασσα. Όλο το χωριό συµµετείχε στην επιχείρηση διάσωσης. Το τι επακολούθησε ως
πατρικά αντίποινα, δεν µάθαµε. Άλλες φορές, όταν η µαµά επέβαλε στον Νίκο απα-
γόρευση εξόδου για κάποια σκανταλιά, αυτός το έσκαγε µε µια βουτιά από την κά-
µαρα κατευθείαν στη θάλασσα, και άντε βρες τον.

2. ∆εκαετίες µετά ο Νίκος, αναπολώντας τα νεανικά τους χρόνια, διηγούνταν στην
ανιψιά του: «Ξέρεις, πάντα έλεγα στον πατέρα σου: κανονικά, εγώ έπρεπε να γίνω ε-
παναστάτης, και όχι εσύ, Μίλτο» και πρόσθετε µε θλίψη και κάποιο παράπονο: «τι
δουλειά είχε ο αδελφός µου µε το σινάφι εκείνο», εννοώντας τους κοµµουνιστές, κα-
θώς ο ίδιος ήταν κεντροδεξιών πεποιθήσεων.

3. Όταν η Κατερίνα γνώρισε τον ιατρό Κοκολάκη, Κρητικό, νέο παιδί τα χρόνια
της Κατοχής, τον οποίο οι αντιστασιακοί είχαν τοποθετήσει σύνδεσµο µε τον Μιλτιά-
δη στα διάφορα κρησφύγετά του, της περιέγραφε τις παραγγελιές που του έδινε ο
Μίλτος για να του φέρνει βιβλία από τη βιβλιοθήκη του Ηρακλείου. Κάθε φορά, µόλις
έφτανε το παιδί, κοίταζε ο Μίλτος το βιβλίο, περίλυπος: «Μπράβο, παιδί µου, πολύ
ωραίο βιβλίο αλλά το έχω διαβάσει…». «Στο τέλος», λέει ο Κοκολάκης, «διαπίστωσα
ότι τα είχε διαβάσει όλα!!!»

Μιλτιάδης Πορφυρογένης
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Ο Νίκος µε την Λιλίκα, εκδροµή στην ∆ράκεια, 1928

Μοναστήρι Ξενιάς, 1923.
Ο Νίκος Πορφυρογένης, πρώτη σειρά, δεύτερος από δεξιά
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Ο Νίκος Πορφυρογένης µε τα Ζαουσάκια, 1928



Νοµική Σχολή του Καποδιστριακού Πανεπιστηµίου για να ακολουθή-
σει τα νοµικά. Όµως, αλλού ήταν προορισµένος να διαπρέψει. Η αρχή
έγινε όταν ένα καλοκαίρι, κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών,
τον πήρε κοντά του ο πατέρας του, Ναπολέων, ο οποίος εργαζόταν στην
Τράπεζα Κοσµαδόπουλου στον Βόλο. Η επιτυχής τραπεζική καριέρα
του στην πορεία δικαίωσε την απόφασή του εκείνη.

Ο Νίκος λάτρευε τη φύση. Υπήρξε φανατικός ορειβάτης και κολυµ-
βητής. Το 1922 αναβίωσε τον Όµιλο Εκδροµέων Βόλου, µε σκοπό τη
διάδοση της ιδέας της υπαίθρου, σε µια εποχή που, όπως γράφει ο
φίλος του και συνοδοιπόρος Ευάγγελος Τζάνος, «ο κόσµος προτιµού-
σε τις βόλτες στην παραλία του Βόλου και το στοίβαγµα στα παρα-
θαλάσσια κέντρα». Αυτή η οµάδα από ενθουσιώδεις νέους, µε Πρόε-
δρο και ακούραστο εµψυχωτή τον Νίκο Πορφυρογένη, πραγµατοποί-
ησε τολµηρές, πολύωρες πορείες, εξερεύνησε ολόκληρο το Πήλιο και
έκανε την πρώτη χαρτογράφηση των µονοπατιών του. Το ενδιαφέρον
του και η αγάπη για το Πήλιο συνεχίστηκαν αργότερα µε τη βοήθεια
που έδωσε στο αίτηµα του ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΒΟΛΟΥ για την
κατασκευή της πίστας του χιονοδροµικού κέντρου.4
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Νίκος Πορφυρογένης - εξορµήσεις, τέλος δεκαετίας του ’20

4. Σύµφωνα µε όσα αναφέρθηκαν στην ηµερίδα για τη «Βιοµηχανική ανασυγκρό-
τηση του Βόλου», που οργάνωσαν το ΠΙΟΠ και τα ΓΑΚ Μαγνησίας, 4.5.2018.
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Ο Νίκος, τελειόφοιτος του Γυµνασίου Βόλου, 1918

ΝΝίίκκοοςς,,  τταα  χχρρόόννιιαα  ττηηςς  δδόόξξααςς  -- ηη  σσττααδδιιοοδδρροοµµίίαα  σσττηηνν  ΤΤρράάππεεζζαα
ΒΒόόλλοοςς--ΑΑθθήήνναα

Η εργασία και η προσήλωση στο καθήκον
είναι η υψηλότερη προς τοΈθνος υπηρεσία.

Νίκος Πορφυρογένης

ΜΕΤΑ ΤΗΝ επιτυχή σταδιοδροµία του στην Τράπεζα Κοσµαδόπουλου,
ο Νίκος συνέχισε την πορεία του στον τραπεζικό τοµέα µε την πρό-
σληψή του στην ιστορική Εθνική Τράπεζα, η οποία ιδρύθηκε στις 30
Μαρτίου 1841 µε βασιλικό διάταγµα, εγκαινιάστηκε τον Ιανουάριο
1842 και είχε πρώτο ∆ιοικητή τον Γεώργιο Σταύρου. Το 1918 ο Νίκος,
σε ηλικία µόλις 17 χρόνων, ξεκίνησε την καριέρα του ως δόκιµος, µε



µηνιαία αποζηµίωση που έφτα-
νε τις 225 δραχµές, ενώ µέχρι
το 1927 υπηρετούσε σε επαρ-
χιακά υποκαταστήµατα. Παρά
τη µικρή ηλικία, ο Νίκος κατεί-
χε έµφυτο το προσόν να διευ-
θύνει, πράγµα που τον βοήθησε
να ανέλθει στην ιεραρχία της
Τράπεζας. Εκείνη την εποχή ό-
µως, από το 1914, είχε ξεσπάσει
στην Ευρώπη ο Α΄ παγκόσµιος
πόλεµος, ο οποίος χτύπησε την
πόρτα της Ελλάδας το 1917. Ο
πόλεµος δεν άφησε ανεπηρέα-
στο ούτε τον Νίκο και το 1920,
σε ηλικία 19 ετών, υπηρέτησε
στον ελληνικό στρατό ως ανθυ-
πολοχαγός.

ΜΜιιλλττιιάάδδηηςς,,  δδιικκηηγγόόρροοςς --  µµέέλλοοςς  ττοουυ  ΚΚΚΚΕΕ
ΑΑγγώώννεεςς  --  δδιιώώξξεειιςς  --  εεκκττοοππιισσµµοοίί  --  ΚΚααττοοχχήή  --  ΑΑννττίίσστταασσηη

Ο ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ, έχοντας κι αυτός τελειώσει τη στρα-
τιωτική θητεία του, γράφτηκε στη Νοµική Σχολή Α-
θηνών. Το 1924 πήρε το πτυχίο και επέστρεψε στον
Βόλο όπου άνοιξε δικηγορικό γραφείο επί της οδού
Τοπάλη. Το 1925 διορίζεται στο Πρωτοδικείο Βό-
λου. Τα χρόνια 1926-1927, µαζί µε τον Γιώργο Ζι-
ούτο-Ζωιτόπουλο και άλλους Βολιώτες συναδέλ-
φους εκδίδουν στον Βόλο ένα εξαιρετικό περιοδικό
πολιτικού, κοινωνικού, εκπαιδευτικού και οικονο-
µικού περιεχοµένου, τα Θεσσαλικά Χρονικά, µε
πρωτοποριακά ανοίγµατα σε θέµατα όπως το γυ-
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Ο Νίκος στον στρατό, 1921

Ο Μιλτιάδης στον στρατό, Τσερέκιοϊ, 1923 
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Στιγµιότυπα από µια εκδροµή το 1929.
∆ιακρίνονται αριστερά ο Μιλτιάδης Πορφυρογένης
και στο κέντρο ο Γιώργος Ζιούτος-Ζωιτόπουλος

[από το αρχείο του Γιώργου Ζιούτου-Ζωιτόπουλου, ∆ΗΚΙ Βόλου]



ναικείο ζήτηµα και άλλα, χωρίς όµως
µια συγκεκριµένη ιδεολογική χροιά
(π.χ. αναδηµοσιεύονταν άρθρα από
την Αναγέννηση του ∆ηµ. Γληνού, για
κοινωνικά και εκπαιδευτικά προβλή-
µατα του τόπου).

Εκείνη την περίοδο γνωρίστηκε µε
τον Νίκο Ζαχαριάδη, µε τον οποίο
συνδέθηκε µε στενή φιλία, που άντεξε
στις µετέπειτα ταραγµένες δεκαετίες
και τις περιπέτειες του ΚΚΕ και κρά-
τησε ώς το τέλος της ζωής του. Το 1926
προσχώρησε στις τάξεις του νέου ΚΚΕ,
που ήταν τότε τµήµα/µέλος της Γ΄
Κοµµουνιστικής ∆ιεθνούς. Αφοσιωµέ-
νος και συνεπέστατος κοµµουνιστής,
υπήρξε όχι µόνο στενός φίλος αλλά
και ο πιο έµπιστος συνεργάτης του
γραµµατέα του ΚΚΕ, ο οποίος κατά
καιρούς του ανέθετε τις πιο δύσκολες, περίπλοκες και εµπιστευτικές
κοµµατικές δουλειές, που απαιτούσαν ιδιαίτερες ικανότητες αλλά και
άκρα µυστικότητα, και τις οποίες ο Μιλτιάδης έφερνε πάντα σε πέρας.
Το 1929 αναλαµβάνει, µε εντολή του Κόµµατος, την ηγεσία της «Ερ-
γατικής Βοήθειας», που συµπαραστεκόταν στους εργάτες και τους α-
ριστερούς, τις εποχές των σκληρών διώξεων. Την ίδια χρονιά µετατί-
θεται ως δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Όταν το 1931 ο Νίκος Ζαχαριάδης επέστρεψε παράνοµα από την
Μόσχα στην Ελλάδα για να αναλάβει την ηγεσία του ΚΚΕ και να α-
νασυγκροτήσει την καθοδήγησή του, συναντήθηκε κρυφά µε τον Μιλ-
τιάδη και από κοινού οργάνωσαν τις επαφές µε τα στελέχη που θα
συγκροτούσαν τη νέα ηγεσία του ΚΚΕ.

Ο Μιλτιάδης Πορφυρογένης εκλέχθηκε δύο φορές βουλευτής του
ΚΚΕ, το 1932 για πρώτη φορά βουλευτής Βόλου και, για δεύτερη φο-
ρά, το 1936 βουλευτής Λάρισας µε το «Παλλαϊκό Μέτωπο». Επίσης,
το 1934 έθεσε υποψηφιότητα για ∆ήµαρχος Βόλου, µε αντιπάλους τον
Γεώργιο Καρτάλη και τον Κώστα Σπυρίδη. νικητής βγήκε ο Σπυρίδης
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Ο Μιλτιάδης, νεαρός δικηγόρος



αλλά µε ελάχιστη διαφορά –µερικών ψήφων– από τον δεύτερο Καρ-
τάλη. Ο Πορφυρογένης έλαβε περίπου το 20% των ψήφων. Με την ε-
γκαθίδρυση της δικτατορίας του Μεταξά (4 Αυγούστου 1936), την
πρώτη κιόλας µέρα συλλαµβάνεται και εκτοπίζεται, αρχικά στην Α-
νάφη, µετά στην Ακροναυπλία5 και τελευταία στην Κίµωλο.

Αυτές οι εξορίες έλαβαν χώρα µέσα στο κλίµα «εκσυγχρονισµού» του
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5. Στην Ακροναυπλία επισκέφτηκε τον Μιλτιάδη η µητέρα του, ενώ ο ίδιος ψηνό-
ταν στον πυρετό από οξεία πνευµονία, στη σπηλιά που τον είχαν φυλακίσει παρέα µε
τα ποντίκια. Αλλά όταν τον οδήγησαν στο επισκεπτήριο, της είπε χαµογελαστός:
«Βλέπεις µανούλα πόσο καλά περνάω, ροδαλός, ροδαλός στον καθαρό αέρα!».

Μιλτιάδης και Νίκος στον Βόλο, 1924



βενιζελικού «Ιδιώνυµου», από τη µεταξική δικτατορία. Πιο συγκεκρι-
µένα, µε τη νοµική διάταξη του «Ιδιώνυµου» του 1929 προβλεπόταν
φυλάκιση για όποιον επιδίωκε την προώθηση «καινών δαιµονίων» για
την ανατροπή του status quo. Με την ψήφιση του νόµου και µέχρι το
1936 συνελήφθησαν 16.500 πολίτες και εξορίστηκαν 3.031. Κοντά στις
2.000 ανέρχονταν οι εξόριστοι αριστεροί τις παραµονές του ελληνο-ι-
ταλικού πολέµου και συγκεκριµένα: Ακροναυπλία - 462, Πύλος - 200,
Άι Στράτης - 230, Ανάφη - 220, Γαύδος - 32, Κίµωλος - 36, Φολέγανδρος
- 134, Φυλακές Αίγινας και Κέρκυρας - 500, Σανατόρια Ασβεστοχω-
ρίου, Πέτρας, Σωτηρίας - 50, Σαµοθράκη-Ίος-Αµοργός-Σίκινος - 136.

Με τη δικτατορία Μεταξά το «Ιδιώνυµο» (= ειδικός νόµος) µεταλ-
λάχτηκε σε «δηλώσεις µετανοίας» και καταδίκες που επιβάλλονταν
από στρατοδικεία σε όλους τους αντιφρονούντες.

Η κατάληψη της χώρας από τους Γερµανούς κατακτητές βρίσκει τον
Μιλτιάδη εξόριστο στην Κίµωλο, απ’ όπου απέδρασε αρχές Μαΐου
του ’41 και κάτω από περιπετειώδεις συνθήκες έφτασε στην Κρήτη.
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Ο Μιλτιάδης Πορφυρογένης στην Ακροναυπλία,
στο κέντρο της δεύτερης σειράς από κάτω, 29 Αυγούστου 1937



Όπως και άλλοι κοµµουνιστές από τις φυλακές και τις εξορίες, ζητούν µε
γράµµα προς την κυβέρνηση να πάνε να πολεµήσουν στον πόλεµο οι άν-
δρες, να πάνε να υπηρετήσουν ως νοσοκόµες στο µέτωπο οι γυναίκες. Φυ-
σικά η δικτατορία του Μεταξά, όπως και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις,
προτιµά να παραδώσει τους κοµµουνιστές στους Γερµανούς, παρά να
τους αφήσει ελεύθερους να πολεµήσουν τους εχθρούς της πατρίδας.
ΟΠορφυρογένης επωφελείται από ένα τυχαίο περιστατικό.Ένα καράβι που
πήγαινε προς την Αίγυπτο βοµβαρδίζεται έξω από την Κίµωλο. Σκοτώνο-
νται επιβάτες, τραυµατίζονται ναυτικοί και άλλοι και η οµάδα των εξορί-
στων σπεύδει µε επικεφαλής τις ειδικευµένες νοσοκόµες –ανάµεσα στις ο-
ποίες ήταν και η πρώτη γυναίκα του Μ. Πορφυρογένη, η Φούλα Χατζιδάκη–
να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Εκεί πέρα παίχτηκε ένα ολόκληρο
παιχνίδι για να τους πάρουν οι Άγγλοι µαζί τους για την Κρήτη. Οι Άγγλοι
επικοινώνησαν µε τις υπηρεσίες τους, αλλά αυτές –φαίνεται ότι από τότε
σοφά και µεθοδικά προετοίµαζαν τα εδάφη– αρνήθηκαν να πάρουν τους
κοµµουνιστές. Κρυφά µπήκαν στο καράβι ο Μιλτιάδης, µισόκρυφα η Φούλα,
η οποία βρήκε µια δασκάλα φίλη της εκεί µέσα και έφτασαν στην Κρήτη.6

Εκεί, στο τελευταίο ελεύθερο ελληνικό έδαφος αφού η υπόλοιπη Ελ-
λάδα έχει κατακτηθεί, ο Πορφυρογένης θα επιδιώξει την πανεθνική ε-
νότητα πάνω από ιδεολογικές διαφορές, ανάµεσα στις κύριες αντι-
στασιακές οργανώσεις. Στις 16 Μαΐου 1941 δηµοσιεύεται στις εφηµε-
ρίδες του Ηρακλείου Κρητικά Νέα και Εσπερινός Ταχυδρόµος µια
φλογερή επιστολή µε την υπογραφή Μιλτιάδης Πορφυρογένης, µέλος
της Κ.Ε. του ΚΚΕ και βουλευτής του Παλλαϊκού Μετώπου, το πρώτο
ενυπόγραφο κείµενο Έλληνα κοµµουνιστή στη διάρκεια της Κατοχής.7

Στο άρθρο αυτό, µε τον τίτλο «Όλοι στον αγώνα για την άµυνα της
Κρήτης», αφού καταδίκαζε µε σκληρή γλώσσα τον χιτλερισµό-φασι-
σµό, καλούσε τον ελληνικό λαό σε αντίσταση κατά της φασιστικής
κατοχής και στον «αγώνα για την άµυνα της Κρήτης, που είναι αγώ-
νας για την απελευθέρωση της Ελλάδος». Καλούσε επίσης τους κοµ-
µουνιστές να βρεθούν «στις πρώτες γραµµές» αυτού του αγώνα «για
το τσάκισµα του χιτλερισµού και των πρακτόρων του, σαν ένα τερά-
στιο βήµα προς την κοινωνική χειραφέτηση των εργαζοµένων προς
την κοινωνική πρόοδο».
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6. Οµιλία Φ. Ηλιού, Αρχειοτάξιο 7, σ. 9-10.
7. Στο ίδιο, σ. 10.
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Ο Μιλτιάδης, µε το ψευδώνυµο Κοµνηνός, θα παραµείνει παράνοµα
στο νησί µέχρι το 1943 και «θα πρωτοστατήσει καθοδηγώντας τις
παράνοµες οργανώσεις στην Κρήτη».8 Αυτή η πολιτική της µεγάλης
εθνικής ενότητας και της διαµόρφωσης συµµαχιών «που θα επέτρε-
παν αργότερα να υπάρξουν δηµοκρατικές λειτουργίες στην ελληνική
Πολιτεία»9 θα οδηγήσει στην υπογραφή του συµβολαίου εθνικής ενό-
τητας, γνωστού ως Συµφωνία Θερίσσου. Τον ∆εκέµβριο του 1943, µα-
ζί µε τον στρατηγό Μάντακα, ο Πορφυρογένης φτάνει µε βάρκα στην
Πελοπόννησο και από εκεί ανεβαίνει στην Αθήνα.

Για τη δράση των αντιστασιακών οργανώσεων στην Κρήτη αξίζει
να σηµειωθεί ο σηµαντικός ρόλος που διαδραµάτισε η Εκκλησία της
Κρήτης, αφού τα µοναστήρια της υπήρξαν καταφύγιο για τους αγω-
νιστές, πολλοί από τους οποίους φυγαδεύτηκαν στην Μέση Ανατολή
µετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερµανούς. Οι µαρτυρίες ό-
µως διίστανται. Ενώ στο βιβλίο του Αντ. Κ. Σανουδάκη, Καπετάν Μα-
νόλης Μπαντουβάς, τα πολεµικά αποµνηµονεύµατά του, αναφέρεται
ότι «ο Πορφυρογένης είχε εγκατασταθεί εις τη Μονή Κρουσταλλέ-
νιας. Ήταν µέλος της Νοµαρχιακής Επιτροπής Λασιθίου. Κρυβόταν ε-
πίσης εις το εν Ποταµιές Αγιοταφικόν Μετόχιον, ενώ άλλοι αντάρτες
στη Μονή Αρσανίου», διαφορετική είναι η µαρτυρία του ιατρού Μιχά-
λη Κοκολάκη. Ο Κοκολάκης, αφού υπογραµµίζει τη συµβολή των κρη-
τικών µοναστηριών και εκκλησιαστικών πρωτεργατών (του Αρχιεπι-
σκόπου Κρήτης Βασιλείου, του Αρχιµανδρίτη ∆ωρόθεου Ι. Τσαγκαρά-
κη) στον αντιστασιακό αγώνα, τη δράση και τις θυσίες πολλών µονα-
στηριών (Τοπλού, Αρκάδι, Πρέβελη), υποστηρίζει ότι δεν διαδραµµά-
τισε τον ίδιο ρόλο η µονή Κρουσταλλένια.

Σύµφωνα µε τον Μ. Κοκολάκη, ο Πορφυρογένης ουδέποτε πέρασε
από την Κρουσταλλένια. Φιλοξενήθηκε στο Λασίθι στο σπίτι του Ει-
ρηνοδίκη Αναστασίου Χαλκιαδάκη στο Τζερµιάδο και στη Νεάπολη
από τον Μανώλη Φρουδά. Επίσης, κατά τον ίδιο, ο Μπαντουβάς δεν
ήταν ποτέ µέλος σε οργάνωση του Νοµού Λασιθίου, και υπάρχουν
αµφιβολίες ως προς τη δράση του. Αναφέρει µάλιστα ονόµατα θυµά-
των του, το 1947. Αµφισβητούµενο ρόλο έπαιξε και ο επίσκοπος Λα-
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8. Στο ίδιο.
9. Στο ίδιο.



σιθίου ∆ιονύσιος Μαραγκουδάκης (γράµµα Ρούσου Κούνδουρου, προ-
έδρου του ΕΑΜ Λασιθίου, στο οποίο αφήνει να εννοηθεί ότι ο Μαρα-
γκουδάκης τον κατέδωσε στις κατοχικές αρχές ως κοµµουνιστή. Ο
Κούνδουρος εκτελέστηκε το 1944 από τους Γερµανούς).

Με βεβαιότητα ωστόσο γνωρίζουµε ότι ο Μιλτιάδης βοηθήθηκε από
οικογένειες απλών ανθρώπων του Λασιθίου, οι οποίες όχι µόνο τον έ-
κρυβαν µε τεράστιους κινδύνους, αλλά τον έκαναν και νονό του παι-
διού τους! (∆έσποινα Σπανάκη: «στο Τζερµιάδο, η γιαγιά Σπανάκη έ-
φτιαξε για τον Μιλτιάδη κρησφύγετο στον αχυρώνα όπου του πήγαι-
ναν φαγητό, και για να µπορέσει να βγει έστω για λίγο, λέγανε στο
χωριό ότι έρχεται δάσκαλος για τα παιδιά»). Στη βάπτιση του µικρού
αδελφού της ∆έσποινας, ο «δάσκαλος» ήταν νονός. (Σαράντα χρόνια
µετά, η Κατερίνα Πορφυρογένη συνάντησε τον βαφτισιµιό του πατέρα
της εντελώς τυχαία στο Πήλιο, σε φιλικό σπίτι στις Μηλιές).

Ερχόµενος στην Αθήνα, ο Μιλτιάδης πρόλαβε να πάρει µέρος στην
10η Ολοµέλεια της Κ.Ε. του ΚΚΕ, την «καθοριστική» ολοµέλεια που
έθεσε τις βάσεις για τον ένοπλο πανεθνικό ξεσηκωµό εναντίον του
κατακτητή. Στη συνεδρίαση αυτή ο Μιλτιάδης, ο οποίος ήταν µέλος
της Κ.Ε. του ΚΚΕ από το 1935, εκλέγεται στο αξίωµα του Γραµµατέα
της Κ.Ε. του ΕΑΜ, το οποίο θα κρατήσει µέχρι τον Απρίλιο ή Μάιο
του 1943, όταν θα αναλάβει ο ∆ηµ. Παρτσαλίδης.

ΟΟ  ΝΝίίκκοοςς  σσττοο  ααλλββααννιικκόό  µµέέττωωπποο

Ο ΝΙΚΟΣ εργαζόταν στην Εθνική Τράπεζα ως επιθεωρητής µέχρι το
1939. Έναν χρόνο αργότερα, κατά την κήρυξη του ελληνο-ιταλικού
πολέµου, αν και µπορούσε λόγω του αξιώµατος στην Τράπεζα να α-
ποφύγει τη στράτευση, έσπευσε από το πρωί της 28ης Οκτωβρίου να
καταταγεί ως έφεδρος αξιωµατικός και βρέθηκε στην πρώτη γραµµή.
Υπηρέτησε ως έφεδρος υπολοχαγός στην 9η Μεραρχία, στην πρώτη
γραµµή του αλβανικού µετώπου. Είχε, δε, την ευθύνη των διανοµών
και υπό τις διαταγές του υπηρετούσαν οκτώ αξιωµατικοί διαφόρων
όπλων. Για τις υπηρεσίες του προς την πατρίδα, ο Νίκος, µετά το τέ-
λος του πολέµου, τιµήθηκε µε τις εξής διακρίσεις:

1) Μετάλλιο Εξαιρέτων πράξεων.
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