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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στη µελέτη της ταραγµένης κατοχικής 

διετίας 1943/1944 στην Αθήνα και τον Πειραιά µέσα από το πρίσµα της δράσης δύο 

βασικών ενόπλων αντιστασιακών οργανώσεων –του Εθνικού Λαϊκού 

Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ) και της Οργάνωσης Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα 

(ΟΠΛΑ). Φιλοδοξώντας να αποτελέσει µια, πρώτη, καταγραφή των αιµατηρών 

γεγονότων που σηµάδεψαν την τελευταία φάση της γερµανικής κατοχής στο χώρο 

της πρωτεύουσας, η εργασία θέτει κάποιους βασικούς προβληµατισµούς που 

αφορούν την εξέλιξη της πολιτικής του ΕΑΜ/ΚΚΕ στην πρωτεύουσα αρχίζοντας από 

την ανασυγκρότηση των κεντρικών και συνοικιακών κοµµατικών πυρήνων το 

καλοκαίρι του 1941 µέχρι την Απελευθέρωση και συγκεκριµένα: α) µέσα από ποιες 

διαδικασίες η ηγεσία οδηγήθηκε στην απόφαση δηµιουργίας συγκροτηµένων 

ενόπλων τµηµάτων σε ένα ασφυκτικά κατεχόµενο αστικό περιβάλλον β) ποιους 

στόχους εξυπηρετούσε αρχικά ο ΕΛΑΣ Αθήνας και ποια η σχέση της ένοπλης δράσης 

µε τον συνδικαλιστικό-πολιτικό αγώνα στην κατεχόµενη Αθήνα και γ) ποιες ήταν οι 

κατευθυντήριες γραµµές κατά τη διάρκεια του ανελέητου πολέµου µε τους 

κατακτητές, τους ένοπλους συνεργάτες τους και τις αντίπαλες, δοσιλογικές ή µη, 

οργανώσεις και πώς αυτές οι κατευθύνσεις διαφοροποιούνταν ανάλογα µε τον 

αντίπαλο. Ο ΕΛΑΣ Αθήνας, ένα απόλυτα διακριτό και παραγνωρισµένο κεφάλαιο 

της κατοχικής ιστορίας, θα µας απασχολήσει όχι µόνο ως προς την οργανωτική του 

διάρθρωση και τη µαχητική του δράση αλλά και ως προς τη στελέχωση, την 

ιδεολογική του συγκρότηση, την κοινωνική του βάση και την ηλικιακή του σύνθεση 

–πάντα στο βαθµό που µας επιτρέπουν τα υπάρχοντα στοιχεία.  

Ξεχωριστή αναφορά θα γίνει –όσο επιτρέπουν οι διαθέσιµες πηγές– στη 

δράση της ΟΠΛΑ. Μέσα από την αξιοποίηση δικαστικών τεκµηρίων και επιλεγµένων 

προφορικών µαρτυριών από 11 πρώην µέλη της, θα επιχειρηθεί µια πρώτη ανάλυση 

της φυσιογνωµίας µιας εκ των πλέον µυθοποιηµένων/δαιµονοποιηµένων οργανώσεων 

της ελληνικής ιστορίας. Σε επίπεδο περιγραφής, δεν θα επιδιώξουµε κάτι παραπάνω 

από µια απλή ιχνηλάτηση των αποτελεσµάτων της δράσης της αφού, όπως είναι 

φυσικό, τα γεγονότα που είναι δυνατόν να διασταυρωθούν δεν επαρκούν (και ούτε θα 

επαρκέσουν ποτέ) για µια εξαντλητική παρουσίαση του θέµατος. Παρόλ’ αυτά, είναι 

δόκιµο να χρησιµοποιήσουµε όσα η έρευνα µας αποκαλύπτει ως υπόθεση εργασίας 

για µια σειρά καίριων ερωτηµάτων: Ποια ήταν η οργανωτική σχέση ανάµεσα στον 
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ΕΛΑΣ και την ΟΠΛΑ και ποια τα διακριτά χαρακτηριστικά των δύο οργανώσεων; 

Ποιο ρόλο διαδραµάτιζε µια οργάνωση «περιφρούρησης» στην Αθήνα του ’44 και 

ποιο περιεχόµενο αποκτά αυτός ο όρος στις πηγές; Ποιοι στελέχωναν την ΟΠΛΑ και 

πώς στρατολογούνταν τα µέλη της; Πώς και µε ποια κριτήρια επιλέγονταν οι 

ανθρώπινοι στόχοι; Λειτουργούσε ως κλειστή κοµµατική αστυνοµία ή αποτελούσε 

µια ακόµα εθνικοαπελευθερωτική οργάνωση ευρείας βάσης µε «ειδικότερα» 

καθήκοντα, µυθοποιηµένη λόγω των πανίσχυρων κανόνων συνωµοτικότητας που 

επιβιώνουν στη σηµερινή άτυπη omerta των βετεράνων της;  

Σε ό,τι αφορά τους αντιπάλους, θα επιχειρηθεί η προσέγγιση των 

βασικότερων ενόπλων µηχανισµών του κατοχικού κράτους, ήτοι των βασικών 

εχθρών του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στην Αθήνα –Τάγµατα Ευζώνων, Ειδική Ασφάλεια, 

Χωροφυλακή, Αστυνοµία Πόλεων (Μηχανοκίνητο Τµήµα)–, και µια συνοπτική   

περιγραφή της πανσπερµίας των δοσιλογικών οργανώσεων αλλά και του «µωσαϊκού» 

των µη εαµικών αντιστασιακών οργανώσεων των Αθηνών σε µια «κατ’ 

αντιπαράσταση» προσπάθεια κατανόησης της εχθρικής στάσης του ΕΑΜ απέναντί 

στις τελευταίες. Στις ποικίλες αποχρώσεις του εν Αθήναις κατοχικού εµφυλίου, µας 

ενδιαφέρουν κυρίως εκείνες οι οργανώσεις που ήρθαν σε ευθεία σύγκρουση µε το 

ΕΑΜ, είτε λόγω της δύναµης τους σε απόλυτους αριθµούς και οπλισµό είτε λόγω της 

σταθερής, πολεµικής αντικοµουνιστικής τους τοποθέτησης, όπως η Χ και το 

«προδοτικό» κοµµάτι του Ε∆ΕΣ Αθηνών. Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η 

συµπεριφορά των µικρών αθηναϊκών οργανώσεων (ΠΕΑΝ, ΕΣΑΣ, Εθνική ∆ράση, 

Εθνικό Κοµιτάτο κ.ά.) που απέφευγαν συνειδητά να µπουν στη λογική του 

ολοκληρωτικού πολέµου διατηρώντας αποστάσεις και από τους 

«αναρχοκοµουνιστές» και από τους «γερµανόδουλους Τσολιάδες»1. Για το ΕΑΜ 

αυτές οι οργανώσεις εντάσσονταν φυσικά συλλήβδην στους «εθνοπροδότες» αλλά η 

απόσταση ανάµεσα στους πραγµατικούς και τους λεκτικούς µύδρους ήταν στην 

προκειµένη περίπτωση µεγάλη και η συµπεριφορά του ΕΑΜ ποίκιλε ανάλογα µε τις 

συνθήκες. Το κεφάλαιο των «πολιτικών δολοφονιών» είναι αναµφίβολα το πιο 

ενδιαφέρον αλλά και το πιο ολισθηρό στην παρούσα εργασία.  

 

 

 

                                                 
1 Εθνικό Κοµιτάτο Νέων, Προκήρυξη προς το Λαό του Πειραιώς [Αύγουστος 1944].  
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ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΕΣ 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ 

 

Στην περίπτωση της πολυδιαβασµένης δεκαετίας του 1940-1950 που θέλγει 

τους ιστορικούς µε κλιµακούµενη (αντί για εξαντλούµενη) ένταση, ελάχιστες  

γεωγραφικές ενότητες έχουν πλέον µείνει εκτός έρευνας. Μια από αυτές είναι ο 

χώρος της πρωτεύουσας.  

Η Αθήνα είναι µια περίπτωση ξεχωριστή για λόγους που αφορούν την ίδια την 

κατοχική πραγµατικότητα. Ο διοικητικός µηχανισµός που προέκυψε µετά την 

κατάληψη της χώρας από τους Γερµανούς επιτάχυνε τις διαδικασίες οικονοµικού και 

πολιτικού συγκεντρωτισµού γύρω από τις πόλεις. Στις συνθήκες της ξένης Κατοχής, 

µικρά και µεγάλα αστικά κέντρα απέκτησαν πολλαπλάσια σηµασία για τα κατοχικά 

στρατεύµατα: Λιµάνια, αεροδρόµια και κρατικές αποθήκες επιτάχθηκαν αµέσως ενώ, 

µε τη λογική της εξασφάλισης των στρατηγικότερων σηµείων της χώρας, οι  

Γερµανοί φρόντισαν να κατοχυρώσουν την Αθήνα  εγκαθιστώντας εκεί το σύνολο 

των διοικήσεων των στρατιωτικών και πολιτικών υπηρεσιών τους. Η πρωτεύουσα 

µιας κατεχόµενης χώρας γίνεται αυτόµατα νευραλγικό κέντρο του στρατού κατοχής –

έδρα κεντρικών στρατιωτικών υπηρεσιών και γραφείων, πολιτικών διοικήσεων, 

µεγάλων µονάδων, φρουραρχείων κ.ά–, έδρα της κυβέρνησης συνεργατών και των 

µονάδων ασφαλείας που στηρίζουν την κατοχική εξουσία σε όλη τη χώρα. 

Παράλληλα, η εκµετάλλευση του παραγωγικού πλούτου εκφράστηκε µε την επίταξη 

όλων των εργοστασιακών µονάδων στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Η πρωτεύουσα 

µεταβλήθηκε σε πλήρως ελεγχόµενη ζώνη, µε πυκνή παρουσία γερµανικών και 

ιταλικών στρατευµάτων.  

Ο χώρος της πρωτεύουσας έγινε σύντοµα το «θέατρο µιας αµφίδροµης σχέσης 

ανάµεσα στην παρανοµία και τη νοµιµότητα»2 αφού για τους ίδιους λόγους που 

γνώρισε πιο έντονα τη γεύση της σκλαβιάς, η Αθήνα βίωσε από την πρώτη στιγµή 

την έκρηξη της Αντίστασης που διεκδικούσε τη δική της νοµιµότητα. Όλες 

ανεξαιρέτως οι αντιστασιακές οργανώσεις που επιβίωσαν για µικρότερο ή 

µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα, από αυτές που σήµερα αναγνωρίζουµε ως 

πανελλήνιας εµβέλειας (ΕΑΜ, Ε∆ΕΣ) έως τις πιο βραχύβιες οµαδοποιήσεις 

                                                 
2 Βερβενιώτη Τασούλα, «Η πόλη σε καθεστώς νοµιµοποιηµένης παρανοµίας: Αθήνα 1941-1949». Στο: 
Η Πόλη στους νεώτερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος -20ος αιώνας). Πρακτικά Β’ 
∆ιεθνούς Συνεδρίου. ΕΜΝΕ, Αθήνα 2000, σ. 521-542. 



 6

ιδρύθηκαν στην Αθήνα και αργότερα επεκτάθηκαν στην υπόλοιπη χώρα ή περιόρισαν 

τη δράση τους στα όρια της πρωτεύουσας. Είναι πέρα από αµφισβήτηση πως 

ορισµένες από τις ηρωικότερες σελίδες της Εθνικής Αντίστασης γράφτηκαν στα 

αστικά κέντρα σε συνθήκες απόλυτης παρανοµίας και µε ελάχιστη ελευθερία 

κινήσεων. Εδώ υπεισέρχεται και ο παράγοντας της πολυµορφίας οργανώσεων, 

ιδεολογικών χώρων και µορφών πάλης (κατασκοπεία, παράνοµος Τύπος, αντάρτικο 

πόλεων κ.ο.κ.). Σε κοινωνικό επίπεδο, όλα τα στρώµατα του πληθυσµού 

ριζοσπαστικοποιήθηκαν και συσπειρώθηκαν γύρω από οργανώσεις και φορείς που 

αρχικά έριξαν το µαγικό σύνθηµα της «επιβίωσης» δροµολογώντας προοδευτικά µια 

κατεύθυνση ανοιχτής ρήξης µε το κατοχικό καθεστώς. Μια ακριβής εσωτερική 

περιοδολόγηση της δράσης του ΕΑΜ στην Αθήνα κρίνεται εδώ σκόπιµη: Η φάση 

από τα µέσα του 1942 έως το καλοκαίρι του 1943 αποθεώνει την επικάλυψη µορφών  

νόµιµης και παράνοµης πάλης που χαρακτηρίζει κάθε µορφή της «αντίστασης των 

πολιτών» στην κατεχόµενη Ευρώπη3. Στους πολιτικούς-συνδικαλιστικούς αγώνες  

κυριαρχούν οι µορφές άοπλης, µαζικής διαµαρτυρίας (απεργίες, διαδηλώσεις) και 

πολλοί θα συµφωνούσαν πως η µαζική συµµετοχή στις µεγάλες διαδηλώσεις που 

συγκλόνισαν την Αθήνα το 1943 ήταν πράγµατι η κορυφαία στιγµή της Εθνικής 

Αντίστασης. Αυτή η ανοιχτή ρήξη είχε το κόστος της. Η αιµατηρή καταστολή των 

κινητοποιήσεων από την πλευρά των κατακτητών και των συνεργατών τους που 

ακολουθούσαν πλέον τη «σκληρή γραµµή» του τρίτου κατοχικού κυβερνήτη, Ιωάννη 

Ράλλη, ανάγκασε την Αντίσταση να εγκαταλείψει την τακτική των «παναθηναϊκών» 

συλλαλητηρίων και έκανε τα πράγµατα να σοβαρέψουν απότοµα. ∆εδοµένης της 

γιγάντωσης του Αθηναϊκού ΕΑΜ και της τεράστιας σηµασίας που απέδιδε το ΚΚΕ 

στη διεκδίκηση της υποστήριξης του λαού Αθήνας και Πειραιά, η ένοπλη 

αντιπαράθεση ήταν αναπόφευκτη. Αυτή η αντιπαράθεση ξεκίνησε, όπως και στα 

ελληνικά βουνά, το φθινόπωρο του 1943 και σύντοµα πήρε τη µορφή ενός αιµατηρού 

κύκλου εκδικήσεων και αντεκδικήσεων, ανοιχτών µαχών ανάµεσα στους αντάρτες 

πόλης του ΕΛΑΣ και τα Τάγµατα Ασφαλείας, µαζικών εκτελέσεων και εκατέρωθεν 

δολοφονιών που ακόµα περιµένουν την πλήρη καταγραφή τους. Στην Αθήνα του 

1944 ο ολοκληρωτικός πόλεµος Αριστεράς-∆εξιάς ξέσπασε στις εφιαλτικότερές του 

διαστάσεις και στη λογική της ευθύγραµµης παρατήρησης, τα ∆εκεµβριανά 

                                                 
3 Σεµελέν Ζακ, Άοπλοι απέναντι στον Χίτλερ. Η αντίσταση των πολιτών στην Ευρώπη 1939-1943 (µτφ. 
Χριστίνα Ξανθοπούλου). Χατζηνικολή, Αθήνα 1993. 
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προκύπτουν ως φυσική εξέλιξη µιας αναπότρεπτης συγκρουσιακής κατάστασης που 

είχε διαµορφωθεί µήνες πριν. 

Για πολλούς λόγους, οι κατοχικές συγκρούσεις στην Αθήνα και τον Πειραιά 

δεν έχουν αποτελέσει αντικείµενο συστηµατικής έρευνας. Αν και η µελέτη του 

εµφυλιακού φαινοµένου την τελευταία φάση της Κατοχής (1943/1944) έχει ήδη 

καλύψει µεγάλα κενά ιστορικής γνώσης ακόµα και στα πιο αποµακρυσµένα τµήµατα 

του ελληνικού χώρου, τα γεγονότα των πόλεων έχουν γενικά µελετηθεί ελάχιστα σε 

σχέση µε τα αντίστοιχα της υπαίθρου4 Μια πρώτη εξήγηση µπορεί να είναι η 

ακαταµάχητη έλξη που ασκούν οι µικροκοινωνίες των αγροτικών περιοχών µέσω των 

προκλήσεων και των προτερηµάτων που παρουσιάζει η σύζευξη προφορικής µνήµης 

και αρχειακών τεκµηρίων. Αντίθετα µε τις ευνοϊκές συνθήκες µιας «κλειστής» 

τοπικής έρευνας, η περίπτωση της Αθήνας παρουσιάζει µεγάλες δυσκολίες λόγω των 

µεγεθών και της ποικιλοµορφίας της. Η Αθήνα της Κατοχής ήταν µια πόλη 1.000.000 

κατοίκων µε τις συνακόλουθες περιφερειακές ανισοµέρειες, πολλές συνυπάρχουσες 

πληθυσµιακές πραγµατικότητες και µεγάλες ταξικές διαφορές, στοιχεία που 

επιτείνονται στα µεταπολεµικά χρόνια. Σε αντίθεση µε τα χωριά ή κάποιες 

κωµοπόλεις που προσφέρονται για εξαντλητική τοπική έρευνα, η Αθήνα δεν παρέχει 

αυτή τη δυνατότητα. Οι αρχιτεκτονικές, οικιστικές και κοινωνικές µεταλλαγές που 

έχουν επισυµβεί στον αστικό χώρο της πρωτεύουσας τα τελευταία 50 χρόνια 

δυσκολεύουν αρκετά την επικοινωνία µε την πρόσφατη ιστορία της πόλης. Η 

συγκέντρωση εκατοµµυρίων ανθρώπων σε µια τοποθεσία που µετρά χιλιάδες χρόνια 

ανισοµερούς κατοίκησης καθιστά την Αθήνα µια ιστορική πόλη που όµως «µάταια 

ψάχνει κανείς τη συναισθηµατική επαφή µε το παρελθόν». Εν τέλει, µιλάµε για µια 

πόλη µε ιστορία αλλά χωρίς παρελθόν5.  

Ένας δεύτερος λόγος είναι οι πολλαπλές επιστηµονικές και ιδεολογικές 

προκλήσεις που θέτει το ζήτηµα της ερµηνείας. Στην περίπτωση της κατοχικής 

Αθήνας του 1943/1944 τα παραδοσιακά ερµηνευτικά σχήµατα καταλήγουν να είναι 

                                                 
4 Εξαίρεση αποτελούν οι δύο κορυφαίες µελέτες για την κατοχική Θεσσαλονίκη: Γούναρης Βασίλης-
Παπαπολυβίου Πέτρος (επιµ),  Ο φόρος του αίµατος στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Ξένη κυριαρχία-
αντίσταση και επιβίωση. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 2001 και ∆ορδανάς Ν. Στράτος, Έλληνες 
εναντίον Ελλήνων. Ο κόσµος των Ταγµάτων Ασφαλείας στην κατοχική Θεσσαλονίκη. Επίκεντρο, 2006. 
Για την Αθήνα δεν υπάρχει αντίστοιχη επιστηµονική µελέτη, µε την εξαίρεση των στοιχείων που 
εµπεριέχονται στην πρόσφατα καταγεγραµµένη ιστορία της ΠΕΑΝ (Χατζηβασιλείου Ευάνθης, 
Πανελλήνια Ένωσις Αγωνιζοµένων Νέων. ΠΕΑΝ (1941-1945). Σύλλογος Προς ∆ιάδοσιν Ωφελίµων 
Βιβλίων, Αθήνα 2006).  
5 Burgel Guy, Αθήνα, η ανάπτυξη µιας µεσογειακής πρωτεύουσας (µτφ. Πέτρος Ρυλµόν), Εξάντας, 
Αθήνα 1976, σ. 12-13. 
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ανεπαρκή ή άχρηστα καθώς οι όροι Αντίσταση και ∆οσιλογισµός αποδεικνύονται 

οµιχλώδεις µέσα στην πολυσηµία τους. Από  αυστηρά γεγονοτολογική σκοπιά, η 

αντιστασιακή δράση του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ στον χώρο της πρωτεύουσας ταυτίζεται 

περισσότερο µε τον πόλεµο κατά των συνεργατών του κατακτητή παρά µε τον ίδιο 

τον κατακτητή ενώ, αντίστοιχα, η συνεργασία µε τους Γερµανούς µπορεί να σηµαίνει 

στην καλύτερη περίπτωση συνεργασία µε τους συνεργάτες τους. Είναι γεγονός πως η 

πρωταγωνιστική συµµετοχή δοσιλογικών σωµάτων (Τάγµατα Ευζώνων, Ειδική 

Ασφάλεια) στον πόλεµο κατά του ΕΑΜ προσδίδει στις συγκρούσεις έναν χαρακτήρα 

εµφυλίου πολέµου που δεν µπορεί να παραγνωριστεί ενώ η όχι αµελητέας έκτασης 

φονική δράση του ΕΑΜ –διαµέσου της ΟΠΛΑ– στην πρωτεύουσα µπορεί να 

οδηγήσει σε ηθεληµένες αναγνώσεις και άκριτη προσχώρηση στην ελκυστική θεωρία 

της «κόκκινης βίας». Οι απλές (όσο και αληθείς) διαπιστώσεις ότι ο ΕΛΑΣ Αθήνας 

δε σκότωνε Γερµανούς ή ότι οι Γερµανοί αποτελούσαν σε πολλές περιπτώσεις 

απλούς παρατηρητές µιας ενδοελληνικής αιµατοχυσίας, µπορεί να λειτουργήσουν 

επίσης εντελώς παραπλανητικά.  

Είναι σκόπιµο να υπογραµµίσουµε τους κινδύνους µιας εκτός πλαισίων 

θέασης των γεγονότων. Καταρχάς, η ανάδειξη της «βίας» (µαύρης ή κόκκινης) σε 

βασική αναλυτική κατηγορία της µελέτης µοιάζει εντελώς απρόσφορη ενώ ανάλογες 

ενστάσεις µπορεί να εγείρει κανείς στην αβίαστη ενσωµάτωση της «µαύρης βίας» 

των Ταγµάτων Ασφαλείας και των λοιπών συνεργατών στο φαινόµενο του κατοχικού 

εµφυλίου και όχι στη σύγκρουση ανάµεσα σε δυνάµεις Κατοχής και δυνάµεις 

Αντίστασης6 Η βία της κατοχικής Αθήνας έχει σαφείς αιτίες και απαρχές και οι 

πτυχές της µόνο µέσα από µια διεισδυτική µατιά στην κατοχική πραγµατικότητα 

µπορούν να αναδειχθούν, µατιά που πριν από όλα προϋποθέτει σεβασµό στο τρίγωνο 

πόλεµος-πολιτική βία-κοινωνικός ριζοσπαστισµός7 Στην κατοχική Αθήνα (αλλά και σε 

άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες) συντελέστηκαν ραγδαίες κοινωνικές ανακατατάξεις: 

υπό την πίεση της πείνας, της ανέχειας, της ανασφάλειας και της καθηµερινότητας 

των εκτελέσεων σηµειώνεται µια µετατόπιση του κοινωνικού φάσµατος σε 

ριζοσπαστικότερες θέσεις. Η αδιαπραγµάτευτη αντικατοχική στράτευση την οποία 

επιδίωξε το ΕΑΜ/ΚΚΕ µε απόλυτο και κατηγορηµατικό τρόπο επέφερε επιπλέον 
                                                 
6 Καλύβας Ν. Στάθης, «Μορφές, διαστάσεις και πρακτικές της βίας στον εµφύλιο (1943-1949): Μια 
πρώτη προσέγγιση». Στο: Νικολακόπουλος Ηλίας, Ρήγος Άλκης, Ψαλλίδας Γρηγόρης (επιµ.), Ο 
Εµφύλιος Πόλεµος. Από τη Βάρκιζα στο Γράµµο (Φεβρουάριος 1945-Αύγουστος 1949). Θεµέλιο, Αθήνα 
2002, σ. 188-207. 
7 Παναγιωτόπουλος Παναγής, «Επανάσταση χωρίς αίµα, πολιτική χωρίς βία;». Τα Νέα, Βιβλιοδρόµιο, 
26-27.6.2004. 
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ρήξεις στον κοινωνικό ιστό πυροδοτώντας, όπως κάθε επαναστατικό φαινόµενο 

άλλωστε, µια αλυσίδα βίαιων αντιδράσεων. Το µεγάλο ερώτηµα, στο οποίο καλείται 

να απαντήσει και η ανά χείρας εργασία, είναι κατά πόσο η βία των αθηναϊκών 

αντιστασιακών δυνάµεων είναι απαντητική στην κατοχική βία ή πρωτογενής. Εδώ 

µπαίνει το ακανθώδες ζήτηµα της ΟΠΛΑ που, γεννηµένη και ανδρωµένη στις 

αποµακρυσµένες γειτονιές της Αθήνας και του Πειραιά, προσωποποιεί την «κόκκινη 

βία» στην κατεχόµενη πρωτεύουσα (και συνεκδοχικά σε όλη τη χώρα). Ως πρώτη 

σκέψη, η πολυσυζητηµένη θεωρία που προτάσσει τη «λογική των γενικών 

εκκαθαρίσεων» ως βασική ιδεολογική γραµµή του ΚΚΕ φαίνεται εντελώς ανεπαρκής 

ως πλαίσιο ερµηνείας. Παρά τις δολοφονίες ανθρώπων που εντάσσονταν στη ρευστή 

κατηγορία των «αντιδραστικών», από πουθενά δεν τεκµηριώνονται σχέδια «γενικών 

εκκαθαρίσεων» ή «µαζικών σφαγών αµάχων» όπως αυτά που βρέθηκαν (;) στην 

Αργολίδα του 1944 και καθοδηγούν έκτοτε µια ολόκληρη συλλογιστική8 Τα γεγονότα 

και, όπως µας αποκαλύπτονται, φαίνεται να αποδεικνύουν πως αυτή η έκρηξη της 

βίας –και µάλιστα στο λυκόφως της γερµανικής Κατοχής– ήταν µάλλον απότοκη του 

µαζικού εξοπλισµού κοινωνικών δυνάµεων που διατύπωναν σαφή 

εθνικοαπελευθερωτικά-χειραφετησιακά αιτήµατα παρά οργανωµένο σχέδιο δράσης 

µιας δοµικά βίαιης κοµµατικής ηγεσίας9 Την εποχή που η ΟΠΛΑ εγκαινιάζει τον 

αιµατηρό της κατάλογο, τα θύµατα των γερµανικών εκτελεστικών αποσπασµάτων, 

της καταστολής των διαδηλώσεων και της γερµανοκαθοδηγούµενης Ειδικής 

Ασφάλειας είχαν φτάσει σε τριψήφιο αριθµό. Με άλλα λόγια, και πάντα σε ό,τι 

αφορά την Αθήνα, η βία των κατοχικών δυνάµεων προϋπήρξε της «κόκκινης βίας». 

Μια µατιά στο αντίπαλο στρατόπεδο είναι διαφωτιστική: σε αντίθεση µε την 

ύπαιθρο όπου σε πλείστες περιπτώσεις άνθρωποι ωθήθηκαν στην ένοπλη συνεργασία 

µε τους κατακτητές λόγω οικογενειακών διαφορών, τοπικών διαµαχών ή κοµµατικών 

αυθαιρεσιών, ο ένοπλος δοσιλογισµός στην πρωτεύουσα υπήρξε πάντοτε µέρος 

οργανωµένου σχεδίου, καρπός ειλικρινούς συνεργασίας ελληνικών και γερµανικών 

κατοχικών δυνάµεων· ένας «δοσιλογισµός από τα πάνω» θεµελιωµένος σε µια σειρά 

νοµικών διατάξεων που προσδιόριζαν µε ακρίβεια τους κανόνες διεξαγωγής του 

πολέµου µε την «κοµµουνιστική απειλή». Κλειδί για την κατανόηση των 

συσχετισµών στην Αθήνα είναι η πρωταγωνιστική παρουσία των Σωµάτων 

                                                 
8 Καλύβας Στάθης, «Αριστερή βία: µύθοι και πραγµατικότητα». Τα Νέα, Βιβλιοδρόµιο, 8-9.5.2004. 
9 Παναγιωτόπουλος Παναγής, «Επανάσταση χωρίς αίµα, πολιτική χωρίς βία;». Τα Νέα, Βιβλιοδρόµιο, 
26-27.6.2004. 
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Ασφαλείας. Εκεί καταγράφονται περιπτώσεις «απόλυτης συνεργασίας», όπως της 

Ειδικής Ασφάλειας που συνέπραττε µε τη γερµανική SD ακόµα και σε διώξεις 

Εβραίων και του Μηχανοκίνητου Τµήµατος της Αστυνοµίας Πόλεων –που έµεινε στο 

κατοχικό λεξιλόγιο µε τον τίτλο «Μπουραντάδες» από το όνοµα του διοικητή του, 

Αστυνόµου Νίκου Μπουραντά–, µε πρωταγωνιστική συµµετοχή στα µπλόκα και τις 

συµπλοκές στις συνοικίες της Αθήνας. Αυτά τα σώµατα, από κοινού µε τα Τάγµατα,  

υπήρχαν για να τροφοδοτούν τις φυλακές της πρωτεύουσας, τα γερµανικά 

εκτελεστικά αποσπάσµατα και τα στρατόπεδα της Γερµανίας µε οµήρους. Η 

κανονική Χωροφυλακή και η Αστυνοµία Πόλεων αποτελούν λιγότερο µονοσήµαντες 

περιπτώσεις αν και η λειτουργία τους για την περιφρούρηση του κατοχικού 

καθεστώτος ήταν δεδοµένη10. Εδώ εντοπίζεται µια άλλη διαφορά µε την ύπαιθρο: 

ενώ η συµπεριφορά των οργάνων της Χωροφυλακής εκεί µπορεί και να οδηγήσει στο 

στρατόπεδο της Αντίστασης (ανάλογα µε την απόσταση από τις προϊστάµενες αρχές), 

στην Αθήνα δύσκολα υπάρχει εναλλακτικός δρόµος µακριά από την εξουσία των 

αρχών Κατοχής. Ακόµα όµως κι αν αποκλείσουµε τον εξωτερικό παράγοντα, η 

αντιµετώπιση ταραχοποιών «αντικαθεστωτικών στοιχείων» και όχι γενειοφόρων 

ανταρτών µε αναπεπταµένες ελληνικές σηµαίες ταυτιζόταν ευκολότερα για τους 

περισσότερους µε την εκπλήρωση καθήκοντος κατά του «εχθρού» όπως οι ίδιοι τον 

αντιλαµβάνονταν11.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ. ΤΟ ΖΗΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ 

 

Η περιορισµένη διαθεσιµότητα πηγών, παρούσα στη µελέτη ταραγµένων 

ιστορικών περιόδων,  είναι και εδώ ένα ακανθώδες ζήτηµα. Όπως προαναφέραµε, η 

δράση των ΕΑΜικών ενόπλων οργανώσεων έχει διαφύγει εντελώς της προσοχής των 

ερευνητών και ως εκ τούτου, η δευτερογενής βιβλιογραφία είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 

Σε βιβλιογραφικό επίπεδο, για µια εισαγωγή στην περίοδο της Κατοχής στην Αθήνα 

και τον Πειραιά του 1943/1944 θα χρειαστεί κανείς να ανατρέξει αρχικά σε µαρτυρίες 

                                                 
10 Φλάισερ Χάγκεν, «Για να εξοικονοµηθεί πολύτιµο γερµανικό αίµα…». Τα Νέα, Βιβλιοδρόµιο, 3-
4.7.2004. 
11 Για µια πλήρη σκιαγράφηση της ψυχολογίας ενός «ιδεολόγου» των Σωµάτων Ασφαλείας βλ. Αυδής 
Αλέξανδρος, Οι Μπουραντάδες. Το χρονικό µιας δράκας ανδρειωµένων 1940-1945. Νέα Θέσις, Αθήνα 
2005. 
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ή συλλογές µαρτυριών12, ηµερολόγια13 ή χρονογραφικού χαρακτήρα πηγές14 

Παρακάτω θα σταχυολογήσουµε τα βασικότερα έργα της σχετικής βιβλιογραφίας. 

Για τον ΕΛΑΣ Αθήνας πρώτη ύλη παραµένουν µαρτυρίες και 

αποµνηµονεύµατα που, παρά την αναπόφευκτη υποκειµενικότητά τους, αποτελούν 

βασικά βοηθήµατα. Από αυτές, το βιβλίο Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας του Ορέστη Μακρή ή 

«Γιάννη» (Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1985) παραµένει το πιο περιεκτικό σε στοιχεία. 

Πρόθεση του συγγραφέα να παρουσιάσει µια πλήρη εικόνα των µαχών στις 

ανατολικές και νοτιοανατολικές συνοικίες της Αθήνας, µε  κύριο χώρο δράσης την 

«ανταρτοµάνα» Καισαριανή στην οποία υπηρέτησε ως καπετάνιος τάγµατος. Το 

βιβλίο είναι τυπικό δείγµα της κατηγορίας των µαρτυριών που φιλοδοξούν να 

µετουσιώσουν το ατοµικό βίωµα σε «ιστορική» γραφή (µε συµπληρώσεις από τον 

παράνοµο Τύπο) και εµπεριέχει όλες τις αδυναµίες της στρατευµένης αφήγησης: η 

περιγραφή των µαχών του ΕΛΑΣ µε Γερµανούς και ταγµατασφαλίτες δίνει την 

εντύπωση Μάχης του Στάλιγκραντ, µε τάγµατα, λόχους, σχέδια µάχης και γραµµές 

πυρός ενώ η εικόνα του αντιπάλου είναι θολό τοπίο («γερµανοτσολιάδες, 

µπουραντάδες, χίτες και παπαγιώργηδες»). Για τις απαρχές του ΕΛΑΣ Αθήνας και 

Πειραιά, αξεπέραστο είναι το έργο του Σπύρου Κωτσάκη («Νέστορα») Εισφορά. Στο 

χρονικό της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα. (Σύγχρονη Εποχή, 

Αθήνα 1986) Ως ανώτατο κοµµατικό στέλεχος στην πρωτεύουσα από το 1941 και 

υπεύθυνος όλου του ΕΛΑΣ Αθήνας (καπετάνιος του Α’ Σώµατος Στρατού) στη 

διάρκεια της Κατοχής, ο Κωτσάκης ήταν σε θέση να προσφέρει την πιο ουσιαστική 

µαρτυρία για τη γέννηση του αντάρτικου της Αθήνας, καθήκον στο οποίο 

ανταποκρίνεται µε ένα πυκνογραµµένο και εξαιρετικά αφηγηµατικό βιβλίο που 

συγκαταλέγεται στις πιο ουσιώδεις µαρτυρίες για την Εθνική Αντίσταση. Λιγότερο 

αφηγηµατικό  είναι το βιβλίο του Βασίλη Μπαρτζιώτα («Φάνη») Η Εθνική 

Αντίσταση στην αδούλωτη Αθήνα. Μερικοί βασικοί σταθµοί στην ιστορία της 

ΚΟΑ του ΚΚΕ. (Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1984). Από την υπεύθυνη θέση του 

γραµµατέα της Κοµµατικής Οργάνωσης Αθήνας (ΚΟΑ) του ΚΚΕ από τον Απρίλιο 

1943, ο Μπαρτζιώτας υπήρξε ουσιαστικά ο οργανωτικός και καθοδηγητικός 

«εγκέφαλος» όλων των παράνοµων κοµµατικών µηχανισµών και οργανώσεων µε 
                                                 
12 Χατζηπατέρας Ν. Κώστας-Φαφαλιού-∆ραγώνα Μαρία (επιµ.), Μαρτυρίες 41-44. Η Αθήνα της 
Κατοχής. 2 Τόµοι. Κέδρος, Αθήνα 2002. 
13 Τσάτσου Ιωάννα, Φύλλα Κατοχής. Εστία, Αθήνα 2000 // Θεοτοκάς Γιώργος, Τετράδια Ηµερολογίου 
1939-1953. Εστία, Αθήνα 2001.   
14 Ψαθάς ∆ηµήτριος, Αντίσταση, Αθήνα 1945. Το συγκεκριµένο βιβλίο είναι και το πρώτο που 
κυκλοφόρησε για την Κατοχή στην Αθήνα αµέσως µετά τον πόλεµο.  
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βασικά προσόντα τις µεγάλες οργανωτικές του ικανότητες και την πίστη του στην 

«σκληρή γραµµή». Από το βιβλίο αντλούµε µοναδικές πληροφορίες για τη δράση των 

κοµµατικών οργανώσεων ενώ για τον ΕΛΑΣ αφιερώνεται ειδικό κεφάλαιο 

(ουσιαστικά ανακαταγραφή από τον Ορέστη Μακρή) µε κάποια στοιχεία για τη 

δράση του ΕΛΑΣ στις δυτικές συνοικίες –από τα ελάχιστα που υπάρχουν. Αν και 

τοπικού χαρακτήρα, στη βασική βιβλιογραφία ανήκει και το δίτοµο έργο του Γιάννη 

Κυριακίδη, Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας. Νέα Σµύρνη-Φάληρο 1941-1945. 

(Αθήνα 1983) / Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας 1941-1945. Το Ι/1 Τάγµα του 

ΕΛΑΣ Αθήνας και το αρχείο του (Αθήνα 1983), µια εξαντλητική καταγραφή της 

Κατοχής και της Αντίστασης στις περιοχές Φαλήρου και Νέας Σµύρνης (µε συχνές 

αναφορές σε ∆άφνη, Καλλιθέα και άλλες συνοικίες) µε σπάνιες µαρτυρίες γύρω από 

τη δράση των αντιστασιακών οργανώσεων, συµπεριλαµβανοµένου του ΕΛΑΣ και της 

Πολιτοφυλακής. Ο δεύτερος τόµος περιλαµβάνει φωτογραφηµένο ένα κοµµάτι του 

αρχείου του Ι/1 Τάγµατος ΕΛΑΣ Νέας Σµύρνης-Φαλήρου το οποίο διέσωσε ο 

συγγραφέας, ένας από τους καλύτερους και αναγνωρισµένους αξιωµατικούς του 

ΕΛΑΣ Αθήνας. Για τον Πειραιά ξεχωρίζει ο τόµος Ο Πειραιάς στην Εθνική 

Αντίσταση (Σύνδεσµος ∆ήµων Περιοχών Πειραιά-∆υτικής Αττικής, Αθήνα 1989), 

γραµµένος από το Νίκανδρο Κεπέση, καπετάνιο του 6ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ 

Πειραιά και το πολύπλευρο έργο του Γιώργου Θεοφάνους, Η Εθνική Αντίσταση 

στον Πειραιά 1941-1944. Αναµνήσεις, µαρτυρίες και µαρτύρια αγωνιστών (Λιµάνι, 

Πειραιάς 1996). Μεγάλες δυσκολίες στη συγκέντρωση υλικού αποτελεί η απουσία 

έργων τοπικού χαρακτήρα µε πεδίο εστίασης συγκεκριµένες συνοικίες. Εξαιρέσεις 

αποτελούν το πλούσιο σε στοιχεία Το Περιστέρι στην Αντίσταση 1941-1944 (Αθήνα 

1993) και η συλλογή µαρτυριών για την περιοχή Νέας Ιωνίας-Καλογρέζας που 

κυκλοφόρησε η το τοπικό παράρτηµα της Πανελλήνιας Ένωσης Αγωνιστών Εθνικής 

Αντίστασης (ΠΕΑΕΑ) µε τον τίτλο Ιωνιώτες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης 

(Αθήνα, 1998).  

Εκτός από τηλεγραφικές αναφορές στα βασικά κοµµατικά αποµνηµονεύµατα 

(Ρούσος, Χατζής, Μπαρτζιώτας κ.ά.), εκτεταµένες πληροφορίες για την ΟΠΛΑ δε 

βρίσκουµε σε κανένα βιβλίο. Εξαίρεση το πολυδιαφηµισµένο (αλλά σήµερα µάλλον 

ανούσιο), δηµοσιογραφικό πόνηµα του Γιώργου Καράγιωργα, Η ΟΠΛΑ χωρίς θρύλο 

(∆ωδώνη, Αθήνα χ.χ.). Παρά τον ηχηρό του τίτλο, το βιβλίο (γραµµένο το 1956) δε 

δίνει καµία ουσιαστική πληροφορία για την οργάνωση την οποία δαιµονολογεί 

αρκούµενο σε εµφυλιοπολεµικά απλουστευτικά συµπεράσµατα περί «αιµοσταγών 
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εκτελεστών της σχολής Βελουχιώτη». Περισσότερα πράγµατα µαθαίνει κανείς από τα 

αποµνηµονεύµατα ενός πραγµατικού εκτελεστή. Το Λεύκωµα Μου (Αθήνα 1972) 

του Στράτου Μουτσογιάννη, µια sui generis περίπτωση αυτοψυχογραφήµατος. Ο 

συγγραφέας του, ΕΛΑΣίτης στην Καλλιθέα, Πολιτοφύλακας στα ∆εκεµβριανά και 

τελικά εκτελεστής του υπουργού Χρήστου Λαδά το 1948 ως µέλος της Στενής 

Αυτοάµυνας, κατέγραψε µε έκδηλο αντιηρωισµό τις αναµνήσεις του  από την Κατοχή 

και τον Εµφύλιο, υπό το πρίσµα της ολικής µεταστροφής του και της προσχώρησής 

του στους Μάρτυρες του Ιεχωβά. Αν κανείς παραµερίσει τις σχοινοτενείς 

παραποµπές στη Βίβλο και τις χουντικές υπαγορεύσεις, αποκοµίζει ενδιαφέροντα 

στοιχεία για τον ΕΛΑΣ Καλλιθέας και την «περιφρούρηση» των συνοικιών, 

συµπεριλαµβανοµένων πολλών στοιχείων για την εσωτερική λογική της δράσης της 

ΟΠΛΑ/Πολιτοφυλακής «από τα µέσα».          

Η αναζήτηση αρχειακών τεκµηρίων µπορεί να αποδειχθεί, ανάλογα της 

διάθεσης, πρώτης τάξεως ευκαιρία για δηµιουργική σύνθεση...∆υστυχώς, η αρχειακή 

συλλογή που έχει καθιερωθεί ως ο απόλυτος θησαυρός πληροφοριών για την 

Αριστερά της Κατοχής και της Αντίστασης, τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής 

Ιστορίας (ΑΣΚΙ) λίγα µπορεί να συνεισφέρει στην ιστορία του ΕΛΑΣ Αθήνας: 

κυρίως µεταπολεµικές µαρτυρίες που βρίσκονται στο Αρχείο Ε∆Α, ελάχιστα 

αρχειακά δείγµατα από το Αρχείο ΚΚΕ (Κοµµατική Οργάνωση Αθήνας, δελτία 

πληροφοριών της Εθνικής Πολιτοφυλακής) και υλικά της ΕΠΟΝ Αθήνας από το 

Αρχείο του ΚΣ της ΕΠΟΝ. Περισσότερες πληροφορίες βρίσκει κανείς στον αντίπαλο. 

Τα σωζόµενα δελτία πληροφοριών της Ειδικής Ασφάλειας που απόκεινται (σε 

φωτοτυπίες) στη Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά των Γενικών Αρχείων του Κράτους 

(ΓΑΚ) εντυπωσιάζουν µε την αναλυτικότητά τους, απογοητεύουν όµως µε το 

περιορισµένο χρονικό τους εύρος (Ιούλιος-Οκτώβριος 1943). Η αποδελτίωση των 

σπαραγµάτων του Αρχείου του 1ου Συντάγµατος Ευζώνων Αθηνών δεν είναι 

ιδιαίτερα διαφωτιστική γύρω από τα γεγονότα, θεωρείται όµως ανεκτίµητη πηγή 

πληροφοριών για το σύστηµα λειτουργίας των Ταγµάτων Ασφαλείας στην 

πρωτεύουσα. Από το βιβλίο ηµερησίων διαταγών που βρίσκεται 

µικροφωτογραφηµένο στην Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων του ΓΕΣ προκύπτει 

ένας κόσµος όπου οι ποινικές ποινές βάραιναν δυσανάλογα έναντι των στρατιωτικών 

επαίνων, συµπέρασµα χρήσιµο για το µελετητή της κοινωνικής ιστορίας του ένοπλου 

δοσιλογισµού. ∆υστυχώς, τα απτά αποτελέσµατα του πολέµου ανάµεσα στον ΕΛΑΣ 

Αθήνας και τους Εύζωνες χάθηκαν για πάντα µαζί µε το βιβλίο απωλειών του 
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Συντάγµατος που αποτεφρώθηκε «κατά λάθος» το 1979 πριν τη µικροφωτογράφηση 

του αρχείου.      

Ελλείψει πηγών που να «ρέουν», σανίδες σωτηρίας αποδεικνύονται τα 

δικαστικά αρχεία. Τα βιβλία πρακτικών και αποφάσεων των Μικτών Ορκωτών 

∆ικαστηρίων (Μ.Ο.∆.) Αθήνας και Πειραιά που φυλάσσονται στα Γενικά Αρχεία του 

Κράτους (ΓΑΚ) και χρονολογούνται στην πρώτη µεταπολεµική και εµφυλιακή 

περίοδο, λειτουργούν ως σηµείο αφετηρίας για τη διασταύρωση προσώπων και 

γεγονότων. Οι δικογραφίες µελών του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ φέρνουν τον ερευνητή 

εγγύτερα στην πραγµατικότητα των «φόνων» της Κατοχής από οποιαδήποτε άλλη 

πηγή αποκαλύπτοντας γεγονότα που ειδάλλως θα παρέµεναν στο σκοτάδι. Εξίσου 

χρήσιµα στοιχεία προκύπτουν από την αποδελτίωση των βιβλίων του Ειδικού 

∆ικαστηρίου ∆οσιλόγων Αθήνας. Πέρα από το πλήθος των περιστατικών που µας 

αποκαλύπτουν τα συγκεκριµένα πρακτικά, η καταγραφή των αξιόποινων πράξεών 

µας βοηθούν να στεγανοποιήσουµε τα πλαίσια της µελέτης µας. Η απόδοση 

κατηγοριών για «εθνική αναξιότητα» και συνεργασία µε τον εχθρό όχι απλώς σε 

µεµονωµένα άτοµα αλλά σε ολόκληρα σώµατα –όπως η Ειδική Ασφάλεια και το 

Μηχανοκίνητο της Αστυνοµίας Πόλεων– µας επιτρέπει να θέσουµε κάποιες βασικές 

οροθετικές γραµµές ανάµεσα σε Αντίσταση και συνεργασία και να αποφύγουµε 

ισοπεδωτικές προσεγγίσεις και εξοµοιωτικά σχήµατα υποκύπτοντας σε έναν 

ισολογισµό της βίας άνευ προσήµων.           

Την εικόνα έρχονται να συµπληρώσουν τα ληξιαρχικά βιβλία θανάτων. Στα 

σχετικά βιβλία του Ληξιαρχείου Αθηνών των ετών 1943-1947 υπάρχου 1.865 

καταγεγραµµένες περιπτώσεις θανάτων από µη φυσιολογικά αίτια για το διάστηµα 

Ιανουάριος 1943-Οκτώβριος 1944. Ως «µη φυσιολογικά» αίτια λογίζονται κατά βάση 

οι θάνατοι «από πυροβόλο όπλο» και, όσες έχουν  εξακριβωθεί, αναλύονται σε 

διάφορες θανατηφόρες αιτίες: φόνοι, εκτελέσεις από Γερµανούς, συµπλοκές, τυχαίοι 

τραυµατισµοί, βοµβαρδισµοί κ.ά. Είναι δε ενδιαφέρον πως σε κάποιες ύστερες 

µεταπολεµικές καταγραφές, όταν η ΟΠΛΑ είχε βγει από την ανωνυµία της µετά τα 

∆εκεµβριανά, παίρνουµε πιο συγκεκριµένες πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου 

(«εκτελεσθείς υπό της ΟΠΛΑ» ή «υπό αναρχοκοµµουνιστών»). Η µελέτη των 

ληξιαρχικών βιβλίων προσφέρει ποικίλες δυνατότητες προσέγγισης των γεγονότων 

είτε δίνοντας µια τάξη µεγέθους σε ό,τι αφορά την αιµορραγία του ανθρώπινου 

δυναµικού της πρωτεύουσας είτε δίνοντάς µας την ευκαιρία να χρησιµοποιήσουµε 

την ηµεροµηνία θανάτου ως αδιάψευστο στοιχείο χρονολόγησης. Παρόλα αυτά, η 
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φιλόδοξη προσπάθεια καταµέτρησης των θυµάτων προσκρούει σε σύνθετα 

µεθοδολογικά εµπόδια και τεχνικές δυσκολίες. Τέτοιες είναι η δυσκολία οριοθέτησης 

του χώρου (εφόσον τα όρια του πολεοδοµικού συγκροτήµατος έχουν µεταβληθεί 

αισθητά) και τα κριτήρια επιλογής των προς καταγραφή περιπτώσεων (ποιες 

κατηγορίες θανατηφόρων αιτιών θα συµπεριληφθούν). Στο µεθοδολογικό κοµµάτι, 

πρέπει κανείς να διαχειριστεί τη βεβαιότητα πως ο τελικός αριθµός δεν είναι µόνο 

τελικός δεν είναι: Εκτός ληξιαρχικών βιβλίων µπορεί να βρίσκονται τόσα θύµατα όσα 

και εντός, ενώ η αοριστία στις περιγραφές της αιτίας θανάτου («κατάγµατα», 

«αιµορραγία») µπορεί να αποκλείσει από την καταµέτρησή µας ένα σεβαστό αριθµό 

περιπτώσεων που εµπίπτουν στα ενδιαφέροντα της έρευνας. Περιττό να ειπωθεί πως 

αυτή η πραγµατικότητα υποθηκεύει αναπόδραστα τα πορίσµατα οποιασδήποτε 

στατιστικής επεξεργασίας των δεδοµένων, όχι όµως και της ποιοτικής τους ανάλυσης. 

Η συγκέντρωση όλων των στοιχείων από τις «νεκρόβιβλους» και των άλλων δήµων 

της Αθήνας και η διασταύρωσή τους µε όλες τις διαθέσιµες πηγές είναι άλλη µια 

δουλειά µυρµηγκιού που περιµένει τους ενθουσιώδεις εθελοντές της.      
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Α’ ΜΕΡΟΣ 

ΤΟ ΕΑΜ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ (1941-1943) 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΑΝΑ∆ΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ (1941-1943) 

 

«Για την οργάνωση του ένοπλου αγώνα  

πρέπει πρώτα να έχεις κόµµα» 

Γιάννης Ιωαννίδης, Αναµνήσεις (1979), σ. 153 

 

 

Ανασυγκρότηση των κοµµατικών οργάνων (1941-42) 

 

Για τους ίδιους λόγους που ο χώρος της πρωτεύουσας έγινε το επωαστήριο  

όλων σχεδόν των αντιστασιακών σχηµάτων και συσσωµατώσεων που σήµερα 

γνωρίζουµε, υπήρξε και η βάση ανασυγκρότησης του διαλυµένου Κοµµουνιστικού 

Κόµµατος Ελλάδας. Το χάος που επικρατούσε στις τάξεις των κοµµουνιστών εκείνη 

την εποχή είναι πασίδηλο σε όλες τις γραπτές πηγές15 ενώ η απουσία βασικών 

στελεχών που βρίσκονταν ακόµη εκτοπισµένοι στα διάφορα νησιά ή την 

Ακροναυπλία στερούσε από αυτές τις προσπάθειες το ανθρώπινο δυναµικό που 

αντιπροσώπευε την «ιντελιγκέντσια» στο ΚΚΕ.  

Από το Μάιο του 1941 και τουλάχιστον µέχρι τις αρχές του 1942 όλες οι 

σχετικές διαδικασίες συντελούνταν µέσα στα όρια του πολεοδοµικού ιστού της 

πρωτεύουσας. Από τις πρώτες εβδοµάδες της Κατοχής, όσα στελέχη του κόµµατος 

είχαν κατορθώσει να δραπετεύσουν από το Σανατόριο του Ασβεστοχωρίου ή τα 

διάφορα νησιά εξορίας (Φολέγανδρος, Γαύδος, Κίµωλος κ.ά.) –ανάµεσά τους και 

πολλοί επαρχιώτες–, αποφάσισαν οµόφωνα πως η έλευσή τους στην Αθήνα και η 

επαφή µε την οργάνωση έπρεπε ήταν το αυτονόητο πρώτο βήµα16 Η 6η Ολοµέλεια 

                                                 
15 Οι βασικότερες από αυτές: Ιωαννίδης Γιάννης, Αναµνήσεις. Προβλήµατα της πολιτικής του ΚΚΕ στην 
Εθνική Αντίσταση. Θεµέλιο, Αθήνα 1979 // Ρούσος Πέτρος, Η Μεγάλη Πενταετία. Η Εθνική Αντίσταση 
και ο ρόλος του ΚΚΕ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1976 // Κωτσάκης Σπύρος (Νέστορας), Εισφορά. Στο 
χρονικό της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1986. 
16 Ενδεικτικά βλ. Φλούντζης Αντώνης, Ακροναυπλία και Ακροναυπλιώτες 1937-1943. Θεµέλιο, Αθήνα 
1979, σ. 398-413 // Επίσης: Αθανασίου Νίκος (Γαριβάλδης), Οι ανυποχώρητοι. Αθήνα 1990, σ. 69 κ.έ.,  
όπου φαίνεται πως η ίδια αντίληψη επικρατούσε και στους επαρχιώτες κοµµουνιστές που, αν δεν είχαν 
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του Κόµµατος που συγκλήθηκε τον Ιούλιο του 1941 –το πρώτο επίσηµο όργανο που 

όριζε τα καθήκοντα των Ελλήνων κοµµουνιστών– έθετε ξεκάθαρα το ζήτηµα της 

κοµµατικής ανασύνταξης µε τη συγκρότηση έγκυρης και ικανής καθοδήγησης, τόσο 

κεντρικής, όσο και στις τρεις βασικές οργανώσεις: την Αθήνα, τον Πειραιά και την 

Θεσσαλονίκη17 Πέρα από βασική οργανωτική προϋπόθεση, ήταν ο ίδιος ο 

χαρακτήρας των νέων καθηκόντων που έριχνε το βάρος της κοµµατικής δουλειάς στο 

αστικό περιβάλλον: «οργάνωση της πάλης για το ψωµί του λαού που λιµοκτονεί, 

αύξηση του µεροκάµατου και των µισθών, ενάντια στις επιτάξεις και τη λήστεψη της 

εγχώριας παραγωγής, οργάνωση των εργατών και υπαλλήλων στα σωµατεία τους»18 

Ανασταλτικός παράγοντας για την προώθηση αυτών των αιτηµάτων ήταν η 

παράλληλη ύπαρξη πολλών ολιγάριθµων πυρήνων που συγκροτήθηκαν στη βάση της            

κοινής τους προέλευσης από την εξορία (και βαφτίστηκαν ανάλογα «Φολεγανδρινοί, 

Γαυδιώτες, Ικαριώτες» κ.ο.κ.) και δρούσαν ανεξάρτητα λόγω της παράταιρης 

διστακτικότητας που κυριαρχούσε το πρώτο διάστηµα. Από αυτούς τους κύκλους που 

διέθεταν «καθαρά» κοµµατικά µητρώα, πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες τολµηρές 

κινήσεις αναδιοργάνωσης και αναπροσανατολισµού που κατέτειναν όλες στην 

αναγέννηση οργανωµένης κοµµατικής ζωής στην Αθήνα, που αναγνωριζόταν ως 

προϋπόθεση για την ανάδειξη νέων κεντρικών οργάνων. Ήδη από τις αρχές Μαΐου, 

µε υπόδειξη του Σπύρου Καλοδίκη, δραπέτη από τον Άη-Στράτη, είχε συγκροτηθεί η 

«Κοµµατική Οργάνωση Αθήνας», το πρώτο συλλογικό όργανο µε αποστάσεις τόσο 

από την «Π.∆» όσο και από την «Π.Κ.Ε»19 ενώ στις αρχές του καλοκαιριού οι 

«Φολεγανδρινοί» Παντελής Καραγκίτσης, Λευτέρης Αποστόλου και Αριστείδης 

Μπούρας –έχοντας ήδη συνδεθεί µε τον Πέτρο Ρούσο και την Χρύσα 

Χατζηβασιλείου, τα δύο εκτός φυλακής µέλη του Πολιτικού Γραφείου–, 

επικροτώντας έµµεσα την πρωτοβουλία του Καλοδίκη, συγκρότησαν την επίσηµη 

Κοµµατική Οργάνωση Αθήνας (ΚΟΑ), µε κεντρικό όργανο την Επιτροπή Πόλης 

(ΕΠ) και επικεφαλής ένα στέλεχος πρώτης γραµµής: ήταν ο δικηγόρος Ανδρέας 

Τζήµας, µέλος της ΚΕ, πρώην βουλευτής του Παλλαϊκού Μετώπου και µέχρι 

πρόσφατα έγκλειστος στην «κοµµατική σχολή» της Ακροναυπλίας20. Την κοµµατική 

                                                                                                                                            
κανένα δεσµό µε την Αθήνα, όφειλαν να πάρουν καθοδήγηση προτού αναχωρήσει ο καθένας για τον 
τόπο καταγωγής του.    
17 Φλούντζης, σ. 423-424. 
18 Απόφαση της 6ης Ολοµέλειας. Στο: ΚΚΕ, ∆έκα Χρόνια Αγώνες 1935-1945. Πορεία, Αθήνα 1977 
(ανατύπωση), σ. 117-121. 
19 Κωτσάκης, σ. 34 
20 Κωτσάκης, σ. 45 κ.έ. 
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οργάνωση του Πειραιά ανέλαβε λίγο αργότερα η Χρύσα Χατζηβασιλείου, βετεράνος 

του Πολιτικού Γραφείου (από το 1934), µε µεγάλες οργανωτικές ικανότητες21 Η 

τοποθέτησή  πρωτοκλασάτων στελεχών στο πόστο του γραµµατέα των δύο πιο 

νευραλγικών κοµµατικών οργανώσεων ήταν µια επιπλέον ένδειξη της σηµασίας που 

κατείχε η καθοδήγηση των κοµµουνιστών της Αθήνας-Πειραιά στις νέες συνθήκες.  

 

Εξάπλωση του οργανωτικού δικτύου 

      

Η εξακτίνωση του µηχανισµού στην πόλη συνεχίστηκε µε εντατικούς 

ρυθµούς. Παρά τη διαδεδοµένη σήµερα αντίληψη για την ύπαρξη ενός πανίσχυρου 

οργανωτικού δικτύου του Κόµµατος που προϋπήρχε και απλώς ενεργοποιήθηκε, οι 

διαδικασίες δεν ήταν ούτε αυτόµατες ούτε αυστηρά καθορισµένες. Αντίθετα, αν 

ερµηνεύουµε σωστά τις πηγές µας, η κοµµατική τακτική δε διαφοροποιούνταν και 

πολύ από αυτή των υπόλοιπων οργανώσεων που ξεφύτρωναν σαν τα µανιτάρια στην 

Αθήνα: «Μαγιά» ήταν και εδώ συµπαθούντες, γνωστοί, φίλοι, συγγενείς, συνάδελφοι, 

ψηφοφόροι, κοµµατικές «επιρροές» και το κοινωνικό περιβάλλον του εργασιακού 

χώρου ή της γειτονιάς22, κάτι που θα ισχύσει αργότερα για όλα ανεξαιρέτως τα 

µετωπικά σχήµατα –το ΕΑΜ, το ΕΕΑΜ, το ΕΑΜ Ν (και αργότερα την ΕΠΟΝ) και 

Εθνική Αλληλεγγύη (ΕΑ). Η διαφωτιστική δουλειά γίνεται µε βάση έναν αρχικό 

κύκλο γνωριµιών που εξελισσόταν στις περίφηµες «τριάδες» ή «πεντάδες». 

Αξιοποιώντας την προπολεµική πείρα, οι κοµµουνιστές στράφηκαν αµέσως στη 

συγκρότηση κλαδικών επιτροπών ανά επαγγελµατικό χώρο. Ο Τζήµας αξιοποίησε τη 

δουλειά που είχε γίνει προηγούµενα στους εργατικούς κλάδους «κρατώντας» τις 

πρωτόλειες συσσωµατώσεις σαν «ινστρούχτορας» της Επιτροπής Πόλης, µε εντολή 

να έρχονται όλες οι µετέπειτα ατοµικές συνδέσεις στην ΚΟΑ.  

Στον κοινό χώρο δουλειάς σπάνια απουσίαζαν οι ευνοϊκές προϋποθέσεις, 

όπως φανερώνει η παρακάτω µαρτυρία ενός υπαλλήλου του Υπουργείου Παιδείας: 

«Ήµασταν όλοι γνωστοί και συνάδελφοι στον πόλεµο […] ο διευθυντής προσωπικού 

µας ήξερε, µας αγαπούσε γιατί ήµαστε καλοί υπάλληλοι και µας βοηθούσε χωρίς να 

είναι οργανωµένος»23. Αν και τα αποσπασµατικά στοιχεία που διαθέτουµε δεν 

                                                 
21 Κεπέσης Νίκανδρος, Ο Πειραιάς στην Εθνική Αντίσταση. Σύνδεσµος ∆ήµων Περιοχών Πειραιά-
∆υτικής Αττικής, Αθήνα 1989, σ. 89.  
22 Κωτσάκης, σ. 33. 
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εξαντλούν τα όρια της πόλης ούτε το εύρος των επαγγελµατικών κατηγοριών, 

θεωρείται βέβαιο πως στις αρχές του 1943 υπήρχαν κοµµατικοί πυρήνες –και από το 

1944, Κοµµατικές Οργανώσεις Βάσης (ΚΟΒ)– και εαµικές καθοδηγητικές επιτροπές 

µε πολύπλευρη δραστηριότητα σε συσσίτια, διεκδικήσεις µισθών και διανοµή υλικού 

στις περισσότερες δηµόσιες υπηρεσίες, τις τράπεζες και τα περισσότερα 

Υπουργεία2425, το Εθνικό Τυπογραφείο (που µετέφερε κυβερνητικά έντυπα στην 

οργάνωση) τα Νοσοκοµεία, την Ηλεκτρική Εταιρεία Αθηνών Πειραιώς (ΗΕΑΠ), την 

ΟΥΛΕΝ και τις µονάδες βιοµηχανικής παραγωγής –συµπεριλαµβανοµένων των 

πολεµικών εργοστασίων: Καλυκοποιείο Μαλτσινιώτη στον Υµηττό26, Πυριτιδοποιείο 

Αιγάλεω («Μπαρουτάδικο»), Λιγνιτωρυχείο Περιστερίου27, Ανθρακωρυχεία Πεζά, 

Νοµικού και το εργοστάσιο της ΒΙΟ στην Καλογρέζα28, Φωταέριο, Εργοστάσιο ΦΙΞ, 

Κλωστοϋφαντουργία Λαναρά στο Περιστέρι, Ελληνικά Υφαντήρια και ∆ηµοτικά 

Σφαγεία στον Ταύρο29, όλες οι µεγάλες µονάδες υφαντουργίας σε Νέα Ιωνία και Νέα 

Φιλαδέλφεια –Βαµβακουργία, Εριουργία ∆ηµητριάδη, ∆ρακόπουλου 

Μεταξοβιοµηχανία «Χρυσαλλίδα», Μουταλάσκη, «Ελληνίδα», «Στερλίνα»  κ.ά.30–  

Καπνεργοστάσια Κεράνη και Παπαστράτου και τα περισσότερα υφαντουργεία στον 

Πειραιά,31 Εργοστάσιο Λιπασµάτων στη ∆ραπετσώνα, Μηχανουργεία Σαββίδη και 

Μαλκώτση32, τις νυχτερινές επαγγελµατικές σχολές «Αρχιµήδης», «Προµηθέας», 

                                                                                                                                            
 
 
 
 
23 ∆ρόλαπας Τάσος, Μαρτυρία 1940-1944. Αλβανία-Οχυρά-Εθνική Αντίσταση. Εκδόσεις Γ.Χ. 
Κανελλόπουλος, Αθήνα 1984, σ. 77, 87.  
24 Νικολακόπουλος, σ. // ∆ρόλαπας, σ. 77 κ.έ // Παπανικολάου Νίκος, 1940-1944. Μεταξύ µας. Εικόνες 
από την Αντίσταση. Αθήνα 1985, σ. 14-19 για την κοµµατική δουλειά στο Υπουργείο Εθνικής 
Οικονοµίας. 
26 Γραπτή Μαρτυρία Σάββα Χατζησάββα, 26 Ιουνίου 2008 (αντίγραφο στο αρχείο του γράφοντα) 
27 Σφακιανάκης Νίκος, Το Περιστέρι στην Αντίσταση 1941-1944. Αθήνα 1993, σ. 35 κ.ε.  
28 Μαρτυρία Λευτέρη Βουτσά. Στο: Μαυροειδής Λευτέρης, Οι δύο όψεις της ιστορίας. Προσκήνιο και 
Παρασκήνιο στο Κοµµουνιστικό Κίνηµα. ∆ελφίνι, Αθήνα 1997, σ. 209-210. 
29 Σούτος Χρ. ∆ηµήτρης, Η Συµβολή των Ταυριωτών στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα 1940-45. 
Έκδοση «Λόγος και Αντίλογος». Ταύρος 1993, σ. 57 κ.έ.   
30 ΠΕΑΕΑ Ν. Ιωνίας, Ιωνιώτες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Αθήνα 1998, σ. 108, 218.  
31 Λαζάρου Φώφη, «Ένα εργοστάσιο στον Πειραιά οργανώνεται». Στο: Γυναίκες στην Αντίσταση. 
Μαρτυρίες. Αθήνα 1992, σ. 28-34. 
 
 
 
 
 
 
32 Κεπέσης, σ. 127-135. 
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«Πειραικός»33 κλπ. Παράνοµος µηχανισµός υπήρχε και σε νευραλγικής σηµασίας 

υπηρεσίες, όπως η Ηλεκτρική Εταιρεία Μεταφορών (ΗΕΜ) –τα τραµ– και οι 

Σιδηρόδροµοι Ελληνικού Κράτους (ΣΕΚ) που διέθεταν εντυπωσιακό δίκτυο, 

βασισµένο σε ένα περίπλοκο σύστηµα ατοµικών συνδέσεων και συνθηµάτων. Λόγω 

του ότι διευκόλυνε ουσιωδώς το κίνηµα –µεταφέροντας µε ασφάλεια δέµατα και 

στελέχη από και προς το βουνό– η οργάνωση καθοδηγούνταν από ειδικό κλιµάκιο 

της ΚΕ του ΕΑΜ34      

  Όπως και στο µεσοπόλεµο, η συνδικαλιστική οργάνωση παρέµενε πεδίο 

ζωτικής σηµασίας και βασική προϋπόθεση για την «εαµοποίηση» της Αθήνας πολλώ 

δε µάλλον όταν η συσπείρωση εργατών, υπαλλήλων και φοιτητών ανταποκρινόταν 

στο κλασικό µαρξιστικό σχήµα για την ανάπτυξη της πάλης: εκκίνηση από 

οικονοµικά ζητήµατα, «τράβηγµα» των µαζών στην πάλη, οργάνωση και 

µαχητικοποίηση των µαζών, ανέβασµα της πολιτικής συνείδησης και µετάβαση σε 

ένοπλες µορφές δράσης35 Σε επίπεδο συνθηµατολογίας, η εργατική τάξη, αν και 

δηλώνει ξεκάθαρα την παρουσία της µόνο στα έντυπα του Κόµµατος και του 

Εργατικού ΕΑΜ (ΕΕΑΜ), δεν παύει ποτέ να αποτελεί αναλυτική κατηγορία, λυδία 

λίθο των στρατηγικών επιλογών. Καθόλου τυχαία, στο ίδιο το µανιφέστο του ΕΑΜ 

δηλώνεται πως βασική παραδοχή του αγώνα είναι η «αστική» οργάνωση σε 

επαγγελµατικό επίπεδο, µε τα σωµατεία «ενωµένα γύρω από τους σκοπούς του αγώνα, 

την καθηµερινή πάλη για το ψωµί, για τα µεροκάµατα, για τα συσσίτια, για τα φάρµακα, 

για περίθαλψη»36. Το ΕΕΑΜ, διατηρώντας πορώδη σχέση µε τις υπόλοιπες εαµικές 

και κοµµατικές οργανώσεις εξελίχθηκε τελικά στη σηµαντικότερη ΕΑΜική 

οργάνωση στα αστικά κέντρα µε χαρακτήρα πλατιάς συνδικαλιστικής συµµαχίας και 

λειτουργία ανάλογη µε αυτή της ΓΣΕΕ37  

Αποφασιστικής σηµασίας για τη γιγάντωση του παράνοµου µηχανισµού ήταν 

η επαλληλία «οριζόντιας» και «κάθετης» εξάπλωσης, δηλαδή συγκρότηση κλαδικών 

και ταυτόχρονα συνοικιακών οργανώσεων. Ορισµένες φορές αυτό γινόταν αυτόµατα 

                                                 
33 Κεπέσης, σ. 100-101. 
34 Χέλµης Γρηγόρης, Οι σιδηρόδροµοι στην Εθνική Αντίσταση. Αθήνα 1984 // Μπίρκας Κώστας, «Η 
θαυµαστή δράση και συµβολή των ΣΕΚ στον αγώνα της Εθνικής Αντίστασης». Εθνική Αντίσταση τχ. 8 
(∆εκέµβρης 1965), σ. 829-838. 
35 Ιωαννίδης, σ. 153. 
36 Γληνός ∆ηµήτρης, Τι Είναι και τι Θέλει το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο. Αθήνα, Σεπτέµβρης 
1942, σ. 23.  
37 Αυγουστίδης Άγγελος, «Το Εργατικό ΕΑΜ». Στο: Σβορώνος Νίκος-Φλάισερ Χάγκεν (επιµ), Η 
Ελλάδα 1936-44. ∆ικτατορία-Κατοχή-Αντίσταση. Πρακτικά Α’ ∆ιεθνούς Συνεδρίου Σύγχρονης 
Ιστορίας. Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ, Αθήνα 1989, σ. 277-289. 



 21

αφού ο χώρος εργασίας ταυτιζόταν συνήθως µε τον χώρο κατοικίας. Στην 

προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας που όχι άδικα πήρε το προσωνύµιο «Ελληνικό 

Μάντσεστερ», όλα τα εργοστάσια απορροφούσαν κατοίκους της Νέας Ιωνίας, το ίδιο 

και το εργοστάσιο (Υφαντουργία) του Λαναρά στο Περιστέρι όπου εργάζονταν 2.500 

Περιστεριώτες σε σύνολο 3.500 εργατών38 ενώ το πρώην Καλυκοποιείο του 

Μαλτσινιώτη στον Υµηττό, που λειτουργούσε πλέον ως εργοστάσιο κατασκευής 

κινητήρων αεροσκαφών, έδινε µεροκάµατο σε χιλιάδες οικογένειες στις ανατολικές 

συνοικίες της Αθήνας. Εν ολίγοις, όσα εργοστάσια γίνονταν κυψέλες αντιστασιακής 

δουλειάς, «πότιζαν» σε χρόνο µηδέν και τις γύρω από αυτά γειτονιές39        

Εκµεταλλευόµενο την έκρηξη «συνδικαλιστικού» ενδιαφέροντος που 

ξεπήδησε στη γενική ανασφάλεια του 1941/42, το ΕΑΜ κατάφερε να εισδύσει και σε 

άλλες οµαδοποιήσεις –συνεταιρισµούς, εργατικά σωµατεία, συνδικαλιστικά 

σωµατεία εφέδρων αξιωµατικών, λέσχες, επαγγελµατικές ενώσεις–, εν γένει σε κάθε 

µαζικό χώρο τη νοµιµότητα του οποίου µπορούσε να εκµεταλλευτεί για δικό του 

όφελος. Ιδιαίτερο ρόλο έπαιξαν οι εκπολιτιστικοί και αθλητικοί σύλλογοι που εκείνη 

την εποχή προσείλκυαν ανθρώπους –και µάλιστα νέους– που έβλεπαν θετικά τις 

συλλογικότητες και ως εκ τούτου µπορούσαν να ασπαστούν την «νοµιµότητα» της 

αντιστασιακής δράσης. Ήδη υπάρχοντες σύλλογοι ενισχύονταν και νέοι ιδρύονταν40 

µε αποτέλεσµα κάποια από αυτά τα σωµατεία, όπως π.χ. ο «Αθλητικός Όµιλος Νέας 

Σµύρνης (ΑΟΝΣ)» ή ο «Ορειβατικός Φυσιολατρικός Όµιλος Κοκκινιάς (ΟΦΟΚ)» να 

εξελιχθούν σύντοµα σε βιτρίνες του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ41  

Αυτού του είδους η εκµετάλλευση κάθε βιτρίνας «νοµιµότητας» εµπέδωσε 

την κυριαρχία του ΕΑΜ στις τάξεις της νεολαίας. Οι νέοι, µαθητές και φοιτητές, ήταν 

από την αρχή της Κατοχής το απόλυτο βαρόµετρο της αντιστασιακής διάθεσης. 

Σχολικές οµάδες και παρέες συµφοιτητών ή φίλων συγκροτούσαν αυθόρµητα οµάδες 

και ξεκινούσαν αυθόρµητα την αναγραφή συνθηµάτων στους τοίχους, την έκδοση 

χειρόγραφων προκηρύξεων –µερικές φορές και εφηµερίδας– ενώ αποδοκίµαζαν 

                                                 
38 Σφακιανάκης, σ. 53.  
39 Λαζάρου, σ. 32. 
40 Στα αραιοκατοικηµένα προάστια, που διέθεταν και ανοιχτούς χώρους, γίνονταν συνεχώς τέτοιες 
προσπάθειες συσπείρωσης του πληθυσµού γύρω από αθλητικές διοργανώσεις και αθλοπαιδιές. Το 
1942 στελέχη της ΕΠΟΝ Κηφισιάς, ίδρυσαν µια ποδοσφαιρική οµοσπονδία για όλα τα βόρεια 
προάστια µε το µακρόσυρτο –για λόγους εντυπωσιασµού– τίτλο «Ταµείο Ενώσεως Ποδοσφαιρικών 
Αθλητικών Σωµατείων Βορείων Εξοχικών Προαστείων Αθηνών (ΤΕΠΑΣΒΕΠΑ)»! 
(Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Κώστα Μαραγκουδάκη, 9ος Τοµέας ΕΠΟΝ)     
41 Κυριακίδης Γιάννης, Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας. Νέα Σµύρνη-Φάληρο 1941-1945. Αθήνα 
1983, σ. 272-274. // Μιχαηλίδης Σίµος, Το ΕΑΜ Κοκκινιάς, Αθήνα 1984, σ. 30 κ.έ. 
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όσους συµπεριφέρονταν φιλικά στους κατακτητές προχωρώντας σε συµβολικές 

πράξεις αντίδρασης42. Οι καθοδηγητικές πρωτοβουλίες της ανασυγκροτηµένης 

«Οργάνωσης Κοµµουνιστικών Νεολαιών Ελλάδας (ΟΚΝΕ)» και, από τον 

Φεβρουάριο του 1942 του ενιαιοµετωπικού «ΕΑΜ Ν (Νέων)», επικεντρώθηκαν 

αµέσως στον προσανατολισµό της δουλειάς στα νόµιµα σωµατεία: Αποτέλεσµα ήταν 

πως 192 µέλη της Κοµµουνιστικής Νεολαίας βρέθηκαν να κινητοποιούν συνολικά 

4.700 φοιτητές µέσα από τον «Εκπολιστικό Όµιλο Φοιτητών (ΕΟΠ)», το «Σύλλογο 

Επαρχιωτών Φοιτητών (ΣΕΦ)» και φυσικά, το «Ταµείο Απόρων Σπουδαστών 

(ΤΑΦ)» που, µέχρι τη διάλυσή του το Φεβρουάριο του 1944, είχε γίνει εντευκτήριο 

για µέλη όλου του φάσµατος των αντιστασιακών οργανώσεων43. Στο χώρο των 

µαθητών τα αποτελέσµατα ήταν ανάλογα. Στα τέλη του 1942 οι οργανωµένοι 

µαθητές υπολογίζονται σε 900 και πολλά γυµνάσια, όπως το Ζ’ Αρρένων Παγκρατίου 

που φιλοξενούσε µαθητές από όλες τις ανατολικές συνοικίες, το 1ο Γυµνάσιο 

Πειραιώς (Σχολή Μέσης Εκπαίδευσης-ΣΜΕ)44 και το Ε’ Γυµνάσιο Εξαρχείων που 

αριθµούσε πάνω από 900 άτοµα ξεχώρισαν γρήγορα στους Αγώνες για τη διεκδίκηση 

συσσιτίων45. Σύντοµα τα αµφιθέατρα στο Πανεπιστήµιο και το Πολυτεχνείο, καθώς 

και οι εστίες διαµονής επαρχιωτών φοιτητών (όπως τα Εξάρχεια και η Πλατεία 

Βάθης), µεταµορφώθηκαν σε χώρους έντονων ζυµώσεων. ∆εν θα περνούσε πολύς 

καιρός προτού τα σηµεία συνάντησης των φοιτητών αποκτήσουν εµβληµατικές 

διαστάσεις, όπως η φοιτητική εστία της Ιπποκράτους, το Χηµείο και τα περίφηµα 

«πευκάκια του Άη-Νικόλα» (όπου στεγαζόταν το φοιτητικό συσσίτιο), η 

αυτοδιοικούµενη Λέσχη του Πολυτεχνείου κ.ά.46 Ο χώρος της νεολαίας –

σπουδάζουσας ή µη– θα αναδείξει αργότερα σε µεγάλο βαθµό το νέο στελεχικό 

δυναµικό του Κόµµατος, του ΕΑΜ και των ένοπλων οργανώσεων (ΕΛΑΣ, ΟΠΛΑ) 

της Αθήνας, σπάζοντας αυτό το «τείχος των στελεχών» που ο Άγγελος Ελεφάντης 

χαρακτήριζε «µονωτικό υλικό» ανάµεσα σε ηγεσία και βάση47      

                                                 
42 Τον Οκτώβριο του 1941, µια οµάδα µαθητριών του ∆’ Γυµνασίου Θηλέων Αθηνών στο Παγκράτι, 
επιτέθηκε µε πέτρες στο σπίτι µιας κοπέλας που είχε σχέσεις µε Γερµανούς στρατιώτες (Καρρά Μαρία, 
ΕΠΟΝίτισσα. Στους δρόµους και τις γειτονιές της Αθήνας. ∆ωρικός, Αθήνα 1982, σ.) 
43 Ανταίος Πέτρος, Συµβολή στην ιστορία της ΕΠΟΝ. Καστανιώτης, Αθήνα 1978, τ. Α1, σ. 263 // 
Κουγιαγκάς Θωµάς, Κόντρα στην φτώχεια και στον φασισµό. Αθήνα 1989  
44 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γ.Κ. (ΟΚΝΕ Πειραιά) 
45 Ανταίος Πέτρος, Συµβολή…, τ. Α1, σ. 239 // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θανάση Ανανίδη 
(ΕΠΟΝ Εξαρχείων) 
46 Ανταίος Πέτρος, Συµβολή…, τ. Α1, σ. 139-152, 293-302 
47 Ελεφάντης Γ. Άγγελος, Η επαγγελία της αδύνατης επανάστασης. ΚΚΕ και αστισµός στο µεσοπόλεµο. 
Θεµελιο, Αθήνα 21979, σ. 127.  
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Στην πρωτοπορία θα βρεθούν και οι οργανώσεις των αναπήρων πολεµιστών 

που µοιραία έδιναν στη συλλογικότητα ένα ιδιαίτερο εθνικό χρώµα. Από τα τέλη του 

1942 η πλειοψηφία του καθοδηγητικού οργάνου στο «Σύνδεσµο Αναπήρων 

Πολέµου» –το επίσηµο συνδικαλιστικό όργανο– ήταν µέλη του ΚΚΕ και κατηύθυνε 

τους ήδη «θερµόαιµους» ανάπηρους σε ποικίλες αντικατοχικές δραστηριότητες48. 

Μαζί µε τους φοιτητές, οι ανάπηροι θα πρωταγωνιστήσουν στις αλλεπάλληλες 

διαδηλώσεις του 1943 διαµορφώνοντας ουσιαστικά, µέσα από καθιερωµένα σηµεία 

προσυγκέντρωσης (Προπύλαια, Ανωτάτη, Πολυτεχνείο, Πλατεία Εξαρχείων, 

νοσοκοµεία αναπήρων) τη «συγκρουσιακή τοπογραφία» της κατοχικής Αθήνας. Είναι 

δε ενδιαφέρουσα η επισήµανση της Τασούλας Βερβενιώτη, ότι οι ανάπηροι και η 

Σπουδάζουσα επωµίστηκαν µεγάλο µέρος των συνδικαλιστικών αγώνων (και 

αργότερα της ένοπλης δράσης) χωρίς ουσιαστικά να ανήκουν στον καθαρό αστικό 

πληθυσµό49.  

  

Στοχοθεσία, τελετουργίες και συνθηµατολογία 

 

Με τη δηµοσίευση της πρώτης µαχητικής διακήρυξής του στους κατοίκους 

της πρωτεύουσας, το ΕΑΜ ανέπτυξε όλο το φάσµα της συνθηµατολογίας του. 

Κείµενα γραµµένα σε ασύγκριτα πιο µαχητική γλώσσα από το κείµενο ιδρυτικής 

πράξης και γεµάτο από αναγωγές σε εθνικά σύµβολα (όπως το 1821) και επετειακούς 

συµβολισµούς (όπως η 28η Οκτωβρίου) έθεταν µε σαφήνεια εθνικοαπελευθερωτικούς 

και κοινωνικούς στόχους βάζοντας στη θέση του αντιπάλου όχι µόνο τους 

κατακτητές αλλά και την «ψευτοκυβέρνηση των λακέδων»50. Με συνεχείς επικλήσεις 

στη ρητορική των συµβόλων της πατρίδας, το ΕΑΜ επιχειρούσε να διεγείρει τον 

πληθυσµό της πρωτεύουσας τροφοδοτώντας πρακτικές «αστικής τελετουργίας», όπως 

η κατάθεση στεφάνων στο Μνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη, οι συντεταγµένες 

πορείες που σύντοµα θα µεταµορφώνονταν σε ογκώδεις διαδηλώσεις και το 

στεφάνωµα των αγαλµάτων του Ρήγα και του Πατριάρχη Γρηγορίου στα Προπύλαια. 

Οι προτοµές ηρώων του 1821 σε πλατείες και δηµόσιους χώρους πήραν τη θέση 

προσκυνηµατικών τόπων, πάντοτε όµως σε ξεκάθαρα εξεγερσιακά πλαίσια. Η 
                                                 
48 Ενδεικτικά: Μούχαλος Αριστείδης, «Οι ανάπηροι πολέµου χαλάν τα σχέδια των Γερµανών». Εθνική 
Αντίσταση τχ.. 45 (Μάης 1985), σ. 95-97 // Κωτσάκης, σ. 159-162.   
49 Βερβενιώτη Τασούλα, «Η πόλη σε καθεστώς νοµιµοποιηµένης παρανοµίας: Αθήνα 1941-1949». 
Στο: Η Πόλη στους νεώτερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος -20ος αιώνας). 
Πρακτικά Β’ ∆ιεθνούς Συνεδρίου. ΕΜΝΕ, Αθήνα 2000, σ. 521-542. 
50 ∆ιάγγελµα του ΕΑΜ (10 Οκτωβρίου 1941). Στο: Κείµενα Εθνικής Αντίστασης, τ. Α’, σ. 18-20.  
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απόδοση τιµής στο πρόσφατο ηρωικό παρελθόν µοιάζει µε προθάλαµο για 

διεκδικήσεις στο σήµερα. Λόγου χάρη το σύνθηµα για διατήρηση της ανάµνησης των 

πεσόντων της Αλβανίας ενοφθάλµιζε ξεκάθαρα σχετικά αιτήµατα του παρόντος, 

συγκεκριµένα αυτά που αφορούσαν την επιβίωση των αναπήρων πολέµου. Εν 

ολίγοις, στις δεδοµένες συνθήκες, οι πατριωτικές τελετουργίες ενείχαν πλήρες 

ανατρεπτικό περιεχόµενο51. Στην πρώτη «δηµόσια» εµφάνισή του, στις 28 

Οκτωβρίου του 1941, το ΕΑΜ κατέβηκε µε το σύνθηµα «Τσαρούχι-ΕΑΜ» που 

υπογράµµιζε βουβά τη σηµασία της επετείου. Αν και σύντοµα το έµβληµα 

εγκαταλείφθηκε ως αφελές, ήταν ενδεικτικό της επαναστατικής συνθηµατολογίας 

των πρώτων µηνών της Κατοχής. Οι αναφορές στον κοινωνικό/ταξικό χαρακτήρα του 

1821 αντικατόπτριζαν πλήρως την κατοχική συγκυρία: «Όπως και στα 1821 έπρεπε 

να πιάσει το τουφέκι στο χέρι στο χέρι ο χωρικός έλληνας, ο εργάτης εργαστηρίου, ο 

ναύτης, µε µια λέξη, ο εργαζόµενος λαός για να γίνει η επανάσταση µια 

πραγµατικότητα, έτσι και τώρα πρέπει να σηκώσεις εσύ στους ώµους σου το µεγαλύτερο 

βάρος. Στη µεγάλη µάζα των εργαζοµένων στους ανθρώπους των εργοστασίων και του 

χωραφιού, στους ορεινούς και τους καµπίσιους, τους αξιωµατικούς όλων των όπλων, 

στους υπαλλήλους ιδιωτικούς και δηµόσιους, στους ανθρώπους του λαού γενικά, πέφτει 

κατά κύριο λόγο το καθήκον να πρωτοστατήσουνε στον αγώνα του ΕΑΜ τον αγώνα για 

λευτεριά και ανεξαρτησία»52. Στο ίδιο µοτίβο, τα σχολεία έπρεπε να γίνουν το «κρυφό 

σχολείο του εικοσιένα»53 Η µεταφορά του στόχου από το 

εθνικοαπελευθερωτικό/πατριωτικό στο πολιτικό/ταξικό γινόταν οµαλά, µέσα από την 

επίκληση στην πρωτοκαθεδρία της εργατικής τάξης σε κάθε στιγµή προοδευτικής 

εκδήλωσης του ελληνικού λαού. Αυτή η επίκληση δεν περιοριζόταν σε ρητορικά 

σχήµατα. Tο καταστατικά οικονοµικής φύσεως αίτηµα της επιβίωσης που 

τροφοδοτήσει το απεργιακό κύµα του 1943 αποκτά πάντοτε «εθνικοαπελευθερωτικό» 

χρώµα, εφόσον στη ρητορική της Αντίστασης «η πάλη για την επιβίωση αποτελεί 

υπέρτατο εθνικό καθήκον»54 Η κινητοποίηση εργατών και δηµοσίων υπαλλήλων σε 

διαδηλώσεις και απεργίες µε οικονοµικά αιτήµατα ήταν η προθέρµανση για µαζικούς 

διεκδικητικούς αγώνες που, περνώντας από την άοπλη ανοιχτή σύγκρουση µε το 

κατοχικό καθεστώς, θα απολήξουν τελικά στην ένοπλη αντιπαράθεση µαζί του.   
                                                 
51 Μαργαρίτης Γιώργος, «Από το Μεταξά στον Εµφύλιο-Τα σύµβολα της πατρίδας». Στο: Χάγκεν 
Φλάισερ (επιµ.), Η Ελλάδα ’36-’49. Τοµές και Συνέχειες. Καστανιώτης, Αθήνα 2003, σ.  121-129. 
52 Ελεύθερη Ελλάδα, 25.3.1943. 
53 Έκθεση του Τοµέα Μαθητών της ΕΠΟΝ Αθήνας [Απρίλιος 1945]. Στο: Ανταίος, Συµβολή, τ. Α1, σ. 
238. 
54 εφ. Υπαλληλική, 7.11.1943. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΤΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ (1943) 

 

«Η πόλη έχει ανάψει…» 

Ιωάννα Τσάτσου, Φύλλα Κατοχής            

 

Το έτος των απεργιακών κινητοποιήσεων (Απρίλιος 1942-Ιούλιος 1943)  

 

Την άνοιξη του 1942, η πρωτεύουσα δεν είχε συνέλθει από τον περασµένο 

εφιαλτικό χειµώνα του λιµού και οι κάτοικοι συνέχιζαν να υποφέρουν από έλλειψη 

τροφίµων. Τον Απρίλιο µια επιτροπή υπαλλήλων του Κεντρικού Ταχυδροµείου που 

στεγαζόταν στην Πλατεία ∆ηµαρχίας, ζήτησε από το διευθυντή βελτίωση της 

διανοµής τροφίµων µε αφορµή περιστατικά λιποθυµιών στους χώρους εργασίας λόγω 

του υποσιτισµού. Στην απειλή της απόλυσης που ήρθε ως απάντηση, οι τριατατικοί 

απάντησαν µε απεργία στις 13 Απριλίου ακολουθούµενοι από άλλους κλάδους µε 

αποτέλεσµα η απεργία να εξελιχθεί σε πανυπαλληλική και να επεκταθεί και σε άλλες 

πόλεις. Τις επόµενες µέρες έκλεισαν τα γραφεία πολλών Ταµείων, του Οργανισµού 

Λιµένος Πειραιώς, του ΙΚΑ κ.ο.κ. Η κυβέρνηση Τσολάκογλου τήρησε ανυποχώρητη 

στάση, επιστρατεύοντας τους εργαζόµενους και συλλαµβάνοντας τους ηγέτες της 

απεργίας. Παρόλα αυτά, η «Κεντρική Πανυπαλληλική Επιτροπή (ΚΠΕ)» που 

βρισκόταν υπό την καθοδήγηση του ΕΑΜ, έπεισε τους απεργούς να συνεχίσουν και η 

κυβέρνηση υποχώρησε απελευθερώνοντας τους συλληφθέντες και εντάσσοντας την 

παροχή τροφίµων στη µισθοδοσία για τις δηµόσιες υπηρεσίες.  

Το υπόλοιπο του 1942 σηµειώθηκαν νέες απεργίες. Στις 16 Ιουνίου οι 

µισθωτοί Αθήνας και Πειραιά κήρυξαν απεργία µε την καθοδήγηση της Επιτροπής 

Συνεργαζοµένων Εργατοϋπαλληλικών Συνεταιρισµών (ΕΣΕΥΣ) και διαδήλωσαν 

στους δρόµους της Αθήνας απαιτώντας τη λειτουργία περισσότερων λαϊκών εστιών. 

Τα αιτήµατα τους έγιναν δεκτά και χορηγήθηκαν 500 τόνοι πληγούρι για τα συσσίτια. 

Την επιτυχία καρπώθηκε σε µεγάλο βαθµό το ΕΑΜ, το οποίο είχε την 

αποκλειστικότητα στον έλεγχο των απεργών αναζητώντας τρόπος να µεταµορφώσει 

τη λαϊκή δυσαρέσκεια σε πολιτικό αγώνα κατά του Άξονα. Στις 11 Σεπτεµβρίου έγινε 

µια ακόµα µαζική απεργία σε Αθήνα και Πειραιά· περίπου 15.000 απεργοί κατέβηκαν 

εκ νέου στους δρόµους ζητώντας βελτίωση µισθών, αποφυλάκιση των συλληφθέντων 
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απεργών αλλά και σταµάτηµα των εκτελέσεων. Η τελευταία αυτή τολµηρή προσθήκη 

στα αιτήµατα είναι ένδειξη αυτού που ένας ερευνητής της «αστικής» αντίστασης 

χαρακτήρισε «κοινωνικές αλυσιδωτές αντιδράσεις» µε συγκεντρωτικά 

αποτελέσµατα55 Στις εκδηλώσεις για το δεύτερο εορτασµό της επετείου του ΟΧΙ, που 

αποκτούσε πολλαπλάσια σηµασία λόγω των εξελίξεων στα µέτωπα και την ίδια τη 

χώρα, το ΕΑΜ κέρδισε ξανά τη µάχη των εντυπώσεων ενώ σηµειώθηκαν και οι 

πρώτες αψιµαχίες, όταν µαθητές και φοιτητές ξυλοκοπήθηκαν από Ιταλούς 

στρατιώτες µπροστά στο Πολυτεχνείο. Ένα µήνα αργότερα (17 Νοεµβρίου), κατά τη 

διάρκεια του πρώτου συλλαλητηρίου ενάντια στην πείνα, Γερµανοί στρατιώτες 

διέλυσαν στο ύψος της Βουλής ένα πλήθος 500 ατόµων που προσπαθούσε να φτάσει 

στη Βουλή και η Αστυνοµία εµπόδιζε τον κόσµο να πλησιάσει στο Πολιτικό Γραφείο 

του Λογοθετόπουλου.    

 

Αίµα στην αθηναϊκή άσφαλτο  

 

Το τρίτο δεκαήµερο του ∆εκεµβρίου 1942 πραγµατοποιήθηκε η µεγάλη 

απεργία την οποία είχε εξαγγείλει το ΕΑΜ λόγω της φήµης πως η κυβέρνηση 

Λογοθετόπουλου θα προχωρούσε σε πολιτική επιστράτευση εργατών. Στις 22 

∆εκεµβρίου σχεδόν 40.000 άτοµα –εργάτες, δηµόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές και 

µαθητές– κατέβηκαν στο δρόµο ενώ για πρώτη φορά υπήρχε πρόνοια για 

συγκρότηση οµάδων περιφρούρησης. Οι διαδηλωτές συνέκλιναν από τους κεντρικούς 

δρόµους προς την Πατησίων και άρχισαν να κατευθύνονται προς το Πολυτεχνείο µε 

σκοπό να φτάσουν στο Υπουργείο Εργασίας που στεγαζόταν τότε στο µέγαρο 

Λογοθετόπουλου, γωνία Τοσίτσα και Μπουµπουλίνας. Οι πρώτες ζώνες 

αστυφυλάκων απωθήθηκαν εύκολα, κοντά στο Αρχαιολογικό Μουσείο όµως, έγιναν 

συµπλοκές ανάµεσα στην περιφρούρηση και µια οµάδα της Ειδικής Ασφάλειας. Τα 

«όπλα» των διαδηλωτών ήταν πλάκες πεζοδροµίων και κοµµάτια µαρµάρων από τον 

ακάλυπτο χώρο του Αρχαιολογικού Μουσείου: «Από τον κύριο κορµό της διαδήλωσης 

ξεχώρισε µια µεγάλη οµάδα. Ήταν υφαντουργοί από τη Νέα Ιωνία, µαζί µε φοιτητές και 

φοιτήτριες. Άρπαξαν πέτρες και τούβλα που βρίσκονταν σωριασµένα κοντά στον τοίχο 

του Μουσείου και ανάγκασαν τον αξιωµατικό της Ασφάλειας να το βάλει στα πόδια για 

                                                 
55 Σεµελέν Ζακ, Άοπλοι απέναντι στον Χίτλερ. Η αντίσταση των πολιτών στην Ευρώπη 1939-1943 (µτφ. 
Χριστίνα Ξανθοπούλου). Χατζηνικολή, Αθήνα 1993, σ. 141. 
 



 27

να γλιτώσει από το βέβαιο λυντσάρισµα που τον περίµενε»56. Όταν η κεφαλή της 

πορείας έστριψε στην Μπουµπουλίνας, χωρίς οι φρουροί του Υπουργείου να κάνουν 

χρήση πυρός, ιταλικά αποσπάσµατα από την Τοσίτσα άρχισαν ριπές στον αέρα και 

κατά βούληση. Στη Ζαΐµη, ο φοιτητής ∆ηµήτριος Κωνσταντινίδης τραυµατίστηκε 

θανάσιµα από έναν Ιταλό λοχία, όταν ένα τζιπ της Καραµπινιερίας µπήκε σφήνα στην 

οµάδα των φοιτητών που προσπαθούσαν να ξαναβγούν στη Μπουµπουλίνας57. Ήταν 

ο πρώτος νεκρός σε διαδήλωση στην κατεχόµενη Αθήνα. 

Τις επόµενες βδοµάδες θρυαλλίδα για την κλιµάκωση των διαµαρτυριών 

στάθηκε η επίσηµη γνωστοποίηση της απόφασης των δυνάµεων Κατοχής «περί 

υποχρεωτικής εργασίας του αστικού πληθυσµού της Ελλάδας»58. Αν και το διάταγµα 

είχε προβλεπτικό χαρακτήρα, έδινε διαφορετική εντύπωση και προκάλεσε κύµα 

αναταραχής. Στις 24 Φεβρουαρίου δόθηκε η πρώτη µάχη για τη µαταίωση των 

σχεδίων των κατακτητών µε συνδυασµένες απεργίες και διαδηλώσεις στο κέντρο της 

Αθήνας. Η επιλογή της ηµέρας δεν ήταν άσχετη µε την ίδρυση της ΕΠΟΝ την 

προηγούµενη ηµέρα (ή την ηµέρα του Κόκκινου Στρατού, σύµφωνα µε τους 

Γερµανούς)59. Στόχοι των περίπου 60.000 συγκεντρωµένων ήταν διάφορες δηµόσιες 

υπηρεσίες, το Εργατικό Κέντρο και φυσικά το Υπουργείο Εργασίας στο οποίο οι 

διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλλουν για να κάψουν τους ονοµαστικούς 

καταλόγους αλλά απωθήθηκαν από αστυνοµικούς και Ιταλούς καραµπινιέρους. 

Εκείνη την ηµέρα σηµειώθηκαν εκτεταµένες συµπλοκές µε πρωτοπόρες «φοιτητικές 

οµάδες, έτοιµες να χτυπήσουν ή να χτυπηθούν»60. Για πρώτη φορά σε διαδήλωση 

                                                 
56 Λιναρδάτος Κώστας, «Η µεγάλη διαδήλωση του λαού της Αθήνας», Εθνική Αντίσταση τχ. 3 
(∆εκέµβρης 1962), σ. 250 κ.έ.  
57 Κέδρος Ανδρέας, Η Ελληνική Αντίσταση 1940-44. Θεµέλιο, Αθήνα 1976, τ. Α’, σ. 236 // 
Λιναρδάτος, σ. 251 // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου ∆ηµήτρη 
Κωνσταντινίδη (383/ΜΑ/1942). Ένας ακόµη νεκρός διαδηλωτής φαίνεται να είναι ο 32χρονος 
επιπλοποιός Νικόλαος Βυθούλκας ο οποίος καταχωρήθηκε την ίδια ηµέρα ως «φονευθείς» µε 
«πολλαπλά τραύµατα κοιλίας και αριστερού ηµιθωρακίου» (Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου, αρ. 
335/ΜΒ/1942) 
58 Στις 19 Φεβρουαρίου το διάταγµα του στρατηγού Speidel όριζε πως «Έκαστος κάτοικος της 
Ελλάδας, ηλικίας 16-45 ετών υποχρεούται, εάν το απαιτήσουν οι περιστάσεις να αναλάβει 
υποδεικνυοµένην εις αυτόν εργασίαν δια τας γερµανικάς και ιταλικάς υπηρεσίας. Οι άνδρες είναι 
υποχρεωµένοι να εργάζονται έξω του τόπου της µονίµου κατοικίας, συγκροτηµένοι εις συµβιωτικάς 
οµάδας στρατοπέδου» (Κέδρος, τ. Α, σ. 238). 
59 Στις 23 Φεβρουαρίου του 1943, σε ένα σπιτάκι στην οδό ∆ουκίσσης Πλακεντίας στους 
Αµπελοκήπους, ιδρύθηκε το διάδοχο σχήµα του «ΕΑΜ Νέων», η «Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση 
Νέων (ΕΠΟΝ)» στην οποία συνενώθηκαν οι οργανώσεις «Οµοσπονδία Κοµµουνιστικών Νεολαιών 
Ελλάδος (ΟΚΝΕ)», «Λεύτερη Νέα», «Θεσσαλικός Ιερός Λόχος», «Σοσιαλιστική Επαναστατική 
Πρωτοπορία Ελλάδος (ΣΕΠΕ)» κ.α. (Βλ. Ανταίος Πέτρος, Συµβολή στην Ιστορία της ΕΠΟΝ. 3 Τόµοι. 
Καστανιώτης, Αθήνα // Ζορµπαλάς Σταύρος, ΕΠΟΝ. Τραγουδούσαν και πολεµούσαν για τη λευτεριά. 
∆ελφίνι, Αθήνα, 1994).      
60 Σούτζος ∆ηµήτριος, Η Αθήνα στην Εθνική Αντίσταση. Αθήνα 1959, σ. 7 
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ένοπλες οµάδες ανακατεµένες µε το πλήθος που, υποτίθεται, απάντησαν µε 

περίστροφα στα πυρά των κατακτητών61. Στη Βασιλίσσης Σοφίας, στη µεγάλη 

συγκέντρωση 3000 ατόµων –ανάµεσά τους και 200 ανάπηροι– τραυµατίστηκε 

θανάσιµα στο θώρακα ο ∆ιονύσης ∆ηµακόπουλος62 ενώ 59 ακόµα άτοµα 

τραυµατίστηκαν σοβαρά από πυροβόλα όπλα63. Την ίδια µέρα σκοτώθηκε στο 

Παγκράτι από τους καραµπινιέρους ο µαθητής του Ε’ Γυµνασίου Αθηνών 

(Εξάρχεια), Γιάννης ∆ρακόπουλος64. Σε αντίδραση για το θάνατο του, οι µαθητές 

δήλωσαν αποχή από τα µαθήµατά τους. Την τελευταία βδοµάδα του Φεβρουαρίου 

είχαν κινητοποιηθεί στην Αθήνα περισσότεροι από 200.000 άνθρωποι, κάτι που 

ανάγκασε την κυβέρνηση να «παγώσει» το διάταγµα της επιστράτευσης και να 

υποσχεθεί αυξήσεις µισθών.  

   Καµία παροχή δε µπορούσε να εκτονώσει την κατάσταση. Την Τετάρτη 5 

Μαρτίου επαναλήφθηκε η µάχη της ασφάλτου: Την καθορισµένη ώρα και παρά το 

τσουχτερό κρύο και την κατάσταση πολιορκίας εκείνου του πρωινού, χιλιάδες 

άνθρωποι (10.000 κατά τη µετριοπαθέστερη, 200.000 κατά την πιο υπερβολική 

εκδοχή) ξεχύθηκαν από τα σηµεία προσυγκέντρωσης –Πλατεία Κάνιγγος, Οµόνοια, 

Μοναστηράκι, Μητρόπολη, Εξάρχεια– στην Πανεπιστηµίου αντιµετωπίζοντας 

πραγµατικά πυρά. από Αστυνοµία, Χωροφυλακή, Ιταλούς Καραµπινιέρους και 

Γερµανούς που είχαν διαταγή να εµποδίσουν την κίνηση του πλήθους προς το 

Υπουργείο Εργασίας. Σκληρές οδοµαχίες, πετροπόλεµος και χειροβοµβίδες 

συγκλόνισαν ξανά τους δρόµους γύρω από το Πολυτεχνείο κάνοντας τους πάντες να 

παρατηρήσουν µε θαυµασµό πως «αυτή η νεολαία δε διαλύεται πια ούτε από άρµατα 

µάχης»65 Εκείνη την ηµέρα που «το έπος της Πίνδου ξανάζησε µέσα εις τας Αθήνας» 

(Γατόπουλος), έπεσαν νεκροί 13 διαδηλωτές και 134 τραυµατίστηκαν66. Από τους 

                                                 
61 Κέδρος, τ. Α, σ.16. Ο Κέδρος αναφέρεται στην περιφρούρηση της διαδήλωσης ως «ΟΠΛΑ», χωρίς 
να προσδιορίζει την πηγή του –που µπορεί να είναι η προσωπική του εµπειρία από τα γεγονότα. Κατά 
τη διάρκεια της διαδήλωσης της 5ης Μαρτίου, οι γερµανικές εκθέσεις κάνουν λόγο για αρκετούς 
αστυνοµικούς τραυµατίες από πυροβόλα όπλα στην πλατεία Μοναστηρακίου και στα κεντρικά σηµεία 
συγκέντρωσης (KTB, Befehlshaber Sudgriechenland an Oberbefehlshaber Sudost, Ic-Br.B.Nr 
15229/43, 28.2.1943) 
62 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου ∆ιονύσιου ∆ηµακόπουλου 
(499/Γ/1943) 
63 Γατόπουλος ∆ηµήτριος, Ιστορία της Κατοχής. Συµπληρωµένη µε την ιστορία του παρανόµου τύπου 
της Εθνικής Αντιστάσεως. Μέλισσα, Αθήνα χ.χ., σ. 388 // Κέδρος, τ. Α, σ. 242. 
64 Γατόπουλος., σ. 389 όπου λανθασµένα ο ∆ρακόπουλος αναφέρεται ως ∆ηµακόπουλος // Αρχείο 
Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Γιάννη ∆ρακόπουλου (130/Ζ/1943) // εφ. 
Μαχητής, Μάρτιος 1943. 
65 Θεοτοκάς Γιώργος, Τετράδια Ηµερολογίου 1939-1953, Εστία, Αθήνα 2003, σ. 416. 
66 Ψαθάς ∆ηµήτριος, Αντίσταση, Εκδόσεις Μ. Ψαθά, Αθήνα 2002, σ. 75.   
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νεκρούς, γνωστά είναι τα ονόµατα του ανάπηρου ΕΑΜίτη Γιάννη Μαρινάκη67 και 

των Εδµόνδου Τορόν, φοιτητή του Πολυτεχνείου, Ανδρέα Μουρκούση από τη 

συνοικία του Ζωγράφου, Νικόλαου Κουκουβή, Παναγιώτη Σύριου, Ιωάννη Τσώνη 

και Νικ. Χαβαράνη68. Η Αστυνοµία άρχισε να συγκεντρώνει την οργή του κόσµου 

ενώ είκοσι ηµέρες αργότερα, ο εορτασµός της εθνικής επετείου µε συµβολικό 

στεφάνωµα των αγαλµάτων σε Προπύλαια και Πεδίον Άρεως πήρε τη µορφή νέας 

µαχητικής εκδήλωσης µε 2 ακόµη νεκρούς και 25 τραυµατίες69.  

 

Η τρίτη κατοχική κυβέρνηση Ράλλη (Απρίλιος 1943) 

 

Από τις αρχές του 1943 η ραγδαία άνοδος του κινήµατος αντίστασης µέσα και 

έξω από τις πόλεις επέβαλλε στις γερµανικές αρχές αλλαγή στη στοχοθεσία της 

προπαγάνδας τους. Η επίκληση του κοµµουνιστικού κινδύνου, όχι πλέον αυτού της 

ρωσικής στέπας αλλά εκείνου των ελληνικών βουνών, έβρισκε ευρύτερη απήχηση 

και πέρα από τους κύκλους των παραδοσιακά φιλογερµανών70. Η ανάληψη της δοτής 

πρωθυπουργίας τον Απρίλιο από ένα µάχιµο και έµπειρο πολιτικό παράγοντα, όπως ο 

Ιωάννης Ράλλης, απέδειξε πως οι Γερµανοί πέτυχαν να σπάσουν την 

αυτοσυγκράτηση του παλιού πολιτικού κόσµου, συµπυκνωµένη στην τακτική του 

«περιµένετε και θα δούµε», και να ξυπνήσουν το φόβο των µεταπελευθερωτικών 

πολιτικών εξελίξεων71. Από τούδε και στο εξής ο ελληνικός δοσιλογισµός έµπαινε σε 

νέες βάσεις: Σε αντίθεση µε το µετριοπαθή προκάτοχό του, ο Ιωάννης Ράλλης 

διατύπωσε χωρίς περιστροφές στον ελληνικό λαό, πως ήταν αποφασισµένος να 

οδηγήσει τον κατοχικό κρατικό µηχανισµό σε µετωπική σύγκρουση µε τις 

«συµµορίες του ΕΑΜ», στην ύπαιθρο και στις πόλεις.  

Πρώτο βήµα ήταν να διεκδικηθεί ξανά η πρωτεύουσα από το ΕΑΜ. Οι 

µαζικές διαδηλώσεις έδειχναν πως η Αντίσταση διέθετε ισχυρότατα ερείσµατα στα 
                                                 
67 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Γιώργου Μαρινάκη 
(166/Ε/1943) 
68 Ανταίος Πέτρος, Χίλια Σκοτωµένα Παιδιά της ΕΠΟΝ. Εκδόσεις ΕΠΟΝ, Αθήνα 1986, σ. 15, 54 // εφ. 
Εµπρός, 25.3.1943.  
69 RW 40/130, Befehlshaber Sudgriechenland Ia Br, B, Nr 10878/43, Tagesmeldung 23.3.43, 
Tagesmeldung 26.3.1943. Γνωρίζουµε το όνοµα ενός µόνο διαδηλωτή ο οποίος έχασε τη ζωή του από 
χειροβοµβίδα [Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Σπυρίδωνος 
Στρατηγού (133/∆/1944)] // Θεοτοκάς, σ. 395 // Βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη Γ.Μ.  
70 Φλάισερ Χάγκεν, «Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή: ένα διφορούµενο όπλο». Στο: Σβορώνος 
Νίκος-Φλάισερ Χάγκεν (επιµ), ∆ικτατορία-Κατοχή-Αντίσταση. Πρακτικά Α’ ∆ιεθνούς Συνεδρίου 
Σύγχρονης Ιστορίας. Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ, Αθήνα 1989, σ. 364-366. 
71 Χονδρός Γιάννης, «Η Ελλάδα και η γερµανική Κατοχή». Στο: David Close (επιµ), Ο ελληνικός 
εµφύλιος πόλεµος 1943-1950. Μελέτες για την πόλωση. Φιλίστωρ, Αθήνα 2000, σ. 75-78. 
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εργοστάσια, τις δηµόσιες υπηρεσίες, προσβάσεις στα Σώµατα Ασφαλείας και, κατά 

τα φαινόµενα, µεγαλύτερο ανθρώπινο δυναµικό από αυτό που χρησιµοποιούσε στις 

µάχες του πεζοδροµίου. Και ήταν ακριβώς αυτή η «στενωτέρα πολιορκία της πόλεως» 

και η «εντατική του ΕΑΜ και του ΚΚΕ δράσις, υποστηριζόµενη και υπό των πάσης 

φύσεως εγκληµατιών και εν αυταίς ταις Αθήναις και τον Πειραιά και τα περίχωρα»72 

που δεν άφηνε περιθώρια χρονοτριβής. Θεωρώντας αρχικά πως έπρεπε να 

εξασφαλίσει την τάξη στην ίδια την πόλη, ο τρίτος και δυναµικότερος κατοχικός 

κυβερνήτης ανέπτυξε τα σχέδιά του για ίδρυση «Συντάγµατος Χωροφυλακής» µέσα 

στην Αθήνα73 και συγκρότηση τεσσάρων «Ταγµάτων Ευζώνων», τακτικών 

στρατιωτικών µονάδων, που θα αναλάµβαναν την αντιµετώπιση του εσωτερικού 

εχθρού και την «προστασία του κοινωνικού µας καθεστώτος»74. Ταυτόχρονα, έλυσε τα 

χέρια των ανδρών της Αστυνοµίας και της Χωροφυλακής διευρύνοντας το δικαίωµα 

χρήσης πυρός και απαλλάσσοντάς τους έτσι από κάθε ευθύνη για θανάτους, «όταν 

ενεργούνται συναθροίσεις παρά την απαγόρευσιν αυτών υπό της Αρχής, οι δε 

συναθροισθέντες καίπερ δεν εκτρέπονται εις έκτροπα, εν τούτοις εις πρόσκλησιν αυτής 

όπως διαλυθώσιν, αρνούνται να πράξωσι τούτο»75. 

 

Αναδιοργάνωση της ΚΟΑ (Απρίλιος 1943). Οργανωτικές αρετές και «σκληρή 

γραµµή» 

 

 Το βράδυ της παραµονής της ορκωµοσίας της κυβέρνησης Ράλλη (7 

Απριλίου), σα «δώρο» στη νέα κυβέρνηση, το ΚΚΕ οργάνωσε τη µαζική 

απελευθέρωση 56 κρατουµένων στελεχών του Κόµµατος από το νοσοκοµείο 

«Σωτηρία» ξεδιπλώνοντας για πρώτη φορά όλο το εύρος των προσβάσεών του στον 

κρατικό µηχανισµό. Με τη βοήθεια του παράνοµου µηχανισµού στα Σώµατα 

Ασφαλείας, οι κρατούµενοι πρώην Ακροναυπλιώτες βγήκαν σε χρόνο µηδέν από τα 

κελιά τους και σκορπίστηκαν σε γιάφκες σε ολόκληρη την πόλη για να αξιοποιηθούν 

αργότερα σε καίριες θέσεις στην Αντίσταση (βλ. Μέρος Β, Κεφάλαιο ΙΙ) 

Με βάση το νέο στελεχιακό δυναµικό, άλλαξε και η ηγεσία του ΚΚΕ στην 

Αθήνα. Νέος γραµµατέας της Επιτροπής Πόλης της ΚΟΑ, στη θέση του Κώστα 
                                                 
72 Ράλλης Ι. Γεώργιος, Ο Ιωάννης Ράλλης οµιλεί εκ του τάφου. Αθήνα 1947, σ. 35. 
73 ΦΕΚ 399 Α’/26.11.1943. Ν 962: «Περί καταργήσεως του Ανεξάρτητου Τάγµατος Χωροφυλακής 
και ιδρύσεως Συντάγµατος Χωροφυλακής Αθηνών».  
74 Ράλλης, σ. 59 
75 ΦΕΚ 123 Α’/ 11.5.1943. Ν. 29 «Περί περιπτώσεων καθ’ άς επιτρέπεται η χρήσις των όπλων υπό της 
∆ηµοσίας ∆υνάµεως» 
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Χατζήµαλη, ανέλαβε ο Βασίλης Μπαρτζιώτας («Φάνης»), παλιό και ικανό στέλεχος, 

γνωστός για την αφοσίωσή του στη σκληρή γραµµή και τις µεγάλες οργανωτικές του 

αρετές76. Το Γραφείο της ΕΠ συµπλήρωσαν 11 ακόµη δοκιµασµένα στελέχη: Σπύρος 

Καλοδίκης (οργανωτικός γραµµατέας), Καίτη Νισυρίου, ∆ηµήτρης Παπαρήγας, 

Ηλέκτρα Αποστόλου (υπεύθυνη διαφώτισης, δολοφονήθηκε από την Ειδική 

Ασφάλεια στις 25 Ιουλίου 1944), Βασίλης Μαρκεζίνης (γραµµατέας του ΕΑΜ 

Αθήνας), Σπύρος Κωτσάκης (υπεύθυνος του ΕΛΑΣ), Γιώργος Ανδρεόπουλος 

(εκτελέστηκε το 1943), Γιάννης Ποτήρης, Βασίλης Σκαρέας (εκτελέστηκε το 1943), 

Γιώργος Κότσιρας (δολοφονήθηκε από την Ειδική Ασφάλεια τον Ιούλιο του 1944) 

και Στέφανος Γκιουζέλης77.  

Το νέο ηγετικό σχήµα έφερε νέα πνοή: Προκρίθηκε νέα, πιο ευέλικτη 

οργανωτική µορφή σε αντικατάσταση του δυσλειτουργικού σχήµατος µε τις δεκάδες 

«γκρούπες» και «υπαχτίδες», σύµπτωµα προσήλωσης σε προκατοχικές αντιλήψεις: η 

Αθήνα χωρίστηκε σε 10 Αχτίδες, κάθε µια από τις οποίες αντιστοιχούσε στον 

αντίστοιχο «Τοµέα» για το ΕΑΜ και την ΕΠΟΝ. Επτά από αυτές τις Αχτίδες (3η, 4η, 

5η, 6η, 7η, 8η, 9η) ήταν συνοικιακές –αντιστοιχούσαν δηλαδή σε γεωγραφικές 

ενότητες– και τρεις εκπροσωπούσαν τους Εργάτες (1η «Εργατική» Αχτίδα Κέντρου), 

τους ∆ηµοσίους Υπαλλήλους (2η) και τη Σπουδάζουσα (10η). Οι Αχτίδες 

αποτελούνταν από Κοµµατικές Οργανώσεις Βάσης (ΚΟΒ), είτε οµοιοεπαγγελµατικές 

είτε συνοικιακές. Αντίστοιχο σχήµα µε έξι αχτίδες (πέντε τοπικές και µία «εργατική») 

εφαρµόστηκε και στον Πειραιά78 Ο έλεγχος στις εξωκοµµατικές οργανώσεις 

επεκτάθηκε, τα πλάνα της στρατολογίας έγιναν πιο φιλόδοξα ενώ καταβλήθηκε 

προσπάθεια για συχνότερες συνεδριάσεις (αχτίφ) των συλλογικών οργάνων, στα 

πλαίσια µιας «κολεκτιβίστικης» νοοτροπίας. Είναι χαρακτηριστικό των προσπαθειών 

για ποσοτική και ποιοτική άνοδο πως ενώ, στα τέλη Απριλίου υπήρχαν στην Αθήνα 

µόλις 2.700 οργανωµένοι κοµµουνιστές, τον Οκτώβριο του 1944 η ΚΟΑ ξεπερνούσε 

τα 30.000 µέλη79.               

Η καινούρια κοµµατική ηγεσία επιτέθηκε µε σφοδρότητα στην κυβέρνηση 

«δολοφόνων» και στον «πεµπτοφαλαγγιτισµό των γκεσταπίτικων εντύπων»80 

                                                 
76 Αναλυτικά για τη ζωή και τον κοµµατικό του βίο προ, κατά τη διάρκεια και µετά τον πόλεµο, βλ. 
Μπαρτζιώτας Βασίλης, Εξήντα Χρόνια Κοµµουνιστής. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1990.  
77 Μπαρτζιώτας, Αδούλωτη Αθήνα, σ. 96-97. 
78 Κεπέσης Νίκανδρος, Ο Πειραιάς στην Εθνική Αντίσταση. Σύνδεσµος ∆ήµων περιοχών Πειραιά-
∆υτικής Αττικής. Αθήνα 1988, σ. 205-209. 
79 Μπαρτζιώτας, Αδούλωτη Αθήνα, σ. 98-99. 
80 Ριζοσπάστης, 25.5.1943, 10.6.1943. 
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µετουσιώνοντας ταυτόχρονα τη λαϊκή δυσαρέσκεια από τα πρώτα αντίποινα στην 

ύπαιθρο σε νέες κινητοποίησεις. Σε αντίδραση για την πρόσφατη εκτέλεση των 106 

κοµµουνιστών στο Κούρνοβο (3 Ιουνίου 1943), δηµόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές και 

εργαζόµενοι πραγµατοποίησαν συγκέντρωση στις 25 Ιουνίου µε ελληνικές και 

µαύρες σηµαίες πένθους ενώ ακόµα και αστυνοµικοί υπάλληλοι απέργησαν για να 

αποφύγουν σύγκρουση µε τους διαδηλωτές. Νωρίς το πρωί χτύπησαν οι καµπάνες της 

Καπνικαρέας και λίγο αργότερα η πορεία δέχτηκε την επίθεση Ιταλών 

µοτοσικλετιστών και Γερµανών στρατιωτών στους δρόµους γύρω από την Οµόνοια 

και το Σύνταγµα. Ο «ανταρτοπόλεµος» συνεχίστηκε έως τις δύο το µεσηµέρι µε 

νεκρούς και τραυµατίες. Στην οδό Πραξιτέλους 1, κοντά στον Άγιο Γεώργιο 

Καρύτση, τραυµατίστηκε θανάσιµα από ριπή πολυβόλου µια ΕΠΟΝίτισσα81. Ιταλικές 

αναφορές εκτίµησαν πως πάνω από 100.000 άτοµα συµµετείχαν ενεργητικά στα 

γεγονότα επισηµαίνοντας πως ο πληθυσµός είχε στραφεί πλέον αποφασιστικά 

εναντίον του κατοχικού καθεστώτος. Οι γερµανικές εκθέσεις απέδιδαν τις 

εκδηλώσεις σε προπαγάνδα «των κοµµουνιστών και των Συµµάχων» και ερµήνευαν 

την επιµονή σε συλλαλητήρια σαν επιµελή προσπάθεια του ΕΑΜ να καταπονήσει τις, 

έτσι κι αλλιώς, απρόθυµες ιταλικές δυνάµεις στα αστικά κέντρα82. ∆ε δίστασαν δε να 

παραδεχτούν πως το 65% των υπαλλήλων και σχεδόν το σύνολο των φοιτητών είχαν 

υπακούσει στα κελεύσµατα του ΕΑΜ. Στο άλλο στρατόπεδο, θριαµβολογώντας για 

την «πρώτη απευθείας ανοιχτή σύγκρουση [των Αθηναίων] µε τον κατακτητή», ο 

Μπαρτζιώτας υπογράµµισε πως η δυναµική των γεγονότων είχε ξεπεράσει τις 

προσδοκίες της και κατέληγε πως αφενός «πρέπει να δίνουµε διέξοδο στη δηµιουργική 

πρωτοβουλία του λαού», αφετέρου «οι χιλιάδες λαού να καθοδηγούνται µε στρατιωτικό 

πνεύµα ώστε να πραγµατοποιούνται ’’αιφνιδιασµοί’’ και ’’ελιγµοί’’»83.   

Αφορµή για τη µεγαλύτερη ως τότε άσκηση πραγµατικών πυρών, έδωσε τον 

επόµενο µήνα η απόφαση για επέκταση της βουλγαρικής ζώνης Κατοχής στην 

Κεντρική Μακεδονία. Εξαντλώντας τις δυνατότητες προπαρασκευής, η ΚΟΑ 

οργάνωσε τη µεγαλύτερη καµπάνια διαφώτισης και όρισε µέρα παλλαϊκής 

κινητοποίησης και γενικής εργατοϋπαλληλικής απεργίας την 22α Ιουλίου. Το πρώτο 

φως της ηµέρας απέδειξε πως η Γενική Πολιτική Απεργία είχε τεράστια επιτυχία. 

Όλα σχεδόν τα καταστήµατα ήταν κλειστά. Στις 10.00 οι διάσπαρτες οµάδες γύρω 
                                                 
81 Ήταν η Ελένη Παπαγεωργίου από τον Κολωνό που αργότερα εξέπνευσε στον Ευαγγελισµό 
(Μπαρτζιώτας, Αδούλωτη Αθήνα, σ. 130-131). 
82 KTB, Befehlshaber Sudgriechenland an Oberbefehlshaber Sudost, Ic-Br.B.Nr 15229/43, 28.2.1943 
83 ΚΟΑ, Εσωκοµµατικό ∆ελτίο, αρ. 6/1.7.1943. 
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από την Οµόνοια σχηµάτισαν ένα ανθρώπινο ποτάµι 60.000 ατόµων που ξεχύθηκε 

στην Πανεπιστηµίου τραγουδώντας αντάρτικα τραγούδια και κρατώντας πλακάτ και 

σηµαίες. Μια δεύτερη οµάδα κατέβηκε από την Πλατεία Εξαρχείων και ενώθηκε µε 

την κυρίως διαδήλωση στο ύψος της Θεµιστοκλέους ενώ άλλες οµάδες συνέρρεαν 

πλευρικά από τους γύρω δρόµους. Συµπλοκές µε τις δυνάµεις Ασφαλείας 

γενικεύτηκαν σε όλο το κέντρο της Αθήνας ενώ η κυρίως διαδήλωση πνίγηκε στο 

αίµα όταν στο ύψος του Οφθαλµιατρείου στην οδό Οµήρου επενέβησαν γερµανικά 

άρµατα µάχης84. Πηγές της Ασφάλειας –που αντιπροσωπεύουν τη µετριοπαθέστερη 

εκδοχή– υπολογίζουν 59 νεκρούς και τραυµατίες από πυροβόλα όπλα και 

χειροβοµβίδες, διακοµισθέντες σε διάφορα νοσοκοµεία ή σπίτια85   

 

«Αδέλφια» και «παλιόσκυλα»: Νεκροί και στοχοποίηση των Σωµάτων Ασφαλείας   

 

Η ανοιχτή σύγκρουση µε το καθεστώς Κατοχής στους αθηναϊκούς δρόµους 

τροφοδότησε την συνθηµατολογία της Αντίστασης µε τα πρώτα παραδείγµατα 

αυτοθυσίας. Οι νεκροί των κινητοποιήσεων του 1943 αναδεικνύονταν αµέσως σε 

σύµβολα της κλιµάκωσης του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα εγκαινιάζοντας 

ταυτόχρονα µια εξελισσόµενη διαδικασία ανάδειξης ηρώων και απαθανατισµού 

σηµείων µέσα στον αστικό χώρο. Είναι ενδεικτικό πως, τις νύχτες, συνεργεία του 

ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ αφαιρούσαν τις πινακίδες των δρόµων όπου είχαν σκοτωθεί 

διαδηλωτές και τοποθετούσαν συµβολικά νέες µε τα ονόµατα των νεκρών («Οδός 

Μήτσου Κωνσταντινίδη», «Οδός Γιάννη ∆ρακόπουλου» κ.ο.κ.). Την επόµενη κιόλας 

                                                 
84 Για την πιο ζωντανή περιγραφή των γεγονότων της 22ας Ιουλίου βλ. Καρρά Μαρία, ΕΠΟΝίτισσα. 
Στους δρόµους και στις γειτονιές της Αθήνας. ∆ωρικός, Αθήνα 1982, σ. 79-85 // Φουσκάκης Γ. Γιάννης, 
Οδοιπορικό. Εκδόσεις 70-Πλανήτης, Αθήνα 1982, σ. 70-73 // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σ.Κ. 
(ΕΠΟΝ Βύρωνα)  
85 ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά 1943-1953, Έγγραφα Ειδικής Ασφάλειας (1943): 
«Κατάστασις ονοµαστική των φονευθέντων και τραυµατισθέντων κατά την απεργίαν της 22ας Ιουλίου 
1943», χ.χ. Από όσους έχασαν τη ζωή της σε αυτή τη µεγαλειώδη διαδήλωση, αντιµετωπίζοντας 
άοπλοι τα γερµανικά άρµατα µάχης, γνωρίζουµε µόνο πέντε: Σκοτώθηκαν οι σπουδαστές του 
Πολυτεχνείου Θωµάς Χατζηθωµάς και Θανάσης Τεριακής, οι µαθήτριες Παναγιώτα Σταθοπούλου 
(που καταπλακώθηκε από το γερµανικό άρµα) και Κούλα Λίλη, η εργάτρια Όλγα Μπακόλα που 
δέχθηκε 17 σφαίρες από τον οδηγό του άρµατος και πέθανε στο νοσοκοµείο πέντε µέρες αργότερα και 
ο ανάπηρος Αντώνης Παπαδοσταυράκης, όλοι µέλη του ΕΑΜ και της ΕΠΟΝ [Μπαρτζιώτας, 
Αδούλωτη Αθήνα, σ. 136-138 // Ανταίος Πέτρος, Χίλια Σκοτωµένα Παιδιά της ΕΠΟΝ, σ. 18-20 // 
Αρχείο Ληξιαρχείο ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου Θανάση Τεριακή (210/∆/1943), 
Θωµά Χατζηθωµά (211/∆/1943), Παναγιώτας Σταθοπούλου (303/Ι/1943), Θεωνά Μαυροµµατίδη 
(212/∆/1943)].  Πηγές του παράνοµου Τύπου του ΕΑΜ ανέφεραν 53 νεκρούς και 283 τραυµατίες που 
διακοµίστηκαν σε νοσοκοµεία και σε σπίτια. Επίσης, αν και ακριβείς αριθµοί δεν υπάρχουν, 
περισσότεροι από 300 διαδηλωτές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν είτε στις γερµανοκρατούµενες 
Στρατιωτικές Φυλακές Αθηνών (τα λεγόµενα «Παραπήγµατα» της λεωφόρου Βουλιαγµένης) είτε στις 
Φυλακές Καλλιθέας που ελέγχονταν από τους Ιταλούς. 



 34

του θανάτου του Μήτσου Κωνσταντινίδη, οι περαστικοί στο οδόστρωµα της οδού 

Ζαΐµη διάβαζαν µε την κόκκινη µπογιά της ΟΚΝΕ: «Εδώ δολοφονήθηκε στην 

διαδήλωση της 22/12/42 ο φοιτητής Μήτσος Κωνσταντινίδης. Μισήστε-εκδικηθείτε 

τους φασίστες». Οι κηδείες, ίσως επειδή δύσκολα µπορούσαν να τις απαγορεύσουν, 

εξελίσσονταν σε ανοιχτές αντικατοχικές εκδηλώσεις: Στις 7 Φεβρουαρίου 1943 

εκατοντάδες οργισµένοι φοιτητές πραγµατοποίησαν το µνηµόσυνο του 

Κωνσταντινίδη στον Άγιο Παντελεήµονα Αχαρνών ενώ η πάνδηµη κηδεία της 

Ελένης Παπαγεωργίου (που σκοτώθηκε στις 25 Ιουνίου) στον Άγιο Γεώργιο του 

Κολωνού ήταν ουσιαστικά η πρώτη αντιστασιακή εκδήλωση στη συνοικία. Η ίδια η 

τελετή του ενταφιασµού ήταν πράξη περιφρόνησης: Οι τρεις νεκροί ανάπηροι των 

διαδηλώσεων της 24ης Φεβρουαρίου και 5ης Μαρτίου, ∆ιονύσης ∆ηµακόπουλος, 

Γιάννης Μαρινάκης και Αντώνης Μοσχούδης ενταφιάστηκαν µε τιµές από τους 

συντρόφους τους στο προαύλιο του Γ’ Στρατιωτικού Νοσοκοµείου και του Γενικού 

Νοσοκοµείου (απέναντι από τη Μονή Πετράκη) για να µην πέσουν στα χέρια των 

Ιταλών, παρά τη ρητή απαγόρευση86   

      Η υπόδειξη των Σωµάτων Ασφαλείας ως άµεσα υπευθύνων της 

αιµατοχυσίας είναι ένα ακόµη νέο στοιχείο. Στο εκτεταµένο ρεπορτάζ του 

Ριζοσπάστη για τα γεγονότα της 5ης Μαρτίου, καταγγέλλεται για πρώτη φορά η 

«θρασύτητα των σιχαµερών αστυνοµικών οργάνων»87 Μερικές µέρες αργότερα, 

εαµικά έντυπα δηµοσίευσαν 26 ονόµατα «χαφιέδων» αξιωµατικών και ανδρών της 

Αστυνοµίας που «αιµατοκύλησαν το λαό της Αθήνας για λογαριασµό των κατακτητών 

και των λακέδων τους». Στο φύλλο 4 του Εµπρός (έκδοση του ΕΑΜ Αθήνας) τα 

ονόµατα των νεκρών της διαδήλωσης και των αστυνοµικών-θυτών τους 

προβάλλονται σε αντικριστά πλαίσια µε επίσης αντικριστές επικεφαλίδες: «∆εν σας 

ξεχνούµε ποτές τιµηµένοι ήρωες του λαού…ΟΥΤΕ ΚΑΙ ΕΣΑΣ ΠΑΛΙΟΣΚΥΛΑ» (µε 

κεφαλαία)88  Η εµπλοκή ελληνικών οργάνων στην καταστολή των διαδηλώσεων είναι 

αδιαµφισβήτητη πραγµατικότητα89 Στη µεγάλη διαδήλωση της 22ας Ιουλίου, δύο 

                                                 
86 ΙΑΥΕ, Φάκελος 11 «Κυβέρνηση Καϊρου 1943-44», υποφ. 11.3, «Έγγραφος διαµαρτυρία των 
αναπήρων δια πράξεις λαβούσας χώραν συνεπεία προσπαθείας του εορτασµού της Εθνικής Επετείου» 
[Απρίλιος 1943] όπου και η πληροφορία πως οι Ιταλοί κατέστρεψαν τους φρεσκοσκαµµένους τάφους 
//  Μούχαλος Αριστείδης, «Οι ανάπηροι πολέµου χαλάν τα σχέδια των Γερµανών». Εθνική Αντίσταση 
τχ.. 45 (Μάης 1985), σ. 96 
87 Ριζοσπάστης, 6.3.1943. 
88 Εµπρός, 25.3.1943 // Ελεύθερη Ελλάδα, 25.3.1943 
89 Είναι χαρακτηριστικό πως οι γερµανικές αναφορές χρεώνουν όλες τις απώλειες των διαδηλωτών της 
25ης Μαρτίου στην «επιλεκτική χρήση πυρός από πλευράς της ελληνικής Αστυνοµίας (RW 40/130, 



 35

αξιωµατικοί της Ειδικής Ασφάλειας –οι Νικόλαος Καίσαρης και Παναγιώτης 

Μεϊµάρης– φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί δύο φόνων όταν πυροβόλησαν από το 

σπίτι του Ράλλη προς τους συγκεντρωµένους90 Ίσως η πληροφορία να µην είναι 

λανθασµένη, καθώς ο Καίσαρης, µαζί µε τρεις άλλους υπαξιωµατικούς της 

Χωροφυλακής, προήχθησαν πράγµατι για τη συµβολή τους (ο Καίσαρης σε 

µοίραρχο) στην καταστολή της «ενόπλου διαδηλώσεως αναρχικών στοιχείων τη 22-7-

43»91 Και χωρίς πυροβολισµούς, η ολοφάνερη αλληλεγγύη στον κατακτητή ήταν 

επαρκέστατο τεκµήριο προδοτικής στάσης: Όταν στις 10-12 Μαρτίου 

πραγµατοποιήθηκε στον Άγιο Παύλο µνηµόσυνο για τους σκοτωµένους φοιτητές, ο 

ιερέας τηλεφώνησε στο ∆’ Αστυνοµικό Τµήµα πως στην εκκλησία «συγκεντρώθησαν 

κοµµουνιστές και γίνεται χαλασµός». Όταν οι αστυνοµικοί έφτασαν στο σηµείο, οι 

φοιτητές τους επιτέθηκαν µε καρέκλες και αυτοί έριξαν εκφοβιστικές βολές στον 

αέρα. Αµέσως κατέφτασαν Ιταλοί που έβαλλαν στο ψαχνό σκορπώντας τον πανικό 

ενώ αργότερα έφτασε και το Μηχανοκίνητο µε 100 άνδρες, όταν πια τα πράγµατα 

είχαν ηρεµήσει92 Στην αγεφύρωτη τάφρο ανάµεσα στο ΕΑΜ και στις ελληνικές 

δυνάµεις Ασφαλείας είχαν πέσει πλέον οι πρώτες σταγόνες αίµατος, στοιχείο που θα 

δροµολογούσε περαιτέρω εξελίξεις.          

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                            
Befehlshaber Sudgriechenland Ia Br, B, Nr 10878/43, Tagesmeldung 23.3.43, Tagesmeldung 
26.3.1943). 
90 Ριζοσπάστης, 10.8.1943. 
91 ΦΕΚ 283 Γ’/24.10.1943, 276 Γ’/21.10.1943. 
92 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας. Βιβλίο πρακτικών  τ. 10, συνεδρίαση 23ης Νοεµβρίου 
1945 (αρ. 1207), καταθέσεις Γιώργου Κουµουρά, Μανώλη Γλέζου. 
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ΜΕΡΟΣ Β’ 

ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ  

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΤΟ «ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ ΠΟΛΕΩΝ»: Ο ΕΛΑΣ ΑΘΗΝΑΣ-ΠΕΙΡΑΙΑ 

  

«Πολλές φορές τα όπλα µας είχανε για αορτήρα ένα γεµάτο 
κόµπους σκοινί, λιµάραµε τις σφαίρες µας για να τις ταιριάσουµε 

στα όπλα. Κοιµόµαστε σε τάφους, σε εγκαταλειµένες οικοδοµές και 
υπονόµους, καταµατωµένοι, ξυπόλητοι και µε µπαλωµένα ρούχα...» 

 

Λευτέρης Τσεκουράκης, ΕΛΑΣ Υµηττού.  

 

 

Τα πρώτα οργανωτικά βήµατα 

 

Πριν ακόµα ολοκληρώσει την ανασυγκρότησή κεντρικών και περιφερειακών 

οργάνων, η ηγεσία του ΚΚΕ επεξεργαζόταν σχέδια για συγκρότηση στρατιωτικής 

οργάνωσης. Την υψηλή εποπτεία της «στρατιωτικής δουλειάς» επωµίστηκαν ο ίδιος ο 

γραµµατέας του Κόµµατος, Γιώργος Σιάντος και ο Πέτρος Ρούσος οι οποίοι σε ειδική 

συνεργασία το ∆εκέµβριο κατέληξαν στις σχετικές εισηγήσεις για την 8η Ολοµέλεια 

της Κεντρικής Επιτροπής, ανάµεσα στις οποίες περιλαµβανόταν η αξιοποίηση της 

γνώµης όλων των µόνιµων αξιωµατικών που ανήκαν στο ΚΚΕ93. Αυτοί οι 

αξιωµατικοί –ανάµεσά τους ο ταγµατάρχης Νίκος Παπασταµατιάδης και ο απότακτος 

λοχαγός Θεόδωρος Μακρίδης (ο αργότερα «στρατιωτικός εγκέφαλος» του ΕΛΑΣ)– 

συναποτελούσαν την «Κεντρική Στρατιωτική Επιτροπή» που συνδεόταν µε την ΚΕ 

του ΕΑΜ µέσω του Θανάση Χατζή και µε την ΚΕ του ΚΚΕ –που ήθελε να έχει 

πλήρη εποπτεία του ενόπλου τµήµατος του Μετώπου– µέσω του Ακροναυπλιώτη 

Πολύδωρου ∆ανιηλίδη94. Όλες οι διαδικασίες σύνδεσης στρατιωτικών και 

κοµµατικών µηχανισµών περνούσαν από τα χέρια της ΚΟΑ και όλες οι διεργασίες 

που θα άλλαζαν τον χαρακτήρα της Εθνικής Αντίστασης πραγµατοποιούνταν σε 

παράνοµες συσκέψεις στη λιµοκτονούσα Αθήνα. Λίγο πριν τα Χριστούγεννα του 
                                                 
93 Ρούσος Πέτρος, Η Μεγάλη Πενταετία. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1979, τ. Α’, σ. 186-187   
94 Κωτσάκης, σ. 71-72 // Ο Πολύδωρος ∆ανιηλίδης ήταν προπολεµικά στέλεχος του ΚΚΕ, δραπέτης 
από τη Γαύδο το 1941 και µέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ από την ίδρυσή της (Ιωαννίδης, 
σ. 543)   
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1941, σε ένα µικρό σπιτάκι στον Κοπανά, πίσω από τη βίλλα της Ισιδώρας Ντάνκαν, 

ο Αντρέας Τζήµας γνωστοποίησε σε όλα τα µέλη της Επιτροπής Πόλης την απόφαση 

για το αντάρτικο αλλά και τη δηµιουργία ξεχωριστής «µαχητικής, στρατιωτικής 

οργάνωσης στην Αθήνα-Πειραιά», τοµέα που θα αναλάµβανε υπεύθυνα από πλευράς 

Κόµµατος ο Σπύρος Κωτσάκης95 Ξεχωριστή σύνδεση εγκατέστησε τους επόµενους 

µήνες ο ∆ανιηλίδης µε το Βαγγέλη Κουζινόπουλο που θα αναλάµβανε στρατιωτικός 

υπεύθυνος για τον Πειραιά96 Ο αβάφτιστος ακόµα στρατός ξεκινούσε µε γερή 

θωράκιση από κοµµατικά στελέχη και στόχο να µεταµορφώσει την Αθήνα σε έµπεδο 

των υποψήφιων αξιωµατικών του.      

Από τον Ιανουάριο του 1942 έως τις αρχές του 1943 συνδέθηκαν µε την ΚΕ 

του ΕΛΑΣ –όπως είχε µετονοµαστεί από την 8η Ολοµέλεια η Κεντρική Στρατιωτική 

Επιτροπή– αρκετοί µόνιµοι και έφεδροι αξιωµατικοί που διέµεναν στην Αθήνα και 

τον Πειραιά, ως επί το πλείστον άνθρωποι µε ροπή στις αριστερές ιδέες. Από τους 

πρώτους ήταν οι λοχαγοί Ιωάννης Παλάσκας, Γιώργος Καλλιανέσης, Γεώργιος 

Κατεµής, Βασίλης Κορνηλάκης, Στέλιος Ηλιάδης Σωτήρης Κυβέλος, Βαγγέλης 

Μονιάκης, Αλέκος Μανωλάκος, Ιωάννης Φουσκάκης –όλοι του πεζικού– και τρία 

µέλη της φιλοκοµµατικής οργάνωσης «Φίλοι του Λαού» που απαγκιστρώθηκε από 

την Προσωρινή ∆ιοίκηση στην οποία είχε προσκολληθεί: οι λοχαγοί  Στέφανος 

Παπαγιάννης (ΠΒ), Βασίλης Βενετσανόπουλος (ΠΖ) (ο οποίος, όντας οργανωµένος 

στο ΚΚΕ, είχε διατελέσει και λοχαγός στην Ανακτορική Φρουρά), Αλέκος 

Παπαϊωάννου (ΠΖ), ο ταγµατάρχης ∆ηµήτριος Κούκουρας (ΠΖ) κ.ά. Επίσης, οι 

έφεδροι υπολοχαγοί και ανθυπολοχαγοί Φοίβος και Σόλωνας Γρηγοριάδης –γιοι του 

απόστρατου βενιζελικού στρατηγού Νεόκοσµου Γρηγοριάδη– Γιώργος Μεταξάς, 

Βαγγέλης Κουρµούλης, Βασίλης Γρατσίας, Χάτζος Φλώρος (της αεροπορίας), Νίκος 

Αλεξίου, Κώστας ∆ηµητριάδης, Θεόδωρος Κάρλος, Νίκος Ροίδης, ∆ηµοσθένης 

Παπαχρήστου, ο ανάπηρος ταγµατάρχης (σε πολεµική διαθεσιµότητα) Θάνος 

                                                 
95 Κωτσάκης, σ. 71. Σύµφωνα µε τον ίδιο, η ονοµασία «Εθνικός Απελευθερωτικός Στρατός (ΕΛΑΣ)» 
µε την περίφηµη προσθήκη του Α-Απελευθερωτικός στην αρχική πρόταση «ΕΛΣ» δόθηκε σε µια 
σύσκεψη στους Αµπελοκήπους, στις 2 Φεβρουαρίου µε παρόντες τους Αντρέα Τζήµα, Θανάση Χατζή, 
Πολύδωρο ∆ανιηλίδη και τον ίδιο τον Κωτσάκη. Στα αποµνηµονεύµατά του, ο Πέτρος Ρούσος 
διεκδικεί την πατρότητα του «ΕΛΑΣ» ήδη από το ∆εκέµβριο, στην ειδική συνεργασία του µε το 
Σιάντο για την οποία έγινε λόγος παραπάνω (Ρούσος. τ. Α, σ. 187). Για την πατρότητα του ονόµατος 
τίποτα δε µπορεί να ειπωθεί µε βεβαιότητα. Σίγουρη είναι η πρωταγωνιστική παρουσία του Αντρέα 
Τζήµα τόσο στην προεργασία των σχεδίων όσο και στην πρακτική τους εφαρµογή, όπως απέδειξε 
σύντοµα µε την εµπιστοσύνη και την υποστήριξη του στον κατοπινό Άρη Βελουχιώτη (Φλάισερ, 
Στέµµα και Σβάστικα, τ. 1, σ. 229-232)      
96 Κουζινόπουλος Βαγγέλης, «Σχετικά µε τον ΕΛΑΣ Πειραιά». Εθνική Αντίσταση τχ. 47 (Σεπτέµβρης 
1985), σ. 21-22. 
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Αθηνέλλης, ο στρατιωτικός γιατρός Κώστας Ζωγράφος και αρκετοί ευέλπιδες 

Πρώτης και ∆ευτέρας Τάξεως οι οποίοι συνδέθηκαν µε το ΕΑΜ στο Πανεπιστήµιο 

και το Πολυτεχνείο στα οποία φοιτούσαν χωρίς εξετάσεις µε απόφαση της κατοχικής 

κυβέρνησης97. Η δουλειά στους έφεδρους αξιωµατικούς προχωρούσε και µέσω 

συνδέσεων µε συνδικαλιστικά σωµατεία, όπως η «Πανελλήνια Ένωση Εφέδρων 

Αξιωµατικών», η «Πανελλήνια Ένωση Εφέδρων Υπαξιωµατικών και Οπλιτών 

Πολέµου 1940-41»98 κ.ά.. Καθώς αντάρτικο στην ύπαιθρο ακόµα δεν υπήρχε, το 

δυναµικό των αξιωµατικών αξιοποιούνταν στην οργάνωση της Αθήνας. 

Ένα µήνα από την κυκλοφορία του ιδρυτικού σχηµατίστηκε ο πρώτος 

πυρήνας του ΕΛΑΣ Αθηνών από 85 µαχητές, άνδρες και γυναίκες. Αν και δυστυχώς 

δε γνωρίζουµε τίποτα για τη γεωγραφική κατανοµή ή την οργανωτική προέλευση 

αυτών των µαχητών, µπορούµε να λάβουµε υπόψη την παρατήρηση του Σπύρου 

Κωτσάκη πως ο ΕΛΑΣ αναπτυσσόταν αυτοδύναµα χωρίς να αποσπώνται µέλη από 

τις οργανώσεις του Κόµµατος ή της νεολαίας, όπως θα συνέβαινε αργότερα99. Το 

σίγουρο για τους πρώτους µαχητές ήταν πως δεν είχαν ούτε σουγιά και η αποστολή 

τους δε διέφερε από τις γνωστές  αντιστασιακές δραστηριότητες (αναγραφή 

συνθηµάτων στους τοίχους, συσσίτια, διανοµή προκηρύξεων κ.ο.κ.) ενώ τα µαθήµατα 

«στρατιωτικής» τέχνης εξαντλούνταν αρχικά σε δευτερεύοντα ζητήµατα. Μια 

18χρονη κοπέλα από την Κεφαλονιά, ήδη µέλος του Κόµµατος από το 1942, είχε το 

προνόµιο να ανήκει σ’ αυτήν την πρώτη οµάδα των 85 µαχητών: «Θυµάµαι πέρα στα 

Πατήσια ένα µεγάλο σπίτι αριστοκρατικό, διώροφο, που ήτανε ιδιόκτητο. Και στον 

επάνω όροφο, δύο γιατροί και νοσηλευτές µας κάνανε µαθήµατα Α’ Βοηθειών. Εκεί 

έµαθα να κάνω ενέσεις…Βρισκόσουνα σε µια µάχη κι έπρεπε να δώσεις βοήθεια σε 

έναν που τραυµατίστηκε. Αν δεν ήξερες τα βασικά, πώς θα τη δώσεις; Εγώ, το πρώτο 

µάθηµα που πήρα απ’ τον ΕΛΑΣ ήταν αυτό. Μετά είχαµε το γράψιµο, τη διανοµή 

προκηρύξεων κλπ.»100 Μικρή διαφοροποίηση στα καθήκοντα υπήρχε µόνο σε 

περίπτωση «ειδικών» αποστολών, όπως την προπαγάνδα και τη διανοµή 

προκηρύξεων µέσα στους εχθρικούς καταυλισµούς, όπως συνέβη ένα βράδυ του 1943 

µέσα στον περιφραγµένο ιταλικό στρατώνα του Άσυλου Ανιάτων στον Κορυδαλλό101 

                                                 
97 Κωτσάκης, σ. 74-75. 
98 Κεπέσης, σ. 140-144. 
99 Κωτσάκης, σ. 95 
100 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Μαρίας Κυριακίδου (ΕΛΑΣ Αθήνας) 29.2.2008 
101 Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, Ηχητικό Αρχείο ΠΕΑΕΑ Κοκκινιάς, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη 
Ξενοφώντα Σκουτέρη, ΕΛΑΣ Πειραιά. 
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 Ο νέος στρατός οργανώθηκε ταυτόχρονα από τα πάνω και από τα κάτω, µε 

την ανεκτίµητη βοήθεια κοµµατικών «µαντατοφόρων» στις συνοικίες. Η ΚΕ του 

ΕΛΑΣ χώρισε την Αθήνα σε πέντε υποτοµείς και τον Πειραιά σε δύο. Πυρήνες 

συγκροτούνταν µε συνοικιακή βάση για να εξελιχθούν αριθµητικά σε διµοιρίες, 

λόχους και τάγµατα και να «χωρέσουν» ακολούθως στις µεγάλες µονάδες που είχαν 

ήδη δηµιουργηθεί στα χαρτιά102 Το βασικό οργανωτικό σχήµα ακολουθούσε µικτό 

τριαδικό (τρεις διµοιρίες λόχος, τρεις λόχοι τάγµα, τρία τάγµατα σύνταγµα) και 

δυαδικό (δύο συντάγµατα ταξιαρχία). Οργανωτικός πυρήνας ήταν η οµάδα µε δύο 

στοιχεία (5+5+1 οµαδάρχης) και ακολουθούσε διµοιρία 33 ανδρών+1 διµοιρίτης103. 

Οι αριθµοί αυτοί ίσχυαν περισσότερο στα χαρτιά: «Στην αρχή λέγαµε οµάδα-

οµαδάρχης. ∆ηλαδή αν η διµοιρία ήτανε πάνω από 10-12 άνθρωποι, χωριζόταν σε 

οµάδες. Οµαδάρχης στη µία και οµαδάρχης στην άλλη. Και από πάνω τους ήταν ο 

διµοιρίτης. Μετά από τη ∆ιµοιρία, ερχότανε ο Λόχος. Κι από το Λόχο ερχότανε το 

Τάγµα.»104 Οργανωτικά, ο ΕΛΑΣ της πρωτεύουσας παρουσιάζει διαφορές µε τον 

ΕΛΑΣ του βουνού στα εξής σηµεία: α) ίσχυε το σχήµα Τάγµα-Σύνταγµα-Ταξιαρχία-

Σώµα Στρατού αντί για Τάγµα-Σύνταγµα-Μεραρχία-Οµάδα Μεραρχιών, β) η 

διοίκηση ήταν δυαδική αντί για τριαδική ενώ, αντί για µία, τρεις θέσεις καπετάνιου 

στα Συντάγµατα και τα Τάγµατα µε αντίστοιχο καταµερισµό ευθυνών (γ’ καπετάνιος 

ήταν υπεύθυνος της τροφοδοσίας, ο β’ ασχολείτο µε τον οπλισµό του τµήµατος, ο α’ 

ήταν ο κοµµατικός υπεύθυνος), γ) δεν υπήρχε «Εφεδρικός ΕΛΑΣ», σε αντίθεση µε το 

πλήθος των γραπτών πηγών που ισχυρίζονται κάτι τέτοιο θέλοντας (λόγω άγνοιας) να 

φέρουν τον ΕΛΑΣ Αθήνας στα µέτρα του αντάρτικου του βουνού. Επίσης, για λόγους 

που συνδέονται άρρηκτα µε τις γενεσιουργούς αιτίες της συγκρότησης ενός µυστικού 

στρατού στην πόλη, η άσκηση της στρατιωτικής διοίκησης και η διαπλοκή της µε την 

κοµµατική εξουσία υπάκουαν σε εντελώς διαφορετικές λογικές και αναγκαιότητες: η 

θέση του στρατιωτικού διοικητή ήταν µάλλον διακοσµητική σε αντίθεση µε αυτή του 

καπετάνιου που ασκούσε πραγµατική διοίκηση και «πολιτική» εποπτεία του 

τµήµατος. Οι καπετάνιοι –όλοι τους µέλη του Κόµµατος– καθοδηγούνταν από τους 

καπετάνιους της ανώτερης βαθµίδας και είχαν επίσης οριζόντια σύνδεση µε το 

ανάλογο κοµµατικό όργανο: οι καπετάνιοι λόχων και ταγµάτων µε την ΚΟΒ, οι 

καπετάνιοι συνταγµάτων µε την Αχτίδα κ.ο.κ. Τις ∆ιοικήσεις των Ταξιαρχιών τις 

                                                 
 
103 Κωτσάκης, σ. 95. 
104 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιάννη Κυριακίδη, ΕΛΑΣ Αθήνας. 
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«έβλεπε» ο καπετάνιος του Σώµατος Στρατού (Κωτσάκης) ο οποίος, ως µέλος της 

Επιτροπής Πόλης, έδινε µε τη σειρά του λόγο στον εκάστοτε Γραµµατέα της ΚΟΑ105. 

Τη µεγάλη οργανωτική εξάρτηση του ΕΛΑΣ Αθήνας από το Κόµµα επιβεβαίωνε 

εξάλλου η σταθερή µέχρι τέλους υπαγωγή στην ΚΕ του ΕΛΑΣ και όχι στο Γενικό 

Στρατηγείο.   

Στα πρώτα βήµατα, τα στελέχη ήταν «φυτευτά» και δεν προέρχονταν από τη 

βάση ενώ η στρατολογία δε διαφοροποιούνταν από τις πολιτικές οργανώσεις: «Όταν 

αρχίσαµε εδώ στη Νέα Σµύρνη, ήµαστε µου φαίνεται 7. Ο ένας ερχόταν από την 

καθοδήγηση, δηλαδή µας «κρατούσε» εµάς τους 6. Ήταν λοιπόν ένας κοµµατικός και 

τελικά αυτός έγινε καπετάνιος τάγµατος. Πολλαπλασιαστήκαµε. Η πρώτη µας δουλειά 

ήτανε αυτό που λέγαµε στρατολογία. Η στρατολογία γινόταν ως εξής: Ας υποθέσουµε 

ότι θέλαµε έναν Γιώργο που ήτανε γνωστός µας ή φίλος µας. Τον πλησιάζαµε. Αν 

βλέπαµε ότι είχε έφεση να ‘ρθει στον ΕΛΑΣ, τότε του κάναµε πρόταση µέσα στη 

διµοιρία, ας πούµε. Ψηφοφορία κανονική. Λέγαµε ναι κι ερχόταν αυτός. Επί ένα µήνα 

ήταν υπό δοκιµή»106. Αυτή η στρατολόγηση ακολουθούσε πολύ αργούς ρυθµούς 

αφού, σύµφωνα και µε τους ίδιους τους εµπνευστές, «ο λαός δεν είχε ακόµη νιώσει 

την αναγκαιότητα αυτού του µαχητικού οργάνου»107 Αργότερα, και για να καλυφθούν 

τα κενά, αξιοποιήθηκαν οι πολιτικές οργανώσεις και ιδιαίτερα η ΕΠΟΝ η οποία  

λειτούργησε έκτοτε ως βασική στρατολογική δεξαµενή: Μέχρι τον Αύγουστο του 

1943, από τους 21.984 ΕΠΟΝίτες της Αθήνας, οι 3.190 είχαν περάσει στα ένοπλα 

τµήµατα108. Στα 1944, µε την αύξηση των αναγκών στρατολόγησης (µετά και τις 

πρώτες απώλειες), επιτάθηκε το φαινόµενο της µαζικής µετακίνησης από τις 

πολιτικές οργανώσεις στα ένοπλα τµήµατα. Οι περισσότεροι προέρχονταν από τις 

τάξεις της µαχόµενης Νεολαίας. Στις ανατολικές συνοικίες, ο 6ος Τοµέας της ΕΠΟΝ 

έδωσε συνολικά 1.300 µαχητές109. Αποτέλεσµα ήταν ο µέσος όρος ηλικίας των 

µάχιµων του ΕΛΑΣ Αθήνας να µην ξεπερνά τα 20 χρόνια, συµπεριλαµβανοµένων 

των καπετάνιων ταγµάτων και λόχων110. Αυτή η αναντίρρητη πραγµατικότητα 

                                                 
105 Κωτσάκης, σ. 244-246. 
106 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιάννη Κυριακίδη, ΕΛΑΣ Αθήνας.  
107 Στ’ Άρµατα! Στ’ Άρµατα! Ιστορία της Εθνικής Αντίστασης. Γιαννίκος, Αθήνα [1964], τ. 3, σ. 139. 
108 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΣ της ΕΠΟΝ, Α 34,  «Συνοπτική οργανωτική έκθεση όλων των τοµέων της 
Αθήνας», 31.8.1944, χφ. πίνακας, 1φ.   
109 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΣ της ΕΠΟΝ, Α 38, «Οργανωτική κατάσταση Μήνα Οχτώβρη 1944, 6ου Τοµέα 
ΕΠΟΝ Αθήνας».  
110 Το 1944, η ηλικία των καπετάνιων όλων των Ταγµάτων δεν ξεπερνούσε τα 24 χρόνια, δηλαδή δεν 
είχαν υπηρετήσει στρατιώτες. Στο προσωπικό αρχείο του Γιάννη Κυριακίδη σώζεται µια χειρόγραφη 
ονοµαστική κατάσταση των ανδρών του 7ου Λόχου του Ι Τάγµατος Νέας Σµύρνης-Φαλήρου του 1ου 
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αντικατοπτρίζεται και στους αφορισµούς των αντιπάλων του ΕΛΑΣ, πως οι 

«κοµµουνιστές στην Αθήνα όπλιζαν 14χρονα παιδιά»111  Πρέπει να επισηµανθεί, 

τόσο για λόγους ακρίβειας αλλά και ως ενδεικτικό της µεγάλης σηµασίας που απέδιδε 

το ΕΑΜ/ΚΚΕ στην οργάνωση τµηµάτων του ΕΛΑΣ, πως όποιος εντασσόταν στον 

ΕΛΑΣ αποκοβόταν αυτόµατα από την οργάνωση από την οποία προερχόταν (ΕΑΜ, 

ΕΠΟΝ, Εθνική Αλληλεγγύη κ.ά.)112, ενδιαφέρουσα ίσως αντίφαση µε το γεγονός πως 

το πόστο που θα κατείχε κάποιος στον ΕΛΑΣ αντιστοιχούσε πάντοτε στην 

προηγούµενη κοµµατική ή εαµική υπευθυνότητά του: Ένας τοµεάρχης (γραµµατέας 

τοµέα) της ΕΠΟΝ στον ΕΛΑΣ Αθήνας γινόταν αυτόµατα καπετάνιος συντάγµατος113, 

ένας γραµµατέας αχτίδας (του Κόµµατος) καπετάνιος ταξιαρχίας κ.ο.κ.    

Ακολουθώντας τις κοµµατικές προτεραιότητες ο ΕΛΑΣ Αθήνας δεν υπήρχε 

έξω από τους πολιτικούς-συνδικαλιστικούς αγώνες. Η επίσηµη «πρώτη» των 200 

περίπου µαχητών πραγµατοποιήθηκε στις 16 Ιουνίου 1942, κατά τη διάρκεια µιας 

διαδήλωσης για εργατικά συσσίτια. Στην προσυγκέντρωση στη Μητρόπολη και την 

πορεία στο Σύνταγµα, πήρε µέρος όλος ο ΕΛΑΣ συντεταγµένος και µε επικεφαλής το 

Σπύρο Κωτσάκη, ως πλαγιοφυλακή και εµπροσθοφυλακή της συγκέντρωσης. 

Ορίστηκαν µάλιστα σταθµοί διοίκησης, σύνδεσµοι και κλιµακωτά ραντεβού για τις 

αναφορές, απόδειξη πως η ηγεσία είχε συναίσθηση των ιδιόµορφων πλαισίων 

δράσης, προσπαθούσε µολαταύτα να εµφυσήσει στρατιωτικό πνεύµα στους άνδρες114 

Σε όλες τις κινητοποιήσεις του 1943, ΕΛΑΣίτες έπαιρναν ενεργά µέρος στη 

διαφώτιση, στα συνεργεία διανοµής προκηρύξεων και στις ίδιες τις διαδηλώσεις ως 

πλαγιοφυλακή ή εµπροσθοφυλακή. Χαρακτηριστικό της κυρίαρχης «στρατιωτικής» 

                                                                                                                                            
Συντάγµατος του ΕΛΑΣ (Οκτώβριος 1944). Από τους 205 εγγεγραµµένους µαχητές του λόχου, οι 84 
είναι ηλικίας 16 έως 24 ετών (Κυριακίδης Γιάννης, Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας 1941-1945. Το Ι/1 
Τάγµα του ΕΛΑΣ της Αθήνας και το αρχείο του. Νέα Σµύρνη, Αθήνα 1985, σ. 310-323).  
111 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Βιβλίο πρακτικών 10 (1946), συνεδρίαση 21ης 
Νοεµβρίου 1945 (αρ. 1238), κατάθεση Άγγελου Έβερτ // ∆ασκαλάκης Β. Απόστολος, Ιστορία 
ελληνικής Χωροφυλακής 1936-1950. Αθήνα 1973, σ. 178.  
112 Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Γιάννη Κυριακίδη, Γιώργου Αθανασίου. Για αυτό το λόγο, ο 
όρος «ΕΠΟΝ-ΕΛΑΣίτης» θεωρείται εντελώς λανθασµένος. Στον ΕΛΑΣ Αθήνας δεν υπήρχαν 
ΕΠΟΝΕΛΑΣίτικες οµάδες ή διµοιρίες όπως στα αντάρτικα τµήµατα του βουνού (Κωτσάκης, σ. 247). 
Είναι µολαταύτα ενδιαφέρον πως ο όρος απαντάται όχι µόνο σε µεταγενέστερες µαρτυρίες αλλά και σε 
πηγές σύγχρονες της εποχής. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να προσέχουµε την προέλευση της 
πηγής –αν πρόκειται π.χ. για έντυπο ή κείµενο της ΕΠΟΝ– ή να λάβουµε υπόψη πως οι ΕΠΟΝίτες που 
µαζικά περνούσαν στον ΕΛΑΣ, διατηρούσαν ένα προσωπικό, συναισθηµατικό δεσµό µε την ΕΠΟΝ 
που τελικά καθιέρωσε άτυπα τον όρο «ΕΠΟΝ-ΕΛΑΣίτης» (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Μιχάλη 
Λιαρούτσου)     
113 Ενδεικτικές είναι οι περιπτώσεις του Νίκου Καρρά που από γραµµατέας του 9ου Τοµέα της ΕΠΟΝ 
έγινε καπετάνιος του 5ου Συντάγµατος Προαστίων και του Γιώργου Τσαπόγα που από τον 5ο Τοµέα της 
ΕΠΟΝ µετατέθηκε στο 4ο Σύνταγµα ως Α’ Καπετάνιος (Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Μιχάλη 
Λιαρούτσου, Γιώργου Τσαπόγα) 
114 Κωτσάκης, σ. 91. 
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αντίληψης ήταν το γεγονός πως ακόµα και οι ανάπηροι και οι φοιτητές διέθεταν 

οργανωµένους λόχους115 Στη µεγάλη διαδήλωση της 5ης Μαρτίου, συµµετείχε 

συντεταγµένα ένα ολόκληρο σύνταγµα του ΕΛΑΣ µε τη διοίκησή του116 Παρά το ότι 

υπήρχαν στο πλήθος όπλα, πληροφορούµαστε ότι ο ΕΛΑΣ κατέβαινε σε αυτές τις 

διαδηλώσεις εντελώς άοπλος117.   

Η κύρια ιδιοµορφία του ΕΛΑΣ Αθήνας οφειλόταν στο ότι ξεκίνησε χωρίς τα 

κατάλληλα υλικοτεχνικά πλαίσια. Την εικόνα έλλειψης στρατιωτικής εκπαίδευσης 

συµπλήρωνε ο ελάχιστος οπλισµός. Το Νοέµβριο του 1942 υπήρχαν στη διάθεση του 

Κόµµατος µόλις 2 αυτόµατα, 15 τυφέκια και 80 περίστροφα µε ελάχιστα πυροµαχικά 

σε ολόκληρη την πόλη118 ∆εδοµένου ότι καµία προµήθεια υλικού δε µπορούσε να 

πραγµατοποιηθεί σε µαζικές ποσότητες, η απόκτηση και απόκρυψη όπλων σε µια 

κατεχόµενη πόλη εξαρτιόταν εξ’ ολοκλήρου από την ατοµική επιδεξιότητα. Στην 

αριστοκρατική συνοικία του Παλαιού Φαλήρου, ο Θεόδωρος και Στέλιος Ζαµάνος, 

δύο αδέλφια οργανωµένα στο ΕΑΜ και µε µεγάλη «κλίση» στα όπλα, εξαντλούσαν 

κάθε γνωριµία στον κοινωνικό τους περίγυρο χρησιµοποιώντας το πατρικό τους σπίτι 

σαν αποθήκη οπλισµού: «Τότε όλος ο κόσµος βοηθούσε. Μου φέρνει ένας µια φορά 

δυο περίστροφα 38ρια, ωραία, αλλά που είχανε πάθει [αφλογιστία] από την υγρασία. 

∆ιότι αυτό ήταν το πρόβληµα: όλοι κρύβανε όπλα αλλά άτσαλα. Βλέπω ότι χρειάζοµαι 

εργαλεία για να τα φτιάξω…Ήξερα ποιος είχε εργαλεία. Εµείς παλιά ήµαστε στην 3η 

Οµάδα Αθηναίων Ναυτοπροσκόπων και τοπικός έφορος ήταν ένας Μιχαλάκης 

Σοφιανός, παλιός αυλικός. Του είπα ότι τα ήθελα για να φτιάξω κάτι όπλα και µου 

έδωσε ό,τι ήθελα. […] Έπειτα ήταν ένας Γιάννης Κορωναίος που είχε έναν ξάδελφο 

και αυτοί µας σύστησαν σε άλλους. Ένας ήταν ιδιοκτήτης ασφαλιστικής εταιρίας µε 

συλλογή όπλων. Κάλεσε το Θόδωρο και του είπε: «Ενδιαφέρεσαι για όπλα; ∆ιάλεξε 

ποιο σου κάνει». Και πήρε απ’ αυτόν ο Θόδωρος ένα Mannlicher µε δύο σκανδάλες, 

                                                 
115 Κωτσάκης, σ. 98. 
116 Παπαχρήστου ∆ηµοσθένης, Τα γράµµατα από τη φυλακή. Στο: Κούλογλου Στέλιος (επιµ.), 
Μαρτυρίες για τον Εµφύλιο και την ελληνική αριστερά. Εστία, Αθήνα 2007, σ. 248. 
117 Κατά τη διάρκεια της διαδήλωσης της 5ης Μαρτίου, οι γερµανικές εκθέσεις κάνουν λόγο για 
αρκετούς αστυνοµικούς τραυµατίες από πυροβόλα όπλα στην πλατεία Μοναστηριακίου και στα 
κεντρικά σηµεία συγκέντρωσης (KTB, Befehlshaber Sudgriechenland an Oberbefehlshaber Sudost, Ic-
Br.B.Nr 15229/43, 28.2.1943). Μολαταύτα, η πληροφορία πως χρήση όπλων έγινε από ΕΛΑΣίτες, δεν 
τεκµηριώνεται από επιζώντα στρατιωτικά στελέχη του ΕΛΑΣ που αρνούνται πως έφεραν τα ατοµικά 
τους πιστόλια τους στις διαδηλώσεις (Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Γιώργου Αθανασίου, Γιώργου 
Βελέτζα). Το ποιοι έφεραν όπλα ανάµεσα στους διαδηλωτές και πόσα ήταν αυτά, παραµένει σκοτεινό 
σηµείο. Σε όλες τις διαδηλώσεις, σίγουρα οι µόνοι «ένοπλοι» ήταν ουσιαστικά οι φοιτητές που 
έφερναν µαζί τους «το κατσαρολάκι του συσσιτίου µες στο δίχτυ, γεµάτο µε πληγούρι ή και πέτρες καµιά 
φορά» (Τσέκερης Φοίβος, «Ο ΕΛΑΣ Σπουδαστών». Εθνική Αντίσταση τχ. 35 (Μάης 1983), σ. 28).   
118 Στ’ Άρµατα! Στ’ Άρµατα!...τ. 3, σ. 142. 



 43

όπλο ακριβείας […] Ένα άλλο [µακρύκανο] πήγα και πήρα εγώ από τον Πειραιά αλλά 

πώς θα το µεταφέρναµε; Πήραµε δυο χοντρά σανίδια από οξιά που είχαµε από το ’41, 

όταν έγινε η λεηλασία των αποθηκών των Εγγλέζων, σκάψαµε τη µια σανίδα από µέσα, 

σκάψαµε και την άλλη και, όταν τις ένωνες, αφήναν κενό στη µέση. Εκεί το βάλαµε το 

όπλο, βάλαµε και µπουλόνια, δέσαµε και τις σανίδες και φέραµε το όπλο από τον 

Πειραιά. Και το κουβάλησα µε το ποδήλατο. Μάλιστα πλησιάζοντας εδώ, είχαν λυθεί τα 

σκοινιά και φαινότανε και µου φωνάζαν από τα γκαζοζέν: «Ρε φίλε, αντιαεροπορικό 

έχεις;». Από δω κι από κει, βρίσκαµε και σφαίρες. Και τα µαζεύαµε όλα εδώ στο 

σπίτι»119. Χάρη σε τέτοιες πρωτοβουλίες, εράνους, ατοµικές συνδιαλλαγές µε 

στρατιώτες και περιστασιακή µαύρη αγορά, µέχρι το καλοκαίρι του 1943 ο µυστικός 

πολεµικός οπλισµός του ΕΑΜ στο πολεοδοµικό συγκρότηµα είχε αυξηθεί σε 40 

τυφέκια και 300 πιστόλια και περίστροφα120 Αυτός ο οπλισµός δεν ήταν οµοιόµορφα 

κατανεµηµένος ενώ παραµένει µόνιµα σε κρύπτες, για να χρησιµοποιηθεί µόνο κατά 

τη διάρκεια τοπικών ή κεντρικών περιφρουρητικών ενεργειών. Πρώτη από αυτές το 

∆εκέµβριο του 1942, όταν κατά τη διάρκεια της Β’ Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του 

ΠΓ στην Πλάκα, τα βασικά στελέχη του ΕΛΑΣ (µε αρχηγό τον Κωτσάκη), οπλισµένα 

µε πιστόλια και λίγες χειροβοµβίδες, θα βρίσκονται σε επιφυλακή κάνοντας 

νυχτερινές περιπολίες στου Φιλοπάππου121 Τον Αύγουστο του 1943 µια σχετικά καλά 

οπλισµένη διµοιρία του ΕΛΑΣ Αθήνας είχε στην καλύτερη περίπτωση να επιδείξει 2 

αµυντικές ιταλικές χειροβοµβίδες, 2 περίστροφα µε 30 σφαίρες «και πέτρες στην 

τσέπη»122 Προτεραιότητα είχε η απόκτηση πιστολιών και κυρίως αυτοµάτων, 

διαχρονικά αγαπηµένο όπλων των παράνοµων ενόπλων των πόλεων, από τους Μακί 

µέχρι τη γερµανική RAF, που όµως πάντοτε ήταν σε περιορισµένους αριθµούς. Τον 

Αύγουστο του 1944 –µήνα κορύφωσης των ένοπλων συγκρούσεων– στις ανατολικές 

και νοτιοανατολικές συνοικίες υπήρχαν µόλις 27 αυτόµατα και παρά την επιχείρηση 

ανεφοδιασµού µε όπλα από το βουνό, τα 700 αυτόµατα –κυρίως βρετανικά Sten– που 

θα µεταφερθούν τµηµατικά µέσω ∆ερβενοχωρίων από τον Αύγουστο έως τον 

Οκτώβριο του 1944, θα χρησιµοποιηθούν κυρίως στις µάχες των ∆εκεµβριανών  

Πριν οι µαχητές πιάσουν όπλο στα χέρια τους, άρχισαν τα πρώτα µαθήµατα 

στρατιωτικής πρακτικής. Την άνοιξη του 1943, ο 25χρονος εύελπις ΙΙ Τάξης, Γιώργος 

                                                 
119 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Στέλιου Ζαµάνου (ΕΛΑΣ Παλαιού Φαλήρου) 
120 Αθηναίος Ι., «Από την Οργάνωση και τη δράση του ΕΛΑΣ Αθήνας-Πειραιά». Εθνική Αντίσταση τχ. 
28 (Αύγουστος 1981), σ. 31-54 // Στ’ Άρµατα! Στ’ Άρµατα!...τ. 3, σ. 142.  
121 Κωτσάκης, σ. 100 // Ιωαννίδης, σ. 511. 
122 Μακρής Ορέστης (Γιάννης), Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1985, σ.  
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Αθανασίου, ήδη οργανωµένος κοµµατικά στο Πολυτεχνείο, ανέλαβε µε εντολή της 

ΚΕ του ΕΛΑΣ στρατιωτικός υπεύθυνος µιας νεοσύστατης διµοιρίας του ΕΛΑΣ στη 

συνοικία του Ζωγράφου. «Στου Ζωγράφου τους έκανα ασκήσεις. Ξέρεις πού; Εκεί που 

είναι τώρα η Πανεπιστηµιούπολη, στους λόφους απάνω, τότε ήταν δάσος. Γυµναστική, 

ασκήσεις πυκνής τάξεως κλπ., σύµφωνα µε τον αστικό κανονισµό. Φυσικά την ηµέρα οι 

ασκήσεις γίνονταν χωρίς όπλα αλλά είχε οπλισµό η διµοιρία κρυµµένο...Ο ΕΛΑΣ 

Αθήνας ήταν στρατός εφεδρικός και είχε όλα τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης, της 

στελέχωσης, της εκπαίδευσης…»123. Η συχνότητα και το περιεχόµενο αυτών των 

µαθηµάτων σχετιζόταν µε τη δυνατότητα απόσπασης αξιωµατικών σε συνοικία 

(έπρεπε να ληφθεί υπόψη η κοµµατική τους σύνδεση) παρά µε προϋπάρχον σχέδιο 

στρατιωτικής εκπαίδευσης. Στο άλλο «ηµισφαίριο» της πόλης, οι πρώτοι µαχητές του 

4ου Συντάγµατος στο Χαϊδάρι, έπρεπε να περιµένουν µέχρι το Νοέµβριο για να 

κάνουν τις πρώτες ασκήσεις µάχης µε τον ταγµατάρχη Σταύρο Μαυροθαλασσίτη: Η 

πρώτη συνάντηση έγινε σε λοφίσκους απέναντι στο στρατόπεδο του Χαϊδαρίου, µια 

βροχερή µέρα και περισσότεροι, αντί για τα όπλα τους, κρατούσαν οµπρέλες, 

αναγκάζοντας το Μαυροθαλασσίτη να παρατηρήσει σκωπτικά: «∆ε µου λέτε 

συναγωνιστές, και στη µάχη θα κρατάτε οµπρέλες;!...»124 Εξ αιτίας της πλειοψηφίας 

των στρατιωτικά αγύµναστων ή/και κοµµατικά διαπαιδαγωγηµένων µαχητών, η 

εκπαίδευση έπρεπε να αρχίσει στην κυριολεξία από το µηδέν διαµορφώνοντας µια 

στρατιωτική λογική. Το Νοέµβριο του 1943, ο λοχαγός Σωτήρης Κυβέλος 

αναλαµβάνει τη στρατιωτική οργάνωση του Ι Τάγµατος Κοκκινιάς –της πρώτης 

µονάδας που συγκροτήθηκε στον Πειραιά– και αρχικά αποκαρδιώνεται: «Το Τάγµα 

είχε περίπου 500 άνδρες. Ήτανε άντρες ενθουσιώδεις, πατριώτες αλλά δεν είχανε ιδέαν 

από στρατό. Ήτανε σα σύλλογος...»125           

 

 

 

Ο Συνδικαλιστικός ΕΛΑΣ 

 

Η οργανωτική ζωή και εξέλιξη του ΕΛΑΣ υπάκουε πιστά στην 

πρωτοκαθεδρία των συνδικαλιστικών µορφών πάλης. Τον Ιούνιο του 1943, η ΚΟΑ 
                                                 
123 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιώργου Αθανασίου, ΕΛΑΣ Ζωγράφου. 
124 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιώργου Βελέτζα, ΕΛΑΣ Χαϊδαρίου.   
125 Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, Ηχητικό Αρχείο ΠΕΑΕΑ Κοκκινιάς, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σωτήρη 
Κυβέλου, στρατιωτικού διοικητή Ι Τάγµατος Κοκκινιάς, 6ου Συντάγµατος ΕΛΑΣ Πειραιά. 
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και η ΚΕ του ΕΛΑΣ πήραν απόφαση για  επέκταση του ΕΛΑΣ και στους χώρους 

εργασίας, παντού όπου υπήρχε εαµική οργάνωση. Έτσι προέκυψε ο «Συνδικαλιστικός 

ΕΛΑΣ», ένα ιδιαίτερο µόρφωµα στο µεταίχµιο πολιτικών και στρατιωτικών 

αντιλήψεων για τη διεξαγωγή του αγώνα στην πρωτεύουσα. Αντιλήψεων ενίοτε 

συγκρουόµενων όπως φάνηκε από το µικρό εµφύλιο µέσα στην ΚΕ του ΕΛΑΣ, όταν, 

µε αφορµή καθυστερήσεις στη µετάθεση 300 εφέδρων αξιωµατικών από τις 

κοµµατικές οργανώσεις στον ΕΛΑΣ, οι στρατιωτικοί κατηγόρησαν τα κοµµατικά 

στελέχη ότι υπονοµεύουν την αυτοδύναµη ανάπτυξη του λαϊκού στρατού «τη στιγµή 

που ο εχθρός οργανώνει Τάγµατα»126. Μολαταύτα, σαν οργανωτικό επίτευγµα και 

σαν προπαρασκευαστικό στάδιο για τη µετέπειτα ανασυγκρότηση ανά συνοικίες, ο 

«Συνδικαλιστικός ΕΛΑΣ» θεωρήθηκε δικαιολογηµένα από το Κόµµα τεράστιο 

επίτευγµα, φτάνοντας τον Αύγουστο του 1943 τους 6.500 εγγεγραµµένους 

«µαχητές», φυσικά άοπλους, οι οποίοι δρούσαν σε επαγγελµατικούς χώρους και 

σωµατεία127 Υποπερίπτωση θεωρείται ο «ΕΛΑΣ Σπουδάζουσας» που περιλάµβανε 

την αφρόκρεµα των δραστήριων φοιτητών στο Πανεπιστήµιο και το Πολυτεχνείο 

δρώντας στους ακαδηµαϊκούς χώρους και όχι σε συνοικία128. Και στο συνδικαλιστικό 

κοµµάτι χρησιµοποιούνταν «φύλλα πορείας» και τηρείτο στρατιωτική πειθαρχία που 

στην καλύτερη περίπτωση εξαντλούνταν σε υποτυπώδεις παρελάσεις και κινήσεις 

ακριβείας µπροστά στους κοµµατικούς καθοδηγητές129 

 

 

 

 

 

Ιταλική συνθηκολόγηση και οργανωτική ανασυγκρότηση (Σεπτέµβριος-

∆εκέµβριος 1943) 

 

                                                 
126 Κωτσάκης, σ. 133-134. 
127 Κωτσάκης, σ. 134. // Στον κεντρικό Πειραιά, η αρτιότερη οργάνωση του ΕΛΑΣ το καλοκαίρι του 
1943 ήταν αυτή του σωµατείου της «Ένωσης Τραυµατιών και Αναπήρων», µε γραφεία στη Γρηγορίου 
Λαµπράκη και υπεύθυνο το Σταύρο Γιαννιό (Θεοφάνους Κώστας, Η Εθνική Αντίσταση στον Πειραιά 
1941-1944. Λιµάνι, Αθήνα 1996, σ. 68) 
128 Κωτσάκης, σ. 247-248 // Τσέκερης Φοίβος, «Ο ΕΛΑΣ Σπουδαστών». Εθνική Αντίσταση τχ. 35 
(Μάης 1983), σ. 28-32. 
129 Θεοφάνους Κώστας, Η Εθνική Αντίσταση στον Πειραιά 1941-1944. Λιµάνι, Αθήνα 1996, σ. 68. 
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Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας και του Πειραιά οπλίστηκε στην κυριολεξία από τους 

Ιταλούς. Μετά την ιταλική συνθηκολόγηση και το ξεπούληµα της Armata Gloriosa 

του Μουσολίνι στους δρόµους της Αθήνας, το ΕΑΜ της πρωτεύουσας καταφέρνει να 

αποκτήσει «δια της πειθούς, της εξαγοράς και της βίας» τουλάχιστον 150 

οπλοπολυβόλα και 4.000 τυφέκια130. Κατά ευτυχή συγκυρία, η κατάρρευση της 

Ιταλίας συνέπεσε µε τον έρανο Εθνικής Απελευθέρωσης της ΚΟΑ (βλ. Μερος Γ’, 

κεφάλαιο Ι) που έδωσε τα απαραίτητα χρήµατα την κατάλληλη στιγµή. Τον 

ενθουσιασµό γρήγορα αντικατέστησε ο προβληµατισµός για έγκαιρη και ασφαλή 

απόκρυψη όλου αυτού του υλικού. Το τελέσφορο αυτής της προσπάθειας οφειλόταν 

σε µια τεράστια κινητοποίηση του εαµικού κόσµου, αναµφίβολα από τα ηρωικότερα 

στιγµιότυπα της αθηναϊκής Αντίστασης: «Αδιαφορώντας για τους κινδύνους που 

διέτρεχαν, βρίσκονταν παντού γύρω από τις αποθήκες οπλισµού, κοντά στους 

καταυλισµούς των Ιταλών, σ’ όλους τους δρόµους....Ο οπλισµός και το άλλο πολεµικό 

υλικό µεταφερόταν µ’ όλα τα µέσα σε κρύπτες: µε καροτσάκια, µε αυτοκίνητα, στην 

πλάτη. Όλος ο λαός ήταν σε συναγερµό»131 Η ευρεσιτεχνία και η απόλυτη 

περιφρόνηση στον κίνδυνο ήταν τα βασικά συστατικά όλων αυτών των προσπαθειών 

η απαρίθµηση των οποίων θα άξιζε ιδιαίτερη µονογραφία. Κορίτσια της ΕΠΟΝ 

περνούσαν φορτία οπλισµού από τα κεντρικότερα σηµεία της Αθήνας, ακόµα και 

κάτω από την Ακρόπολη132 Ο 21χρονος Απόστολος Σάντας, µέλος του ΕΑΜ 

∆ηµοσίων Υπαλλήλων, θυµάται ακόµα και σήµερα πώς µετέφερε ένα τεράστιο σακί 

µε αυτόµατα και σφαίρες στην πλάτη του, περνώντας από τις Στήλες του Ολυµπίου 

∆ιός, χάρη στην υποστήριξη των περαστικών που του υποδείκνυαν τις γερµανικές 

σκοπιές133 Στην Κοκκινιά, ο καπετάνιος του τοπικού Τάγµατος του ΕΛΑΣ, Γιάννης 

Πισσάνος, εξασφάλισε δύο καµιόνια µε βαρύ οπλισµό (µέχρι και έναν ατοµικό όλµο) 

µετά από διαπραγµατεύσεις µε τον ιταλό διοικητή των αποθηκών της τοπικής 

ιταλικής φρουράς134. Μια άλλη οµάδα του Πειραιά, χρησιµοποιώντας 20 ΕΛΑΣίτες 

µεταµφιεσµένους σε εργάτες του ΟΛΠ, πραγµατοποίησε τρεις διαδοχικές νυχτερινές 

καταδροµές σε µια αποθήκη κοντά στο Χατζηκυριάκειο και απέσπασε αθόρυβα 

                                                 
130 Φλάισερ Χάγκεν, Στέµµα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944.  
Παπαζήσης, Αθήνα 1988, 1995. Τόµος 2, σ. 167 // Ο Κωτσάκης υπολογίζει τον οπλισµό σε 1.200 
τουφέκια, 80 ατοµικά αυτόµατα και οπλοπολυβόλα, λίγα πολυβόλα, 800 περίστροφα, 2.000 
χειροβοµβίδες, οι περισσότερες επιθετικές (Κωτσάκης, σ. 151) 
131 Στ’ Άρµατα!, τ. 3ος, σ. 140. 
132 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Τάσου Πλούµπη, καπετάνιου Συντάγµατος ΕΛΑΣ 
133 Βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη Απόστολου Σάντα, ΕΑΜ ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. 
134 Μαρτυρία Γιάννη Πισσάνου. Στο: Κεπέσης, σ. 217. 
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µεγάλες ποσότητες ατοµικού οπλισµού τις οποίες µετέφερε µε κάρα «σκεπασµένα µε 

ξύλα, τενεκέδες και πισσόχαρτα»135 Η εντυπωσιακότερη ίσως ενέργεια καταγράφεται 

στην καρδιά της Αθήνας, όταν τρεις Φαληριώτες ΕΛΑΣίτες άνοιξαν µε αντικλείδι 

που είχε εξασφαλίσει η οργάνωση το χρηµατοκιβώτιο των κεντρικών γραφείων των 

ΣΕΚ στην Εδουάρδου Λω (σε απόσταση αναπνοής από την Ortskommandantur στην 

Κοραή), αφαίρεσαν 4 ιταλικές αραβίδες, ένα αυτόµατο και φυσιγγιοθήκες και 

εξαφανίστηκαν ανενόχλητοι µε αυτοκίνητο της οργάνωσης136   

Η αναβάθµιση του οπλισµού και η απόφαση του Κόµµατος να µεταφέρει τον 

αγώνα στις συνοικίες, επιτάχυνε την ανασυγκρότηση του ΕΛΑΣ που στις αρχές 

Σεπτεµβρίου 1943, βίωνε µια χαοτική κατάσταση: Σε συνοικιακό επίπεδο, µόνο 

µερικές συνοικίες είχαν προχωρήσει τόσο τη στρατολογία ώστε να διαθέτουν 

«τάγµατα» και φυσικά υπήρχαν 6.500 αναξιοποίητοι µαχητές του «συνδικαλιστικού» 

που περίµεναν σύνδεση για τις νέες µονάδες ενιαίας σύνθεσης. Η ηγεσία είχε ήδη 

καταρτίσει τη διάταξη αυτών των µονάδων που θα συγκροτούσαν το «Α’ Σώµα 

Στρατού» του ΕΛΑΣ Αθηνών, ονοµασία σύµφωνα µε τη γνωστή τακτική, οι 

αντάρτικες µονάδες να παραπέµπουν στα τµήµατα του προπολεµικού ελληνικού 

στρατού της αντίστοιχης στρατολογικής περιφέρειας. Οι µετατάξεις που ξεκίνησαν 

τον Οκτώβριο και ολοκληρώθηκαν µέσα σε 40 µέρες, γίνονταν µέσω ατοµικών 

συνδέσεων: κάθε µαχητής έπαιρνε φύλλο πορείας για τον χώρο κατοικίας του137. 

Ορισµένα τµήµατα υπάχθηκαν αυτούσια στις µονάδες της περιοχής τους, όπως ο 

ΕΛΑΣ Σπουδαστών που έγινε «Τάγµα Σπουδάζουσας» (ονοµασία που ωστόσο 

σπάνια χρησιµοποιούνταν), η ∆ιµοιρία ΕΛΑΣ του «Ευαγγελισµού» –επανδρωµένη 

από νοσοκόµους και τεχνικό προσωπικό του νοσοκοµείου– που εντάχθηκε σε τάγµα 

του 3ου Συντάγµατος κλπ138 

Στις αρχές του 1944 η σύνθεση και διάταξη των νέων µονάδων, όπως ίσχυσε 

µε κάποιες αλλαγές έως την Απελευθέρωση (Οκτώβριος 1944), ήταν οι ακόλουθες:  

• Ι Ταξιαρχία Νότιων και Ανατολικών Συνοικιών µε το 1ο Σύνταγµα σε 

Καλλιθέα –Κουκάκι –Πλάκα –∆ουργούτι (Νέος Κόσµος) –Νέα Σµύρνη –

                                                 
135 Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, Αδηµοσίευτη γραπτή µαρτυρία Γιάννη Πισσά (Χατζηγιάννη), Απρίλιος 1969 
136 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Στέλιου Ζαµάνου, ΕΛΑΣ Φαλήρου. 
137 Ο Τάσος ∆ρόλαπας, υπάλληλος του Υπουργείου Παιδείας και µέλος του Συνδικαλιστικού ΕΛΑΣ, 
πήρε τον Ιανουάριο του 1944 την πολυπόθητη σύνδεση που τον τοποθετούσε καπετάνιο στο Λόχο 
Κολωνακίου, κάτι που θεώρησε προσβολή της προλεταριακής του συνείδησης («Θύµωσα πολύ! 
Ακούς εκεί, στο Κολωνάκι!»), έπρεπε όµως να υπακούσει γιατί είχε δώσει διεύθυνση στην οδό 
Μαρασλή και εκεί έπρεπε να συνδεθεί (∆ρόλαπας, σ. 102).  
138 Κωτσάκης, σ. 248 // ∆ρόλαπας, σ. 102. 



 48

Χαροκόπου –Κατσιπόδι (∆άφνη) –Παλαιό Φάληρο –Ελληνικό –Γλυφάδα και 

Βουλιαγµένη και το 2ο Σύνταγµα στις συνοικίες Βύρωνας –Καισαριανή –

Ζωγράφου –Παγκράτι –Γούβα –Βύρωνα και Νέα Ελβετία. 

• ΙΙ Ταξιαρχία Βορείων και ∆υτικών Συνοικιών µε το 3ο Σύνταγµα σε 

Κολωνάκι –Εξάρχεια –Κυψέλη –Γκύζη –Γουδή –Αµπελόκηποι –Νεάπολη –

Γαλάτσι –Τέρµα Πατησίων –Νέα Ιωνία και Νέα Φιλαδέλφεια και το 8ο 

Σύνταγµα (που σύντοµα µετονοµάστηκε σε 4ο Σύνταγµα) στις δυτικές 

συνοικίες Θησείο –Πετράλωνα –Μεταξουργείο –Κολωνός –Ασύρµατος –

Βοτανικός –Περιστέρι –Χαϊδάρι –Αγία Βαρβάρα και Μπαρουτάδικο 

(Αιγάλεω).  

• 5ο Ανεξάρτητο Σύνταγµα Προαστείων στις βόρειες περιοχές που εκείνη την 

εποχή ήταν πολύ αραιοκατοικηµένες (Χαλάνδρι –Μαρούσι –Πεντέλη –

Μελίσσια –Φραγκοκλησιά (Βριλήσσια) –Νέα Ερυθραία, και το οποίο έλαβε 

συγκροτηµένη µορφή µόνο λίγους µήνες πριν την Απελευθέρωση. 

• 6ο Ανεξάρτητο Σύνταγµα Πειραιά µε έλεγχο στις συνοικίες Κοκκινιά 

(Νίκαια), Καστέλλα, Καµίνια, ∆ραπετσώνα, Μοσχάτο και το κέντρο του 

Πειραιά. Αρχικά ο σχεδιασµός περιλάµβανε τη συγκρότηση IV Ταξιαρχίας 

Πειραιά µε 4 τάγµατα αλλά το σχέδιο δεν ολοκληρώθηκε λόγω του 

βοµβαρδισµού του Πειραιά (11 Ιανουαρίου 1944) που νέκρωσε σε µεγάλο 

βαθµό το λιµάνι και την αντιστασιακή δράση.  

 

Για προπαγανδιστικούς λόγους, διοικητής του Α’ Σώµατος Στρατού 

προτάθηκε ο γηραιός ΕΑΜίτης στρατηγός Νεόκοσµος Γρηγοριάδης ο οποίος δέχτηκε 

µε ενθουσιασµό την θέση. Μιας και η θέση ήταν τιµητική, δεν άσκησε ποτέ 

ουσιαστική στρατιωτική διοίκηση έως τον Απρίλιο του 1944 που εγκατέλειψε την 

πρωτεύουσα για το βουνό ευχόµενος στους µαχητές της Αθήνας «αλύπητο χτύπηµα 

στις ύαινες του χιτλερισµού, και κοντά σ’ αυτούς µη λυπηθείτε τα τσακάλια του Ράλλη, 

τα κατακάθια των µισθοφόρων της Ασφάλειας»139 Υπασπιστής του Σώµατος 

τοποθετήθηκε ο ταγµατάρχης Θάνος Αθηνέλλης, ταγµατάρχης (ΠΖ) σε πολεµική 

διαθεσιµότητα. Οργανώθηκε Επιµελητεία µε υπεύθυνο το λοχαγό Νίκο Αλεξίου και 

τον Αλέκο Ποντίκη (ο οποίος έφυγε γρήγορα για το βουνό) και Υγειονοµική 

Υπηρεσία ο λοχαγός υγειονοµικού Κώστας Ζωγράφος. ∆ιοικητής της Ι Ταξιαρχίας 

                                                 
139 Ο Απελευθερωτής, 19.4.1944. 
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ανέλαβε ο αντισυνταγµατάρχης (ΠΒ) Στάθης ∆εληβοριάς («Πάτροκλος») µε 

καπετάνιο το Γιάννη Λογοθέτη («Κοσµά»), στέλεχος του ΚΚΕ αποσπασµένο στον 

ΕΛΑΣ από τις οργανώσεις των ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Στη ΙΙ Ταξιαρχία 

τοποθετήθηκαν ο αντισυνταγµατάρχης (ΠΒ) Παναγιώτης Γιακουµέλος και το παλιό 

στέλεχος του ΚΚΕ, Μανώλης Σιγανός που αργότερα αντικαταστάθηκε από το 

νεαρότερο Κυριάκο Τσακίρη. Λόγω των συνεχών αποστολών αξιωµατικών στον 

ΕΛΑΣ του βουνού, συχνά η θέση του στρατιωτικού διοικητή στις µεσαίες και 

κατώτερες µονάδες παρέµενε κενή αφήνοντας τους καπετάνιους να ελέγχουν την 

κατάσταση. Στην Απελευθέρωση ο ιδιότυπος αυτός στρατός που δε διέθετε 

στρατωνισµούς, επιµελητεία, στολές, βαρύ οπλισµό, δακτυλόγραφες διαταγές ή 

στρατιωτικούς διοικητές αριθµούσε 23.150 άνδρες, εκ των οποίων οι 6.000 διέθεταν 

πολεµικά όπλα και οι 3.000 αυτόµατα140      

 

«Πρώτες οι µπαράγκες! Οι ξύλινες»: Η συνοικία ως βάση της ένοπλης δράσης 

  

Η ανασυγκρότηση του ΕΛΑΣ κατά συνοικίες αντιστοιχεί σε µια τοµή της 

εξέλιξης του αγώνα στην Αθήνα, την αποκεντροθέτηση των προτεραιοτήτων από το 

κέντρο της πόλης και την τακτική της άοπλης, µαζικής διαµαρτυρίας στους 

συνοικισµούς και την τακτική της ένοπλης περιφρούρησης. Για πρώτη φορά οι 

κοµµατικές και εαµικές οργανώσεις αποκτούν εδαφικό έρεισµα, γύρω από την 

προάσπιση του οποίου θα οικοδοµηθεί η τακτική και η ρητορική του Κόµµατος. Οι 

γειτονιές αναδεικνύονται σε πεδίο πολιτικής πρακτικής: «Το ψωµί [...] το νερό, η 

καθαριότητα της γειτονιάς, ο γιατρός, τα φάρµακα, η κατοικία κλπ πρέπει να 

απασχολούν κάθε κοµµουνιστή και πρέπει να βρίσκει τρόπους και µεθόδους που θα 

οργανώσει την πάλη του λαού για τη διεκδίκησή τους»141 Το στοιχείο του γεωγραφικού 

εντοπισµού γίνεται βασικό γνώρισµα, τόσο για τις πολιτικές οργανώσεις που 

διαθέτουν πλέον οριοθετηµένο πεδίο δράσης, όσο και για τα τµήµατα του ΕΛΑΣ που 

εµπεδώνουν µια ισχυρή αίσθηση τοπικότητας, υιοθετώντας το όνοµα της συνοικίας ή 

ακόµα του συνοικισµού τους (Λόχος Σαφράµπολης, Ινέπολης, Σουρµένων, 

Ταµπουρίων, Γούβας κ.ά.). Το σύνθηµα «να υπερασπίσουµε τις συνοικίες µας»  

εκφράζει στην αυγή του 1944 την επίσηµη κοµµατική γραµµή. Αποτελώντας για 

µήνες το σκηνικό ενός ολοκληρωτικού πολέµου, οι συνοικίες και τα περίχωρα, ως 

                                                 
140 Κωτσάκης, σ. 238. 
141 Οργανωτής (εσωκοµµατικό δελτίο ΚΕ του ΚΚΕ), φ. 7/Μάρτης 1944 
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αντίπαλο δέος του κέντρου της πόλης όπου φωλιάζει ο εχθρός, θα γράψουν το δικό 

τους κεφαλαίο στην ιστορία του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα του ΕΑΜ: «Ποιος 

δεν έχει ακούσει για τα κατορθώµατα της Καισαριανής, του Βύρωνα, του Άη-Γιάννη, 

του Περιστεριού, της Καλλιθέας, Τζιτζιφιών, των Σφαγείων, των Πετραλώνων;»142 

Αυτά τα ιδιαίτερα κατορθώµατα που θα συγκροτήσουν το ηρωικό αφήγηµα των 

συνοικιών ερµηνεύονται από την κοµµατική µεταφυσική ως «εργατικές, ανυπότακτες 

συνοικίες», αν και η εξήγηση βρίσκεται στη ρεαλιστικότερη διαπίστωση 

του Mazower, πως «όπως έχουν αποδείξει από τότε η Βηρυτός και το Μπέλφαστ, ένας 

µικρός σχετικά αριθµός ενόπλων µπορεί να ασκεί στενό έλεγχο από και προς 

συγκεκριµένες συνοικίες»143. Η εδαφική κυριαρχία περνούσε αναγκαστικά µέσα από 

την ανοχή ή και τη συνύπαρξη µε τα αστυνοµικά τµήµατα και τις άλλες 

αντιστασιακές οργανώσεις που διέθεταν συνοικιακές βάσεις, όπως µε την ένοπλη 

οµάδα της ΡΑΝ στου Ζωγράφου144 ή το «πιεσµένο» Κέντρο Πόλεως της ΠΕΑΝ που 

βρισκόταν στην Καλλιθέα145. 

Ενώ αρχικά οι µαχητές του ΕΛΑΣ στις συνοικίες προσπαθούσαν να βρουν 

θέση στο περιθώριο των πολιτικών αγώνων αναλαµβάνοντας καθήκοντα 

περιφρούρησης τοπικών συγκεντρώσεων και συνεργείων συνθηµάτων ή τηλεβόα, 

από τον Ιανουάριο του 1944 βρέθηκαν να πολεµούν εναντίον βαριά ανοιχτά κατά τη 

διάρκεια επιδροµών των Γερµανών, των Ταγµάτων Ασφαλείας και της Ασφάλειας –

που πέρασαν στο νεοελληνικό λεξιλόγιο ως «µπλόκα». Η ανταπόκριση στα µάχιµα 

καθήκοντα σκόνταφτε σε ανυπέρβλητες δυσκολίες που αποκάλυπταν δοµικά κενά: το 

σύστηµα συνδέσµων ήταν πρωτόγονο, δεν υπήρχε µεγάλη  διαθεσιµότητα «µόνιµων» 

µαχητών, κανένα σχέδιο άµεσης µεταφοράς και διανοµής του οπλισµού από τις 

αποθήκες. Χρειαζόταν µια µόνιµη δύναµη µε σταθερή έδρα στο συνοικισµό δρώντας 

ως πυρήνας της άµυνας και αποκλειστικός φορέας αστυνοµικού ελέγχου 

καταργώντας (ή συνυπάρχοντας µε) τα ήδη «διακοσµητικού χαρακτήρα» αστυνοµικά 

                                                 
142 Ριζοσπάστης, 1.8.1944. 
143 Mazower Mark, Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εµπειρία της Κατοχής. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994, σ. 
370. 
144 Σπηλιωτόπουλος Επαµεινώνδας, Ένας έφηβος στην Κατοχή. Σύλλογος Προς ∆ιάδοσιν Ωφελίµων 
Βιβλίων. Αθήναι 2007, σ. 54-55.  
145 Χατζηβασιλείου Ευάνθης, ΠΕΑΝ (1941-1945). Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζοµένων Νέων. 
Σύλλογος Προς ∆ιάδοσιν Ωφελίµων Βιβλίων. Αθήναι 2005, σ. 238 // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη 
Γιούρα Τσολακίδη, ΕΛΑΣ Καλλιθέας. Οι σχέσεις της ΠΕΑΝ µε τον ΕΛΑΣ Καλλιθέας, αν και ποτέ 
απόλυτα ειρηνικές, χαρακτηρίζονταν από ένα είδος άτυπης εκεχειρίας. Αυτό δε σηµαίνει καθόλου ούτε 
πως τα µέλη της ΠΕΑΝ αισθάνονταν ασφαλείας σε µια εαµοκρατούµενη συνοικία  ούτε πως ο ΕΛΑΣ 
δεν υπέβλεπε την παρουσία µιας ισχυρής µη εαµικής οµάδας σε µια εποχή που η Καλλιθέα 
αποτελούσε πολεµική ζώνη. 
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τµήµατα. Αυτά ήταν τα λεγόµενα «Φρουραρχεία» που ιδρύθηκαν το Μάιο του 1944 

και στελεχώθηκαν από µαχητές παράνοµους (και ως εκ τούτου 24 ώρες διαθέσιµους) 

που διατηρούσαν µόνιµα οπλισµό, σηµατοδοτώντας την περαιτέρω 

στρατιωτικοποίηση των συνοικιών146. Αποµακρυσµένες περιοχές όπως η Νέα 

Ελβετία, η ∆εξαµενή της Καισαριανής, το Περιστέρι, ο συνοικισµός του Χαροκόπου 

στην Καλλιθέα, οι Τζιτζιφιές, ακόµα και η πλατεία του Γκύζη (τις νυχτερινές ώρες) 

κυκλοφορούσαν γίνονταν παγίδες θανάτου για µεµονωµένους χωροφύλακες ή άνδρες 

των Ταγµάτων Ασφαλείας διαθέτοντας µόνιµα οπλισµένες δυνάµεις µε φυλάκια και 

σύστηµα παρακολούθησης. Από την άλλη, µέρη όπως το Θησείο, τα Πετράλωνα, ο 

Κολωνός, το Μεταξουργείο, τα Πατήσια ή ο Άγιος Ιωάννης στου Ρέντη147 

παρέµειναν εχθρικά εδάφη για το ΕΑΜ, συµβάλλοντας στη διαµόρφωση της 

συγκρουσιακής γεωγραφίας της Αθήνας του 1944. Το τελευταίο καλοκαίρι της 

Κατοχής, οι συνοικίες έγιναν τα πεδία διεκδίκησης µιας ακαθόριστης πολιτικής 

κυριαρχίας που αποκτούσε ολοένα και µεγαλύτερη εδαφική συνάφεια.           

 Βασική συνιστώσα της ένοπλης δράσης στο αστικό περιβάλλον αποτελεί η 

συµµετοχή των µη µάχιµων τµηµάτων του πληθυσµού. Σε κατοικηµένο χώρο, η 

επιβίωση ενός παράνοµου δικτύου –πόσο µάλλον ένοπλων οµάδων– εξαρτάται σε 

µεγάλο βαθµό από την υποστήριξη των κατοίκων. Η διαχρονική παραδοχή του 

Κάρλος Μαριγκέλλα, πως ο αντάρτης των πόλεων πρέπει να ζει ανάµεσα στο λαό και 

να µην ξεχωρίζει από το µέσο όρο των πολιτών, αν και διατυπωµένη σε εντελώς 

διαφορετικά χωροχρονικά συµφραζόµενα, έχει θέση στη µελέτη µας148 Στις 

εξαρτηµένες µεταβλητές της συµπεριφοράς του κόσµου ανήκουν τόσο αντικειµενικοί 

παράγοντες, όπως η απόσταση της συνοικίας από το κέντρο της Αθήνας (του Γκύζη ή 

του Ψυρρή δεν θα µπορούσαν ποτέ να είναι «ελεύθερες συνοικίες») όσο και 

υποκειµενικοί, όπως η κοινωνική και ταξική σύνθεση του πληθυσµού, αφού η 

γεωγραφία των συγκρούσεων αναδεικνύει σε βασικούς πρωταγωνιστές όλες τις 
                                                 
146 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ. 428, Φ=26/3/7, Αναµνήσεις Γιάννη Κυλισµανή, 20.9.1960 
147 Η περιοχή Θησείου-Πετραλώνων ήταν και παρέµεινε µέχρι τα ∆εκεµβριανά η φυσική έδρα της 
«Χ», ενώ οι δυτικές γειτονιές (Μεταξουργείο, Κολωνός, Πατήσια) ελέγχονταν αποτελεσµατικά από 
οµάδες της Ειδικής Ασφάλειας. Στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, που τότε δεν ήταν παρά ένα απέραντο 
αγρόκτηµα, οι ντόπιοι µεγαλοκτηµατίες («περιβολάρηδες») εξόπλισαν οµάδες για την προστασία των 
εκτάσεών τους από τους µαχητές του ΕΛΑΣ που χρησιµοποιούσαν τα περιβόλια για να µετακινούνται 
από τον Πειραιά στην Αθήνα και αντίστροφα. Η «no man’s land» του Ρέντη έγινε µια από τις πιο 
εχθρικές περιοχές για τον ΕΛΑΣ και από ταξικής πλευράς, µια από τις πιο αντιδραστικές της 
πρωτεύουσας (Κανετάκης Γιάννης, Μπενέκη Ελένη, Σαρηγιάννης Γεώργιος (επιµ), Άγιος Ιωάννης 
Ρέντη. Η ιστορική και πολεοδοµική του εξέλιξη. ∆ήµος Αγίου Ιωάννη Ρέντη, 2002, σ. 83-87 // 
Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Στέλιου Ζαµάνου, Θ.Ξ.)    
148 Μαριγκέλλα Κάρλος, Το εγχειρίδιο του αντάρτη των πόλεων. (µτφ. Κατερίνα Σύρου). Ελεύθερος 
Τύπος, Αθήνα χ.χ., σ. 24. 
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συνοικίες µε αµιγείς ή πλειοψηφούντες προσφυγικούς πληθυσµούς που µοιραία 

στήριξαν µεγάλο µέρος της ισχύος του ΕΑΜ στην πρωτεύουσα, διεκδικώντας 

µάλιστα την πρωτοπορία και τις δάφνες της ένοπλης δράσης149. Η επίκληση της 

προσφυγικής ταυτότητας ενισχύει µια ένδοξη αυτοεικόνα παραπέµποντας σε 

προγονικές παραδόσεις ένοπλης εθνικής δράσης, όπως το Αντάρτικο του Πόντου ή 

µυθοποιηµένη αντίσταση των Βουρλιωτών κατά τη µικρασιατική υποχώρηση του 

‘22150 Αντίστροφα, και στην προέκταση του στοιχείου της µη αφοµοίωσης, η ίδια 

ταυτότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί από τον αντίπαλο ως πιστοποιητικό µη 

εθνικοφροσύνης151 Η συνθηµατολογία της Αντίστασης καλλιεργούσε διακριτικά 

αλλά µε σαφήνεια αυτή τη διαφορετικότητα αξιοποιώντας µάλιστα τις µνήµες της 

προσφυγιάς ως επιπλέον ερέθισµα για την αντικατοχική στράτευση152  

Χωρίς να επιχειρήσουµε απάντηση στο προπατορικό ερώτηµα της µετρήσιµης 

επιρροής της Αριστεράς στους αστικούς πληθυσµούς της Κατοχής, είναι 

αυταπόδεικτο πως σε ορισµένες προσφυγικές συνοικίες, το ΕΑΜ απολάµβανε της 

µαζικής αποδοχής του κόσµου ή, στην χειρότερη περίπτωση, της ανοχής του. 

Συνοικίες όπως η Καισαριανή, η Καλλιθέα, ή η Κοκκινιά έτρεφαν και έδιναν άσυλο 

για έναν ολόκληρο χρόνο σε πολιτικές οργανώσεις, στελέχη,  τυπογραφεία και 

τουλάχιστον 200 ένοπλους µαχητές που οπλοφορούσαν ανοιχτά στους δρόµους, 

                                                 
149 Για τη συµπεριφορά των προσφύγων βλ. Μαρατζίδης Νίκος, Γιασασίν Μιλλλετ. Ζήτω το Έθνος. 
Προσφυγιά, Κατοχή και Εµφύλιος: Εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συµπεριφορά στους τουρκόφωνους 
ελληνορθόδοξους του ∆υτικού Πόντου. Πανεπιστηµιακές εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο 2001, σ. 31 // 
Χαραλαµπιδης Μενέλαος, Η Καισαριανή στον πόλεµο. Εµπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης. 
∆ιπλωµατική εργασία στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστηµίου Αθηνών, Αθήνα 
2004. Η συγκεκριµένη µελέτη είναι εξαντλητική, τόσο για την ιστορία όσο και για τη µυθολογία της 
«ανταρτοµάνας» Καισαριανής //  Αξιώτη Μέλπω, Χρονικά. Κέδρος, Αθήνα 1980. Τόµος Γ’, σ. 87-88. 
«Εµείς στο ∆ουργούτι είµαστε οι Αρµένηδες [...] Εµείς πρωτοφτιάσαµε τον ΕΛΑΣ της πόλης [...] 
Μονοκούκι το ∆ουργούτι ήτανε µαζί µας»  
150 Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Γιούρα Τσολακίδη, Σάββα Καλπίδη, Θεόδωρου Κουλίτσου // 
Κουλίτσος Θεόδωρος, Αναµνήσεις, χ.χ. 
151 Ζωντανές παραµένουν στη συλλογική µνήµη οι βρισιές «τουρκόσποροι» και «τουρκογαµηµένοι» 
που συνόδευαν κάθε επιδροµή των Ταγµάτων Ασφαλείας στην Κοκκινιά (Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, 
αδηµοσίευτη γραπτή µαρτυρία Γιάννη Πισσά (Χατζηγιάννη). Απρίλιος 1969). Ενδιαφέρον πως οι 
ελληνικές υπηρεσίες Ασφαλείας στοχοποιούσαν ιδιαίτερα τις κοινότητες των Αρµενίων –και ιδίως την 
παραγκούπολη του ∆ουργουτίου– από τις οποίες πίστευαν ότι στρατολογούνταν οι εκτελεστές της 
ΟΠΛΑ (για να µη µπορούν να µιλήσουν στις ανακρίσεις). Πβλ. Αξιώτη Μέλπω, Χρονικά. Κέδρος, 
Αθήνα 1980. Τόµος Γ’, σ. 88: «Τα Αρµενάκια τα σκοτώνανε µες στα κρατητήρια µόνο και µόνο 
επειδή ήταν Αρµενάκια» 
152 Σχολιάζοντας τα αιµατηρά γεγονότα της Κοκκινιάς (6-9 Μαρτίου 1944), τα επίσηµα κοµµατικά 
έντυπα διαπίστωσαν πως «µπροστά στο τροµοκρατικό όργιο των χιτλερικών ορδών, ωχριούνε τα όσα 
είχε δει και υποστεί ο πληθυσµός του προσφυγικού αυτού συνοικισµού πριν από 22 χρόνια στον τόπο του, 
όταν τον κυνηγούσαν οι εξαγριωµένοι και φανατισµένοι µπαζιµπουζούκοι του Κεµάλ» (Κοµµουνιστική 
Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ), αρ. 25/ Απρίλιος 1944, σ. 579.)  
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έµεναν σε σπίτια ή κοιµόντουσαν άφοβα σε ταράτσες153 Η υποστήριξη του κόσµου, 

πολλές φορές χωρίς παρακίνηση από τη µερίδα των οργανωµένων, εκδηλωνόταν µε 

ποικίλους τρόπους, από τα περίφηµα «χωνιά» της διαφώτισης, συλλογή 

πληροφοριών, προσφορά φαγητού και στέγης µέχρι συµβολικά χτυπήµατα 

αποδοκιµασίας στις πόρτες και τα παράθυρα των σπιτιών154, ακόµα και λυντσάρισµα 

ανδρών των Ταγµάτων Ασφαλείας155 Ένα άτυπο αλλά αποτελεσµατικό δίκτυο 

πληροφοριών επάνδρωναν περιπτεράδες, ταξιτζήδες και µικρά παιδιά όχι µεγαλύτερα 

των 10 ετών που ενηµέρωναν για ενδεχόµενη είσοδο «ξένων» στη συνοικία156. Αυτές 

οι ευνοϊκές προϋποθέσεις εξηγούν ικανοποιητικά την έκταση και την ένταση των 

συγκρούσεων που θα ακολουθούσαν στα προάστια, ένα «κοµµάτι λεύτερης Ελλάδας 

µέσα στη µύτη του κατακτητή που το κρατούσε στην εξουσία του µόνο όσες ώρες 

βάσταγε η επιδροµή χιλιάδων χιτλεροφασιστών µε τα ελληνόφωνα όργανά τους»157,     

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ: ΜΥΘΟΙ ΚΑΙ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ 

 

«Η ΟΠΛΑ είναι το τιµωρό χέρι του λαού που παλεύει  
για τη ζωή, τη λευτεριά, τη λαοκρατία» 

 
εφ. ∆ιαφωτιστής, 21.2.1944  

 

Περιφρούρηση και αυτοπροστασία 

 

Για το Κοµµουνιστικό Κόµµα, ο όρος «περιφρούρηση» περιγράφει (έως 

σήµερα) µια από τις πιο θεµελιώδεις παραδοχές αξιοπρεπούς διεξαγωγής ενός 

πολιτικού αγώνα. Πρωταρχικό µέληµα του Κόµµατος ήταν αφενός να προστατεύσει 

τα µέλη του ως φυσικά πρόσωπα και αφετέρου να χτυπήσει «ανελέητα και αδιάκοπα 

                                                 
153 Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, αδηµοσίευτη γραπτή µαρτυρία Γιάννη Πισσά (Χατζηγιάννη). Απρίλιος 1969 
// Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Γιάννη Κυριακίδη, Γιούρα Τσολακίδη, ∆ηµήτρη Βαλιµίτη, 
Ευγένιου Παπαχριστόπουλου, Ν.Σ.. 
154 Κυριακίδης Γιάννης, Μάχες του ΕΛΑΣ που πήρα µέρος ο ίδιος. Αθήνα 2000, σ. 23 
155 Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, Αδηµοσίευτη γραπτή µαρτυρία Γιάννη Πισσά (Χατζηγιάννη), Απρίλιος 1969. 
156 Mazower, σ. 370. 
157 Πρόλογος ∆ηµήτρη Παρτσαλίδη. Στο: ΕΑΜ, Ανατολικές Συνοικίες Αθήνας 1941-1945, Αθήνα 1991 
(ανατύπωση) 
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τις όποιες αντισυνωµοτικές πράξεις τους»158. Στη λογική της οργανωµένης πάλης, την 

επιτυχία κάθε µέτρου «επαγρύπνησης» εξασφάλιζε η περιφρουρηµένη µαζικότητα: 

«Χωρίς να πέσουµε στη χαφιεδοφοβία, οφείλουµε να εντείνουµε την επαγρύπνηση, να 

εφαρµόζουµε σωστά τα µέτρα της προφύλαξης ώστε οι προδότες να µη µπορούν να 

βλάψουν την οργάνωσή µας και να έχουµε σα βασική αρχή ότι ο καλύτερος τρόπος για 

να αντιµετωπίσουµε τα χτυπήµατα του εχθρού είναι να έχουµε τις µάζες των εργατών, 

εργατριών και υπαλλήλων σε επιφυλακή και υψηλό µαχητικό επίπεδο»159 Σε ατοµικό 

επίπεδο, για να µη δίνουν στόχο στους πολλούς αντιπάλους τους, τα µέλη του 

Κόµµατος εφάρµοζαν τους στοιχειώδεις κανόνες επιβίωσης στην παράνοµη ζωή: 

Ψευδώνυµα, ακρίβεια δευτερολέπτου στα ραντεβού, κατάλληλη ενδυµασία που τους 

έκανε απαρατήρητους ή να µοιάζουν µε «αστούς»160 κ.ο.κ. Μετά την αναδιοργάνωση 

της ΚΟΑ τον Απρίλιο του 1943, οι συνωµοτικοί κανόνες άρχισαν να τηρούνται µε 

ακόµα µεγαλύτερη αυστηρότητα: «Άλλαξαν όλοι τα σπίτια τους. Καταργήσαµε τα 

σούρτα-φέρτα χωρίς λόγο […] Η ίδια η ΕΠ σταµάτησε τα παιχνίδια µε τον θάνατο και 

έδινε το καλό παράδειγµα»161. Ακόµα και κεντρικές συνεδριάσεις των συλλογικών 

οργάνων προστατεύονταν επαρκώς από την απόλυτη εχεµύθεια των ενοίκων που 

επέτρεπε την επιλογή σπιτιών ακόµα και στα κεντρικότερα σηµεία της πόλης (όπως η 

5η Συνδιάσκεψη της ΚΟΑ, 29-30 Απριλίου 1944 στην Ακρόπολη ή η Β’ 

Πανελλαδική Συνδιάσκεψη του ΠΓ –∆εκέµβριος 1942– στο Κουκάκι), επιλογή που 

ισοδυναµούσε µε απόλυτη περιφρόνηση στον κίνδυνο, ικανοποιούσε όµως τη βασική 

συνθήκη του «να περνάς απαρατήρητος, όχι απαραίτητα αθέατος. Τα «σπίτια» όπου 

συνεδρίαζαν όλα τα συλλογικά όργανα, από πυρήνες της ΕΠΟΝ µέχρι την ΚΟΑ και 

το Πολιτικό Γραφείο, ήταν ο καθρέφτης της οργάνωσης µέσα στην Αθήνα162. Όταν η 

«επαγρύπνηση» έγινε ύψιστο κοµµατικό καθήκον, η ατοµική οπλοφορία είχε πια 

καθιερωθεί ως µέσο αυτοπροστασίας. Μια µέρα του Μαρτίου του 1943, κατά τη 
                                                 
158 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ., 407, Φ=22/1/39α. ∆ελτίο εσωκοµµατικής διαφώτισης της ΚΟΠ, Μάρτης 
1947 
159 Απόφαση της 1ης Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του Εργατικού ΕΑΜ. Εργατικό Βήµα, 28.2.1944. 
Βλ. και Κείµενα Εθνικής Αντίστασης [ΚΕΑ], Τόµος πρώτος, σ. 179-189. 
160 Κωτσάκης, σ. 77 // Παράδειγµα αποτελεί ο ίδιος ο Βασίλης Μπαρτζιώτας ο οποίος έµενε για 
µεγάλο διάστηµα στον Κολωνό, µια από τις πιο γνωστές «χαφιεδοσυνοικίες» της πόλης, ακριβώς 
επειδή κανείς δεν επρόκειτο να υποψιαστεί πως ο γραµµατέας της ΚΟΑ θα κατοικούσε λίγα µέτρα 
µακρύτερα από την έδρα µιας σκληροτράχηλης οµάδας δίωξης της Ειδικής Ασφάλειας. Ο ίδιος 
µάλιστα περιγράφει µε λεπτοµέρεια ένα περιστατικό στο οποίο παραλίγο να συλληφθεί αλλά τον 
έσωσε η εικόνα «αστού» που έδινε το ολοκαίνουριο λευκό κοστούµι του (Μπαρτζιώτας Βασίλης, 
Εξήντα Χρόνια Κοµµουνιστής. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1990, σ. 124)    
161 Μπαρτζιώτας, Αδούλωτη Αθήνα, σ. 100. 
162 Βερβενιώτη Τασούλα, «Η πόλη σε καθεστώς νοµιµοποιηµένης παρανοµίας: Αθήνα 1941-1949». 
Στο: Η Πόλη στους νεώτερους χρόνους. Μεσογειακές και Βαλκανικές όψεις (19ος -20ος αιώνας). 
Πρακτικά Β’ ∆ιεθνούς Συνεδρίου. ΕΜΝΕ, Αθήνα 2000, σ. 521-542.  
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διάρκεια µιας θυελλώδους συνεδρίασης εργατικών στελεχών µέρα µεσηµέρι σε ένα 

σπίτι στα Σεπόλια, ένα στέλεχος της Εργατικής ΕΠΟΝ παρατηρεί από το παράθυρο 

δύο χωροφύλακες να κινούνται προς το σπίτι. «Αµέσως σκεφτήκαµε να φύγουµε ένας-

ένας αλλά πετάχτηκε πάνω ο Καλοδίκης (σ.σ. οργανωτικός γραµµατέας της ΚΟΑ) και 

φώναξε: «Κανείς να µη φύγει! Βγάλτε τα πιστόλια σας! Θα δώσουµε µάχη! Είχαµε 

βέβαια όλοι πιστόλια αλλά ευτυχώς οι χωροφύλακες άλλαξαν δρόµο…»163 ∆εν θα 

αργούσε η µέρα που αυτά τα πιστόλια θα χρησίµευαν για κάτι περισσότερο από 

αυτοάµυνα.  

 

Τιµωρητικές πρακτικές του εαµικού κινήµατος 

 

Η τακτική της «ατοµικής τροµοκρατίας» δεν ήταν άγνωστη στις 

αντιστασιακές οργανώσεις, ακόµα και στις πρώιµες φάσεις της Κατοχής: Τον 

Απρίλιο του 1942, µια οµάδα τριών καταδιωκόµενων κοµµουνιστών στην περιοχή 

Ελασσόνας πυροβόλησαν και σκότωσαν τον «αρχιλεγεωνάριο» Γώγο, «διαβόητο 

αρχηγό αντιδραστικής οργάνωσης» την ώρα που έβγαινε από το καφενείο του χωριού 

Μεγάλο Κισερλί (σηµερινό Συκούριο)164 Τη νύχτα της 13ης Μαΐου 1942, δύο 

άγνωστοι οπλισµένοι µε πιστόλια εισήλθαν κρυφά στο γερµανοκρατούµενο 

∆ιδυµότειχο και εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον κατοχικό νοµάρχη Έβρου, Ιωάννη 

Φραγκούλη, την ώρα που επέστρεφε στο σπίτι του στην οδό Βενιζέλου, λίγα µέτρα 

από το ιστορικό τζαµί της πόλης. Οι δράστες, που εξαφανίστηκαν χωρίς κανένα ίχνος 

ήταν οι Αργύρης Μπούρας και Γεώργιος ∆ρατζίδης, δύο µέλη της κοµµατικής 

οργάνωσης του χωριού Πετράδες165. Και στις δύο περιπτώσεις, οι εκτελέσεις  

πραγµατοποιήθηκαν µε ανώτερη κοµµατική εντολή και είναι τυπικά δείγµατα µιας 

τιµωρητικής πρακτικής που εφάρµοσαν οι κοµµατικές και εαµικές οργανώσεις στα 

πρώτα βήµατα του ΕΑΜ στην ύπαιθρο. Προσλαµβάνοντας τελετουργικό χαρακτήρα, 

τέτοιες πράξεις πολλαπλασιάστηκαν στα πλαίσια εµπέδωσης µιας περισσότερο 

συµβολικής παρά πραγµατικής κυριαρχίας των πρώτων αντάρτικων οµάδων του 

ΕΛΑΣ το καλοκαίρι του 1942. ∆ίνοντας δηµόσιο χαρακτήρα σε αυτές τις εκτελέσεις 

ή «υπογράφοντάς» τες µε σηµειώµατα πάνω στα σώµατα των θυµάτων, οι αντάρτες 
                                                 
163 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Ιωσήφ Λεοντίδη, Εργατική ΕΠΟΝ 
164 Μαρτυρία Μήτσου Σαρακατσάνη (Μακεδόνα) στο: Ιστορία της Αντίστασης 1940-1945. Αυλός, 
Αθήνα 1979, τ. 5, σ. 2029 // Κηπουρός Κώστας, «Η έναρξη του ένοπλου αγώνα στη Βόρεια 
Θεσσαλία». Εθνική Αντίσταση τχ. 35 (Μάης 1983), σ. 41. 
165 Κασάπης Βαγγέλης (Κρίτων), Στον κόρφο της Γκύµπρενας, Χρονικό της Εθνικής Αντίστασης στον 
Έβρο. Τόµος Α’, σ.  
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περνούσαν το µήνυµα πως δεν θα υπήρχε οίκτος για όσους συνεργάζονταν µε 

οποιοδήποτε τρόπο µε τον κατακτητή. Ο Γιώργος Μαργαρίτης υποστηρίζει πως στις 

περισσότερες περιπτώσεις, η συνεργασία των θυµάτων µε τους κατακτητές –Ιταλούς 

βασικά– ήταν οικονοµικής υφής, στοιχείο που από µόνο του πολλαπλασιάζει το 

ανατρεπτικό νόηµα της πράξης. Η περίφηµη εκτέλεση του κτηµατία Μαραθέα µέσα 

στο κτήµα του στο ∆οµοκό το καλοκαίρι του 1942 από την οµάδα του Άρη 

Βελουχιώτη ικανοποιούσε ασφαλώς το λαϊκό αίσθηµα που γνώριζε το Μαραθέα ως 

πληροφοριοδότη των Ιταλών, σίγουρα όµως δεν ήταν άσχετη και µε την ιδιότητα του 

θύµατος ως «µεγαλοτσιφλικά» της περιοχής. Συµµεριζόµενοι το συµπέρασµά του 

Μαργαρίτη, πως «µόνο το ΕΑΜ, το ΚΚΕ είχε την απαραίτητη ανατρεπτική παιδεία και 

την ανάλογη µε τους καιρούς επαναστατική διάθεση, να ακολουθήσει τέτοιου είδους 

µονοπάτια»166 αντιλαµβανόµαστε τις διαφορές αντιστασιακής ποιότητας σε σχέση µε 

τις υπόλοιπες οργανώσεις. Εκ του αποτελέσµατος κρίνοντας, βλέπουµε πως ένας από 

τους παράγοντες καταξίωσης της ένοπλης δράσης ήταν η στοχοποίηση και φυσική 

εξόντωση των συνεργατών ή όσων µπορούσαν να εκληφθούν µέσα στις τοπικές 

κοινωνίες ως συνεργάτες. Η διαχωριστική γραµµή αυτή που τράβηξε το ΕΑΜ 

απέναντι στον κατοχικό µηχανισµό και τους όποιους «συνεταίρους» του σύντοµα θα 

κατηφόριζε από τα βουνά και θα έφτανε στα αστικά κέντρα.  

 

Ένα άρτιο δίκτυο πληροφοριών.   

 

Βασική µονάδα µέτρησης για τη δύναµη µιας παράνοµης οργάνωσης είναι η 

αρτιότητα του δικτύου πληροφοριών της. Η διείσδυση του ΕΑΜ/ΚΚΕ στον κατοχικό 

κρατικό µηχανισµό έγινε για πρώτη φορά γνωστή στις πραγµατικές της διαστάσεις τη 

νύχτα της 6ης προς 7η Απριλίου 1943, όταν µια οµάδα ενόπλων χωροφυλάκων µπήκαν 

στο σανατόριο φυµατικών «Η Σωτηρία» στη λεωφόρο Μεσογείων, αφόπλισαν τους 

έκπληκτους συναδέλφους τους της φρουράς και ελευθέρωσαν 56 κοµµουνιστές 

κρατούµενους που είχαν µεταχθεί από τις φυλακές της Ακροναυπλίας. Άλλες οµάδες 

είχαν κόψει τις τηλεφωνικές γραµµές και είχαν κόψει µε σιδεροπρίονο τα 

συρµατοπλέγµατα που έφραζαν την είσοδο του παρακείµενου ρέµατος, από όπου 

κρατούµενοι και ελευθερωτές διέφυγαν χωρίς να πέσει  ούτε πυροβολισµός. Το 

σχέδιο και η εκτέλεση της επιχείρησης αυτής, που οργανώθηκε από την ηγεσία της 

                                                 
166 Μαργαρίτης Γιώργος, Από την ήττα στην εξέγερση. Εκδόσεις Ο Πολίτης, Αθήνα 1994, σ. 208.  
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ΚΟΑ και του ΕΛΑΣ Αθήνας (µε προσωπική συµµετοχή του Κωτσάκη), βασίστηκε 

στη συνδροµή αστυφυλάκων και χωροφυλάκων οργανωµένων στο ΚΚΕ, που 

διέθεσαν όπλα, στολές για το καµουφλάζ, συνθήµατα και τα 18 από τα 24 πρόσωπα 

της οµάδας «εισβολής»167     

Εκείνη την περίοδο, οι κοµµατικοί πυρήνες σε Αστυνοµία και Χωροφυλακή 

συγκροτούσαν µια µυστική στρατιωτική οργάνωση, γνωστή µε τον τίτλο «26 ΣΤ’ 

Γκρούπα», άµεσα ελεγχόµενη από το ΠΓ και καθοδηγούµενη από ανώτατο 

κοµµατικό στέλεχος. Η «γκρούπα» ήταν υπεύθυνη για όλη τη διαφωτιστική και 

διαβρωτική δουλειά στα Σώµατα Ασφαλείας, διακίνηση παράνοµου υλικού και 

φυσικά συλλογή πληροφοριών, τοµέας ο οποίος έφτασε σε τέτοιο επίπεδο, ώστε για 

τις «εµπιστευτικές διαταγές του αρχηγείου, πρώτα ελάµβανε γνώση το Πολιτικό 

Γραφείο και µετά οι υπηρεσίες της Αστυνοµίας»168. Αντίγραφα αναφορών του 

Υπουργείου Εσωτερικών, επιχειρησιακά σχέδια και οργανογράµµατα εθνικών 

οργανώσεων και κάθε είδους εσωτερικές πληροφορίες έφταναν στο Κόµµα σε χρόνο 

µηδέν ενώ δεν έλειπαν και οι πολιτικές εκδηλώσεις, όπως η καθοδήγηση της 

απεργίας των αστυνοµικών τον Ιούνιο του 1943 και ρίψεις προκηρύξεων µέσα σε 

οχήµατα της χωροφυλακής169. Παράλληλο δίκτυο πληροφοριών µε τον εντυπωσιακό 

τίτλο «Γύπες» και ειδικότερη αποστολή την παρακολούθηση προσώπων, 

επανδρωµένο κυρίως από κοµµουνιστές φοιτητές, είχε υπό την άµεση εποπτεία του ο 

Βασίλης Μπαρτζιώτας170.  

Αυτοί οι µηχανισµοί ήταν οι προδροµικές µορφές της «Οργάνωσης 

Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ)», η οποία ουσιαστικά ξεπήδησε από τις 

µυστικές διακλαδώσεις («φράξιες») του Κόµµατος στα Σώµατα Ασφαλείας 

αναλαµβάνοντας στη συνέχεια, αντίστοιχα αστυνοµικά καθήκοντα στα πλαίσια του 

εαµικού κινήµατος. Η ταύτιση δεν περιορίζεται στην τεχνογνωσία ή στις λειτουργίες 

του µηχανισµού, αλλά προεκτείνεται και στα πρόσωπα, αφού, υποτίθεται, πως οι 

πρώτες οµάδες εκτελεστών της ΟΠΛΑ συγκροτήθηκαν από κοµµουνιστές 

                                                 
167 Κωτσάκης, Εισφορά, σ. 114-126 // Φλούντζης, Ακροναυπλία και ακροναυπλιώτες, σ. 414-421 // 
Μηλιώτης Παναγιώτης, «Σπάρτακέ µ’ καλέ». Αναµνήσεις ενός στρατιώτη του ΕΛΑΣ από το Αντάρτικο 
της ανατολικής Ρούµελης. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 2007, σ. // ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ. 407, Φ=22/1/23. 
Έκθεση Λαµπρινάκου προς την ΚΕ του ΚΚΕ.   
168 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ. 428, Φ=26/3/21 Νικολός Τζαµαλούκας, «∆ράση της κοµµατικής οργάνωσης 
Αστυνοµικών και Χωροφυλάκων της Αθήνας», 20.8.1960 
169 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Παναγιώτη Βαζούρα, ΕΑΜ Χωροφυλακής (26 Γκρούπα), ΟΠΛΑ 
170 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γ.Κ., ΟΚΝΕ, ΟΠΛΑ 
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αστυνοµικούς που επιφορτίστηκαν µε την τιµωρία «προδοτών»171 Παραδόξως, η 

πληροφορία αυτή επιβεβαιώνει εν µέρει τη βασική υπόνοια που κυκλοφορούσε στο 

αντίπαλο στρατόπεδο, ότι η ηγεσία της οργάνωσης βρισκόταν στα χέρια ανώτατων 

αστυνοµικών υπαλλήλων που ήταν µυστικά οργανωµένοι στο ΚΚΕ172  

Η ΟΠΛΑ ξεκίνησε, αναδείχτηκε και παρέµεινε το πιο επιτυχηµένο δίκτυο 

πληροφοριών «αφού γρήγορα απέχτησε πληροφοριοδότες σε όλες τις κυβερνητικές 

υπηρεσίες και σε πολλά ιδρύµατα των κατακτητών»173. Γνωρίζουµε από µια 

πανσπερµία πηγών, πως τις παραµονές της Απελευθέρωσης, «φράξιες» του 

Κόµµατος είχαν αναπτυχθεί σε κάθε υπηρεσία του κατοχικού κράτους και στις 

αντίπαλες οργανώσεις: Αστυνοµία, Χωροφυλακή, Τάγµατα Ευζώνων, Μηχανοκίνητο 

Τµήµα, Σχολή Χωροφυλακής, Γενική Ασφάλεια, Ειδική Ασφάλεια, Υπουργείο 

Εσωτερικών, Υπουργείο ∆ηµοσίας Τάξης, Ε∆ΕΣ, Χ,174 ΕΕΕ, ΠΑΤ, ακόµα και µέσα 

στα SS. Οι πληροφορίες που παρείχαν αυτοί οι «πράκτορες» αποδεικνύονταν ατόφιο 

χρυσάφι και υπάρχουν αναρίθµητα περιστατικά γύρω από αριστοτεχνικές παγίδες που 

στήνονταν µε βάση τις πληροφορίες τους, ενίοτε και την πρωταγωνιστική συµµετοχή 

των ίδιων: Τις βραδινές ώρες της 26ης Αυγούστου 1944, µια ένοπλη οµάδα τεσσάρων 

εθελοντών της Ειδικής Ασφάλειας –µέλη της Χ– µε επικεφαλής τον ανθυπασπιστή 

Ελευθέριο Μήστα έλαβε πληροφορία για ύπαρξη αποθήκης όπλων στην περιοχή των 

Πετραλώνων. Μπαίνοντας στα σκοτεινά δροµάκια των «Κουκουλάδικων», η οµάδα 

προχώρησε στην οδό Ορφέως και ο Μήστας άναψε ένα φανάρι. Τότε οι τέσσερις 

άνδρες άκουσαν «Αλτ! Εδώ φρουραρχείο ΕΛΑΣ! Σας φάγαµε!» και ταυτόχρονα 

είδαν έκπληκτοι τον ανθυπασπιστή τους να στρέφει εναντίον τους το αυτόµατό του 

                                                 
171 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ. 428, Φ=26/3/21 Νικολός Τζαµαλούκας, «∆ράση της κοµµατικής οργάνωσης 
Αστυνοµικών και Χωροφυλάκων της Αθήνας», 20.8.1960 // Όχι σπάνια, στελέχη της ΟΠΛΑ 
«κρατούσαν» προσωπικά αστυφύλακες. Ο Γιάννης Κατάκης, µέλος του παράνοµου κοµµατικού 
πυρήνα στο ΙΓ’ Αστυνοµικό Τµήµα Νέου Κόσµου είχε ατοµική σύνδεση µε το ∆ηµήτρη Βαρουτίδη 
(«Σταύρο») καθοδηγητή της ΟΠΛΑ τον οποίον προµήθευε όχι µόνο µε πληροφορίες αλλά και σφαίρες 
για 38ρια περίστροφα (Αδηµοσίευτη γραπτή µαρτυρία Γιάννη Κατάκη, χ.χ.) 
172 Η ηγεσία της Αστυνοµίας θεωρούσε ως αρχηγούς της ΟΠΛΑ, τους αστυνόµους Κώστα Τσαπόγα 
και ∆ιονύσιο ∆ήµου [ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Βιβλίο πρακτικών 10 (1946), 
συνεδρίαση 22ας Νοεµβρίου 1945 (αρ. 1238), κατάθεση Αστυνόµου Νικόλαου Αρχιµανδρίτη]. Ο 
Τσαπόγας υπηρετούσε στο Αρχηγείο της Αστυνοµίας και ήταν ενεργά οργανωµένος στο ΕΑΜ 
Αστυνοµικών, ο γιος του Γιώργος υπηρέτησε ως καπετάνιος του 4ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ Αθήνας. 
Μετά την Απελευθέρωση, ο Τσαπόγας ανέλαβε επικεφαλής της Εθνικής Πολιτοφυλακής Αθηνών, 
χωρίς αυτό να σηµαίνει πως είχε οποιαδήποτε σχέση µε την ΟΠΛΑ (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη 
Γιώργου Τσαπόγα).  
173 Ρούσος, Πενταετία, τ. Α, σ. 517. 
174 Σύµφωνα µε την προφορική µαρτυρία του αδελφού του, η 3η Αχτίδα της ΚΟΑ είχε τοποθετήσει ως 
φράξια στο προσωπικό αρχηγείο του Γρίβα στο Θησείο το Γιάννη Βαζούρα, δεύτερο τη τάξει στην 
ΟΠΛΑ Θησείου, η ταυτότητα του οποίου αποκαλύφθηκε από τους Χίτες µόνο στις 3 ∆εκεµβρίου 1944 
(Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιάννη Βαζούρα)   
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και να τρέχει προς τα εµπρός. Από τις ριπές του «ανθυπασπιστή» Μήστα και των 

αγνώστων –που όπως αποδείχτηκε ήταν όλη η δύναµη της ΟΠΛΑ Πετραλώνων– 

σκοτώθηκαν οι δύο και τραυµατίστηκαν σοβαρά οι υπόλοιποι175. Τέτοιες «φράξιες» 

ήταν ο µόνος τρόπος να ξηλωθούν στηρίγµατα του εχθρού στη συνοικία, όπως η 

περίπτωση της πανίσχυρης οργάνωσης Χ στο Παγκράτι µε επικεφαλής τον εύελπι 

Νικόλαο Παπαγεωργίου (βλ. παρακάτω) ή της προοδευτικής εξόντωσης όλων των 

µελών µιας δοσίλογης οµάδας στην περιοχή του Αγίου Σπυρίδωνα στο Αιγάλεω, 

γνωστής ως «τα SS του Αγίου Σπυρίδωνα»176. Στην Ειδική Ασφάλεια, οι «φράξιες» 

φρόντιζαν επίσης να παίρνουν κρυφά τα στοιχεία των κρατουµένων για να τα 

διοχετεύσουν στον παράνοµο Τύπο, µαζί µε τα ονόµατα των βασανιστών τους177. 

Τέτοιες αποστολές ήταν κυριολεκτικά ένα παιχνίδι µε τον θάνατο: Στις 21 

Σεπτεµβρίου 1944, µια οµάδα Ευζώνων ενήργησε ονοµαστική έρευνα στο Η’ 

Αστυνοµικό Τµήµα στην οδό Αχαρνών. Όταν ένας από τους αναγραφόµενους στον 

κατάλογο επιχείρησε να διαφύγει τρέχοντας, τον πυροβόλησαν και τον σκότωσαν. 

Ήταν ένας 42χρονος δικηγόρος, ενεργό µέλος του ΕΑΜ Ποδαράδων και «φράξια» 

στο επισιτιστικό γραφείο του Τµήµατος178 Τεράστιος ήταν ο κίνδυνος από 

ενδεχόµενα κενά στη στεγανότητα των πληροφοριών αλλά και από την ακραία 

τήρηση συνωµοτικών κανόνων που συχνά έφερνε το εντελώς αντίθετο αποτέλεσµα. 

«Φράξιες» αλλά και στελέχη του Κόµµατος κινδύνεψαν να σκοτωθούν από 

ΕΛΑΣίτες ή µέλη της ΟΠΛΑ που είτε δε γνώριζαν την ταυτότητά τους είτε 

                                                 
175 ΓΑΚ, Αρχείο Α’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, Βιβλίο πρακτικών 15 (Φεβρουάριος-Μάρτιος 1947), 
συνεδρίαση 10ης Φεβρουαρίου 1947 (αρ. 13-18), καταθέσεις Ευάγγελου Κουµαρά, Κωνσταντίνου 
Κώτσου. Οι δύο νεκροί ήταν οι 18χρονοι αδελφοί Ευθύµιος και Βασίλειος Πίπας, µέλη της Χ και 
εθελοντές σε «οµάδα δίωξης κοµµουνισµού» (Έκθεσις επί των εθνικών σκοπών και του εθνικού έργου 
της οργανώσεως «Χ». Αθήνα 1944, σ. 32 // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, ληξιαρχικές 
πράξεις θανάτου Βασίλειου και Ευθυµιου Πίπα.     
176 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Ν.Σ., ΟΠΛΑ Περιστερίου. 
177 Εν παραδείγµατι, η περίφηµη στιχοµυθία της Ηλέκτρας Αποστόλου µε τους αξιωµατικούς της 
Ειδικής κατά την ανάκριση που ακολούθησε τη συλληψή της στις 25 Ιουλίου 1944, δεν είναι προϊόν 
µυθοπλασίας, αλλά καταγράφηκε σε ειδικό δελτίο από τον ανθυπασπιστή Φιλοποίµενα Παπαδόπουλο, 
φράξια του Κόµµατος στα κρατητήρια της οδού Ελπίδος (Κωτσάκης, σ. 205, 206) // Ο 20χρονος 
Αντώνης Μαρκαντωνάτος κατέθεσε ως µάρτυρας κατηγορίας µεταπολεµικά στη δίκη των ∆οσιλόγων 
πως υπηρετούσε ως «ΕΑΜική φράξια» στην Ειδική Ασφάλεια: στις 21 Ιουλίου 1944, πήρε κρυφά τα 
στοιχεία ενός ετοιµοθάνατου κρατουµένου –του Σάββα Απαλόπουλου– και ενηµέρωσε σχετικά την 
οργάνωση (ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Βιβλίο πρακτικών 8 (1945), συνεδρίαση 5ης 
Νοεµβρίου 1945 (αρ. 1046-1048), κατάθεση Αντώνιου Μαρκαντωνάτου)     
178 ΓΑΚ, Αρχείο Β’ Κακουργιοδικείου Πειραιώς, Συνεδρίαση 1ης Ιουλίου 1947 (αρ. 13-15), κατάθεση 
Ιωάννη Γκούµα, απολογία ανθυπασπιστή ∆ηµητρίου Κουσουρή  // Αρχείο Ληξιαρχείου Αθηνών, 
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Γεωργίου Σταύρα (154/ΙΕ/1944) 
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προτιµούσαν να πυροβολήσουν παρά να ρωτήσουν οποιονδήποτε τους φαινόταν 

ύποπτος!179    

Ως «φράξιες» χρησιµοποιούνταν πολύ συχνά γυναίκες που έδιναν άλλο νόηµα 

στην τακτική της παγίδας. Το βράδυ της 26ης Απριλίου του 1944, τρεις άγνωστοι 

ακινητοποίησαν σε αποµακρυσµένο σηµείο του Κατσιποδίου (∆άφνη) το Γεώργιο 

Μιχαλολιάκο, δραστήριο µέλος της Χ και τον εκτέλεσαν εν ψυχρώ. Η 

αρραβωνιαστικιά του που τον συνόδευε, παραδόξως δεν πειράχθηκε και µόνο 

πολλούς µήνες αργότερα αποδείχθηκε πως ήταν εκείνη που τον είχε οδηγήσει στην 

παγίδα όντας συνδεδεµένη µε την ΟΠΛΑ Κατσιποδίου180. Υπάρχει η πληροφορία 

πως, µε τη βοήθεια µιας γυναίκας και ενός αυτοκινήτου που το οδηγούσε ο 

επικεφαλής της, Χριστόφορος Σωτηράκος («Λάµπης»), η ΟΠΛΑ Καισαριανής 

κατόρθωνε να παρασύρει µεθυσµένους ή ερωτοχτυπηµένους Έλληνες και Γερµανούς 

αξιωµατικούς για εξόντωση στην περιοχή του Αγίου Πέτρου, στις πλαγιές του 

Υµηττού181 Όντας φυσικά εν γνώσει των υπηρεσιών Ασφαλείας, αυτές οι πρακτικές 

δαιµονοποιούνταν συχνά στον κατοχικό Τύπο µε πύρινα άρθρα εναντίον «των δειλών 

που ζητούν προκάλυψη πίσω από τα φουστάνια των γυναικών» απολήγοντας στην 

ξεκάθαρη απειλή πως δεν θα υπάρξει στο µέλλον έλεος για τέτοιες γυναίκες182   

Στο θανατηφόρο παιχνίδι κατασκοπίας και αντικατασκοπίας, οι αντίπαλες 

φράξιες ήταν ο πιο θανάσιµος εχθρός. Γνωρίζουµε πως η Ειδική Ασφάλεια είχε τους 

δικούς της πληροφοριοδότες µέσα στις ένοπλες οργανώσεις του Κόµµατος183 Από τον 

Ιανουάριο έως το Μάρτιο του 1944, η ΟΠΛΑ Ανατολικών Συνοικιών αναζητούσε 

απεγνωσµένα την αιτία µιας ακατανόητης διαρροής πληροφοριών και δολιοφθορών 

                                                 
179 Στην Κοκκινιά, ένας βασικός πληροφοριοδότης της οργάνωσης των ΣΠΑΠ εκτελέστηκε από µια 
οµάδα της ΟΠΛΑ που τον είδε να σβήνει εαµικά συνθήµατα έξω από το σπίτι του, αγνοώντας πως 
επρόκειτο για µέρος του καµουφλάζ του (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θ.Ξ., ΟΠΛΑ Κοκκινιάς). 
Μια από τις µεγάλες «φράξιες» στη Χ, ο Γιάννης Βαζούρας παραλίγο να εκτελεστεί από δύο µέλη της 
ΟΠΛΑ Θησείου και σώθηκε µόνο χάρη στην παρέµβαση του Γραµµατέα της Αχτίδας που τον 
παρακολουθούσε προσωπικά βαδίζοντας πίσω του σε κάθε κίνηση (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη 
Παναγιώτη Βαζούρα). Ο ίδιος ο αρχηγός του ΕΛΑΣ Αθήνας, Σπύρος Κωτσάκης, κατά τη διάρκεια 
incognito επίσκεψής του στην περιοχή της Ι Ταξιαρχίας, πυροβολήθηκε τρεις φορές από ένα µαχητή 
της ΟΠΛΑ στο ∆ουργούτι ο οποίος τον θεώρησε ύποπτο επειδή φορούσε κοστούµι και επειδή το ταξί 
που τον µετέφερε ερχόταν από την Πλατεία Αγάµων, µια από τις «χαφιεδοσυνοικίες» της Αθήνας. 
Σώθηκε µόνο επειδή το πιστόλι είχε αχρηστευθεί από την υγρασία! (Κωτσάκης, Εισφορά σ. 218-219)   
180 ΓΑΚ, Αρχείο Β’ Κακουργιοδικείου Πειραιώς, Συνεδρίαση 7ης Αυγούστου 1947 (αρ. 22-25), 
κατάθεση Σοφίας Μιχαλολιάκου  
181 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θεόδωρου Κουλίτσου (ΕΛΑΣ Καισαριανής), Νικου Σφακιανάκη 
(ΟΠΛΑ Περιστερίου) // Η αποτελεσµατική συµµετοχή των γυναικών στις φράξιες είναι και το 
κεντρικό θέµα του λογοτεχνικού έργου Τα δόντια της µυλόπετρας του Νίκου Κάσδαγλη (Αθήνα 1953) 
όπου εκτυλίσσεται η ιστορία αλληλοεξόντωσης µιας οµάδας της ΟΠΛΑ και µιας οµάδας της Ειδικής 
µε φόντο ένα ερωτικό τρίγωνο.    
182 Καθηµερινή, 3.6.1944 
183 ∆ασκαλάκης, Ιστορία Ελληνικής Χωροφυλακής..., σ. 178. 
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στον οπλισµό. Μετά από παγίδες και εξαντλητικές διασταυρώσεις στοιχείων, το νήµα 

έφτασε σε τρεις «χαφιέδες» που είχαν εισχωρήσει στις γραµµές της ΟΠΛΑ Βύρωνα 

(οµάδα Αγίου Λαζάρου) και οι οποίοι τιµωρήθηκαν ανάλογα184 Η άµυνα απέναντι σε 

τέτοια κρούσµατα επέβαλλε ακραία σκληρότητα σε περιπτώσεις απροειδοποίητης 

αποχώρησης από την οργάνωση, µάλλον ως ύστατη προσπάθεια διαφύλαξης 

ανθρώπων και πληροφοριών παρά ως εκδικητικό µέτρο185 Η ιστορία κατέδειξε πως η 

µεταπήδηση από το στρατόπεδο της Αντίστασης –πόσο µάλλον από µια θέση 

απόλυτης εµπιστοσύνης του Κόµµατος– στο στρατόπεδο του εχθρού µπορούσε να 

έχει καταστρεπτικά αποτελέσµατα. Για το λόγο αυτό η παντοδύναµη λογική της 

στεγανοποίησης των πληροφοριών υπερέβαινε την κοµµατική ιεραρχία, µε έναν 

τρόπο που αδυνατούµε πλήρως να κατανοήσουµε. Όχι σπάνια, µέλη και στελέχη του 

Κόµµατος υπεράνω πάσης υποψίας εκτελέστηκαν ως συνεργάτες της Ασφάλειας, µε 

την υπόδειξη ενός και µόνου ανώνυµου σηµειώµατος. Στις 22 Αυγούστου 1944, η 

Ειδική Ασφάλεια µπλόκαρε ένα σπίτι στο Περιστέρι και έπιασε κατά τη διάρκεια 

συνεδρίασης πέντε µέλη της 4ης Αχτίδας της ΚΟΑ. Όταν µετά από δύο ηµέρες, δύο 

από αυτούς αφέθηκαν ελεύθεροι και επιχείρησαν να συνδεθούν ξανά αµε την 

οργάνωση, εκτελέστηκαν από την ΟΠΛΑ Περιστερίου που, αν και υποπτεύθηκε την 

αποφυλάκισή τους ως τέχνασµα της Ασφάλειας, προτίµησε να µη ρισκάρει περαιτέρω 

                                                 
184 Ιωαννίδης Μάνος, Φάκελος Νο9745/Β. Στα χρόνια του Μεγάλου αγώνα. Μέδουσα, Αθήνα 2004,  σ. 
66-72 // Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Κ.Γ., Σ.Κ., ∆ηµήτρη Βαλιµίτη, Γιάννη Κυριακίδη. Ο 
ισχυρισµός πως και οι τρεις ανήκαν στους «Παπαγιώργηδες», δηλαδή την πανίσχυρη οργάνωση Χ του 
Παγκρατίου, θα µπορούσε να θεωρηθεί µια ακόµη τυπική περίπτωση άκριτης κατηγορίας, αν το όνοµα 
του ενός δε βρισκόταν στις λίστες των «ηρωικών νεκρών» της Χ (Εφηµερίς των Χιτών, φ. 1/27.5.1946, 
φ. 27/25.11.1946 // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Προκόπιου 
Σαραφίδη [247/Β/1944])    
185 Εκτελέσεις µελών της ΕΠΟΝ που αποσκίρτησαν µπορούν, πάντα σε συνάρτηση µε την χρονική 
συγκυρία, να θεωρηθούν είτε προειδοποιητικές, όπως η περίπτωση του 19χρονου «λιποτάκτη» 
Ξενοφώντα Παπαδάκη στην Καλλίπολη του Πειραιά τα Χριστούγεννα του 1943 (Βαγιάκης Γ. 
Ιάκωβος, «Από τις αναµνήσεις µου της Κατοχής. Μια µάχη χωρίς αίµα στην Πηγάδα». Ο ∆ηµότης, 
16.5.2007) είτε αµιγώς τιµωρητικές, όπως του Αχιλλέα Σαλή (23.3.1944) στα Εξάρχεια ο οποίος 
εγκατέλειψε το ΕΑΜ και γράφτηκε στα SS για να γλιτώσει τον πατέρα του από την εκτέλεση [ΓΑΚ, 
Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Συνεδρίαση 16ης Νοεµβρίου 1945 (αρ. 1156) // Αρχείο 
Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Αχιλλέα Σαλή (261/Β/1944) // 
Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θανάση Ανανίδη, ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ Εξαρχείων]. Όταν ένα µέλος της 
ΟΠΛΑ Πλάκας, ο Βασίλης Ρερές, αποχώρησε από την οργάνωση, τον σκότωσαν επειδή είχε πάρει 
µέρος σε εκτελέσεις και γνώριζε ανθρώπους [ΓΑΚ, Αρχείο Β’ Κακουργιοδικείου Πειραιώς, 
Συνεδρίαση 18ης Μαΐου 1947 (αρ. 68-75), κατάθεση ∆ηµήτριου Ρερέ]. Σε άλλες περιπτώσεις 
«εθελουσίας εξόδου» από την ΟΠΛΑ, δεν υπήρχαν καθόλου κυρώσεις. Η 17χρονη Κλεοπάτρα 
Χατζησάββα, αποσπασµένη από την ΕΠΟΝ Ανατολικών Συνοικιών στην αντίστοιχη οργάνωση της 
ΟΠΛΑ, ζήτησε να φύγει µετά από τρεις µήνες και, στάθηκε αδύνατο να τη µεταπείσουν, τη διέγραψαν 
και την έστειλαν στο Κολωνάκι ως γραµµατέα της ΕΠΟΝ (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Κ.Χ.). Η 
αποχώρηση ενός εκτελεστή και µιας απλής πληροφοριοδότριας δεν αποτελούν φυσικά συγκρίσιµες 
περιπτώσεις, µα η σκληρή συµπεριφορά του Κόµµατος απέναντι στους αποχωρήσαντες παραµένει ως 
υπόθεση εργασίας πάντοτε µε παρονοµαστή την υπέρτατη διαφύλαξης του παράνοµου µηχανισµού    
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αιµορραγία στελεχών186. Τους φόβους επιβεβαίωναν οδυνηρά φαινόµενα που 

µπορούν να θεωρηθούν ταυτόχρονα αιτίες και αποτελέσµατα µιας αδυναµίας στην  

επαγρύπνηση:  Οι αποτελεσµατικότεροι µασκοφόροι στα µπλόκα του 1944 ήταν 

πάντοτε πρώην µέλη της ΟΠΛΑ, όπως οι  Θεόδωρος Μπαξεβανίδης και Θεόδωρος 

Μπαντράνης, που πρωταγωνίστησαν µε τη νέα τους ιδιότητα ως µέλη των Ταγµάτων 

και της Ειδικής Ασφάλειας στα δύο πιο αιµατηρά µπλόκα της πρωτεύουσας –σε 

∆ουργούτι και Κοκκινιά αντίστοιχα187    

 

Οι απαρχές. Η πρώτη προκήρυξη  

 

Ο κίνδυνος προχρονολόγησης στην περίπτωση της ΟΠΛΑ είναι αρκετά 

µεγάλος. Οι απαρχές της, περισσότερο ως σκεπτικό δράσης και λιγότερο ως 

οργανωµένο σχήµα, τοποθετείται σύµφωνα µε τον Ιωαννίδη στις αποφάσεις της Β’ 

Πανελλαδικής Συνδιάσκεψης του ΠΓ (∆εκέµβριος 1942), όταν οι πρώτες απώλειες 

επέβαλλαν την ανάγκη προστασίας των «λαϊκών αγωνιστών»188. Στις µαζικές 

κινητοποιήσεις του 1943, οι ένοπλοι που βρίσκονταν ανάµεσα στο πλήθος έπαιζαν το 

ρόλο της περιφρούρησης, αλλά, παρά τα δια του αντιθέτου θρυλούµενα, τίποτα δε 

µας αποδεικνύει πως υφίστατο οργάνωση «ΟΠΛΑ» εκείνη την εποχή. Όταν, 

παράλληλα µε την αλλαγή στη στοχοθεσία του Κόµµατος, τα καθήκοντα απέκτησαν 

και επιθετικό χαρακτήρα, η µετάβαση από το «περιφρουρητικό» στο «τιµωρητικό» 

ήταν το καθοριστικό άλµα από την περιφρουρηµένη µαζικότητα στην ατοµική 

τροµοκρατία. Πριν οι εκτελέσεις γίνουν θεµιτές, οι επιθέσεις που ασκούνταν στον 

εχθρό εξαντλούνταν σε φραστικές απειλές ή ξυλοδαρµούς: «Γραµµατέα [στο Θησείο] 

είχαµε το ∆ηµήτρη το Ράπτη. Και µας έφτιαξε την [πρώτη] οµάδα, από οχτώ. Ο πρώτος 

µας στόχος ήταν ένα παιδάκι άλλης οργάνωσης που µοίραζε έντυπα. Μας καλεί ο 

Ράπτης, πήγαµε και το βρήκαµε το παιδί κάπου εδώ πέρα –φρόντισα να µη φαίνοµαι 

και πολύ γιατί µε ξέρανε– και καθίσαµε οχτώ νταγλαράδες απέναντί του και 

συζητούσαµε τι θα κάνουµε κλπ. Σηκώθηκα λοιπόν εγώ και του λέω: «Αν τα 

ξαναµοιράσεις αυτά, θα σε σκοτώσουµε! Το ξανακάνεις;», «Όχι, όχι!». 

Τροµοκρατία…»189 Στο πρώτο διάστηµα, οι ΟΠΛΑτζήδες, όπως και οι ΕΛΑΣίτες, 

ήταν πρακτικά άοπλοι: «[Στην αρχή] η δουλειά γινόταν µε εγγραφές στους τοίχους και 
                                                 
186 Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Ν.Σ., Ευγένιου Παπαχριστόπουλου. 
187 Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Γιάννη Κυριακίδη, Θ.Ξ. 
188 Ιωαννίδης, Αναµνήσεις,…, σ. 149. 
189 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Παναγιώτη Βαζούρα, ΟΠΛΑ Θησείου 
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µε διάφορους ξυλοδαρµούς, δεν είχαµε όπλα. Είχαµε φτιάξει κάτι ρόπαλα που πήραµε 

από τα ξυλουργεία και µε αυτά τους βαράγαµε»190   

Οι διαθέσιµες πηγές δε µας επιτρέπουν να τοποθετήσουµε την ύπαρξη της 

οργάνωσης ως συγκροτηµένου σχήµατος πριν από το φθινόπωρο του 1943. Στα τέλη 

Οκτωβρίου, τα µέλη της Επιτροπής Πόλης της Κοµµατικής Οργάνωσης Πειραιά 

(ΚΟΠ) ενηµερώθηκαν πως το ΠΓ αποφάσισε την οργάνωση «οµάδων 

περιφρούρησης της ζωής των αγωνιστών» και προσδιόρισε την τηρητέα στάση 

απέναντι στους ταγµατασφαλίτες191 Ένα ακόµη στοιχείο χρονολόγησης είναι µια 

προκήρυξη –από τις συνολικά δύο που γνωρίζουµε192– που βρίσκεται στα γερµανικά 

στρατιωτικά αρχεία και η οποία, αν και αχρονολόγητη, λειτουργεί σαν ασφαλές 

terminus post193. Από τα συµφραζόµενα καταλαβαίνουµε πως πρόκειται για την 

πρώτη δηµόσια αυτοπαρουσίαση της οργάνωσης, ενώ από τις αναφορές σε 

συγκεκριµένα περιστατικά (π.χ. η δολοφονία του δικηγόρου ∆ηµήτριου 

Γιαννακόπουλου που συνέβη στις 4 Νοεµβρίου 1943) µπορούµε να την 

τοποθετήσουµε στα τέλη Νοεµβρίου του 1943. Με βάση την προκήρυξη –

αδηµοσίευτη µέχρι σήµερα– οι Γερµανοί έµαθαν την ύπαρξη αυτής της 

παραστρατιωτικής οργάνωσης «που συγκροτήθηκε από κοινού από το ΚΚΕ, το ΕΑΜ 

και τον ΕΛΑΣ» και τα αρχικά της οποίας παραπέµπουν έξυπνα στην ελληνική λέξη 

«όπλα» (Waffen)194 Το πλήρες κείµενο –αδηµοσίευτο µέχρι σήµερα– έχει ως εξής:    

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (Ο.Π.Λ.Α) 

 

ΠΡΟΣ 

ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΛΑΟ 

 

Οι κατακτητές και η προδοτική Κυβέρνηση του µέθυσου Ράλλη και του κύναιδου 

Ταβουλάρη, αφού µε την πείνα, την οµηρία, το κάψιµο χωριών και περιοχών, τις 

δολοφονίες και τις συλλήψεις δεν µπόρεσαν να γονατίσουν τον Ελληνικό Λαό, έφεραν 

                                                 
190 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θ.Ξ., ΟΠΛΑ Κοκκινιάς 
191 Κεπέσης, σ. 223 // Τον Οκτώβριο του 1943, λίγες µόλις βδοµάδες µετά την αποφυλάκισή του από 
τις Φυλακές Βουλιαγµένης, ο 21χρονος Σάββας Κατιρτζόγλου από το συνοικισµό της Νέας Ελβετίας 
στο Βύρωνα, στρατολογήθηκε σε µια νέα, ανεξάρτητη οργάνωση περιφρούρησης µε το όνοµα 
«ΟΠΛΑ» για την οποία άκουγε πρώτη φορά (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σ.Κ., ΟΠΛΑ Βύρωνα).  
192 Η δεύτερη βρίσκεται στο Αρχείο Ε∆Α των ΑΣΚΙ 
193 Ευχαριστώ τον καθηγητή µου κ. Χάγκεν Φλάισερ για την υπόδειξη του κειµένου 
194 RH 24-68/33, Generalkommando LXVΙΙΙΙ Α.Κ., Ιc Νr. 29/44, Ic-Lagebericht, 10.1.1944. 
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το δήµιο ΣΙΜΑΝΑ µε ειδικούς δηµίους να οργανώσουν επιστηµονικώτερα δολοφονίες, 

εµπρησµούς, ανατινάξεις για την εξόντωση του λαού και των αγωνιστών του. 

Οργάνωσαν και εξόπλισαν εκτός από τις ασφάλειες ειδικά Τάγµατα Ασφαλείας µε 

σκοπό το χτύπηµα του λαού που παλεύει για να ζήσει και να ελευθερωθεί. 

Σύµµαχοι, συνεργοί και βοηθοί των κατακτητών ενάντια στο λαό είναι οι οργανώσεις 

που καθοδηγούνται και πληρώνονται από το Βασιληά. Τον Γλύξµπουργκ τον υπεύθυνο 

υποκινητή εµφυλίου πολέµου στην Ελλάδα. Το βασιληά που µε τους Παπαδόγγονες, 

Χρυσοχόου και άλλους αποβλέπει να διαλύσει µε τη βοήθεια των Γερµανών τις 

πραγµατικές εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις, να ξανάλθει στην Ελλάδα και να 

καταλάβει την εξουσία. 

Όλοι αυτοί, κατακτητές, προδοτική Κυβέρνηση, αντιδραστικές οργανώσεις, εξοπλίζουν 

σήµερα σώµα δολοφόνων που ονοµάζουν Ειδική Ασφάλεια και που σ’ αυτό 

στρατολογούνται γνωστά καθάρµατα του Ε∆ΕΣ, της ΕΣΠΟ, της Χ, της Εθν. ∆ράσης. 

Αυτοί δολοφόνησαν τον δικηγόρο Γιαννακόπουλο, από τους Αρχηγούς του Ε∆ΕΣ γιατί 

ήθελε να ξεκαθαρίσει τον Ε∆ΕΣ από τους γκεσταπίτες. Αυτοί κάθε µέρα δολοφονούν, 

πυροβολούν, συλλαµβάνουν, κάνουν έρευνες και τροµοκρατούν το λαό. Πάνε να 

λυγίσουν το λαό, να διαλύσουν τις οργανώσεις του. 

Ο Ελληνικός Λαός δεν ανέχεται να δολοφονείται και να τροµοκρατείται από τα 

καθάρµατα αυτά. Ο λαός µαζί µε την ΟΠΛΑ του θα δώσει απάντηση και θα τη δώσει 

γρήγορα.  

 Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (Ο.Π.Λ.Α.) οργάνωση του 

λαού ενάντια στους καταχτητές και τους προδότες ∆ΗΛΩΝΕΙ ότι: 

1) Θα υπερασπίσει και θα περιφρουρήσει τις πραγµατικές εθνικοαπελευθερωτικές 

οργανώσεις που αγωνίζονται τον τραχύ αγώνα ενάντια στους καταχτητές για την 

απελευθέρωση της Ελλάδας µας και για τη λαοκρατία. 

2) Θα εξοντώσει κάθε προδότη που συνεργάζεται µε τους καταχτητές και θα 

τιµωρήσει σκληρά καθένα που δολοφονεί, προδίδει και συλλαµβάνει αγωνιστές 

του λαού. 

3) Θα περιφρουρήσει τους λαϊκούς αγωνιστές και τους αγώνες του λαού. 

 

ΚΑΛΕΙ 

Τους αξιωµατικούς όλων των όπλων, την αστυνοµία, την χωροφυλακή, τους 

ευζώνους και καθένα που θέλει να λέγεται Έλληνας να ΜΗ υπακούσουν στις 

εντολές των καταχτητών και των προδοτών, να ΜΗ γίνουν δολοφόνοι και προδότες 
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του λαού. ΚΑΛΕΙ τον Ελληνικό Λαό να περιφρουρίσει τους αγωνιστές του και να 

ενισχύσει την Ο.Π.Λ.Α. καταγγέλνοντας µε συγκεκριµένα στοιχεία κάθε προδότη. 

Η Ο.Π.Λ.Α. είναι ο άγρυπνος ΦΡΟΥΡΟΣ των αγωνιστών του λαού και των λαϊκών 

αγώνων, ο ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΗΣ του λαού και ο αµείλικτος ΤΙΜΩΡΟΣ κάθε προδότη. 

Η Νίκη πλησιάζει και θα είναι ΝΙΚΗ του λαού. 

 

Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ  

ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΛΑΪΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΟΠΛΑ) 

 

Πρώτος «πολιτικός» υπεύθυνος της ΟΠΛΑ ορίστηκε από τη Β’ Πανελλαδική 

Συνδιάσκεψη του ∆εκεµβρίου του 1942 ο περίφηµος Νίκος Πλουµπίδης, 

καθοδηγητής της ΚΟΑ από την πλευρά του Πολιτικού Γραφείου και ουσιαστικός 

οργανωτικός εγκέφαλος του παράνοµου µηχανισµού της Αθήνας µέχρι την 

Απελευθέρωση195. Προτού καν η οργάνωση λάβει οργανωτική µορφή, ορίστηκε σαν 

αρχηγός της ένα παλιό και δοκιµασµένο στέλεχος, ο 37χρονος Στέργιος 

Αναστασιάδης (1906-1949). Πρώην καπνεργάτης και  σε νεαρή ηλικία γραµµατέας 

του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης (1932), αναρριχήθηκε στην Κεντρική 

Επιτροπή το 1934 και ανέλαβε αµέσως γραµµατέας της ΚΟ Πειραιά. Συνελήφθη από 

την Ασφάλεια και εκτοπίστηκε στην Φολέγανδρο το 1937 από όπου δραπέτευσε και 

κατέφυγε στην Κρήτη µε τους πρώτους εξόριστους. Για δύο περίπου χρόνια 

παρέµεινε στο νησί και χρησιµοποιήθηκε σε διάφορα καθήκοντα, ώσπου στις 23 

Μαΐου 1943, η Κεντρική Επιτροπή φρόντισε να τον µεταφέρει στην ηπειρωτική 

Ελλάδα κάτω από µυθιστορηµατικές συνθήκες: Ο Αναστασιάδης ταξίδεψε ως 

µαυραγορίτης µε ένα γερµανικό αεροσκάφος (sic) και συνδέθηκε µε την ΚΕ η οποία 

τον ανέδειξε σε έκτακτο και αργότερα τακτικό µέλος του Πολιτικού Γραφείου 

(Ιανουάριος 1944)196 Στην υψηλή καθοδήγηση της ΟΠΛΑ δούλεψαν δύο ακόµα 

ανώτερα στελέχη, ο Ακροναυπλιώτης Κώστας Φαρµάκης και ο Γιώργος Αλευράς (ή 

«Φώκος»)197, ενώ αρκετοί ακόµα Ακροναυπλιώτες στελέχωσαν τις περιφερειακές 

οργανώσεις των συνοικιών, όπως ο Αλέκος Αντωνιάδης («Κίτρινος») κ.ά.198    

                                                 
195 Ρούσος, τ. Α, σ. 517 // Ιωαννίδης, σ. 149. Για τα καθήκοντα του Πλουµπίδη και την ακάµατη 
δραστηριότητά του στις διάφορες κινητοποιήσεις, βλ. Κωτσάκης , σ. 83 κ.έ., 103-113.  
196 Για το βιογραφικό σηµείωµα του Αναστασιάδη βλ. Ιωαννίδης, Αναµνήσεις, σ. 539 // Ρούσος, 
Πενταετία, τ. Α, σ. 287 
197 Ιωαννίδης, σ. 539, 558,  
198 Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Μιχάλη Λιαρούτσου (Γραµµατέας 6ου Τοµέα ΕΠΟΝ), Κ.Χ. 
(ΟΠΛΑ Γούβας) 
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Η Εθνική Πολιτοφυλακή και τα ζητήµατα αρµοδιότητας  

 

Οι πληροφορίες µας για την ιεραρχία, την οργανωτική δοµή και τους 

αριθµούς είναι αρκετά συγκεχυµένες και αφορούν την περίοδο µετά την ίδρυση  της 

«Εθνικής Πολιτοφυλακής» (Απρίλιος 1944), του σώµατος που επίσηµα πλέον θα 

διατηρούσε την «ησυχία και την ασφάλεια στις λεύτερες περιοχές»199. Ενώ στην 

υπόλοιπη Ελλάδα απαιτούνταν ex nihilo συγκρότηση των οργάνων, η Αθήνα, 

µολονότι µόνιµα και ασφυκτικά κατεχόµενη, διέθετε τη δική της µυστική εαµική 

αστυνοµία, σε σηµείο που είναι δόκιµο να µιλάµε για µετονοµασία (ούτε καν 

µετεξέλιξη) της ΟΠΛΑ σε Πολιτοφυλακή. Η διάρθρωση Τµήµα-∆ιαµέρισµα στην 

οποία συµφωνούν οι περισσότερες µαρτυρίες –κατά βάση προφορικές– πιθανότατα 

ισοδυναµεί οργανωτικά µε το σχήµα Γραφείο-Τοµέας και ΚΟΒα-Αχτίδα που 

υιοθετούσαν το ΕΑΜ και το Κόµµα αντίστοιχα µετά την ανασυγκρότηση του 1943. 

Σε αυτή την περίπτωση το ∆ιαµέρισµα ταυτίζεται µε την Αχτίδα που σηµαίνει πως 

υπήρχαν τουλάχιστον 7 διαµερισµατικές µονάδες της ΟΠΛΑ/Πολιτοφυλακής, η κάθε 

µία εκ των οποίων διέθετε τµήµατα ανά συνοικίες. Αυτά τα τµήµατα έφεραν την 

αρίθµηση του αντίστοιχου αστυνοµικού τµήµατος της συνοικίας και απαρτίζονταν 

ανά περίπτωση από µία ή περισσότερες οµάδες. Σε περιοχές που ενείχαν κεντρική 

θέση στρατηγείου, όπως η Κοκκινιά, ο αριθµός µπορεί να είναι αξιοσηµείωτα 

µεγάλος: Με βάση τις αναµνήσεις του τελευταίου εν ζωή µέλους της, η Κοκκινιά 

διέθετε στην ακµή της δύο οµάδες περιφρούρησης στην Παλιά Κοκκινιά, δύο στα 

Άσπρα Χώµατα, δύο στον Κορυδαλλό και µία στην Αγία Σωτήρα. Ουσιαστικά 7 

οµάδες των 6 ατόµων, δηλαδή 42 άτοµα σύνολο200. ∆εν είναι βέβαιο αν αυτή η 

κατανοµή αναφέρεται στην προ Πολιτοφυλακής φάση, όταν η ΟΠΛΑ αποτελούνταν 

από απλές οµάδες που προφανώς υπάγονταν απευθείας στην Αχτίδα ή στην 

ΚΟΑ/ΚΟΠ και θα ήταν παράταιρο να κάνουµε άστοχες εικασίες για αριθµούς, ειδικά 

όταν η οποιαδήποτε µαζικότητα αναλύεται σε καταµερισµούς αρµοδιοτήτων στη 

βάση του σχήµατος ύπαρξης πολλών πληροφοριοδοτών γύρω από έναν κεντρικό 

πυρήνα «εκτελεστών». Αυτό σηµαίνει πως δεν έπαιρναν όλοι οι Πολιτοφύλακες 

                                                 
199 Αιτιολογική έκθεση προς την Πολιτική Επιτροπή [Εθνικής Απελευθέρωσης], Πράξη 24 
(10.4.1944). Στο: Κείµενα Εθνικής Αντίστασης [ΚΕΑ], τόµος δεύτερος, σ. 60-68. 
200 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θ.Ξ., ΟΠΛΑ Κοκκινιάς 
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µέρος σε εκτελέσεις παρά µόνο τα «πρώτα πιστόλια», που αντλούσαν την φήµη τους 

από την περίοδο της ΟΠΛΑ201    

Από τα µέσα του καλοκαιριού του 1944, αν και ο όρος «ΟΠΛΑ» επιβιώνει για 

λόγους συναισθηµατικούς, µιλάµε πλέον για µονάδες «Εθνικής Πολιτοφυλακής» που 

διευρύνονται µε κανονική στρατολογία και δρουν σε συνεργασία µε τον ΕΛΑΣ στις 

συνοικίες, διατηρώντας ορισµένες από τις ιδιότητες της ΟΠΛΑ και παραχωρώντας 

κάποιες άλλες στα Φρουραρχεία. Έτσι, λιγότερο για λόγους ιστορικής ακρίβειας και 

περισσότερο για λόγους κατανόησης της αθηναϊκής πραγµατικότητας, είναι 

απαραίτητο να επισηµανθεί πως η απόδοση στην ΟΠΛΑ του συνόλου των βίαιων 

θανάτων είναι εντελώς εσφαλµένη. Μεγάλο αριθµό εκτελέσεων πραγµατοποίησαν τα 

φρουραρχεία του ΕΛΑΣ ή µέλη άλλων οργανώσεων (ή του Κόµµατος) µε κοµµατική 

εντολή. Τέτοιες περιπτώσεις είναι αναρίθµητες: Η, θεωρούµενη ως γενέθλιος πράξη 

της ΟΠΛΑ, εκτέλεση του ταγµατάρχη της Χωροφυλακής ∆ηµήτρη Αλεξόπουλου 

(βλ. και παρακάτω) πραγµατοποιήθηκε από µια οµάδα εργατών της Ν. Ιωνίας µε 

επικεφαλής το γραµµατέα της κοµµατικής οργάνωσης του εργοστασίου της ΒΙΟ ο 

οποίος ουδέποτε ήταν ή έγινε αργότερα µέλος ένοπλων οµάδων περιφρούρησης202 

Τον Ιούνιο του 1947, ο 22χρονος Νίκος Μαραµπότας καταδικάστηκε σε θάνατο από 

το Κακουργιοδικείο Πειραιά για αυτουργία σε 7 φόνους στην περιοχή των Ιλισίων-

Ζωγράφου. Αν και οι µάρτυρες κατηγορίας τον παρουσίαζαν εν χορώ ως αρχηγό της 

ΟΠΛΑ, ο Μαραµπότας δεν υπήρξε ποτέ κάτι παραπάνω από απλός ΕΛΑΣίτης203 Στα 

τέλη Ιουλίου 1944, δύο µαχητές του Ι/2 Τάγµατος Νέου Κόσµου-Κατσιποδίου µε 

επικεφαλής τον καπετάνιο του Τάγµατος, Γιάννη Κυριακίδη έλαβε εντολή από την 

ηγεσία της Ι Ταξιαρχίας για µια ειδική αποστολή στις δυτικές συνοικίες. Μόνο όταν η 

οµάδα έφτασε στη Νέα Χαλκηδόνα, πληροφορήθηκε πως αποστολή της θα ήταν η 

εξόντωση του Ευάγγελου Χανιώτη, οµαδάρχη της Ειδικής Ασφάλειας, ο οποίος 

βρισκόταν σε µια ταβέρνα στο τέρµα Πατησίων. Κανείς από τους µαχητές δεν είχε 

συµµετάσχει σε ανάλογη ενέργεια204. Στις 16 ∆εκεµβρίου 1943, τρεις Φαληριώτες 

ΕΛΑΣίτες επιχείρησαν µε δική τους πρωτοβουλία να σκοτώσουν δύο χωροφύλακες 

της Ειδικής Ασφάλειας, κοντά στη στάση Αγγελοπούλου, στην Πατησίων, χωρίς να 

                                                 
201 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Κ.Γ., ΟΠΛΑ Βύρωνα. 
202 Μαρτυρία Λευτέρη Βουτσά. Στο: Μαυροειδής Λευτέρης, Οι δύο όψεις της ιστορίας. Προσκήνιο και 
Παρασκήνιο στο Κοµµουνιστικό Κίνηµα. ∆ελφίνι, Αθήνα 1997, σ. 209-210.   
203 ΓΑΚ, Αρχείο Β’ Κακουργιοδικείου Πειραιά, Συνεδρίαση 4ης Ιουνίου 1947 (αρ. 7-13), καταθέσεις 
Γεώργιου Νικολάου, Αντώνιου Λυγερού, Ιάκωβου Αλιφέρη // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σπύρου 
Μπούσια, καπετάνιου ΙΙ/2 Τάγµατος ΕΛΑΣ. 
204 Μαγνητοφωνηµένη συνέτευξη Γιάννη Κυριακίδη 
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απασχοληθούν µε ζητήµατα αρµοδιότητας: «Τι ΟΠΛΑ και ξεόπλα; Εκείνη την εποχή, 

άµα βασάνιζες αγωνιστές, σ’ έπαιρνε ο διάολος...»205  

Οι εκτελέσεις που πραγµατοποιούνταν µετά το καλοκαίρι του 1944 από τα 

Φρουραρχεία του ΕΛΑΣ ήταν διαφορετικού χαρακτήρα, ως απότοκες της σταδιακής 

εµπέδωσης µιας εδαφικής και στρατιωτικής κυριαρχίας: Λίγες ηµέρες µετά τη φονική 

µάχη της 24ης Ιουλίου, άνδρες του 2ου Λόχου Καλλιθέας συνέλαβαν έναν αξιωµατικό 

των Ευζώνων µε πολιτικά να κάνει κατόπτευση στην έρηµη συνοικία µε µια 

στρατιωτική µοτοσικλέτα και τον παρέπεµψαν για ανάκριση στην ΟΠΛΑ. Το ίδιο 

βράδυ εκτελέστηκε στις Τζιτζιφιές, «όχι όµως από την ΟΠΛΑ αλλά από εµάς. Ήταν 

στρατιωτικός και ήταν στη δική µας δικαιοδοσία»206 Η παραπάνω µαρτυρία 

παραπέµπει σε µια υποτυπώδη λειτουργία «στρατοδικείων» στις ελασιτοκρατούµενες 

συνοικίες, σε µια προσπάθεια αποµίµησης των θεσµών που κατοχύρωνε την ίδια 

περίοδο η κυβέρνηση του βουνού στην Ελεύθερη Ελλάδα207 Με την ίδια λογική, τα 

ίδια τα Φρουραρχεία του ΕΛΑΣ και η Πολιτοφυλακή γίνονταν δικαστές και τιµωροί 

στην περιοχή δικαιοδοσίας τους208. Ασχέτως της ταυτότητας του εκτελεστή, η κατά 

περίπτωση µεγάλη συχνότητα θανατώσεων σε επιλεγµένες τοποθεσίες οδηγεί συχνά 

στο στιγµατισµό συγκεκριµένων σηµείων στις εαµοκρατούµενες συνοικίες: Τα 

«Πηγάδια» της Ηλιούπολης, ο Κοπανάς, ο Άγιος Πέτρος Καισαριανής, το Περδικάρι 

της Κυψέλης ή το ρέµα του Μπραχαµίου (γνωστό ως «13», από την αρίθµηση του 

αντίστοιχου Τµήµατος Πολιτοφυλακής) ταυτίστηκαν στη µνήµη των κατοίκων –

ειδικά µετά τα ∆εκεµβριανά– µε σηµεία εκτελέσεων. Στις ηµιελεύθερες συνοικίες 

κυκλοφορούσαν µικτές περίπολοι ΕΛΑΣ-Πολιτοφυλακής ενώ σε περίπτωση µάχης, 

οι οργανωτικές ταυτότητες καταργούνταν µπροστά στην ανάγκη. «Εγώ ένα έχω να 

πω: Οι ΟΠΛΑτζήδες έρχονταν πάντα µαζί µας στις µάχες και ήταν τα καλύτερα 

παλικάρια…»209 µε κάποιες φορές, να προβάλλουν και ζητήµατα εξουσίας στο πεδίο 

της µάχης210 Με βάση όλα τα παραπάνω η σύγχυση «ΕΛΑΣίτη» και 

                                                 
205 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Στέλιου Ζαµάνου // ∆ράσις της Χωροφυλακής, σ. 48.  
206 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιούρα Τσολακίδη. 
207 ΚΚΕ, Επίσηµα Κείµενα. Αθήνα 1974, τόµος πέµπτος, σ. 463. ΠΕΕΑ, πράξη 8 «Περί τιµωρίας των 
οργάνων των κατακτητών».  
208 ΓΑΚ, Αρχείο Α’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, Συνεδρίαση 8ης Φεβρουαρίου 1947 (αρ. 25-27), 
κατάθεση αστυφύλακα Σταµάτιου Ρεσβάνη.   
209 Βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη Γιάννη Κυριακίδη, καπετάνιου τάγµατος ΕΛΑΣ Νέας Σµύρνης, 
Βύρωνα, Νέου Κόσµου,  
210 Στις συνεχείς συγκρούσεις στις Ανατολικές Συνοικίες τον Απρίλιο του 1944, µαζί µε το ΙΙ/2 Τάγµα 
του ΕΛΑΣ πολεµούσαν όλες οι οµάδες της ΟΠΛΑ. Μετά από µια απόκρουση επίθεσης Ταγµάτων 
Ασφαλείας κοντά στο «Πήδηµα της Γριάς», ο υπεύθυνος της ΟΠΛΑ, Αλέκος Αντωνιάδης 
(«Κίτρινος») φώναξε να αντεπιτεθούν και να τους κυνηγήσουν µέσα στα στενά της Νέας Ελβετίας 
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«Πολιτοφύλακα» ίσως να µην είναι αποτέλεσµα µιας κυριολεκτικής ανάγνωσης των 

πρακτικών των δικαστηρίων του Εµφυλίου αλλά µιας αναπόφευκτης επικάλυψης 

αρµοδιοτήτων.   

  

Αόρατοι εκτελεστές 

 

Όταν οι οµάδες κρούσης εξελίχθηκαν σε οµάδες εκτελεστών, η τήρηση 

πλήρους ανωνυµίας και η εξαφάνιση των ιχνών µετά από κάθε επιχείρηση, έγιναν 

αναπόσπαστο κοµµάτι του παιχνιδιού. Το βράδυ της 17ης Ιουλίου 1944, µια παρέα 

φοιτητών που βάδιζε κοντά σε µια από τις πλατείες της Νέας Σµύρνης δέχθηκε 

έλεγχο ταυτοτήτων από πέντε άτοµα που φορούσαν καπαρντίνες µε σηκωµένους 

γιακάδες και κατεβασµένες τραγιάσκες. Όταν ο στόχος τους –ένας από τους τέσσερις 

νεαρούς– αντέδρασε, τον πυροβόλησαν στο θώρακα και εξαφανίστηκαν. Οι φίλοι του 

θύµατος δε µπόρεσαν να αναγνωρίσουν τους εκτελεστές211 Με απόσταση πιο 

αποτελεσµατικό στοιχείο καµουφλάζ ήταν οι µεταµφιέσεις: «Και χωροφύλακας έχω 

ντυθεί και τσολιάς έχω ντυθεί και πυροσβέστης έχω ντυθεί –µια φορά που έπρεπε να 

ξαπλώσουµε ένα καρακόλι στην πλατεία Κουµουνδούρου…»212  Σε µυθολογία έχουν 

αναχθεί οι γερµανικές στολές και τα χαρακτηριστικά νεφροειδή πέταλα στήθους της 

Στρατονοµίας (Feldgendarmerie) που συχνά χρησιµοποιούνταν όταν ο στόχος ήταν 

αρκετά δύσκολος στην προσέγγιση ή αρκετά διάσηµος ώστε ο περίγυρος να µάθει 

την ταυτότητα των δραστών. Στις 11 Οκτωβρίου του 1944 ο αρχηγός της Χ, Γεώργιος 

Γρίβας έκανε τη συνηθισµένη καθηµερινή διαδροµή του µε το υπηρεσιακό του 

αυτοκίνητο από το Στρατοδικείο (Κριεζώτου και Ακαδηµίας) στο σπίτι του στο 

Θησείο, όταν στην οδό ∆ιονυσίου Αρεοπαγίτου, στο ύψος του Συντάγµατος 

Μακρυγιάννη, βρέθηκαν ξαφνικά µπροστά του 20 άνδρες µε γερµανικές στολές και 

κράνη βάλλοντας µε αυτόµατα εναντίον του αυτοκινήτου. Ο οδηγός ανέπτυξε 

ταχύτητα και ο Γρίβας, που σώθηκε χωρίς γρατζουνιά, ανταπέδωσε τα πυρά µε το 

πιστόλι του φωνάζοντας στους συνεπιβάτες του: «Μην τους φοβάστε, είναι 

                                                                                                                                            
αλλά επιβλήθηκε η διαφορετική γνώµη της τοπικής ηγεσίας του ΕΛΑΣ (Κυριακίδης Γιάννης, Μάχες 
του ΕΛΑΣ Αθήνας που πήρα µέρος ο ίδιος. Αθήνα 2000, σ. 18-19). 
211 ΓΑΚ, Αρχείο Β’ Κακουργιοδικείου Πειραιώς, Συνεδρίαση 2ας Ιουλίου 1947 (αρ. 19-22), 14ης 
Αυγούστου 1947 (αρ. 41-43), καταθέσεις Βασίλειου Καπάνταη, Φίλιππου Βενετσάνου, Παναγιώτη 
Ψινάκη. 
212 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Ν.Σ., ΟΠΛΑ Περιστερίου. 
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κοµµουνιστές µε γερµανικές στολές!»213  Στις εµπόλεµες ανατολικές συνοικίες, οι 

κάτοικοι γνώριζαν πως οι γερµανικές περίπολοι που κυκλοφορούσαν τις νύχτες 

µιλούσαν άπταιστα ελληνικά. Το βράδυ της 2ας Αυγούστου 1944,  µια πολυµελής 

οµάδα της ΟΠΛΑ µε επικεφαλής τον ήδη θρυλικό οµαδάρχη Γιώργο Κολληµένο και 

στολές της Feldgendarmerie εισέβαλλαν στο σπίτι του συνταγµατάρχη Σωτήριου 

Κασίµη στο Παγκράτι. Ο νεαρός Σάββας Κατιρτζόγλου από το Βύρωνα βρισκόταν σε 

µια από τις κλιµακωτές ζώνες περιφρούρησης της επιχείρησης: «Ένας Σωκράτης 

Φαληρέας, Καισαριανιώτης που ήταν στην ΟΠΛΑ (το θυµάµαι γιατί είχαµε επαφή 

φιλική), ήταν ντυµένος [γερµανικά] σίγουρα. Και µάλιστα κάποιος από κάποιο σπίτι, 

ένιωσε την κίνηση και πήγε να ανοίξει κάποιο παράθυρο. Και βάζει µια αγριοφωνάρα ο 

Φαληρέας: «Λος! Λος!» για να µη δούνε ποιοι ήρθανε και τι κάνανε –αυτός ήτανε ο 

σκοπός. Για αυτό έγινε και νύχτα…»214 «Γερµανοί» πραγµατοποίησαν επίσης την 

«φαντασµαγορική επιχείρηση» εναντίον του αρχηγού του Ε∆ΕΣ Πειραιά, Σήφη 

Βαρδινογιάννη, στα Κρητικά του Πειραιά (βλ. παρακάτω). Εξαίρεση ήταν οι 

περιπτώσεις κατά τις οποίες η εκτέλεση γινόταν µπροστά στα µάτια περαστικών, 

ακόµα και συγγενών του θύµατος. Στις 4 Αυγούστου 1944, τρεις άνδρες της ΟΠΛΑ, 

χωρίς καµία µεταµφίεση, µπήκαν στο τσαγκαράδικο του Ξενοφώντα Αθανασίου στον 

Πειραιά και τον σκότωσαν µπροστά στα µάτια του αδελφού του και δύο υπαλλήλων 

του µαγαζιού. Μεταπολεµικά, ο αδελφός του θύµατος ήταν σε θέση να αναγνωρίσει 

στο εδώλιο του δικαστηρίου το πρόσωπο ενός από τους δράστες215 Εδώ η πράξη 

επιτελείται σε ανοιχτό χώρο και προσλαµβάνει σκόπιµα δηµόσιο χαρακτήρα, χωρίς 

να µπορούµε να αποκλείσουµε τελείως τον παράγοντα της επιπολαιότητας από τα 

εκτελεστικά όργανα 

Καλύτερο καµουφλάζ ήταν η αντίληψη του πολεοδοµικού συγκροτήµατος ως 

ενιαίου χώρου δράσης. Σύντοµα έγινε αντιληπτό πως η συνοικιακή βάση ήταν 

απρόσφορη, αφού, στην περίπτωση της ΟΠΛΑ, η παραµονή των µελών της σε µια 

γειτονιά για µεγάλο διάστηµα διατάρασσε την ισορροπία ανάµεσα στις 

«προϋποθέσεις αποτελεσµατικότητας» και «προϋποθέσεις ασφαλείας»216. Έτσι, για 

να εξαφανίζουν τα ίχνη τους, Κοκκινιώτες επιχειρούσαν στου Γκύζη, Περιστεριώτες 

                                                 
213 Λεωνίδου Λεωνίδας, Γεώργιος Γρίβας ∆ιγενής –Βιογραφία. Λάρνακα 1995, τόµος πρώτος (1897-
1950), σ. 253-254.  
214 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σ.Κ., ΟΠΛΑ Βύρωνα // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηνών, 
Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Σωτήριου Κασίµη (19/ΙΓ/1944)  
215 ΓΑΚ, Αρχείο Β’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, συνεδρίαση 14ης Ιουνίου 1947 (αρ. 30-32), κατάθεση 
Νικολάου Αθανασίου. 
216 Σεµελέν, σ. 266. 
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στην Καισαριανή, Βυρωνιώτες στην Πεντέλη κ.ο.κ. Στις παραµονές της 

Απελευθέρωσης, δέκα επίλεκτοι µαχητές της ΟΠΛΑ Ανατολικών Συνοικιών µε 

καπαρντίνες και τσάντες γεµάτες περίστροφα και αυτόµατα διέσχισαν το κέντρο της 

Αθήνας για να φτάσουν κατόπιν εντολής στη Νέα Ιωνία. Εκεί, συµµετείχαν σε 

ανακρίσεις (ενδεχοµένως και σε µια «οικογενειακή» εκτέλεση) και, τέσσερις µέρες 

πριν την εκκένωση της Αθήνας, στη µάχη για την κατάληψη των διυλιστηρίων της 

ΟΥΛΕΝ217 Αυτή η κατάργηση πραγµατικών ή νοητών ορίων ήταν βασικό 

χαρακτηριστικό της παράνοµης ζωής, ως τακτική διαφυγής από τα ασφυκτικά όρια 

ενός περιορισµένου χώρου δράσης µε τους συνακόλουθους κινδύνους. Οι µαχητές 

της ΟΠΛΑ, µόνιµα παράνοµοι και σε συνεχή κίνηση, έβρισκαν καταφύγιο στα όρια 

των κατοικηµένων περιοχών, σε γιαπιά, εγκαταλειµµένα σπίτια, χωράφια, υπονόµους 

ενώ ορισµένες φορές έφταναν µέχρι τα φιλόξενα εαµικά χωριά της Ανατολικής 

Αττικής και την Πάρνηθα για να αποφύγουν τις καταδιώξεις218         

 

«Προδότες και εγκληµατίες» 

 

Για το Κόµµα και το ΕΑΜ, ο ελληνόφωνος αντίπαλος στην Αθήνα του 1944 

ήταν ενιαίος και τρισυπόστατος: α) η κατοχική κυβέρνηση µε τους στρατιωτικούς και 

διωκτικούς της µηχανισµούς: Τάγµατα Ευζώνων, ∆ιεύθυνση Ειδικής Ασφάλειας, 

Χωροφυλακή, Αστυνοµία. β) οι φασιστικές / δοσιλογικές οργανώσεις, µια 

πανσπερµία  φιλογερµανικών (και όχι γερµανόφιλων219) οµίλων µε χτυπητά ονόµατα: 

Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωσις (ΕΣΠΟ), Οργάνωσις Εθνικών 

∆υνάµεων Ελλάδος (ΟΕ∆Ε), Οργάνωσις Πρωτοπόρων Νέας Ευρώπης (ΟΠΝΕ), 

Ένωσις Φίλων Χίτλερ (ΕΦΧ) που το 1943 µετονοµάστηκε σε ΜΠΟΥΝΤ 

(=Σύνδεσµος), η Εθνική Ένωσις Ελλάς (ΕΕΕ) –ουσιαστικά το πρώτο φασιστικό 

κόµµα στην Ελλάδα–, Πατριωτική Αντικοµµουνιστική Ταξιαρχία (ΠΑΤ)220 κ.ά. γ) οι 

                                                 
217 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σ.Κ., ΟΠΛΑ Βύρωνα. 
218 Ιωαννίδης, Φάκελος Νο9745/Β, σ. 53. 
219 Για τους µη γνώστες του κατοχικού λεξιλογίου, γερµανόφιλοι είναι αυτοί που αγαπιούνται από τους 
Γερµανούς, φιλογερµανοί αυτοί που αγαπούν τους Γερµανούς. 
220 Αυτές οι οργανώσεις δεν ήταν ούτε µαζικές ούτε ένοπλες, και παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι οι 
Γερµανοί δεν θεωρούσαν τους ιδρυτές της παρά «µωροφιλόδοξους καιροσκόπους», η συνεργασία τους 
µε τις γερµανικές αστυνοµικές υπηρεσίες, τα SS και την SD στη σύλληψη αντιστασιακών τις 
καθιστούσαν ιδιαίτερα επικίνδυνες. Βλ. Χονδροµατίδης Ιάκωβος, Η Μαύρη Σκιά στην Ελλάδα. 
Εθνικοσοσιαλιστικές και φασιστικές οργανώσεις στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου και της Γερµανικής 
Κατοχής (1941-1944). Εκδόσεις Περισκόπιο, Αθήνα 2001, σ. 63-81 // Για την αντιµετώπιση αυτών των 
οργανώσεων από τους Γερµανούς: Φλάισερ Χάγκεν, Η ναζιστική προπαγάνδα στην Κατοχή: ένα 
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αντίπαλες αντιστασιακές οργανώσεις που κάλυπταν ένα ευρύτατο φάσµα ιδεολογίας 

και συµπεριφορών αλλά ανταποκρίνονταν άνετα στο χαρακτηρισµό «φασιστικές» ή 

«κρυπτοφασιστικές» (Ε∆ΕΣ, Χ, ΠΕΑΝ, Ιερή Ταξιαρχία (ΙΤ), Εθνικό Κοµιτάτο, 

Εθνική ∆ράσις, ΡΑΝ)221 

  Η αντίληψη του ενιαίου εχθρού, θεµελιώδης για τις ανάγκες της 

προπαγάνδας, δε συνεπάγεται ενιαίο σχέδιο δράσης. Η «συντριβή δίχως έλεος από το 

λαό» που κήρυττε το Κόµµα µετά τη 10η Ολοµέλεια για όλους τους «προδότες», από 

τα «προστατευόµενα χιτλερικά τµήµατα» (κατηγορία β) µέχρι τις 

«κρυπτοφασιστικές» οργανώσεις (κατηγορία γ), δεν οδηγεί απαρέγκλιτα σε κοινή 

αντιµετώπισή τους. ∆ιεξάγοντας πρώτα από όλα έναν αγώνα επιβίωσης, την ΟΠΛΑ 

απασχολούσαν περισσότερο οι δραστήριοι συνεργάτες των ελληνικών και 

γερµανικών υπηρεσιών ασφαλείας –είτε επρόκειτο για δοσιλογικές φασιστοοµάδες, 

είτε για µάχιµες αντικοµµουνιστικές οργανώσεις, όπως η Χ και ο Ε∆ΕΣ Αθήνας– 

παρά τα ακίνδυνα, άµαζα σχήµατα, όπως η ΙΤ, η Εθνική ∆ράση ή το Εθνικό 

Κοµιτάτο. Στην τελευταία περίπτωση αρκούσαν µερικές παραδειγµατικές πράξεις, 

όπως η εκτέλεση του Κίτσου Μαλτέζου (1.2.1944) ή του Κώστα Ρίτσου (21.3.1944), 

βασικού στελέχους του Εθνικού Κοµιτάτου στα Μανιάτικα του Πειραιά222  Ο 

πραγµατικός πόλεµος δεν αφορούσε τους «αγωνιστές της δωδεκάτης ώρας»223, όπως 

σκωπτικά καυτηριάζονταν συλλήβδην οι αθηναϊκές οργανώσεις αλλά µε 

επικίνδυνους αντιπάλους.  

Έτσι, οι δολοφονίες του υπεύθυνου της ΕΕΕ Πειραιά, Βασίλη Σκανδάλη 

(Αύγουστος 1944)224, του καθηγητή της Σχολής Ικάρων και ιδρυτικού µέλους της 

ΕΦΧ, Κωνσταντίνου Καζαντζή (2.10.1944)225, του αρχηγού της ΟΕ∆Ε, Γιώργου 

Παντελόγλου (26.9.1944)226 και των διερµηνέων του Γερµανικού Φρουραρχείου 

                                                                                                                                            
διφορούµενο όπλο. Μορφωτικό Ινστιτούτο ΑΤΕ, Αθήνα 1989, σ. 357-390 // Προδότες και εγκληµατίες. 
Έκδοση Ριζοσπάστη, ανατύπωση Κόκκινης Σηµαίας, Θεσσαλία 1944, σ. 9-12.  
221 Προδότες και εγκληµατίες. Έκδοση Ριζοσπάστη, ανατύπωση Κόκκινης Σηµαίας, Θεσσαλία 1944, σ. 
15-18 // Ριζοσπάστης, 23.1.1944. 
222 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Ιάκωβου Βαγιάκη, Εθνικό Κοµιτάτο Πειραιά.  
223 Απελευθερωτής, 10.10.1944. 
224 Χονδροµατίδης Ιάκωβος, Η Μαύρη Σκιά στην Ελλάδα. Εθνικοσοσιαλιστικές και φασιστικές 
οργανώσεις στην Ελλάδα του Μεσοπολέµου και της Γερµανικής Κατοχής (1941-1944). Εκδόσεις 
Περισκόπιο, Αθήνα 2001, σ.  
225 ΓΑΚ, Αρχείο Α’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, Συνεδρίαση 15ης-21η Μαΐου 1947 (αρ. 32-45), 
κατάθεση χήρας Ελένης Καζατζή // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη 
Θανάτου Κωνσταντίνου Καζαντζή (179/ΙΕ/1946) 
226 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Γεώργιου Παντέλογλου 
(16/ΙΗ/1944) 
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Αθηνών, Άρη Ροδόπουλου και Ιωάννη Ρουγγέρη (5.5.1944)227 µάλλον εξηγούνται 

επαρκώς από την ιδιότητα των θυµάτων, ενώ οι 51 Χίτες που φαίνονται ως θύµατα 

της «κοµµουνιστικής βίας» στην Κατοχή228, δεν χάνουν τη ζωή τους επειδή ανήκουν 

σε αντίπαλη οργάνωση αλλά γιατί στρατεύονται αυτόµατα στους «συνεργάτες των 

συνεργατών». Οφείλουµε να παραθέσουµε τρεις λόγους για τους οποίους η Χ και ο 

Ε∆ΕΣ Αθήνας θεωρούνταν εχθροί πρώτης γραµµής: διέθεταν οπλισµό, πρέσβευαν 

έναν αδιάλλακτο αντικοµµουνισµό και απολάµβαναν τέτοιας υποστήριξης από τις 

αρχές, ώστε η συνεργασία µε την Ασφάλεια να λάβει το χαρακτήρα 

συγκοινωνούντων δοχείων στα πλαίσια µιας κοινής διωκτικής δράσης. Η Ειδική 

Ασφάλεια του Πειραιά οργανώθηκε γύρω από το σκληρό πυρήνα δύο µαχητικών 

οπλιτών της Χ, του Βαγγέλη Μπουγιούρη και του Βασίλη Αγραφιώτη οι οποίοι 

κατετάγησαν εθελοντικά στο σώµα –φτάνοντας στο βαθµό του µοιράρχου– µε την 

παρότρυνση του αρχηγού της Χ Πειραιά, Μαντούβαλου229 Στον Ε∆ΕΣ Αθήνας, 

πολλές τοπικές οργανώσεις του οποίου πέρασαν µαζικά στο κατοχικό στρατόπεδο, 

χρεώθηκε η επιτυχία των µπλόκων σε Καλογρέζα (15.3.1944), Γαλάτσι (31.3.1944) 

και Φιλοθέη (9.6.1944), ενώ στελέχη του ανταµείφθηκαν ακόµα και µε θέσεις 

δηµάρχων δικαιώνοντας εν µέρει τον αφορισµό του Κόµµατος περί «υπερκυβέρνησης 

προδοτών»230 Σε ό,τι αφορά εντέλει την πρωτεύουσα, η βαριά κατηγορία «εδεσίτης» 

που αδιάκριτα επιδαψίλευε το ΕΑΜ στους προγραµµένους αντιπάλους του µετά τον 

«πρώτο γύρο» των ενδοαντιστασιακών συγκρούσεων, ίσως να µην ήταν τόσο κενή 

περιεχοµένου.     

Αναµφίβολα, τα κριτήρια δεν ήταν τόσο ξεκάθαρα ή τόσο έντιµα, όσο θα 

υπαγόρευαν οι κανόνες διεξαγωγής ενός «καθαρού» πολέµου µε οριοθετηµένα 

στρατόπεδα. Αν και θα ήταν άστοχο να υιοθετήσουµε άκριτα την άποψη πως «[οι 

κοµµουνιστές] σκότωναν γυναίκες επειδή έπλεναν ρούχα στρατιωτών ή πήγαιναν µαζί 

                                                 
227 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου Άρη Ροδόπουλου 
(446/Β/1944), Ιωάννη Ρουγγέρη (165/Η/1944) // ΓΑΚ, Αρχείο Ε’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, 
συνεδρίαση 5ης Ιουνίου 1947 (αρ. 10-14) 
228 Εφηµερίς των Χιτών, φ. 1/27.5.1946 
229 Ριζοσπάστης, 4.12.1946. Οι Μπουγιούρης και Αγραφιώτης αναφέρονται ονοµαστικά στην επίσηµη 
ιστορία της Χ ως µέλη εναντίον των οποίων συνέβησαν «αδικοπραγίαι εκ µέρους των κοµµουνιστών» 
(Έκθεσις επί των εθνικών σκοπών και του εθνικού έργου της οργανώσεως «Χ». Αθήνα 1944). Η πηγή 
αναφέρεται στην απόπειρα που έγινε εναντίον τους στις 10 Φεβρουαρίου 1944 από οµάδα της ΟΠΛΑ. 
230 Για τη συµµετοχή στελεχών του Ε∆ΕΣ στα µπλόκα βλ. ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, 
Βιβλίο πρακτικών 8 (1945), συνεδρίαση 4ης Νοεµβρίου 1945 (αρ. 1038-1040), Βιβλίο πρακτικών 21 
(1946), συνεδρίαση 24ης, 25ης και 27ης Μαίου 1946 (αρ. 1061-1062). Ο συνταγµατάρχης Γεώργιος 
Μωραίτης, αρχηγός του Ε∆ΕΣ στην περιφέρεια Νέας Ιωνίας από το 1942 πρωτοστάτησε στο Μπλόκο 
της Καλογρέζας και ανταµείφθηκε µε τη θέση του δηµάρχου Καλογρέζας // Προδότες και εγκληµατίες, 
σ. 14.  
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τους για ένα κοµµάτι ψωµί»231, και τα στοιχεία µας δεν επαρκούν για να φωτίσουν 

όλες τις περιπτώσεις, µεγάλος αριθµός εκτελέσεων αφορά σίγουρα ανθρώπους που 

βρέθηκαν στη «γκρίζα ζώνη» της σύγκρουσης και των οποίων το έγκληµα 

εξαντλούνταν σε απλές συναλλαγές, παθητική συνεργασία µε τον κατακτητή 

(Έλληνες ή ελληνίδες γερµανικής καταγωγής, απλοί διερµηνείς, υπηρέτριες, 

λούστροι, πόρνες) ή οποιουδήποτε είδους διαφωνία µε το ΕΑΜ· την εσχάτη των 

ποινών επέφερε ιδιαίτερα ο «ερωτικός δοσιλογισµός», πράξη διπλά κολάσιµη και 

στιγµατισµένη ήδη στις συνειδήσεις από το κείµενο του Γληνού. Ενδεικτικά, στις 24 

Σεπτεµβρίου 1944, τέσσερις ΕΛΑΣίτες του Φρουραρχείου Ταµπουρίων πυροβόλησαν 

και σκότωσαν µια γυναίκα «ελευθέρων ηθών» από τη ∆ραπετσώνα αφήνοντας στο 

πτώµα ένα σηµείωµα «πόρνη και προδότης». Η εκτέλεση έγινε µέρα µεσηµέρι στην 

πλατεία των Ταµπουρίων µπροστά στα µάτια περαστικών και αστυφυλάκων. Λίγες 

µέρες αργότερα, στα Καµίνια επιφυλάχθηκε η ίδια τύχη σε µια γυναίκα που 

φηµολογείτο πως είχε ερωτικές σχέσεις µε Γερµανούς στρατιώτες232 Στις σκοτεινές 

πτυχές ανήκει και η εφαρµογή µιας άτυπης και χωρίς οίκτο «οικογενειακής ευθύνης» 

η οποία ανήγαγε σε θανάσιµο αδίκηµα το συγγενικό δεσµό µε «εχθρούς του λαού» 

ικανοποιώντας µια διάθεση εκδίκησης η οποία υπερέβαινε ηλικία ή φύλο233. Τον 

                                                 
231 Στίνας Άγις, Αναµνήσεις. Εβδοµήντα χρόνια κάτω απ’ τη σηµαία της σοσιαλιστικής επανάστασης. 
Ύψιλον, Αθήνα 1985. Τόµος β’, σ. 402-403. 
232 ΓΑΚ, Αρχείο Α’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, Συνεδρίαση 8ης Φεβρουαρίου 1947 (αρ. 25-27), 
κατάθεση αστυφύλακα Σταµάτιου Ρεσβάνη // ΓΑΚ, Αρχείο ∆’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, 
Συνεδρίαση 5ης Ιουνίου 1947 (αρ. 8-10) 
233 Χαρακτηριστικά, µετά το Μπλόκο της Κοκκινιάς, η οικογένεια του καταδότη και Εύζωνα 
Θεόδωρου Μπαντράνη εξαφανίστηκε µυστηριωδώς από την Κοκκινιά [Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, Ηχητικό 
αρχείο ΠΕΑΕΑ Κοκκινιάς, Συνεντεύξεις γυναικών (ανώνυµες) για το µπλόκο της Κοκκινιάς: «Ο 
Μπαντράνης δεν τιµωρήθηκε απλώς. Τιµωρήθηκε οικογενειακώς!»]. Γνωστότερη είναι η περίπτωση της 
οικογένειας του ευέλπιδος Νικόλαου Παπαγεωργίου, αρχηγού της Χ Παγκρατίου η οποία εξοντώθηκε 
ολοκληρωτικά. Εκτός από τον ίδιο (2.9.1944), εκτελέστηκαν ο αδελφός του Γιάννης (23.9.1944), η 
µητέρα του Βασιλική, οι αδελφές του Ελένη και Κατίνα  κατά τη διάρκεια των ∆εκεµβριανών 
(8.12.1944) και ο τρίτος αδελφός του Αλέκος µετά τον πόλεµο (12.12.1946) (Εφηµερίς των Χιτών, φ. 
2/3.6.1946 «Το ολοκαύτωµα της οικογένειας Παπαγεωργίου», φ.30/16.12.1946 «Οικογένεια 
Παπαγεωργίου. Ένας θρύλος και µια δόξα. Ένα τραγικό ολοκαύτωµα στην ιστορία της νεώτερης 
Ελλάδος»). Γνωρίζουµε πως στην Καισαριανή, κατά τη διάρκεια του αιµατοβαµµένου Αυγούστου, 
τρεις τουλάχιστον γυναίκες πλήρωσαν µε τη ζωή τους την ιδιότητά τους ως µητέρες Τσολιάδων. Μία 
περίπτωση αφορά το Γιώργο Παναγιώταρο, ΕΛΑΣίτη από την Καισαριανή ο οποίος εγκατέλειψε την 
οργάνωση και κατατάχτηκε στο ΙΙ Τάγµα Ευζώνων πρωτοστατώντας σε µπλόκα αλλά και 
βασανισµούς (Μακρής, σ. 62 // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θεόδωρου Κουλίτσου, ΕΛΑΣ 
Καισαριανής // Βασιλείου Μιχάλης, Αποστολή στο «Μπιµπλις». Εκδόσεις «Ποντίκι». Αθήνα χ.χ., σ 46-
48). Ο Παναγιώταρος βρέθηκε νεκρός µε µια σφαίρα στο κεφάλι στις 11 Αυγούστου 1944, ενώ 
µερικές µόνο µέρες νωρίτερα είχε δολοφονηθεί από αγνώστους η µητέρα του [Αρχείο Ληξιαρχείου 
∆ήµου Αθηναίων, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου Γιώργου Παναγιώταρου (127/ΙΓ/1944), ∆ηµητρίας 
Παναγιώταρου (400/Θ/1944)]. Παρόµοιο περιστατικό καταγράφηκε στην Καλλιθέα, όταν µερικές 
µέρες µετά τη σφαγή στο µπλόκο της 24ης Αυγούστου, φονεύθηκε από σφαίρα στο δρόµο ο πατέρας 
ενός από τους καταδότες. Ο θάνατος αποδόθηκε σε «εκδίκηση άλλου πατρός» [Αρχείο Υπηρεσίας 
Αναζητήσεων Ερυθρού Σταυρού, IC/Liste 105, φακ. 2 «Εκτελεσθέντες ανά την Ελλάδα», (i) 
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Αύγουστο του 1944, το πτώµα µιας 17χρονης κοπέλας που είχε βρεθεί µε σηµάδια 

βασανισµού και ξεριζωµένα µαλλιά στον απόµερο «Κοκκινόβραχο» του Πειραιά, 

αναγνωρίστηκε ως η ∆ήµητρα Ξιφαρά, αδελφή ενός Πειραιώτη χωροφύλακα της 

Ειδικής Ασφάλειας. Γείτονες που ήταν µάρτυρες της απαγωγής της κατέθεσαν πως 

είχαν ακούσει τους άνδρες της ΟΠΛΑ να φωνάζουν «του προδότη η αδελφή!»234  

Στις 7 Οκτωβρίου στη Νέα Ιωνία, µια οµάδα 30 ενόπλων περικύκλωσε το σπίτι της 

οικογένειας Καλλιάκου και διέταξε τους καταστηµατάρχες να κατεβάσουν τα ρολά 

των καταστηµάτων τους. Εκείνη τη µέρα, µαζί µε τον προγραµµένο υπενωµοτάρχη 

της Ειδικής Ασφάλειας, Βύρωνα Καλλιάκο εκτελούνταν η µητέρα του Ελένη (στο 

µπαλκόνι του σπιτιού) και η αδελφή του Στέλλα Κιούση. Στην κοµµατική λογική, η 

«οικογενειακή ευθύνη» επιδικαζόταν ως πληρωµή µιας αποδεδειγµένης 

«οικογενειακής συµµετοχής», µε το σαθρό βέβαια επιχείρηµα της αναπόδραστης 

ιδεολογικής ταύτισης µε τον εκάστοτε «προδότη» γιο, αδελφό ή πατέρα. 

 

 

«Γκεστάπο µε µαρξιστική µάσκα»: Περιφρουρώντας την καθαρότητα του 

Κόµµατος 

 

Ένα µεσηµέρι του Οκτωβρίου του 1943, η Πλατεία Συντάγµατος 

συγκλονίστηκε από πυροβολισµούς, όταν µια οµάδα αγνώστων πυροβόλησε εναντίον 

του Μιχάλη Τυρίµου, ο οποίος γλίτωσε µε βαριά τραύµατα. Μαζί του ήταν κάποιος 

Καστρινός ο οποίος επίσης τραυµατίστηκε σοβαρά, µαζί µε τέσσερις ακόµη 

περαστικούς. Όπως ανέφερε και το σχετικό δελτίο της επόµενης µέρας, επρόκειτο για 

«πρώην στελέχη του ΚΚΕ», πασίγνωστα από την προσχώρησή τους στην Ασφάλεια 

την εποχή του Μεταξά235. Στις 20 Απριλίου 1944, άγνωστοι µε καπαρντίνες θα 

κατεβάσουν βίαια από το τραµ στη στάση Αγία Ελεούσα στην Καλλιθέα έναν 

40χρονο άντρα και θα τον σκοτώσουν µε µια σφαίρα στο κεφάλι. Το θύµα ήταν ο 

Μανώλης Μανωλέας, πρώην βουλευτής Πειραιά του ΚΚΕ (1936), ανοιχτός 

                                                                                                                                            
Καλλιθέα, Γουδί // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Γεώργιου 
Κολοκοτρώνη (19/ΙΕ/1944). 
234 ΓΑΚ, Αρχείο Γ’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, συεδρίαση 14ης Αυγούστου 1947 (αρ. 37-40). 
235 ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά 1943-1953, Έγγραφα Ειδικής Ασφάλειας (1943), ∆ελτίο 
πληροφοριών 12ης Οκτωβρίου 1943. Την απόπειρα, µία από τις πρώτες στην Αθήνα, ανέλαβε να φέρει 
σε πέρας η σκιώδης οµάδα «Γύπες» (βλ. παραπάνω) και «εκτελεστής» του Τυρίµου ήταν ο Νικήτας 
Καµαρόπουλος, ΕΠΟΝίτης από του Ζωγράφου και έµπιστος του Βασίλη Μπαρτζιώτα 
(Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σπύρου Μπούσια) 
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συνεργάτης της Ασφάλειας ως στέλεχος της µεταξικής «Προσωρινής ∆ιοίκησης» 

(µαζί µε τον Τυρίµο) και γνωστός για τα αντιµπολσεβικικά άρθρα που συνέτασσε για 

τις αθηναϊκές εφηµερίδες σε συνεργασία µε το Γραφείο Τύπου της γερµανικής 

πρεσβείας236. Ο πόλεµος µε τους «εξωµότες» του Κόµµατος είναι η άλλη όψη, ίσως η 

περισσότερο ενδιαφέρουσα και αµιφιλεγόµενη, της δράσης της ΟΠΛΑ στην Κατοχή. 

Ακόµα και µέσα στις πολεµικές συνθήκες της Κατοχής και τις προτεραιότητες ενός 

µετωπικού εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα, το ΚΚΕ στοχοποίησε έντονα όσους είχαν 

λιποτακτήσει προπολεµικά από τις γραµµές του ενώ δεν παραµέλησε και τον 

ιδεολογικό πόλεµο µε «χαφιέδες» ή «γκεσταπίτες µε µαρξιστική µάσκα», ταµπέλες 

που φιλοδοξούν να καλύψουν µια ποικιλία συµπεριφορών µε κοινό παρονοµαστή την 

κοµµατική διαφωνία, αναγόµενη στην προϊστορία του ελληνικού κοµµουνιστικού 

κινήµατος. Βασική πτυχή αυτής της διαφωνίας είναι η πολύµορφη αντιπαράθεση µε 

τις αρχειοµαρξιστικές και τροτσικιστικές οργανώσεις που αντλούσε τη δυναµική της 

από τη δεκαετία του ’20 και κορυφώθηκε την περίοδο της Κατοχής λόγω της 

απόρριψης της λογικής του «εθνικιστικού µετώπου σταλινικών» από τους 

τροτσκιστές, κάτι που στοίχισε την απερίφραστη καταδική τους από το Κόµµα ως 

«λακέδες της Γκεστάπο»237 Όταν δε έκανε την εµφάνισή της η ΟΠΛΑ, τα 

τροτσκιστικά έντυπα –αν και επικρότησαν τη δολοφονία του «εργατοκάπηλου 

επιβήτορα της ΓΣΕΕ» Καλύβα– στηλίτευσαν την τακτική της ατοµικής τροµοκρατίας 

ως αντίθετη στη διδασκαλία του Λένιν238. Η ανοιχτή ιδεολογική αντιπαράθεση 

κατέληξε σε αιµατοχυσία η οποία έφτασε σε αληθινό πογκρόµ κατά τα ∆εκεµβριανά. 

Από τους 84 εκτελεσµένους από το ΚΚΕ αρχειοµαρξιστές και τροτσκιστές της 

περιόδου 1944/45, οι περισσότεροι έχασαν τη ζωή τους στην πρωτεύουσα αν και οι 

κατοχικές δολοφονίες (µέχρι τον Νοέµβριο του 1944) είναι λιγότερες από δέκα239  

Γνωστότερες είναι οι εκτελέσεις του τροτσκιστή δικηγόρου Στράτου Σπανέα 

                                                 
236 Χονδροµατίδης, Μαύρη Σκιά..., σ. 74 // Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Γιώργου Τσαπόγα, 
Γιούρα Τσολακίδη // Αρχείο Ληξιαρχείου Αθηνών, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Εµµανουήλ Μανωλέα 
(365/Β/1944)  
237 ΚΟΜΕΠ αρ. 25 (Απρίλιος 1944), σ. 577 // Με το απέραντο µίσος για τους τροτσκιστές 
γαλουχήθηκαν από τους καθοδηγητές τους όλα τα εαµικά µέλη. Ένα στέλεχος της ΕΠΟΝ Βύρωνα 
καταγράφει ένα περιστατικό κατά το οποίο ο καθοδηγητής του πυροβόλησε (sic) το τροτσκιστικό 
σύνθηµα «Ζήτω ο κόκκινος στρατός! Κάτω η σταλινική πανούκλα» που είδε γραµµένο σε ένα τοίχο 
της συνοικίας (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Παναγιώτη Αρώνη, ΕΠΟΝ Βύρωνα. Πβλ. ενδεικτικά 
Αρώνης Παναγιώτης, Τι κόσµος! Μνήµες. Αθήνα 1987, σ. 104) 
238 ∆ιεθνιστής, 29.5.1944. 
239 Εµµανουηλίδης Μάριος, Αιρετικές διαδροµές. Ο ελληνικός τροτσκισµός και ο Β’ Παγκόσµιος 
Πόλεµος. Φιλίστωρ, Αθήνα 2002, σ. 163-166 // Καρύτσας Η. Γιάννης, Ο σφαγιασµός των 
αρχειοµαρξιστών της περιοχής Αγρινίου από τον ελληνικό σταλινισµό. Άρδην, Αθήνα 2002 
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(Παγκράτι, 11.6.1944)240, του φοιτητή Νίκου Σακελλαρίου (Βύρωνας, 1.8.1944)241 

και του ∆ηµοσθένη Βουρσούκη (Καµίνια Πειραιά, 5.10.1944), έναν από τους «πιο 

µορφωµένους της Ακροναυπλίας» για τον οποίο µάλιστα η οµάδα Στίνα έκανε 

παράσταση διαµαρτυρίας στα γραφεία του ΕΑΜ µπροστά σε έναν τροµαγµένο 

Τσιριµώκο242 Τροφοδοτώντας για χρόνια στους κόλπους της Αριστεράς, τη 

στερεοτυπική εικόνα µιας δολοφονικής σταλινικής ηγεσίας, αυτές οι εκτελέσεις 

δικαιώνονται από το ΚΚΕ εγγραφόµενες στο προπαγανδιστικό οπλοστάσιο του 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα ως «ιστορικό καθήκον της ηγεσίας, µαζί µε το 

Γερµανό, Ιταλό και Βούλγαρο να καταπολεµήση όλους τους κακούς Έλληνες που 

έπαιρναν έµπραχτα θέση εναντίον της επαναστατικής πρωτοπορείας [και] να 

παραµερίσει από το δρόµο του ελληνικού προλεταριάτου κάθε εµπόδιο που έµπαινε 

µπροστά του»243         

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ  

«ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΚΟΛΑΣΕΩΣ»: ΤΑΓΜΑΤΑ ΕΥΖΩΝΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΗ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

«Αθηναίοι πολίτες, Αθηναίες 
Βάλτε καλά στο µυαλό σας πως οι Γερµανοί έχουν  σκοπό 

 να µας αφανίσουν. Και οι Ράλληδες στέκονται στο πλευρό τους» 
 

Προκήρυξη ΕΑΜ Αθήνας-Πειραιά, 14.8.1944 
 

 

Οι «γερµανοτσολιάδες»: Το 1ο Σύνταγµα Ευζώνων Αθηνών 

 

Στις 18 Ιουνίου 1943 η κυβέρνηση Ράλλη δηµοσίευσε το Νόµο 260 ο οποίος 

προέβλεπε το σχηµατισµό τεσσάρων ταγµάτων «Ευζώνων» µε εθελουσία κατάταξη 

(και όχι επιστράτευση) εφέδρων οπλιτών και στρατεύσιµων που δεν είχαν 

                                                 
240 «Οι σταλινικοί δολοφονούν κοµµουνιστές». ∆ιεθνιστής, 20.6.1944 // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου 
Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Ευστράτιου Σπανέα (160/Θ/1944) 
241 Εµµανουηλίδης, σ. 166 // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου 
Νικόλαου Σακελλαρίου (3/ΙΓ/1944) 
242 Στίνας, σ. 423. 
243 Εισήγηση Κώστα Καραγιώργη. Στο: Ιδεολογική πάλη ανάµεσα στο ΚΚΕ και στις παραφυάδες του 
ελληνικού τροτσκισµού 1946-1947. Εκδόσεις του Λαού, Αθήνα 1947, σ. 33-34. Αυτή η ενδιαφέρουσα  
µπροσούρα περιλαµβάνει τα πρακτικά πέντε διαλέξεων-συζητήσεων ανάµεσα στο ΚΚΕ και τις 
οργανώσεις Κ∆ΚΕ (Κοµµουνιστικό ∆ιεθνιστικό Κόµµα Ελλάδας), ∆ΕΠ (∆ιεθνής Επαναστατική 
Πρωτοπορία), ΚΑΚΕ (Αρχειοµαρξιστές) επί ιδεολογικών θεµάτων που πραγµατοποιήθηκαν στην 
Αθήνα το διάστηµα Οκτώβριος-Νοέµβριος 1946. 
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ολοκληρώσει την υποχρέωση θητείας ή εκγύµνασής τους244. Πυρήνας των νέων 

αυτών ταγµάτων ήταν η Τιµητική Φρουρά του Αγνώστου Στρατιώτη (ΤΦΑΣ), η 

µοναδική ελληνική στρατιωτική µονάδα που επέτρεψαν οι Γερµανοί να διατηρηθεί. 

Από το 1941, οι άνδρες του Λόχου Ανακτορικής Φρουράς έφεραν όπλα χωρίς 

φυσίγγια και φορούσαν την παραδοσιακή στολή των ευζώνων: φάριο, ντουλαµά, 

φουστανέλλα και τσαρούχια. Αυτή θα ήταν και η πολεµική ενδυµασία των νέων 

µονάδων, αφού προκρίθηκε πως η ενδυµατολογική ταύτιση µε τους ηρωικούς 

Ευζώνους των παλιών πολέµων υπογράµµιζε περισσότερο την «ακραιφνώς εθνική» 

αποστολή. Χρειαζόταν όµως κάτι ακόµα πιο ελκυστικό. Έτσι αποφασίστηκε πως η 

υπηρεσία δεν θα υπερέβαινε το ένα έτος, όλοι οι στρατεύσιµοι θα λάµβαναν µισθό –

συγκεκριµένα τις βασικές αποδοχές των οπλιτών της ΤΦΑΣ– ενώ δε γινόταν καµία 

αναφορά για το ποια ακριβώς θα ήταν η αποστολή τους, όπως θα δούµε και 

παρακάτω. Θέλοντας µάλιστα να προελκύσει παραδοσιακούς «εχθρούς» και να 

υπερκεράσει τις παλαιοκοµµατικές διαχωριστικές γραµµές, η κυβέρνηση ψήφισε 

σύντοµα έναν νόµο που αποκαθιστούσε όλους τους αξιωµατικούς οι οποίοι τη 

δεκαετία του ’30 είχαν αποταχθεί για πολιτικούς λόγους από το στράτευµα245  

Ο αρχικός σχεδιασµός προέβλεπε τέσσερα τάγµατα, δύο στην Αθήνα και δύο 

στην Θεσσαλονίκη συνολικής δύναµης 2.400 στην κάθε πόλη, δηλαδή 1.200 ανά 

τάγµα246 Το Σεπτέµβριο είχε σχηµατιστεί ένα από τα δύο προβλεπόµενα Τάγµατα 

στην Αθήνα, µε έδρα τους στρατώνες στο Γουδή και διοικητή το συνταγµατάρχη ΠΖ 

Ιωάννη Πλυτζανόπουλο, υποδιοικητή τον ταγµατάρχη ΠΖ Κυριακού Παναγιώτη και 

διοικητές λόχων τους λοχαγούς ΠΖ Χρήστο Αργυρόπουλο, Μιχαήλ Σπήλιο και 

∆ιονύσιο Κουκόπουλο. Ο οπλισµός ήταν αµιγώς ιταλικός: τυφέκια Mannlicher 

Carcano, πολυβόλα Fiat (3 ανά διµοιρία), ατοµικοί όλµοι (3 ανά διµοιρία) και 

επιθετικές χειροβοµβίδες. Αργότερα σχηµατίστηκε το ΙΙ Τάγµα Ευζώνων µε έδρα τις 

καπναποθήκες του Μαργαρίτη (στη σηµερινή οδό Καλλιρόης) και διάφορα φυλάκια 
                                                 
244 ΦΕΚ 180 Α’/18.6.1943. Νόµος 260 «Περί συγκροτήσεως τεσσάρων ευζωνικών ταγµάτων». Τρεις 
ηµέρες πριν είχε εκδοθεί η απόφαση 147/43 του Υπουργείου Εθνικής Άµυνας µε το ίδιο ακριβώς 
περιεχόµενο. Ο Νόµος συµπληρώθηκε αργότερα από πλήθος άλλων διατάξεων που ρύθµιζαν µια σειρά 
σχετικών οικονοµικών ζητηµάτων, όπως την παροχή ηµερησίου επιδόµατος ασφαλείας (Ν. 660, ΦΕΚ 
317 Α’/24.9.1943), επιδόµατος εξόδων κίνησης και φθοράς ιµατισµού (Ν. 1099, ΦΕΚ 8 Α’/19.1.1944), 
πρόσθετων επιδοµάτων µετακίνησης (Ν. 1250 «Περί παροχής επιδόµατος εις οικογενείας στρατιωτών 
ανήκοντων εις Τάγµατα Ασφαλείας-Ευζώνων και µετακινουµένων εκτός των Αθηνών δι εκτέλεσιν 
υπηρεσίας». ΦΕΚ 48 Α’/7.3.1944) αλλά και διάφορες ηθικές και υλικές αµοιβές για τους νεκρούς των 
Ταγµάτων.   
245 ΦΕΚ 300 Α’/9.9.1943. Νόµος 560 «Περί αποκαταστάσεως Αξιωµατικών και Ανθυπασπιστών 
εξελθόντων του στρατεύµατος δια πολιτικούς λόγους» 
246 Χριστοδούλου Νικόλαος, «Τα Τάγµατα Ασφαλείας στη Νότιο Ελλάδα (1943-1944)». Στρατιωτική 
Ιστορία 45 (Μάιος 2000), σ. 58.  
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κατά µήκος του ποταµού Ιλισού και στου Μακρυγιάννη και το ΙΙΙ Τάγµα στα 

«Παραπήγµατα» της Νέας Φιλαδέλφειας, κοντά στο τέρµα Πατησίων. Αυτές οι 

µονάδες συναποτέλεσαν το 1ο Σύνταγµα Ευζώνων Αθήνων, την κύρια έκτοτε δύναµη 

φρούρησης και «αναχαίτισις των αρξαµένων δολοφονιών και λεηλασιών εκ µέρους 

των συγκροτηθέντων πλέον τότε τµηµάτων του ΕΑΜ - ΕΛΑΣ εντός και εκτός των 

Αθηνών»247. Τµήµατα Ευζώνων από την Αθήνα, αν και στάλθηκαν πολλές φορές 

στην ύπαιθρο για στρατολογία ή ως πυρήνες νέων ευζωνικών µονάδων σε επαρχιακές 

πόλεις (Πάτρα, Αγρίνιο, Χαλκίδα, Άµφισσα) ουσιαστικά δε λάµβαναν µέρος σε 

πολεµικές επιχειρήσεις έξω από τα όρια της πρωτεύουσας µε εξαίρεση «χτενίσµατα» 

εντός της Αττικής248 Εν τέλει, έως τον Οκτώβριο του 1944, τη µεγαλύτερη προσοχή 

τους συγκέντρωσε η αντιµετώπιση των µαχητών του ΕΛΑΣ Αθήνας σε αναρίθµητες, 

αιµατηρές συµπλοκές σε όλες σχεδόν τις συνοικίες, στοιχείο που δικαιώνει 

πανηγυρικά τη διαπίστωση του Σπύρου Κωτσάκη («Νέστορα») πως ένα από τα 

µεγαλύτερα επιτεύγµατα της Αντίστασης της Αθήνας είναι η µαταίωση των σχεδίων 

που ήθελαν την πρωτεύουσα «έµπεδο των Ταγµάτων Ασφαλείας και βάση εξόρµησής 

τους εναντίον της Ελεύθερης Ελλάδας»249 Οι αντίστροφες διαδροµές ήταν µάλλον 

συχνότερες. ∆εδοµένης της µαζικής προσέλευσης κυνηγηµένων «εθνικοφρόνων» από 

την εαµοκρατούµενη ύπαιθρο στην πρωτεύουσα, το Τάγµα Φρουράς Αγνώστου 

Στρατιώτη (ΤΦΑΣ) εξελίχθηκε σύντοµα στο απόλυτο κέντρο διερχοµένων. Με ειδική 

κυβερνητική απόφαση, στο 2ο Λόχο του ΤΦΑΣ που έδρευε στους στρατώνες της 

                                                 
247 Κυριακού Παναγιώτης, «Έκθεση περί της δράσεως του Συντάγµατος Ευζώνων Αθηνών», 8.4.1957. 
Στο: ΓΕΣ/∆ΙΣ, Αρχεία Εθνικής Αντίστασης, Αθήνα 1998. Τόµος 8, σ. 282-296. Σύµφωνα µε την ίδια 
πηγή ξεκίνησε αµέσως εκπαίδευση στις οδοµαχίες και τον αγώνα «εντός κατωκηµένου χώρου». Στην 
Θεσσαλονίκη τα σχέδια δεν υλοποιήθηκαν ποτέ και το ρόλο των Ταγµάτων Ασφαλείας εκεί θα τον 
έπαιζαν διάφορες ένοπλες αντικοµµουνιστικές πολιτοφυλακές που δεν έφτασαν να αποτελέσουν ενιαία 
συγκροτηµένη στρατιωτική µονάδα.  
248 Στην «παρθενική» τους µάλιστα εκκαθαριστική επιχείρηση στην Πάρνηθα, ο 1ος και ο 4ος Λόχος 
του Ι Τάγµατος Ευζώνων αποδεκατίστηκαν σε µάχη κοντά στο χωριό Κλειδί (20.2.1944), στις δυτικές 
υπώρειες της Πάρνηθας, από δυνάµεις του Ι/34 Τάγµατος Αττικής του ΕΛΑΣ και είχαν τουλάχιστον 
15 νεκρούς και αγνοούµενους (ΓΕΣ/ΥΣΑ, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, 
Μητρώο οπλιτών Ι Τάγµατος). Έκτοτε αποφεύγονταν οι εµπλοκές σε µάχη µε τους αντάρτες χωρίς την 
υποστήριξη ισχυρών Γερµανικών τµηµάτων. Ακόµα και έτσι όµως γίνονταν στόχος των ανταρτών του 
34ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ που θεωρούσαν προσβολή την παρουσία «γερµανοτσολιάδων» στα 
εδάφη τους. Στη µεγάλη νυχτερινή Μάχη της Κωπαίδας (7.8.1944) τα φυλάκια του ΙΙΙ Τάγµατος 
Ευζώνων στα χωριά Τοπόλια (Κάστρο), Βρασταµίτα (Υψηλάντης) και Κριεκούκι δέχτηκαν σφοδρή 
επίθεση και είχαν ανησυχητικά µεγάλες απώλειες –περίπου 30 νεκρούς, τραυµατίες και 
αγνοούµενους– ενώ οι Γερµανοί είχαν 7 νεκρούς και 24 τραυµατίες (BA-MA, RW 40/148. Ia No 
15066/44, 11.8.1944). Η Βοιωτία έµεινε οδυνηρή εµπειρία για το 1ο Σύνταγµα Ευζώνων που 
περιορίστηκε σε ακίνδυνα µπλόκα σε χωριά της Ανατολικής Αττικής. Ένα από αυτά, στον Κάλαµο, 
απαθανατίστηκε και σε σειρά φωτογραφιών (Μαθιόπουλος Βάσος, Εικόνες Κατοχής. Ερµής, Αθήνα 
1980).  
249 Κωτσάκης Σπύρος (Νέστορας), Εισφορά. Στο χρονικό της Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης στην 
Αθήνα. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1986, σ. 131 
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Ηρώδου Αττικού, προσκολλούνταν για σίτιση και µισθοδοσία οπλίτες άλλων 

µονάδων από Στερεά και Πελοπόννησο, οι Εύζωνοι που τραυµατίζονταν ή 

σκοτώνονταν στις µάχες µε τον ΕΛΑΣ, οι συγγενείς τους που λάµβαναν το µισθό 

τους, χωροφύλακες, «λεγεωνάριοι» (sic), ακόµη και απλοί ιδιώτες250. Στο τέλος της 

Κατοχής το 1ο Σύνταγµα Ευζώνων είχε γίνει ο πυρήνας ενός εξαιρετικά λειτουργικού 

πελατειακού συστήµατος που σύνδεε την Αθήνα µε την ύπαιθρο.    

Αν και σύµφωνα µε τον µετέπειτα υποδιοικητή τους, οι προς κατάταξη 

Εύζωνοι από την περιοχή της Αθήνας επιλέγονταν  «αυστηρώτατα µεταξύ των πλέον 

Εθνικοφρόνων Ελλήνων Πολιτών συµφώνως τω πνεύµατι της εκδοθείσης σχετικής 

εγκυκλίου»251, αρχικά σηµειώθηκε µικρή πρόοδος στη συγκρότηση και στελέχωση 

των µονάδων αφού, πέρα από τη δεδοµένη δυσπιστία των Ιταλών και την απροθυµία 

τους να χορηγήσουν οπλισµό, η προσέλευση εθελοντών µάλλον δεν ήταν η 

αναµενόµενη252. Χρειάστηκε να µεσολαβήσει η κατάρρευση της Ιταλίας το 

Σεπτέµβριο για να στεριώσουν τα Τάγµατα ενώ η διαδικασία µετάταξης αξιωµατικών 

από όλη την επικράτεια στην Αθήνα θα χρειαζόταν αρκετούς µήνες για να 

ολοκληρωθεί253. Έκτοτε άρχισε σε νέες βάσεις η στρατολογική προσπάθεια ενώ 

καταβάλλονταν συντονισµένες προσπάθειες για όσο το δυνατόν καλύτερη στελέχωση 

σε κατώτερους αξιωµατικούς, δηλαδή οµαδάρχες και διµοιρίτες. Από τα τέλη 

∆εκεµβρίου έως τον Φεβρουάριο του 1944 είχαν µεταταχθεί στο Λόχο Βαθµοφόρων 

του ΙΙΙ Τάγµατος, 467 µόνιµοι υπαξιωµατικοί και από διάφορες στρατιωτικές 

υπηρεσίες  που παρέµεναν ενεργές (διευθύνσεις αξιωµατικών, Υπουργείο Εθνικής 

Άµυνας, φρουραρχεία, στρατιωτικά νοσοκοµεία, Εφορία Υλικού Πολέµου, Μετοχικό 

Ταµείο Στρατού κ.ά).254. Είναι ενδιαφέρον πως οι περισσότεροι από αυτούς µάλλον 

παραπλανήθηκαν σχετικά µε το ποια ακριβώς θα ήταν η θέση και τα καθήκοντά τους 

                                                 
250 ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, Βιβλίον Ηµερησίων ∆ιαταγών 
Συντάγµατος (17.5.1944-10.10.1944), Η.∆.Σ. 10.7.1944, 14.8.1944, 22.8.1944, 18.8.1944, 9.9.1944 
κλπ. 
251 Έκθεση Κυριακού. ΓΕΣ/∆ΙΣ, Αρχεία Εθνικής Αντίστασης, Αθήνα 1998. Τόµος 8, σ. 282-296.   
252 ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, Μητρώον Σώµατος Οπλιτών 
Ι Τάγµατος. Με βάση το µητρώο, σε σύνολο 700 περίπου οπλιτών που υπηρέτησαν στο Ι Τάγµα του 1ου 
Συντάγµατος µέχρι τον Οκτώβριο του 1944, µόνο οι 44 έχουν ως ηµεροµηνία κατάταξης τον Ιούνιο 
του 1943. Μπορούµε να θεωρήσουµε αυτόν τον αριθµό απλώς ενδεικτικό καθώς λείπουν τα αρχεία 
του ΙΙ και του ΙΙΙ Τάγµατος και της ΤΦΑΣ που θα µας επέτρεπαν µια πλήρη εικόνα της προόδου στην 
στρατολόγηση οπλιτών τόσο συνολικά όσο και για το πρώτο διάστηµα.      
253 Από τον Ιούλιο έως τον Φεβρουάριο του 1944, 450 αξιωµατικοί όλων των όπλων είχαν αφιχθεί 
στην Αθήνα για να αναλάβουν υπηρεσία (ΙΑΥΕ, Φάκελος 3 «Κατοχική Κυβέρνηση 1944», υποφ. 3.1., 
ΥΠΕΘΑ ∆ιεύθυνσις Προσωπικού Α.Π. 298702 προς το Γραφείο Πρωθυπουργού / ∆ιεύθυνση 
Συνδέσµου µετά των Αρχών Κατοχής, 2. 2.1944)  
254 ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, Μητρώον µονίµων 
υπαξιωµατικών (Βιβλίο 5) 1943-’44.   
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στα Τάγµατα.255. Κενά καλύπτονταν συνήθως µε συνεχείς προβιβασµούς εφέδρων 

υπαξιωµατικών. Το καλοκαίρι του 1944 άρχισε να εφαρµόζεται το σύστηµα 

επιστράτευσης µε ατοµικές προσκλήσεις, που παρείχε µεγαλύτερες εγγυήσεις για την 

ποιότητα και τα φρονήµατα των υποψήφιων στρατιωτών. Παρά την αυξανόµενη 

ανάγκη σε άνδρες, τηρούνταν τα προσχήµατα σε ό,τι αφορούσε τις στρατολογικές 

εξαιρέσεις. Τον Αύγουστο του 1944 κλήθηκαν ονοµαστικά στα Τάγµατα περίπου 500 

άνδρες (των κλάσεων 1909 έως 1925) από τους οποίους απολύθηκαν αµέσως οι 

υπερήλικοι, οι ανήλικοι, οι φοιτητές, οι άρρωστοι, οι γερµανοµαθείς και όσοι 

υπηρετούσαν στον Ερυθρό Σταυρό256              

∆υστυχώς, οι γνώσεις µας για τους ταγµατασφαλίτες των Αθηνών είναι από 

ελλιπέστατες έως ανύπαρκτες και µόνο εικασίες µπορούµε να κάνουµε για την 

«ποιότητά» τους. Επίσης δε διαθέτουµε επαρκή στοιχεία για µια διεξοδική ανάλυση 

της κοινωνικής βάσης των στρατευθέντων από το χώρο της πρωτεύουσας. Από την 

πλευρά της Αντίστασης, τα Τάγµατα περιγράφονται µε τα µελανότερα χρώµατα και 

αντιµετωπίζονται απερίφραστα ως προδοτικοί σχηµατισµοί. Για το Ριζοσπάστη, οι 

ταγµατασφαλίτες δεν ήταν παρά «µισθοφόροι των Γερµανών», «Ελληνόφωνοι 

SS»257, «τάγµατα δολοφόνων του µέθυσου Ράλλη»258 κ.ά. ενώ οι αντάρτες και 

αξιωµατικοί του ΕΛΑΣ τους αντιµετώπιζαν µε φοβερή περιφρόνηση ως αντιπάλους 

                                                 
255 Σε ένα από τα ελάχιστα σωζόµενα αρχειακά τεκµήρια, υπάρχει ένα υπόµνηµα διαµαρτυρίας 
µονίµων υπαξιωµατικών προς τη διοίκηση του Συντάγµατος (Απρίλιος 1944) όπου διαβάζει κανείς: 
«Άµα τη κατατάξει µας εις τον ιδρυθησόµενον Λόχον Βαθµοφόρων ο στρατηγός κ. Ντερτιλής µας 
υπεσχέθη ότι σκοπός της κλήσεώς µας είναι η ίδρυσις Σχολείου από το οποίον µετά φοίτησιν µικρού 
τινος χρονικού διαστήµατος θα προαχθώµεν εις το βαθµόν του ανθυπασπιστού […] Ολίγας ηµέρας 
κατόπιν και ετέρα υπόσχεσις µας εδόθη, ότι δεν θα αποµακρυνθόµεν πέραν των Αθηνών και ότι ουδείς 
θα εξέρχεται του στρατώνος εν στολή. Παρά ταύτα ολίγας ηµέρας αργότερον, τουτέστιν περί τα τέλη 
Ιανουαρίου, τα µαθήµατα διεκόπησαν και ήρχισεν η έξοδός µας κατ’ οργανικά τµήµατα εις τας συνοικίας 
και τα οδούς της πόλεως προς σύλληψιν υπόπτων ατόµων…Ήρχισεν η πίεσις όπως αρθούν εκ του 
στρατώνος τα πολιτικά και η ανάληψις υπηρεσιών, φρουρών, αγγαρειών και λοιπών υπηρεσιών ως 
επίσης και η απόσπασις συναδέλφων δια το Ι Τάγµα. Η συµπεριφορά των κ. αξιωµατικών ήρχισεν καθ’ 
ηµέραν να µεταβάλλεται επί τα πείρω µέχρι του σηµείου τινες των συναδέλφων να ραπισθούν […] Την 
εποµένην επανερχόµενοι εις τον στρατώνα ευρέθηµεν προ της εξής καταστάσεως: εις την πύλην του 
στρατώνος ήσαν πλην του σκοπού και 2 Γερµανοί µετά διερµηνέως Έλληνος αξιωµατικού, οίτινες 
συνελάµβανον πάντα εισερχόµενον αξιωµατικόν δι’ απειλών και ύβρεων και τον διέτασσον να 
περιβληθεί την στολήν του Εύζωνος, να λάβη τροφήν 6 ηµερών και να επιβιβασθή αναµένοντος 
αυτοκινήτου, όπερ θα απήρχετο οσονούπω. Αποτέλεσµα τούτου ήτο ότι το µεγαλύτερον µέρος των 
συναδέλφων, ην µη η ολότης, ετροµοκρατήθέν απήλθεν χωρίς να παρουσιασθή […] ∆ι’ ο και 
παρακαλούµεν υµάς, όπως ευαρεστούµενοι, επιληφθήτε του ζητήµατός µας και ενεργήσετε δια την 
τακτοποίησιν της θέσεώς µας ως µονίµων στελεχών του Στρατεύµατος, ορίζοντες την θέσιν µας εις τα 
Τάγµατα Ασφαλείας» (ΓΕΣ/∆ΙΣ, Φ 915/Γ/2. «Υπόµνηµα περί της καταστάσεως των µονίµων 
υπαξιωµατικών από της κατατάξεώς των εις τα Τάγµατα Ασφαλείας µέχρι σήµερον». Αθήνα, 
10.4.1944).  
256  ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, Μητρώον εφέδρων οπλιτών 
κληθέντων δι’ ατοµικών προσκλήσεων από Α.Μ.Σ. 1600- 
257 Ριζοσπάστης, 24. 12.1943 
258 Ριζοσπάστης, 25.5.1943, 10.6.1943. 
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δευτέρας κατηγορίας259. Ένα πρώτης γραµµής στέλεχος του ΚΚΕ, σε µια προσπάθεια 

ψυχραιµότερης (και πιο ταξικής) ανάλυσης του φαινοµένου των Ταγµάτων στην 

Αθήνα, κατατάσσει συλλήβδην τους άνδρες τους στην κατηγορία των 

«εξαθλιωµένων, απλών ανθρώπων του µόχθου και της στέρησης που παρασύρθηκαν, 

εκβιάστηκαν, στρατεύθηκαν υποχρεωτικά µε αποφάσεις των κουίσλινγκς ή υπέκυψαν 

στην αδυσώπητη πίεση της πείνας»260 Το συχνά επικαλούµενο επιχείρηµα –ακόµα και 

από ιστορικούς– πως οι Αθηναίοι ταγµατασφαλίτες στρατολογήθηκαν από 

«γνωστούς αντικοµµουνιστές» και «τραµπούκους των λιµανιών»261, αν και 

βασισµένο σε ατοµικές περιπτώσεις και απλές στατιστικές πιθανότητες, δε στερείται 

πάντοτε αλήθειας262 Το οικονοµικό κίνητρο αποδείχθηκε ελκυστικό για πολλούς 

άεργους αξιωµατικούς263 ενώ, για ορισµένους, η ένταξή τους στα Τάγµατα Ευζώνων 

αποτελούσε µάλλον αυτονόητη εξέλιξη: Καθ’ όλη τη διάρκεια του 1943 και του 1944 

στην Αθήνα συνέρρεαν από την επαρχία αντάρτες άλλων οργανώσεων που είχαν 

διαλυθεί από τον ΕΛΑΣ, χωροφύλακες, αγρονόµοι, έφεδροι ή µόνιµοι αξιωµατικοί 

και εν γένει αρκετοί που «εξ επαγγέλµατος» βρίσκονταν εγγύτερα στην 

αντικοµµουνιστική στράτευση. Για κάποιους µόνιµους αξιωµατικούς χωρίς ιδιαίτερες 

ιδεολογικές ανησυχίες, η συµµετοχή τους ήταν αφενός θέµα καθήκοντος και 

αφετέρου διαφύλαξης του στρατιωτικού τους κύρους, που θα πλήττονταν από 

ενδεχόµενη προσχώρησή τους στα τµήµατα του ΕΛΑΣ Αθήνας που δε φηµίζονταν 

για την παρουσία αξιωµατικών στις τάξεις τους. Ο µόνιµος τότε ανθυπολοχαγός 

(τάξη 1940 της ΣΣΕ) ΠΖ, Σταύρος Παππάς, γέννηµα-θρέµµα Αθηναίος και 

πολεµιστής του αλβανικού µετώπου θυµάται πως όταν κλήθηκε το 1943 να 

παρουσιαστεί στα Τάγµατα, το ΕΑΜ της γειτονιάς του, στα «Καρεκλάδικα», τον είχε 

                                                 
259 Γρηγοριάδης Φοίβος, Το Αντάρτικο. ΕΛΑΣ-Ε∆ΕΣ-ΕΚΚΑ (5/42). Τόµος 4ος, σ. 380 όπου και ο 
ενδιαφέρων χαρακτηρισµός «ελληνόφωνοι πελταστές της Βερµαχτ».  
260 Χατζής Θανάσης, Η νικηφόρα επανάσταση που χάθηκε. Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας 1941-45. 
∆ωρικός, Αθήνα 1982. Τοµος Γ, σ. 421 / Κωτσάκης Σπύρος (Νέστορας), Εισφορά. Στο χρονικό της 
Κατοχής και της Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1986, σ. 130-131 
261 Κέδρος Ανδρέας, Η Ελληνική Αντίσταση 1941-1944. Θεµέλιο, Αθήνα 1976, τ. Β, σ. 129.   
262 Μετά τη Μάχη στο Κλειδί (20.2.1944, βλ. σηµείωση 7), µερικοί αιχµάλωτοι Τσολιάδες οδηγούνται 
ενώπιον της διοίκησης του 2/34 Λόχου του ΕΛΑΣ στη Λιάτανη (Άγιος Θωµάς): «Πιάσαµε και 5-6 
αιχµαλώτους. Θυµάµαι καθόµαστε στο καφενείο της Λιάτανης και εκεί τους φέραν. «Τι δουλειά κάνεις;», 
«Εργάτης», «Τι δουλειά κάνεις;», «Ηλεκτρολόγος», «Γιατί µωρέ πήγες Τσολιάς;», «∆εν είχαµε δουλειά –
τι να κάνουµε; Εδώ τουλάχιστον µας δίνουν καραβάνα», «Ξέρεις τι σε περιµένει;», «Ε, τι να γίνει…Κι 
έτσι κι αλλιώς προκοπή δεν είχαµε». ∆υστυχώς δε µας έπεσε στα χέρια ούτε ένας αξιωµατικός απ’ 
αυτούς. Ήτανε πίσω βλέπεις…» (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Απόστολου Κοκµάδη («Αποστόλη»), 
Αθήνα 17.4.2004). Πβλ. ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, 
Μητρώον Σώµατος Οπλιτών Ι Τάγµατος. Στους νεκρούς της συγκεκριµένης µάχης πράγµατι 
συγκαταλέγονται οπλίτες µε ένδειξη επαγγέλµατος «σοβατζής», «επιπλοποιός», «λεβητοποιός», 
«σιδηρουργός», «εφαρµοστής», «µηχανικός αυτοκινήτων» κ.ά.  
263 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σ.Π., ανθυπολοχαγού ΣΣΕ (1940), διµοιρίτη ΙΙ Τάγµατος Ευζώνων 
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ήδη προσεγγίσει: «Ήτανε ένας καµπούρης και τόσος δα [κοντός] και αυτόν τον είχανε 

αρχηγό στον ΕΛΑΣ. Και µου ζήτησαν να πάω υπό τις διαταγές του. Εγώ τους είπα πως 

δεν υπήρχε περίπτωση, ούτε καν να το σκεφτώ…εγώ τώρα, µόνιµος ανθυπολοχαγός, να 

πάω σε κάποιον που δεν είχε πάει ούτε φαντάρος;»264 

Παρά την ικανοποιητική παρουσία αξιωµατικών, φαίνεται πως οι αιτιάσεις του 

ΕΑΜ για την ποιότητα του νέου κατοχικού στρατού δε στερούνταν βάσης. Μια απλή 

φυλλοµέτρηση των ηµερησίων διατάξεων του 1ου Συντάγµατος Ευζώνων αρκεί για να 

εντυπωσιάσει µε τον αριθµό και την ποικιλία των αναγραφόµενων ποινών: 

καθηµερινά σηµειώνονται πλήθος αξιόποινων πράξεων, από απλές παραβιάσεις του 

κώδικα στρατιωτικής συµπεριφοράς (εγκατάλειψη του στρατώνα χωρία άδεια για 

µέρες, παραµέληση χαιρετισµού) µέχρι βαριά αδικήµατα: κλοπές, υπεξαίρεση και 

πώληση δηµοσίων ειδών, ξυλοδαρµούς πολιτών, βιασµούς ανηλίκων κοριτσιών, 

διακίνηση και χρήση χασίς κλπ265. Ο ίδιος ο Ράλλης αναγκάστηκε να δεχτεί ως 

πραγµατικότητα τη διείσδυση πολλών «εγκληµατικών στοιχείων» και η αύξηση «των 

κρουσµάτων πράξεων υπαγοµένων εις τον κοινόν ποινικόν νόµον». Αυτά τα 

κρούσµατα ήταν τελικά ένας από τους λόγους που η εθελοντική στρατολογία 

παραχώρησε τη θέση του στην επιστράτευση µε ατοµικές προσκλήσεις266 

Γενικά η πειθαρχηµένη συµπεριφορά µάλλον αποτελούσε εξαίρεση στον 

κανόνα. Το Μάιο του 1944, ένας επιτελικός αξιωµατικός του Συντάγµατος σηµείωνε 

στο βιβλίο ηµερησίων διαταγών τα εξής: «Κατά τη µετάβασιν του 9ου Λόχου εκ των 

καπναποθηκών Μαργαρίτη εις τους στρατώνας της Νέας Φιλαδελφείας και επί της 

οδού Πανεπιστηµίου ο Λόχος παρουσίαζε θέαµα οικτρόν […] οπλιτών τινών 

φωνασκώντων, άλλων διαπληκτιζοµένων και τέλος τινας εις την ουράν του Λόχου 

άδοντες και ενοχλούντες διερχοµένας κυρίας και δεσποινίδας»267 Πέραν της χαµηλής 

ποιότητας του ανθρώπινου υλικού, πολλά αντιπειθαρχικά κρούσµατα οφείλονταν και 

στη σκόπιµη ασάφεια που αρχικά κυριαρχούσε σχετικά µε το εύρος των 

αρµοδιοτήτων των νέων στρατιωτικών σωµάτων. Με αφορµή αυξανόµενα 

                                                 
264 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σ.Π., ανθυπολοχαγού ΣΣΕ (1940), διµοιρίτη ΙΙ Τάγµατος Ευζώνων. 
265 ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, Βιβλίον Ηµερησίων ∆ιαταγών 
Συντάγµατος (17.5.1944-10.10.1944), ενδεικτικά τις ηµερήσιες διαταγές (Η.∆.Σ.) 2.6.1944 και 
7.9.1944 (ξυλοδαρµοί πολιτών), 12.6.1944 («επί υπεξαιρέσει και πωλήσει δηµοσίου είδους»), 
21.6.1944 («επί εκβιάσει και βιασµώ ανηλίκου κόρης»), 21.8.1944 («επί κλοπή ξένης περιουσίας, 
διαρρήξεις και λεηλασίας») κ.ο.κ.    
266 Τσουδερός Ι. Εµµανουήλ, Ιστορικό Αρχείο. Τόµος Γ1, σ. 204-209, «Πρακτικά της ακροάσεως παρά 
τω πρωθυπουργώ της Εθνικής Επιτροπής», Αθήνα 23.8.1944 // Ράλλης, σ. 64.  
267 ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, Βιβλίον Ηµερησίων ∆ιαταγών 
Συντάγµατος (17.5.1944-10.10.1944), Η.∆.Σ., 29.5.1944 
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περιστατικά αυθαιρεσιών (που έφτασαν µέχρι αρπαγή δεµάτων του Ερυθρού 

Σταυρού) κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, η διοίκηση των Ευζώνων 

εξέδωσε την Α.Π. 82/9.5.1944 µε την οποία τόνιζε την αναρµοδιότητα των οπλιτών 

και αξιωµατικών για οποιαδήποτε πράξη «αστυνοµικού» χαρακτήρα (όπως ελέγχους 

ταυτοτήτων, κατ’ οίκον έρευνες, συλλήψεις και κατασχέσεις) και υπογράµµιζε 

αυστηρά τον περιορισµό των µονάδων σε αποκλειστικώς στρατιωτικά καθήκοντα, 

στοιχείο που µας επιτρέπει να αντιληφθούµε το εύρος σχετικών παρεκκλίσεων268  

Τα ποσοστά λιποταξιών συνηγορούν στις παραπάνω διαπιστώσεις.  Από τα 

µητρώα του I Τάγµατος Ευζώνων προκύπτουν 103 λιποτάκτες σε σύνολο 700 

οπλιτών. «∆ιαρροές» υπήρχαν πάντοτε µε αποκορύφωµα τις παραµονές της 

Απελευθέρωσης όταν µόνο µέσα στην πρώτη βδοµάδα του Οκτωβρίου κηρύχτηκαν 

«σε άγνοια» (έφυγαν χωρίς να επιστρέψουν) τουλάχιστον 70 άνδρες269.   

Ποιοτικός ή µη, αυτός ήταν ο στρατός που θα αναλάµβανε να αντιµετωπίσει 

ένοπλους και αποφασισµένους αντάρτες πόλης σε έναν εξαντλητικό και πολύ 

αιµατηρό κλεφτοπόλεµο οδοµαχιών. Η τακτική των «µπλόκων», δηλαδή του 

αποκλεισµού µιας συνοικίας, της σύλληψης οµήρων και ενδεχοµένως της επιτόπιας 

εκτέλεσης µελών του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ ή του Κόµµατος, θα σηµαδέψει ανεξίτηλα τη 

βραχύβια ιστορία των Ταγµάτων που, από την πρώτη τους «πολεµική» εξόρµηση στις 

30 Νοεµβρίου 1943 έως και τη µέρα εκκένωσης της Αθήνας από τον ΕΛΑΣ τον 

Ιανουάριο του 1945, οι άνδρες των  Ταγµάτων θα βρίσκονταν στην εµπροσθοφυλακή 

των συγκρούσεων γράφοντας µερικές αξέχαστες σελίδες αίµατος και οµαδικών 

σφαγών (∆ουργούτι, Κοκκινιά) και αποδεικνύοντας εαυτούς ως τους πιο 

«αναλώσιµους» –στρατιωτικά και πολιτικά– µαχητές του κατοχικού εµφυλίου για το 

στρατόπεδο της εθνικοφροσύνης.  

 

Κράτος εν κράτει: Η ∆ιεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους 

 

Παρόλο που τα Τάγµατα Ευζώνων ιδρύθηκαν µε την ελπίδα να αποτελέσουν 

το βασικό µάχιµο σχηµατισµό του κατοχικού κράτους των Αθηνών, το κύριο βάρος 

της «τήρησης της τάξεως» στην πρωτεύουσα και αλλού συνέχισαν να επωµίζονται τα 

Σώµατα Ασφαλείας. Γαλουχηµένα και εκπαιδευµένα από το Μεσοπόλεµο στην δίωξη 
                                                 
268  ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, Βιβλίον Ηµερησίων 
∆ιαταγών Συντάγµατος (17.5.1944-10.10.1944), Η.∆.Σ., 29.5.1944 
269  ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, Βιβλίον Ηµερησίων 
∆ιαταγών Συντάγµατος (17.5.1944-10.10.1944), Η.∆.Σ., 9.10.1944  
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των παράνοµων οργανώσεων του Κοµµουνιστικού Κόµµατος, τη βίαιη καταστολή 

απεργιών και διαδηλώσεων, την εξάρθρωση δικτύων σε αστικό περιβάλλον και τις 

συλλήψεις µελών και οπαδών του ΚΚΕ, η Χωροφυλακή (και λιγότερο η Αστυνοµία 

Πόλεων) συνέχιζε να διαδραµατίζει καίριο ρόλο στην κατοχική συγκυρία ενώ ο 

ισχυρισµός του επίσηµου ηρωικού αφηγήµατος της Χωροφυλακής πως «οι 

κοµµουνισταί [την] εθεώρουν το µόνον πρόσκοµµα εις την βασικήν επιδίωξίν τους»270 

είναι λιγότερο αυτάρεσκος και περισσότερο αληθής από όσο φαίνεται. Η 

πραγµατικότητα πως οι στόχοι των κατακτητών ταυτίζονταν πλέον απόλυτα µε τις 

προπολεµικές πραγµατικότητες ήταν για τα στελέχη των Σωµάτων Ασφαλείας 

µάλλον τεκµήριο νοµιµότητας παρά µοµφή ένοπλης συνεργασίας.  

Γνωρίζοντας πως ο πόλεµος κατά του ΕΑΜ θα ήταν τόσο πολιτικός όσο και 

στρατιωτικός, η κυβέρνηση Ράλλη ενίσχυσε µε κάθε µέσο την Χωροφυλακή271 και 

παράλληλα φρόντισε να αξιοποιήσει ένα από τα πιο δυνατά αντικοµµουνιστικά όπλα 

της µεταξικής δικτατορίας, τη ∆ιεύθυνση Ειδικής Ασφάλειας. Αυτό το οργανικό τµήµα 

της Χωροφυλακής, η προπολεµική ιστορία του οποίου έχει διαφύγει εντελώς της 

προσοχής των ερευνητών, συστάθηκε επί Ελευθερίου Βενιζέλου τον Φεβρουάριο του 

1929 ως «∆ιεύθυνσις Ειδικής Ασφαλείας Αθηνών» µε σκοπό τη δίωξη του 

κοµµουνισµού στο χώρο της πρωτεύουσας. Εννέα χρόνια αργότερα, ο Ιωάννης 

Μεταξάς τη µετονόµασε σε «∆ιεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους», της 

έδωσε διευρυµένες αρµοδιότητες και τοποθέτησε επικεφαλής ανώτατους 

αξιωµατικούς της χωροφυλακής. Συγκεκριµένα, ορίστηκε πως ο διευθυντής της θα 

έφερε τον τίτλο του υποστρατήγου και ο υποδιοικητής του συνταγµατάρχη, κάτι που 

αυτόµατα ισοδυναµούσε µε ιεραρχικό προβάδισµα απέναντι στις άλλες 

διευθύνσεις272.  

Στα µέσα του 1943 ο Ράλλης ανακάλεσε στην ενεργό δράση έφεδρους 

αξιωµατικούς της Χωροφυλακής για να καταστήσουν το σώµα µαχητικότερο. 

∆ιευθυντής της Ειδικής Ασφάλειας ορίστηκε ο απότακτος συνταγµατάρχης 

                                                 
270 Αρχηγείον Β. Χωροφυλακής, ∆ράσις της Χωροφυλακής κατά την περίοδον 1941-1950. Αθήναι 1962, 
σ. 6 
271 Η στελέχωση της Χωροφυλακής είχε απασχολήσει και τις προηγούµενες κατοχικές κυβερνήσεις. 
Aπό τον πρώτο κιόλας µήνα της Κατοχής εγκρίθηκε  η µετάταξη µόνιµων υπαξιωµατικών του Στρατού 
(λοχίες-επιλοχίες) στα Σώµατα Ασφαλείας µε το βαθµό ενωµοτάρχου και υπενωµοτάρχου (ΦΕΚ Α’ 
204/20.6.1941 «Περί µετατάξεως υπαξιωµατικών του Στρατού Ξηράς εις την Χωροφυλακήν και 
Αστυνοµίαν»)    
272 ΦΕΚ Α’ 356/4.10.1938. ΑΝ. 1375 «Περί παροχής επιδόµατος πόλεως εις τους οπλίτας της 
Βασιλικής Χωροφυλακής και τροποποιήσεως και συµπληρώσεως άρθρων τινων του Οργανισµού 
Χωροφυλακής» 
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Αλέξανδρος Λάµπου ο οποίος και παρέµεινε µέχρι την επίσηµη διάλυση της 

∆ιεύθυνσης (28 Σεπτεµβρίου 1944). Τον Ιανουάριο του 1944, όταν δηλαδή άρχισαν 

να σοβαρεύουν τα πράγµατα στην Αθήνα, τη θέση του υποδιοικητή κατέλαβε ο 

συνταγµατάρχης Αναστάσιος Πάτερης. Πολλοί άλλοι έφεδροι αξιωµατικοί 

επιλέχθηκαν να επανέλθουν στην υπηρεσία µε µόνο κριτήριο να «δώσουν εις στην 

Ασφάλειαν νέον ρυθµόν συνεργασίας µε τον κατακτητήν»273 Η υπηρεσία ουσιαστικά 

αποκόπηκε από την Ανώτατη ∆ιοίκηση Χωροφυλακής για να συντονίζει καλύτερα τη 

δράση της µε τη ∆ιεύθυνση Ασφαλείας του παντοδύναµου Υπουργείου Εσωτερικών. 

Οργανώθηκε ∆ικαστικό Τµήµα και συγκροτήθηκε το IV Γραφείο (καταδίωξη 

κοµµουνιστών) µε επικεφαλής τον ταγµατάρχη ∆ηµήτριο Μητρόπουλο που 

ενσωµάτωσε όλα τα προ πολλού ενεργοποιηµένα δίκτυα παρακολουθήσεων. Η 

δύναµή της Ειδικής –που δε µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια– κατατµήθηκε σε 

µικρές οµάδες, µε επικεφαλής κατά κανόνα ανθυποµοιράρχους, ανθυπασπιστές, 

ακόµα και υπενωµοτάρχες, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες ενός αστικού 

κλεφτοπολέµου. Για λόγους ευελιξίας κινήσεων, οι ανώτεροι αξιωµατικοί ασκούσαν 

τυπική µόνο εξουσία, µε την πραγµατική πρωτοβουλία να βρίσκεται στους 

«οµαδάρχες»274 Τέτοια εµβληµατικά (για εχθρούς και φίλους) πρόσωπα ήταν ο 

ανθυπασπιστής Ευσέβιος Παρθενίου, ο ανθυπασπιστής (και τελικά ανθυποµοίραρχος) 

Αντώνης Παναγιωτόπουλος, ο µοίραρχος Νικόλαος Καίσαρης, ο Ευάγγελος 

Χανιώτης κ.ά. που έδωσαν το όνοµά τους στα ολιγάνθρωπα αποσπάσµατα που 

διοικούσαν («Οµάδα Καίσαρη», «Οµάδα Παρθενίου», «Οµάδα Παναγιωτόπουλου» 

κ.ο.κ). Αυτή η αποκεντρωτική οργανωτική διάρθρωση, σε συνδυασµό µε τη 

στρατολόγηση πρόθυµων συνεργατών, επέτρεψε στην Ασφάλεια να εξαπλώσει το 

δίκτυο πληροφοριών της και να αποκτήσει εδαφικά ερείσµατα στις συνοικίες. Από 

τον Οκτώβριο του 1943 η ∆ιεύθυνση ανέλαβε εξ ολοκλήρου τη δίωξη του 

κοµµουνισµού «δια λόγους ενιαίας κατευθύνσεως και συντονισµού» αλλά κυρίως 

επειδή διέθετε «το απαιτούµενο δίκτυο πληροφοριών»275 Επιπλέον, ένα αυστηρό 

πλαίσιο νοµικών διατάξεων φρόντιζε να εξαλείψει από το σώµα κρούσµατα 

                                                 
273 ∆ασκαλάκης, σ. 356 
274 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικό ∆ικαστήριο Αθήνας, Βιβλίο Πρακτικών 9/1945, συνεδρίαση 22ας Οκτωβρίου 
1945 (αρ. 950), καταθέσεις Αναστασίου Πάτερη. 
275 Αστυνοµική ∆ιεύθυνσις Πόλεως Αθηνών προς Υπουργείο Εσωτερικών, Γενική ∆ιεύθυνσις 
Αστυνοµίας Πόλεων, ΑΠ. 5235Φ 26/95 «Περί αναλήψεως εξ’ ολοκλήρου της διώξεως του 
Κοµµουνισµού υπό της ∆ιευθύνσεως Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους», Αθήνα, 20.10.1943. Στο: 
∆ασκαλάκης Β. Απόστολος, Ιστορία Ελληνικής Χωροφυλακής 1936-1950. Αθήνα 1973 σ. 186. 
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«λιποψυχίας, απροθυµίας ή παθητικής στάσεως κατά των επιβουλευοµένων την 

∆ηµοσίαν Τάξιν και Ασφάλειαν»276    

Το όραµα του Μεταξά να καταστήσει το σώµα της Χωροφυλακής «πανίσχυρο 

και ανεξάρτητο από επαρχιωτισµούς και µικροκοµµατισµούς» και να το στρέψει 

«αποκλειστικά κατά των εχθρών της Ελλάδος, ιδίως των κοµµουνιστών»277 έφτασε 

στην απόλυτη πραγµάτωσή του στην Αθήνα του 1944. Με «φρέσκα» στελέχη και 

πολυετή αξιοποιήσιµη πείρα, η Ειδική άρχισε να συµβάλλει αποφασιστικά στην 

καταπολέµηση του Αθηναϊκού ΕΑΜ. Εκτός από καθηµερινές µεµονωµένες 

συγκρούσεις και συµµετοχή σε µπλόκα, αποσπάσµατα της Ειδικής άρχισαν να 

αντιµετωπίζουν πλέον τον ΕΛΑΣ σε κανονικές µάχες από την άνοιξη του ’44 και 

εντεύθεν. Οι επιδόσεις της ήταν αιτία και αποτέλεσµα µιας προκλητικής ασυλίας και 

ανεξαρτησίας δράσης που απολάµβανε, στο όνοµα της πρωταγωνιστικής συµµετοχής 

της στα γεγονότα. Κατά παράβαση του κανονισµού, συλλήψεις και προφυλακίσεις 

πραγµατοποιούνταν χωρίς γραπτές εντολές ή ανακρίσεις αντίστοιχα –µε απλή 

προφορική εντολή του Λάµπου278– ενώ παρά τον αυστηρό κανονισµό που απαγόρευε 

στους άνδρες της Χωροφυλακής να συγκροτούν εκτελεστικά αποσπάσµατα, 

ελάχιστοι τόλµησαν να αντιδράσουν όταν άνδρες της Ειδικής εκτέλεσαν οµαδικά και 

χωρίς δικαστική απόφαση 17 κρατουµένους στο προαύλιο της Σχολής Χωροφυλακής 

(22.4.1944), κατά το γερµανικό πρότυπο279 Περιπτώσεις ατοµικών εκτελέσεων χωρίς 

καταδικαστική απόφαση ήταν απόλυτα ανεκτές. Οι αθρόες απονοµές βαθµών και οι 

συνεχείς προβιβασµοί (σε µικρό χρονικό διάστηµα) ανδρών και αξιωµατικών οι 

οποίοι «προσήνεγκον εν τη διώξει του Κοµµουνισµού υπηρεσίας εξαιρετικής 

σπουδαιότητος», είναι χαρακτηριστικοί µιας ευνοιοκρατικής στάσης280  Μετά από 

διαµαρτυρίες για τους φόνους ΕΑΜιτών κρατουµένων στις Φυλακές Χατζηκώστα 

από τη φρουρά τον Οκτώβριο του 1943 (βλ. κεφάλαιο ΙΙ), ο Ράλλης απάντησε σε 

επιτροπές συγγενών πως δε δεχόταν καµία συζήτηση για τη δράση της Ειδικής281  

                                                 
276 ΦΕΚ Α’ 392/ 22.11.1943. Ν. 938 «Περί επιβολής κυρώσεων κατά στρατιωτικών της Χωροφυλακής 
παραλειπόντων την εκτέλεσιν ορισµένων καθηκόντων των». Ο νόµος µπορεί να θεωρηθεί 
συµπλήρωµα του προηγούµενου Ν. 314 «Περί εκκαθαρίσεως Υπαξιωµατικών και στρατιωτικών 
ανηκόντων εις το Σώµα της Χωροφυλακής» (ΦΕΚ Α’ 200/8.7.1943)   
277 ∆ασκαλάκης, σ. 76. 
278 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικό ∆ικαστήριο Αθήνας, Βιβλίο Πρακτικών 9/1945, συνεδρίαση 22ας Οκτωβρίου 
1945 (αρ. 950), καταθέσεις Γεώργιου Μπόγρη, Αναστασίου Πάτερη. 
279 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Βιβλίο Πρακτικών 9/1945, συνεδρίαση 24ης 
Οκτωβρίου 1945 (αρ. 952), κατάθεση συνταγµατάρχη Χωροφυλακής Ποθητού Ποδότα. // Mazower 
Mark, Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εµπειρία της Κατοχής. Αλεξάνδρεια, Αθήνα 1994, σ. 370-373.  
280 Ενδεικτικά ΦΕΚ 43Γ’/18.2.1944, 75Γ’/ 30.3.1944, 120 Γ’/7.6.1944, 235 Γ’  
281 Εθνική Αλληλεγγύη αρ. 20/31.10.1943. 
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Ακόµα και οι επαινετές της Ειδικής, θα προτιµούσαν να γνωρίζουν όσο το 

δυνατόν λιγότερα για τις µεθόδους και τους ανθρώπους της. Χάρη στην χαλάρωση 

των κριτηρίων ένταξης στα Σώµατα Ασφαλείας αλλά κυρίως εξ’ αιτίας της πολιτικής 

της ηγεσίας της, ένας ανυπολόγιστος αριθµός ατόµων εγγράφηκαν ως «χωροφύλακες 

άνευ θητείας» στην Ασφάλεια για να προµηθευτούν υπηρεσιακές ταυτότητες και 

πιστόλια. Στελέχη της Χωροφυλακής κατέθεσαν µεταπολεµικά πως στην Ειδική 

εντάχθηκαν «άνευ ουδεµίας διατυπώσεως» άνθρωποι που βαρύνονταν µε κοινά 

εγκλήµατα282, «αλήτες-µπράβοι των ψευδών κυβερνήσεων [από] ό,τι στοιχείον είχεν 

αποµείνει στην πρωτεύουσα»283 Αυτοί που δαιµονοποιούνται στον ΕΑΜικό τύπο και 

τις αριστερές πηγές ως «δοσίλογες, τροµοκρατικές συµµορίες»284 δεν είναι τίποτε 

άλλο παρά ηµιανεξάρτητα ένοπλα αποσπάσµατα µελών ή συνεργατών της Ειδικής 

Ασφάλειας, συνήθως οργανωµένα γύρω από οικογενειακά δίκτυα (όπως οι αδελφοί 

Πανολιάσκοι στο Μεταξουργείο285) και σπανιότερα µε επικεφαλής µόνιµους 

αξιωµατικούς της Χωροφυλακής (όπως η οµάδα του ανθυποµοίραρχου Αντώνιου 

Παναγιωτόπουλου σε Σεπόλια-Κολωνό) τα οποία προσπαθούσαν να εδραιωθούν σε 

διάφορες συνοικίες παίζοντας ρόλο εµπροσθοφυλακής ή, καλύτερα, κυµατοθραύστη. 

Η επίσηµη ιδιότητά των ανδρών ήταν «χωροφύλακες άνευ θητείας». Από τα µέσα του 

’44 είχε χαθεί κάθε έλεγχος καθώς οι βασανισµοί και οι θανατώσεις κρατουµένων 

στα διαβόητα κεντρικά γραφεία-κολαστήρια της Ελπίδος 5 και το ανακριτικό τµήµα 

(ξενοδοχείο «Κρυστάλ»), άρχισαν να πληθαίνουν ενώ διευρυνόταν ο φαύλος κύκλος 

εκδικήσεων και αντεκδικήσεων στους δρόµους της πόλης.  

Λόγω του «ειδικού» της ρόλου, η Ειδική Ασφάλεια έφτασε πιο κοντά στη 

συνεργασία µε τους Γερµανούς –και συγκεκριµένα τα SS, την 

                                                 
282 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικό ∆ικαστήριο Αθήνας, Βιβλίο Πρακτικών 9/1945, συνεδρίαση 22ας Οκτωβρίου 
1945 (αρ. 950), καταθέσεις Αναστασίου Πάτερη. 
283 «Υπόµνηµα αξιωµατικών της Χωροφυλακής προς πρόεδρον Εθνικής Κυβερνήσεως και τον 
Υπουργόν των Στρατιωτικών», Αθήναι, 28.10.1944. Στο: ∆ασκαλάκης, σ. 356.  
284 Κωτσάκης, σ. 20, 222 // Μπαρτζιώτας, σ. 267 // εφ. Κατηγορώ, 2.8.1944 κ.έ. 
285 Αυτή την οµάδα που έχει κυριολεκτικά απαθανατιστεί στις εαµικές πηγές συγκροτούσαν τα πέντε 
παιδιά του Γιώργου Πανολιάσκου από τη Μάνδρα Αττικής, ιδιοκτήτη ταβέρνας και 
ξυλανθρακοπωλείου στη γωνία Θερµοπυλών και Μυλλέρου στο Μεταξουργείο, Κωνσταντίνος, Τίτος, 
Σωτήρης, Σπύρος και Αχιλλέας. Το κτίριο της ταβέρνας και του σπιτιού δεχόταν συχνά επιθέσεις µε 
τουφέκια και χειροβοµβίδες από οµάδες του ΕΛΑΣ (Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Βασίλη 
Σπανόπουλου, Θανάση Γιαννόπουλου, Γιώργου Τσαπόγα). Όταν ο µικρότερος από τους αδελφούς, ο 
Αχιλλέας που υπηρετούσε ως ένστολος χωροφύλακας στην Ειδική Ασφάλεια, εκτελέστηκε από την 
ΟΠΛΑ στην αγορά του Μεταξουργείου (25.1.1944), οι υπόλοιποι κατά πάσα πιθανότητα κατέφυγαν 
στα Τάγµατα, καθώς τα ονόµατά τους αναφέρονται σε µια ηµερήσια διαταγή του 1ου Συντάγµατος 
Ευζώνων ως υπηρετούντες αρχικά στο ΤΦΑΣ και µετά στο Σύνταγµα [∆ράσις της Χωροφυλακής..., σ. 
44 // ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, Βιβλίον Ηµερησίων 
∆ιαταγών Συντάγµατος (17.5.1944-10.10.1944), Η.∆.Σ., 26.5.1944] 
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Sicherheitspolizei/Sicherheitsdienst (SiPo/SD) και τη Gestapo– από κάθε άλλη 

υπηρεσία ασφαλείας στην περίοδο της Κατοχής. Κατάλογοι των συλληφθέντων 

τυπώνονταν σε διπλότυπο και το ένα αντίγραφο παραδινόταν στους Γερµανούς ενώ 

οι ελληνικές Φυλακές Χατζηκώστα που φρουρούνταν από άνδρες της Ειδικής, 

αποτελούσαν µια από τις βασικές ανθρώπινες δεξαµενές για τα γερµανικά 

εκτελεστικά αποσπάσµατα. Αυτά τα γεγονότα σε συνδυασµό µε τη βάναυση 

συµπεριφορά των κλειδοκρατόρων της οδού Ελπίδος ήταν αρκετά για να 

τεκµηριώσουν την άσχηµη φήµη της Ασφάλειας ως «χειρότερα κτήνη από τους 

Γερµανούς»286 και του Λάµπου ως «υπερσιµάνα» και «σκέτου Χίτλερ»287  Είναι δε 

χαρακτηριστικό πως ήταν το µόνο ένοπλο δοσιλογικό σώµα η δράση του οποίου 

παραβίασε αρκετές φορές την οροθετική γραµµή ανάµεσα σε «εθνικιστές» και 

«κοµµουνιστές». Είναι απόλυτα τεκµηριωµένο πως η δράση της δεν περιορίστηκε 

στην εξάρθρωση κοµµουνιστικών οργανώσεων αλλά στράφηκε εν γένει εναντίον 

αντιστασιακών δικτύων κατασκοπείας όπως η οργάνωση της Λέλας Καραγιάννη και 

η «Υβόννη» (που πολεµώντας τον Άξονα έκαναν το µοιραίο λάθος να εµπίπτουν 

στην κατηγορία του «εσωτερικού εχθρού»), στοιχείο που τελικά εξασφάλισε και τη 

µεταπολεµική δικαστική της καταδίκη288.  

Για όλους τους παραπάνω λόγους αυτό και την καλά τεκµηριωµένη φήµη της, 

η Ειδική Ασφάλεια πολέµησε και πολεµήθηκε από το ΕΑΜ/ΕΛΑΣ µε τον πιο 

απόλυτο τρόπο. Όσα µέλη των οργανώσεων του ΕΑΜ/ΚΚΕ έπεφταν στα χέρια 

ανδρών της Ειδικής δεν είχαν να ελπίζουν σε κάτι καλύτερο από φριχτά 

βασανιστήρια και παράδοση στους Γερµανούς, ακόµα και θάνατο. Από την άλλη, 

κάθε χωροφύλακας που υπηρετούσε στην Ειδική Ασφάλεια ή κάθε ιδιώτης που 

συνδεόταν µε οποιονδήποτε τρόπο µε τις κρατικές υπηρεσίες δίωξης κοµµουνισµού 

ήταν προγραµµένος από την ΟΠΛΑ. Ένας ανελέητος πόλεµος χωρίς αιχµαλώτους και 

χωρίς κανόνες.            

 

 

 

                                                 
286 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Βιβλίο Πρακτικών 9/1945, συνεδρίαση 19ης 
Οκτωβρίου 1945, κατάθεση Άννας Παρλαµά. 
287 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Βιβλίο Πρακτικών 9/1945, συνεδρίαση 19ης 
Οκτωβρίου 1945, κατάθεση ∆ηµήτριου Χωραφά.  
288 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Βιβλίο Πρακτικών 9/1945. Πρακτικά δίκης της Ειδικής 
Ασφάλειας, συνεδριάσεις 18-25, 29-31 Οκτωβρίου 1945, 1-3, 5-10, 13 Νοεµβρίου 1945 // Καρκάνης 
Νίκος, Οι ∆οσίλογοι της Κατοχής. ∆ίκες παρωδία. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981, σ. 153-247. 
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ΜΕΡΟΣ Γ 

ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 

ΚΛΙΜΑΚΩΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ-ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΟΠΛΑ ΚΑΙ ΠΡΩΤΕΣ 

ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ 

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1943-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1944) 

 

«Εγώ πάντοτε, όταν θα µε δεις, όπου και να ‘µαι, έχω  
τοίχο από πίσω. Αλλιώς δεν κάθοµαι. Για να ελέγχω… 

Από τότε το ‘χω συνήθειο!»  
Θεόδωρος Ξηροτάγαρος, ΟΠΛΑ Κοκκινιάς 

 

Νέες κινητοποιήσεις. Το σαµποτάζ στο αµαξοστάσιο της Καλλιθέας (24.8.1943) 

 

Μετά τα αιµατοκυλίσµατα στις κινητοποιήσεις του καλοκαιριού, στο 

αντιστασιακό στρατόπεδο επικρατούσε ενθουσιασµός αλλά και περίσκεψη. Έτσι, 

χωρίς πρόθεση αναστολής των µαζικών απεργιακών κινητοποιήσεων κατά της 

τροµοκρατίας, εγκαταλείφθηκε η τακτική των «πανεθνικών εκδηλώσεων» στο κέντρο 

της Αθήνας και «να ριχτεί όλο το βάρος της κοµµατικής και εαµικής δουλειάς στα 

εργοστάσια και στις συνοικίες»289 µε ταυτόχρονη περιφρούρηση από τα πρώτα 

ΕΛΑΣίτικα τµήµατα. Από πλευράς διαφύλαξης ανθρώπινου δυναµικού και 

διατήρησης του ηθικού, αυτή η αποκέντρωση ήταν η πιο συνετή τακτική. Στη 

χρονική συγκυρία όλα έδειχναν πως οι Γερµανοί θα συνέχιζαν την αλόγιστη χρήση 

βίας ενώ η κυβέρνηση Ράλλη τόνωνε συνεχώς την «πολεµική» της αυτοπεποίθησή. 

Από τις αρχές Αυγούστου, σύµφωνα µε σχετική απόφαση του Πολιτικού 

Γραφείου, οι απανταχού κοµµατικές οργανώσεις προετοιµάστηκαν για τη δίµηνη 

πανελλαδική εξόρµηση µε σκοπό την οικονοµική ενίσχυση του Κόµµατος. 

Βλέποντας τον «Πανελλαδικό Έρανο Εθνικής Απελευθέρωσης» (όπως ονοµάστηκε) 

ως εξετάσεις για τη µεγάλης κλίµακας «καµπάνια-απάντηση στα µέτρα εξόντωσης», η 

ΚΟΑ αφιέρωσε όλες της τις δυνάµεις στην καλύτερη διεξαγωγή της νέας πολιτικής 

µάχης. Όλες οι οργανωτικές βαθµίδες συγκρότησαν επιτροπές εράνου, 

                                                 
289 Μπαρτζιώτας, σ. 147.  
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υπογραµµίστηκε η τεράστια σηµασία της µαζικής διαφώτισης αλλά και της 

περιφρούρησης που πρόβαλλε έντονα στις νέες συνθήκες: «προσοχή σε ποια σπίτια θα 

δοθούν ένσηµα γιατί µπορεί να πάθουµε µεγάλη ζηµιά»290. Για τους δυναµικούς και 

έµπειρους κοµµουνιστές, όπως ο Βασίλης Μπαρτζιώτας, η επιτυχία θα κρινόταν από 

τον καλύτερο συνδυασµό νόµιµης και παράνοµης δουλειάς, δηλαδή διεξαγωγή του 

εράνου µε ταυτόχρονες µαζικές εκδηλώσεις, απεργιακές κινητοποιήσεις και φροντίδα 

για γερή αυτοάµυνα των επιτροπών στις συνοικίες291 Καθ’ όλη τη διάρκεια του 

εράνου, από 1η Σεπτεµβρίου έως 31η Οκτωβρίου, το ΚΚΕ θα επιχειρούσε µαζικό 

άνοιγµα σε µια πόλη που µύριζε µπαρούτι ενώ ακόµα και το σύνθηµα-έκκληση του 

Ριζοσπάστη απηχεί την τεταµένη ατµόσφαιρα: «Η κάθε δραχµή [να είναι] θανατερό 

βόλι στους κατακτητές και τους εθνοπροδότες»292. Ήταν καθαρά ζήτηµα χρόνου µέχρι 

τα «βόλια» να γίνουν πραγµατικά. 

Ως πρελούδιο του εράνου, το ΕΑΜ κλιµάκωσε την απεργιακή στρατηγική. 

Αφού πέρασε ένας µήνας «ξεµουδιάσµατος» και εκτόνωσης από το παναθηναϊκό 

συλλαλητήριο, κηρύχτηκε νέα γενική απεργία για τις 24 Αυγούστου. Την 

προκαθορισµένη ηµέρα της απεργίας δεν οργανώθηκαν µαζικά συλλαλητήρια, 

σηµειώθηκαν όµως επεισόδια σε διάφορες δηµόσιες υπηρεσίες. Έξω  από το 

Υπουργείο Επισιτισµού η Αστυνοµία χρειάστηκε να κάνει χρήση των όπλων (στον 

αέρα) για να διαλύσει τους απεργούς. Ένας αστυνοµικός κακοποιήθηκε από 

«αναρχικά στοιχεία»293 Εκείνο όµως που σηµάδεψε την απεργία ήταν η καταστροφή  

93 βαγονιών του τραµ στο αµαξοστάσιο της ΗΕΜ στην Καλλιθέα τα ξηµερώµατα της 

επόµενης ηµέρας. Αυτό το σαµποτάζ –για το οποίο οι πηγές µας αντιφάσκουν 

εντυπωσιακά– σχεδιάστηκε και πραγµατοποιήθηκε από µέλη της οργάνωσης των 

τροχιοδροµικών σε συνεργασία µε στελέχη του ΕΛΑΣ από την περιοχή της 

Καλλιθέας294 ∆εδοµένου ότι όλες οι υπηρεσίες µεταφορών και ιδιαίτερα τα τραµ, 

                                                 
290 ΚΟΑ, Εσωκοµµατικό ∆ελτίο ν. 7/12.8.1943. 
291 Μπαρτζιώτας, σ. 150-152. 
292 Ριζοσπάστης, 20.8.1943. 
293 Ήταν ο αστυφύλακας Πετρέτης Κωνσταντίνος που µαζί µε τον Υπαστυνόµο Α’ Μανέτα Στέφανο 
προήχθησαν σε αρχιφύλακα και Αστυνόµο Β’ αντίστοιχα λόγω της «αποφασιστικότητας, του θάρρους 
και της αυτοθυσίας» που επέδειξαν εκείνη την ηµέρα και «δια των ενεργειών των οποίων επετεύχθη η 
µη διακοπή των εργασιών του Υπουργείου καθ’ όλην την διάρκειαν της απεργίας» (ΦΕΚ 311 
Γ/19.11.1943)  
294 Σούτος ∆ηµήτριος, Η Συµβολή των Ταυριωτών στον Εθνικοαπελευθερωτικό Αγώνα 1940-45. 
Έκδοση «Λόγος και Αντίλογος», Ταύρος 1993, σ. 74-75: Ο εκρηκτικός µηχανισµός δεν ήταν παρά ένα 
αυτοσχέδιο εύφλεκτο µίγµα από πετρέλαιο, νέφτι και βενζίνη το οποίο προετοιµάστηκε από το Γιάννη 
Πλέσσα (Κλειούς 4, Νέα Σφαγεία), µέλους του ΕΑΜ Τροχιοδροµικών µε τη βοήθεια του ΕΠΟΝίτη  
ανιψιού του, Μπάµπη Πλέσσα στο σπίτι του στα Νέα Σφαγεία (Τάυρος). Αφού το µοίρασαν σε τρείς 
τσάντες, οι δύο άνδρες πέρασαν τις τρεις γέφυρες του Ταύρου και παρέδωσαν το υλικό σε τρεις 
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ήταν στρατιωτική υπηρεσία, 50 τροχιοδροµικοί υπάλληλοι και εργάτες 

συνελήφθησαν αµέσως από τους Γερµανούς µε την απειλή άµεσης εκτέλεσης295  

Την πραγµατικότητα γύρω από τη δολιοφθορά στην Καλλιθέα «θολώνει» η 

απερίφραστη καταδίκη του από τον εαµικό και κοµµατικό τύπο µε αφορισµούς όπως: 

«Προβοκάτσια από τα µεγάλα σκυλόψαρα», «προβοκάτσια τύπου Ράιχσταγκ, 

τυχοδιωκτισµός που θυµίζει ΠΕΑΝ» κ.ά.296 Είναι χαρακτηριστικό πως µέχρι σήµερα 

κυριαρχεί στην επίσηµη κοµµατική ιστορία η θέση πως «για να επιτείνουν την 

τροµοκρατία και να δικαιολογήσουν τις συλλήψεις, οι κατακτητές και η Ειδική 

Ασφάλεια βάζουν φωτιά στο εργοστάσιο (sic) της Καλλιθέας»297 Άσχετα αν επρόκειτο  

για συγκάλυψη µιας πράξης που, λόγω της σηµασίας (και του κόστους της), έπρεπε 

να παραµείνει µυστική ή για επαναστατικό ζήλο κάποιων κατώτερων στελεχών, η 

ουσία είναι πως µιλάµε για το πρώτο δείγµα παρέκκλισης από τον πολιτικό αγώνα σε 

πιο δυναµικές ενέργειες, µια πρώτη επίδειξη δύναµης του µυστικού στρατού που 

προετοίµαζε το ΕΑΜ.          

 

Η πρώτη γεύση της εκδίκησης: Οι εκτελέσεις ∆ηµήτριου Αλεξόπουλου (27.9.1943) 

και  Χρήστου Κουρεµένου (6.10.1943) 

 

Λίγες µέρες µετά τη σύλληψη των 50 τροχιοδροµικών, οι ανθρακωρύχοι της 

Καλογρέζας, καθοδηγούµενοι από την ισχυρή ΕΑΜική οργάνωση των εργοστασίων 

τους, κατέβηκαν σε απεργία διαµαρτυρίας και συµπαράστασης. Την 1η Σεπτεµβρίου, 

αστυνοµικές δυνάµεις διέλυσαν τη συγκέντρωση στην Καλογρέζα και συνέλαβαν 

πέντε άτοµα. Το απόγευµα της ίδιας ηµέρας, κάπου 1.200 οργισµένα άτοµα από τη 

Νέα Ιωνία και την Καλογρέζα συγκεντρώθηκαν στον σταθµό του ΗΣΑΠ Νέας Ιωνίας 

και κατευθύνθηκαν στο Αστυνοµικό Τµήµα απαιτώντας µε φωνές την απόλυση των 

                                                                                                                                            
αγνώστους που περίµεναν στην παράγκα του αµαξοστασίου. Σύµφωνα µε τη µοναδική αφήγηση του 
περιστατικού που διαθέτουµε, επρόκειτο για τρία στελέχη του ΕΛΑΣ νότιων και νοτιοανατολικών 
συνοικιών –Σόλωνας Ψωµιάδης (Λάµπης), ταγµατάρχης ΠΒ Γιάννης Κιλισµανής (Γύλος), ο Ορέστης 
Μακρής (Γιάννης)– αλλά η πληροφορία δεν επιβεβαιώνεται από τα αποµνηµονεύµατα των δύο 
τελευταίων // Σύµφωνα µε µια πρόσφατη ιστορία των τροχιοδρόµων, το πλήγµα στο δίκτυο ήταν πολύ 
µεγάλο αφού, από τα 93 βαγόνια, µόνο 13 µπόρεσαν να τεθούν ξανά σε κυκλοφορία ενώ οι επισκευές 
ολοκληρώθηκαν µόλις το 1949! (Τόγιας Γιώργος, Φασούλας Σπύρος, Χανδρινός Γιώργος (επιµ.), Οι 
Τροχιόδροµοι Αθηνών-Πειραιώς, Πάτρας και Καλαµάτας. Μουσείο Φωτογραφίας «Χρήστος 
Καλεµκερής» του ∆ήµου Καλαµαριάς, Καλαµαριά 2007, σ 117).   
295 Ακρόπολις, 28.8.1943 και 29.8.1943 // Τρία άτοµα εκτελέστηκαν µαζί µε άλλους (σύνολο 8 άτοµα) 
µε την κατηγορία του σαµποτάζ στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής στις 28 Αυγούστου (Έπεσαν για τη 
Ζωή. Ήρωες-Μάρτυρες λαϊκών απελευθερωτικών αγώνων. Έκδοση ΚΕ του ΚΚΕ, τ. 3α, σ. 151). 
296 Ενδεικτικά Ριζοσπάστης, 27.8.1943 και 1.9.1943 
297 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ. 28, Φ=26/3/26 «Αθήνα 1941-1944» [χρονολόγιο], χ.χ. 
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συναδέλφων τους. Η µαχητική πορεία πέρασε από το ∆ηµαρχείο αλλά εµποδίστηκε 

να φτάσει στο Αστυνοµικό Τµήµα από δύναµη Χωροφυλακής µε επικεφαλής τον 

ταγµατάρχη, ∆ηµήτριο Αλεξόπουλο. Όταν η διαδήλωση έφτασε στη συµβολή της 

λεωφόρου Ηρακλείου µε την οδό Μικράς Ασίας και κάτω από συνθήκες 

αδιευκρίνιστες, ο Αλεξόπουλος έδωσε το σύνθηµα του πυρός. Οι χωροφύλακες 

πυροβόλησαν κατευθείαν πάνω στους διαδηλωτές. Από τα πυρά τραυµατίστηκαν 6, 

από τους οποίους ένας, ο Κούτρας Παναγιώτης (25 ετών), εξέπνευσε δυο ηµέρες 

αργότερα, ενώ σκοτώθηκαν επί τόπου οι Κεραµιδάς Γεράσιµος (32 ετών) και 

Γεωργίου Παναγιώτης (60 ετών), όλοι τους ανθρακωρύχοι από την Καλογρέζα298  

Για πρώτη φορά στην Κατοχή, άνδρες των Σωµάτων Ασφαλείας 

πυροβολούσαν στο ψαχνό διαδηλωτές χωρίς την παρουσία κατακτητών. Για το ΚΚΕ 

η δολοφονία εργατών ήταν διπλά κολάσιµη πράξη, καθώς το εθνικοαπελευθερωτικό 

πρόταγµα αναµιγνυόταν µε το ταξικό φιλότιµο. Έτσι ακριβώς ερµηνεύτηκε το 

γεγονός από την κοµµατική οργάνωση της Νέας Ιωνίας και όλη την 8η Αχτίδα 

Βορειοανατολικών Συνοικιών η οποία θεώρησε τον ταγµατάρχη Αλεξόπουλο ως 

φυσικό αυτουργό. Το απόγευµα της 27ης Σεπτεµβρίου, την ώρα που ο Αλεξόπουλος 

περπατούσε στη γέφυρα της Νέας Ιωνίας, βρέθηκε µπροστά σε µια οµάδα αγνώστων 

οι οποίοι ξαφνικά τράβηξαν τα περίστροφά τους και τον άφησαν στον τόπο. Στο 

πτώµα του βρέθηκε ένα χαρτάκι που έγραφε: «ο ΕΛΑΣ έτσι τιµωρεί τους 

προδότες»299. Αν και παραµένει στη σφαίρα των υποθέσεων, η ηµεροµηνία του 

συµβάντος µπορεί να µην είναι τυχαία (επέτειος ίδρυσης ΕΑΜ). Σχεδόν µια 

εβδοµάδα αργότερα, έπεφτε νεκρός ο υπαστυνόµος ∆ιεύθυνσης Ασφάλειας του 

Υπουργείου Εσωτερικών, Χρήστος Κουρεµένος όταν το πρωί της 6ης Οκτωβρίου, 

βρισκόµενος στη γωνία Αδριανού και Νήσου στην Κυψέλη δέχτηκε τρεις σφαίρες 

από κοντινή απόσταση300. Στην προκειµένη περίπτωση –ίσως για να µη θιγεί το 

άτυπο modus vivendi του µε την Αστυνοµία– το ΕΑΜ δεν ανέλαβε την ευθύνη, 

                                                 
298 Ιωνιώτες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Έκδοση ΠΕΑΕΑ Νέας Ιωνίας, Αθήνα 1998, σ. 29, 48 
// Έπεσαν για τη Ζωή. Ήρωες-Μάρτυρες λαϊκών απελευθερωτικών αγώνων. Έκδοση ΚΕ του ΚΚΕ, τ. 
3α, σ. 165 // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου Γεωργίου 
Παναγιώτη (264/∆/1943), Κεραµιδά Γεράσιµου (265/∆/1943), Κούτρα Παναγιώτη (267/∆/1943). Ως 
ηµεροµηνία θανάτου για τους δύο πρώτους φαίνεται η 2α Σεπτεµβρίου ενώ για τον Κούτρα η 4η 
Σεπτεµβρίου. Ο Γεωργίου και ο Κεραµιδάς έφεραν τραύµα κοιλιάς και θώρακα αντίστοιχα, ο Κούτρας 
πολλαπλά τραύµατα. 
299 Μαρτυρία Λευτέρη Βουτσά. Στο: Μαυροειδής Λευτέρης, Οι δύο όψεις της ιστορίας. Προσκήνιο και 
Παρασκήνιο στο Κοµµουνιστικό Κίνηµα. ∆ελφίνι, Αθήνα 1997, σ. 209-210. Αν και κάτι τέτοιο 
παραµένει στη σφαίρα των υποθέσεων, η ηµεροµηνία του συµβάντος µπορεί να µην είναι τυχαία 
(επέτειος ίδρυσης ΕΑΜ) 
300 Ακρόπολις, 7.10.1943. 
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αντίθετα µίλησε για «προβοκάτσια» µέσα από προκηρύξεις που αποδείκνυαν πως ο 

φόνος έγινε από τη Γκεστάπο επειδή ο Κουρεµένος ήταν µέλος της Αντίστασης301    

Η εξόντωση αξιωµατικών του ένοπλου κατοχικού µηχανισµού από το ΕΑΜ 

στην Αθήνα ήταν κάτι καινοφανές. Η είδηση πως «4 οπαδοί του ΕΑΜ» δολοφόνησαν 

έναν ταγµατάρχη της Χωροφυλακής στη Νέα Ιωνία έκανε την άλλη κιόλας µέρα το 

γύρο της πόλης µέσα από τον κατοχικό Τύπο, µαζί µε ανακοινώσεις του Ταβουλάρη 

για απαγόρευση αδιακρίτως όλων των «πάρτυ» και των «εράνων «άνευ ειδικής 

αδείας»302 Έξυπνα, η κυβέρνηση Ράλλη µετέβαλλε και τις δύο κηδείες σε 

«χαρακτηριστική εκδήλωση του αναληφθέντος υπό του κράτους «αγώνος τάξεως» […] 

Η δολοφονία απεφασίσθη όπως αποτελέση την απαρχήν µιας αντεπιθέσεως κατά των 

κοµµουνιστών µέχρι της τελικής εξουδετερώσεώς των»303 Το πιο ενδιαφέρον όµως 

στην περίπτωση Αλεξόπουλου ήταν ότι το ΚΚΕ δεν επιχείρησε να αποκρύψει ούτε να 

µασήσει την αλήθεια: «Η εκδίκηση του λαού τον ξάπλωσε νεκρό»304. Εµπνευσµένα 

συνθήµατα του τύπου «οι προδότες θα ακολουθήσουν τον Αλεξόπουλο-ΕΛΑΣ» 

άρχιζαν να πυκνώνουν στους τοίχους της πρωτεύουσας θεσπίζοντας τρόπον τινά την 

τακτική των ατοµικών εκτελέσεων. Η συγκεκριµένη εκτέλεση, που θεωρείται η 

γενέθλιος πράξη της ΟΠΛΑ, το εναρκτήριο λάκτισµα για έναν ανελέητο αγώνα 

εξόντωσης που επρόκειτο να διαρκέσει έναν ολόκληρο χρόνο. 

Οι πρώτες σφαίρες έπεσαν µέσα σε ατµόσφαιρα γενικής αναταραχής στην 

πρωτεύουσα. Στα πλαίσια του πανελλαδικού εράνου και της αντιτροµοκρατικής 

καµπάνιας της ΚΟΑ, οι τοπικές συγκεντρώσεις είχαν αρχίσει να αυξάνουν σε όγκο 

(έως και 500 άτοµα) και µαχητικότητα από τα τέλη Σεπτεµβρίου καλύπτοντας όλες 

σχεδόν τις συνοικίες της Αθήνας: Καισαριανή, Βύρωνα, Παγκράτι, Καλογρέζα, 

Κολωνό, Μεταξουργείο, Νέα Σµύρνη, Αµπελόκηποι, Πετράλωνα, Νέο Κόσµο, 

∆ουργούτι κ.ά. Σε πλατείες, δηµόσιους χώρους, νοσοκοµεία, ακόµα και έξω από 

αστυνοµικά τµήµατα, γίνονταν ανοιχτές οµιλίες εναντίον του Ράλλη και υπέρ του 

ένοπλου αγώνα, ενώ ενίοτε σηµειώνονταν και µεµονωµένοι πυροβολισµοί στον αέρα. 

Οι επετειακοί εορτασµοί για τα δίχρονα του ΕΑΜ ήταν µια ακόµα άσκηση 

«πραγµατικών πυρών». Στις πιο «ελεύθερες» συνοικίες της ανατολικής και δυτικής 

Αθήνας, τα πιο δυναµικά κοµµατικά και εαµικά µέλη, µε την πρωτοπορία της ΕΠΟΝ, 
                                                 
301 ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά 1943-1953, Έγγραφα Ειδικής Ασφάλειας (1943), ∆ελτία 
Πληροφοριών 11ης και 16ης Οκτωβρίου 1943. 
302 Ακρόπολις, Καθηµερινή, 28.9.1943.  
303 Ακρόπολις, 29.9.1943 και 9.10.1943 για την κηδεία Κουρεµένου όπου τον επικήδειο εκφώνησε ο 
Ταβουλάρης 
304 Ριζοσπάστης, 3.10.1943. 
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έριξαν την τολµηρή ιδέα για διοργάνωση ανοιχτών παρελάσεων, µε «κράχτη» τα 

τµήµατα του ΕΛΑΣ που µόλις τότε άρχιζαν να  παίρνουν τη βασική οργανωτική τους 

µορφή.  

Το απόγευµα της Κυριακής 27 Σεπτεµβρίου, η µαζική και δραστήρια 

οργάνωση του Βύρωνα έκλεισε όλα τα καταστήµατα και ειδοποίησε µε τηλεβόες τον 

κόσµο να συγκεντρωθεί στην κεντρική οδό του Βύρωνα, την Χρυσοστόµου Σµύρνης 

–έχοντας ήδη πληµµυρίσει τη συνοικία µε τρικ και προκηρύξεις– για την 

προγραµµατισµένη παρέλαση της διµοιρίας του ΕΛΑΣ Βύρωνα: «Συνταχτήκαµε σε 

δυο οµάδες κατά τριάδες. Ο [σηµαιοφόρος] Μπάµπης [Μπαγτζόγλου] µπαίνει στο 

µέσον της πρώτης τριάδας µε ξεδιπλωµένη την ελληνική σηµαία και µε βηµατισµό, 

τραγουδώντας το «Βροντάει ο Όλυµπος», ξεκινάµε. ∆ίπλα του στην πρώτη σειρά ο 

άλλος λεβέντης επονοελασίτης οµαδάρχης, ο Σοφοκλής Ζάκκας και εγώ, αρχίζουµε να 

κατεβαίνουµε τη Χρ. Σµύρνης. Ήταν κάτι το συγκλονιστικό…Ο κόσµος στα καφενεία 

και στα πεζοδρόµια ξεσηκώθηκε σύσσωµος χειροκροτώντας και ζητωκραυγάζοντας»305 

Τα µέτρα περιφρούρησης ήταν ανάλογα της «αποκοτιάς»: διοργανωτής της 

εκδήλωσης ήταν ο µετέπειτα υπεύθυνος της ΟΠΛΑ Βύρωνα, Γιώργος Κολληµένος 

ενώ άνδρες οπλισµένοι µε πιστόλια βάδιζαν παράλληλα µε την παρέλαση µε 

υπεύθυνο το Βαγγέλη Μαρτάκη, έναν από τους πιο τολµηρούς µαχητές –αργότερα 

οµαδάρχης της ΟΠΛΑ– των ανατολικών συνοικιών306. Η παρέλαση είχε φτάσει στα 

µέσα του δρόµου, όταν 7-8 αστυφύλακες βγήκαν από το κτίριο του ΙΘ’ Αστυνοµικού 

Τµήµατος (γωνία Αδαµαντίου Κοραή και Χρυσοστόµου Σµύρνης) και ανέβαιναν 

αντίθετα. Ο διοικητής Νασόπουλος ζήτησε από τους συγκεντρωµένους να διαλυθούν, 

εκείνοι αρνήθηκαν. Η ατµόσφαιρα εντάθηκε. Ξαφνικά ακούστηκε ένας πυροβολισµός 

όταν η περιφρούρηση είχε προσπαθήσει να αφοπλίσει κάποιον ένοπλο «γκεσταπίτη 

που θέλησε να αντιδράσει»307 Η παρέλαση διαλύθηκε αναίµακτα µε την ψυχραιµία 

των περισσοτέρων. Την ίδια µέρα, σε ανάλογη εκδήλωση στο ηµιελεύθερο 

Περιστέρι, η τετραµελής οµάδας της περιφρούρησης του ΕΛΑΣ είχε ανάλογες  

                                                 
305 Ιωαννίδης Μάνος, Φάκελος Νο 9745/Β. Στα χρόνια του µεγάλου αγώνα. Μέδουσα, Αθήνα 2004, σ. 
47-48. 
306 Ιωαννίδης, σ. 46, 47. Η µαρτυρία του Ιωαννίδη είναι µια από τις λίγες που αναφέρονται ανοιχτά στη 
δράση της ΟΠΛΑ στις συνοικίες, και είναι εµφανής η προσπάθειά του να δώσει όσο το δυνατόν 
περισσότερα βιογραφικά στοιχεία για τους ανθρώπους που τη συναποτελούσαν. Πάντως, ο κίνδυνος 
λανθασµένης ή πρωθύστερης τοποθέτησης των γεγονότων και των πόστων που κατείχε ο καθένας 
είναι µεγάλος. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δεχτούµε πως το Σεπτέµβριο του 1943 δεν υπήρχε ακόµη 
ΟΠΛΑ ως τέτοια.    
307 Ιωαννίδης, σ. 48, 49 // εφ. Ελεύθερος Υµηττός, 29.9.1943, όπου γίνεται λόγος για συµµετοχή 3.000 
ατόµων από τον Κοπανά, Βύρωνα και Νέα Ελβετία.  
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διαπραγµατεύσεις «επί ξυρού ακµής» µε το ΙΖ’ Παράρτηµα της Ασφάλειας: «Ήµουνα 

εγώ, ο Φώτης ο Νάνος, ο Παναγιώτης ο Ακανθόπουλος και άλλος ένας που δε θυµάµαι 

και περιφρουρούσαµε…Σε µια πλατείτσα στην Παναγή Τσαλδάρη ήταν το µπαρ του 

Γιασά κι εµείς κόβαµε βόλτες εκεί. Σε µια στιγµή έρχονται ο Γερόσταθος, ο Καµαρινός, 

ο Νίκος ο Βελώνης (είχε αδελφό στον ΕΛΑΣ) και ένα άλλο καθίκι της Ασφάλειας. Ο 

Βελώνης ήταν ο µόνος αστυφύλακας, οι άλλοι ήταν της Ασφάλειας. Και µας 

µπλοκάρουνε. Σε µια στιγµή έρχεται ο Βελώνης από πίσω, µου παίρνει το πιστόλι και το 

βάζει στην τσέπη του (για να µε προστατέψει πιο πολύ, γιατί θέλανε να µας πιάσουνε). 

Αλλά τους µπήκε ο Φώτης ο Νάνος: ’’Καλά, άµα θέλετε να γίνει το Περιστέρι σφαγείο, 

βγάλτε τα πιστόλια σας!’’. Πήρανε δρόµο και φύγανε, µας είπανε µόνο: «Μην κάνετε 

φασαρία γιατί θα µας κλείσουνε όλους οι Γερµανοί». Εκεί το ρίχναν αυτοί…∆εν είχαν 

κότσια [αλλιώς]. Την άλλη µέρα ο Βελώνης µου επέστρεψε το πιστόλι µέσω του 

αδελφού του»308  Η τελευταία µαρτυρία ενισχύει ακόµα περισσότερο την αίσθηση 

µιας, ανά περίπτωση σιωπηρής ανακωχής ανάµεσα στον ΕΛΑΣ και στα Σώµατα 

Ασφαλείας σε επίπεδο συνοικίας. Αυτή η διαπίστωση πάντως δεν ανατρέπει την 

πραγµατικότητα ενός κλίµατος έντονου χαφιεδισµού και τροµοκρατίας. Στην 

Κοκκινιά ο ΕΠΟΝίτης οµιλητής της εκδήλωσης για τα δίχρονα, Ευδόκιµος 

Πυλαφίδης συνελήφθη από την Ασφάλεια και παραδόθηκε στους Γερµανούς309  

Με την αυτοπεποίθηση τονωµένη από τέτοιες εκδηλώσεις, το ΕΑΜ ξεκίνησε 

να εφαρµόζει στις γειτονιές µια ρηξικέλευθη «επαναστατική» οικονοµική πρακτική: 

Με τη συµπαράσταση πολιτών, λαϊκές επιτροπές που συγκροτούνταν ad hoc, 

παραβίαζαν µαγαζιά, καταστήµατα και αποθήκες τροφίµων στις συνοικίες της 

Αθήνας και του Πειραιά και κατόπιν διένειµαν τα υλικά στον κόσµο σε χαµηλές 

τιµές. Το µέτρο αποδείχτηκε ωφέλιµο και δηµοφιλές αφού, πλην του ποσού που 

κατέληγε στην οργάνωση, τα έσοδα παρέµεναν στους δικαιούχους –όσους είχαν  

δεχτεί το διακανονισµό310 Η αστυνοµία κράτησε χαρακτηριστικά ανεκτική στάση και 

                                                 
308 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Ευγένιου Παπαχριστόπουλου, µαχητή ΕΛΑΣ Περιστερίου 
309 Ο Πυλαφίδης εκτελέστηκε στις 2 Νοεµβρίου στην Καισαριανή. Έπεσαν για τη Ζωή. Ήρωες-
Μάρτυρες λαϊκών απελευθερωτικών αγώνων. Έκδοση ΚΕ του ΚΚΕ, τ. 3α, σ. 243. 
310 ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά 1943-1953, Έγγραφα Ειδικής Ασφάλειας (1943), ∆ελτία 
Πληροφοριών 15ης και 16ης Οκτωβρίου 1943. Ανάµεσα στους στόχους ήταν µια αποθήκη σαπουνιού 
στη Σωκράτους, µια αποθήκη βουτύρου στη Λιοσίων, η αποθήκη του Ράπτη στα Κουπόνια, το 
καθαριστήριο Σικ στην Πλατεία Αττικής, το κατάστηµα (παντοπωλείο) του Κικιζα στο Μεταξουργείο 
και διάφορες αποθήκες στις οδούς Πολυβίου, Τρικούπη και Σµολένσκη, Ιουλιανού, Αχαρνών, 
Μενάνδρου, Σόλωνος κ.ά.    
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καµιά φορά επενέβαινε για να βοηθήσει τον κόσµο να σχηµατίσει ουρές!311 Σε 

σηµεία εντός γερµανικού οπτικού πεδίου βέβαια, τέτοιες προσπάθειες πληρώνονταν 

µε αίµα, υπογραµµίζοντας ακόµα περισσότερο την ανάγκη ένοπλης περιφρούρησης312 

Ασχέτως κινδύνων όµως, το ΕΑΜ κέρδισε µια ακόµα µάχη εντυπώσεων:  «Είναι 

φανερό ότι µπήκαµε µες στην ακτίνα του µπολσεβικισµού. Τον οσφραίνεται κανείς 

παντού µες στον αέρα…» σηµείωνε ένας αντικειµενικός παρατηρητής εκείνες τις 

µέρες313 

  

Τα γεγονότα στις Φυλακές Χατζηκώστα (10.10.1943)  

 

 Πιο ευαίσθητοι δέκτες στο άκουσµα των ενόπλων πρακτικών του ΕΑΜ ήταν 

οι άνδρες της Χωροφυλακής, όπως φάνηκε τις αµέσως επόµενες ηµέρες. Στις 7 

Οκτωβρίου µια οµάδα «κρατουµένων κοµµουνιστών» µετήχθη από το IV Γραφείο 

της Ειδικής Ασφάλειας στις Φυλακές του Χατζηκώστα. Στην οµάδα βρισκόταν και 

ένα µεγάλο «τρόπαιο», ο τυπογράφος Βασίλης Σκαρέας, παλιός κοµµουνιστής και 

µέλος της Επιτροπής Πόλης της ΚΟΑ, που είχε συλληφθεί πριν λίγες ηµέρες από την 

Ειδική Ασφάλεια. Λόγω της τεταµένης κατάστασης µέσα και έξω από τις φυλακές, η 

αρχική δυσαρέσκεια των νέων τροφίµων µεταβλήθηκε σε θορυβώδεις εκδηλώσεις 

διαµαρτυρίας και κατέληξε σε απεργία πείνας, όταν ο Ταβουλάρης απαγόρευσε το 

επισκεπτήριο.  

Ύστερα από µια νύχτα αϋπνίας γεµάτη ένταση, φωνές και συνθήµατα, το πρωί 

της 10ης Οκτωβρίου, σύµφωνα µε τις καταθέσεις της φρουράς, οι κρατούµενοι 

προσπάθησαν να σπάσουν την καγκελόπορτα του θαλάµου και να δραπετεύσουν. 

Έξω από του Χατζηκώστα είχαν συγκεντρωθεί συγγενείς που απαιτούσαν επίµονα να 

δουν τους εγκλείστους οικείους τους. Στο σηµείο αναταραχής έσπευσε αµέσως ο 

ίδιος ο διοικητής των φυλακών, µοίραρχος Γεώργιος Χατζηκώστας µαζί µε τους 

ανθυποµοιράρχους Παναγιώτη Σοϊµοίρη και Νικόλαο Σηµαιάκη. Η κύρια είσοδος του 

κτιρίου των φυλακών ασφαλίστηκε και όλη η φρουρά κλήθηκε στα όπλα. Ο 

                                                 
311 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γ.Μ. // επίσης: Θεοτοκάς Γιώργος, Τετράδια Ηµερολογίου 1939-
1953. Εστία, Αθήνα 2005, καταχώρηση 20ης Οκτωβρίου (σ. 434).   
312 Στις 15 Οκτωβρίου το πρωί, στην οδό Σόλωνος Γερµανοί στρατιώτες πυροβόλησαν εναντίον µιας 
οµάδας που επιχείρησε να διανείµει αµύγδαλα από λεηλατηµένη γερµανική αποθήκη. Σκοτώθηκε ένας 
πολίτης και άλλοι δύο τραυµατίστηκαν (ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά 1943-1953, Έγγραφα 
Ειδικής Ασφάλειας (1943), ∆ελτία Πληροφοριών 16ης Οκτωβρίου 1943) 
313 Θεοτοκάς Γιώργος, Τετράδια Ηµερολογίου 1939-1953. Εστία, Αθήνα 2005, καταχώρηση 20ης 
Οκτωβρίου (σ. 434).   
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Χατζηκώστας τοποθέτησε τους άνδρες του στο διάδροµο και προσπάθησε µάταια να 

µιλήσει στους εξεγερµένους, οπότε, σύµφωνα µε τον ίδιο, «ήρπασα το όπλο εκ των 

χειρών του άνευ θητείας υπενωµοτάρχου ∆ασκαλάκη, όστις ίστατο επί σκοπόν εις την 

θύραν της κυρίας εισόδου και να κάµω χρήσιν τούτου, ρίψας αρχικών δύο 

πυροβολισµούς εις τον αέραν προς εκφοβισµόν των άνευ αποτελέσµατος». Και 

συνεχίζει: «αποθρασυνθέντων έτι περισσότερον και εις επίµετρον φωνασκούντων και 

λοιδορούντων τον υποφαινόµενον δια την φράσιν ’’άσε ρε τους θεατρινισµούς και σας 

ξέρουµε’’, οπότε ευρέθην εις την αναπόδραστον ανάγκην εµού και των υπ’ εµέ ανδρών 

να κάµω πραγµατική χρήσιν των πυρών µόνος»314.  Ο Χατζηκώστας τράβηξε το 

πιστόλι του και πυροβόλησε τέσσερις φορές στο σωρό από πολύ κοντινή απόσταση. 

Μια από τις σφαίρες βρήκε τον 40χρονο υπάλληλου του ∆. Αθηναίων, Χρήστο 

Μάλλιαρη στο κεφάλι και µία άλλη τον Κωνσταντίνο Αργέντη (27 ετών) στην κοιλιά. 

Ο θάνατός τους ήταν ακαριαίος. Τραυµατίστηκαν τρεις ακόµα κρατούµενοι, ανάµεσά 

τους και ο Σκαρέας µε επιπόλαιο τραύµα315. 

Το φύλλο του Ριζοσπάστη που κυκλοφόρησε την ίδια ηµέρα δεν θα µπορούσε 

να είναι πιο εύγλωττο: «Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Περιφρουρήστε τους αγωνιστές 

σας. Χτυπάτε τους χαφιέδες! Στο δρόµο, στα σπίτια, σκοτώστε τους σα τα σκυλιά άµα 

παρακολουθούν, άµα πιάνουν αγωνιστές!»316 Κοινές επιτροπές φοιτητών και 

αναπήρων επισκέφθηκαν τους τραυµατίες στο Γενικό Κρατικό και µετέβησαν στη 

συνέχεις στη δηµαρχία όπου «προκάλεσαν διέγερση εναντίον της ∆ιευθύνσεως Ειδικής 

Ασφαλείας». Η απάντηση στα γεγονότα του Χατζηκώστα δεν περιορίστηκε σε 

λεκτική βία. Στις 11 Οκτωβρίου, ο 35χρονος υπενωµοτάρχης Ιωάννης Ρήγας βρέθηκε 

νεκρός στο σπίτι του στο Νέο Ψυχικό µε µια σφαίρα στην κοιλιά. Αν δεν υπάρχει 

σύγχυση ηµεροµηνιών στις πηγές, εναντίον του είχαν γίνει άλλες δύο δολοφονικές 

απόπειρες ενώ, µε βάση προκηρύξεις του ΚΚΕ που βρέθηκαν έξω από το σπίτι του, 

«απεδείχθη ότι είχον προγραφή παρά τούτου»317 

                                                 
314 ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά 1943-1953, Έγγραφα Ειδικής Ασφάλειας (1943), 
Χατζηκώστας Γ προς ∆/ση Ειδικής Ασφάλειας., «Περί των διαδραµατισθέντων γεγονότων εις τας 
Φυλακάς Χατζηκώστα», 12.10.1943.  
315 Στο ίδιο // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχικές Πράξεις Θανάτου Μάλλιαρη 
Χρήστου (336/∆/1943) και Αργέντη Κωνσταντίνου (337/∆/1943). 
316 Ριζοσπάστης, 10.10.1943. 
317 ΙΑΥΕ, Φάκελος 2 «Κατοχική Κυβέρνηση 1943-1944», υποφ. 2.5., Υπουργείο Εσωτερικών, ∆ελτίον 
αδικηµάτων και συµβάντων, 13.9.1943 // ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά 1943-1953, 
Έγγραφα Ειδικής Ασφάλειας (1943), ∆ελτίο Πληροφοριών 10ης Οκτωβρίου 1943 // Αρχείο 
Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Ρήγα Ιωάννου (343/∆/1943). Η 
ηµεροµηνία θανάτου είναι η 11η Οκτωβρίου.     
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Η κατάσταση στην πόλη είχε ήδη εκτραχυνθεί. Στα δελτία πληροφοριών της 

Ειδικής καταγράφεται αυξανόµενη επιθετικότητα από την πλευρά του ΕΑΜ: Στις 24 

Σεπτεµβρίου στην Αµφιάλη του Πειραιά µια οµάδα αγνώστων (πιθανόν αόπλων) 

απείλησε µέσα στο σπίτι του, τον τέως αστυφύλακα Ευγένιο Χρηστίδη να 

εγκαταλείψει οικογενειακώς τη συνοικία ενώ την ίδια µέρα άγνωστοι έριξαν µια 

χειροβοµβίδα και έναν πυροβολισµό έξω από το σπίτι του βιοµήχανου Θωµά 

Λαναρά318. Σύµφωνα µε την Ασφάλεια, τα σπίτια των πλούσιων εθνικοφρόνων 

εντοπίζονταν εύκολα, µεταξύ άλλων, χάρη στη στελέχωση των δικτύων πληροφοριών 

«εκ κοµµουνιστριών γυναικών οι οποίες προσηλυτίζουν τεχνηέντως εις τον 

κοµµουνισµόν τας υπηρετρίας των διαφόρων µεγάρων και πολυκατοικιών, µέσω των 

οποίων πληροφορούνται τας συζητήσεις κατά τα γεύµατα και τα πράξεις των 

κατοικούντων ατόµων»319  Περίπολοι του ΕΑΜ άρχισαν να παρακολουθούν σπίτια 

και ανθρώπους µέχρι την ώρα λήξης της κυκλοφορίας, προσπαθώντας να µη γίνουν 

αντιληπτές. Σε αντίθετη περίπτωση υποχωρούσαν ρίχνοντας πυροβολισµούς και 

χειροβοµβίδες στους διώκτες τους. Το βράδυ της 9ης Οκτωβρίου έγιναν δύο 

δολοφονικές απόπειρες στην Κυψέλη: Ένας άνδρας πυροβολήθηκε ανεπιτυχώς από 

οµάδα τριών αγνώστων την ώρα που έβγαινε από το σπίτι του στην οδό Ιθάκης. Η 

οµάδα την ώρα που αποµακρυνόταν, του φώναξε: «Έτσι πληρώνει το ΕΑΜ που εσύ 

κυνηγάς!». Λίγο αργότερα, στις 21.30, ο ιδιώτης ∆ηµήτριος Κοµπόγλου 

τραυµατίστηκε από αγνώστους την ώρα που έµπαινε στο σπίτι του Ριζόπουλου 

(Θάσου 3) «όστις κινείται αντικοµµουνιστικώς»320 Οπλοφόροι παραβίαζαν σπίτια 

αξιωµατικών των Ταγµάτων Ευζώνων (που ακόµα δεν είχαν εκδηλωθεί), 

προκαλούσαν καταστροφές και απειλούσαν τους συγγενείς µε τιµωρία321.   

 

Ο ανελέητος πόλεµος µε την Ειδική Ασφάλεια 

 

Οι πληροφοριοδότες της Ειδικής βεβαίωναν πως το ΕΑΜ σε ειδική 

συνεδρίαση πήρε απόφαση για εξόντωση 8 αξιωµατικών της Χωροφυλακής και 10 

                                                 
318 ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά 1943-1953, Έγγραφα Ειδικής Ασφάλειας (1943), ∆ελτία 
Πληροφοριών 26ης Σεπτεµβρίου 1943. 
319 ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά 1943-1953, Έγγραφα Ειδικής Ασφάλειας (1943), ∆ελτία 
Πληροφοριών 30ης Σεπτεµβρίου 1943. 
320 ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά 1943-1953, Έγγραφα Ειδικής Ασφάλειας (1943), ∆ελτία 
Πληροφοριών 10ης Οκτωβρίου 1943. 
321 ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά 1943-1953, Έγγραφα Ειδικής Ασφάλειας (1943), ∆ελτία 
Πληροφοριών 19ης Σεπτεµβρίου 1943. 
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της Ειδικής για το αιµατοκύλισµα της 10ης Οκτωβρίου. Πρώτο στη λίστα ήταν το 

όνοµα του ίδιου του Χατζηκώστα322 Στη δεδοµένη χρονική συγκυρία «τα καθάρµατα 

της Ειδικής Ασφάλειας», του κυριότερου σώµατος δίωξης κοµµουνισµού, γίνονταν 

στόχος των πιο λυσσαλέων επιθέσεων. Σύµφωνα µε την επίσηµη ιστορία της 

Χωροφυλακής, ένοπλες ενέργειες, που στρέφονταν αποκλειστικά εναντίον ανδρών 

της Ειδικής άρχισαν να πολλαπλασιάζονται επειδή οι «αναρχικοί» ήταν σε θέση να 

τους αναγνωρίζουν ακόµα και µε πολιτική ενδυµασία. Ενδεικτικά: «Την 12-11-1943 

και ώραν 20ην δύο χωροφύλακες της Ειδικής Ασφαλείας Κράτους εκτελούντες 

υπηρεσίαν, εν πολιτική περιβολή ανεγνωρίσθησαν παρά τας Φυλακάς Αβέρωφ, υπό 

κοµµουνιστών παρ’ ων και υπέστησαν ένοπλον επίθεσιν. Επηκολούθησεν συµπλοκή 

καθ’ ην ετραυµατίσθησαν αµφότεροι οι Χωροφύλακες. Την 17-11-1943 και ώραν 

17.45’ εις την διασταύρωσιν των εν Αθήναις οδών ∆ηµητρακοπούλου και Αγίας 

Λαύρας, όπισθεν τέρµατος Πατησίων, ετραυµατίσθη παρ’ αναρχικών δια σφαίρας 

περιστρόφου ο Χωροφύλαξ της Ειδικής Ασφαλείας, Βελισσαρόπουλος Ιωάννης καθ’ ην 

στιγµήν έτρεχεν ίνα συνδράµη πυροβολούµενος υπό αναρχικών αστυνοµικούς. Τη νύχτα 

της 19-11-1943 όργανα της ∆/σεως Ειδ. Ασφαλείας Αθηνών, καθ’ ήν ώραν εξήρχοντο 

εκ του ενταύθα ξενοδοχείου ΠΑΤΡΙΣ, συνοδεύοντα συλληφθέντας κοµµουνιστάς 

υπέστησαν ένοπλον επίθεσιν µε αποτέλεσµα των τραυµατισµόν του χωροφύλακος 

Γιαννακή Ιωάννου. Την 7-12-1943 και ώραν 19ην οµάς εκ 15 οπλιτών της ∆/σεως 

Ειδικής Ασφαλείας περιπολούσα εις την πλατείαν Μεταξουργείου Αθηνών, συνεπλάκη 

µετά κοµµουνιστών µε αποτέλεσµα τον φόνον δύο Κοµµουνιστών και τον τραυµατισµό 

ετέρων δύο. Εκ των ηµετέρων ετραυµατίσθησαν 4 Χωροφύλακες»323 Η τελευταία 

καταγραφή για τα γεγονότα στο Μεταξουργείο αποκαλύπτει πως ήδη από τα τέλη του 

’43, η Ειδική Ασφάλεια άρχισε να κινείται για έρευνες και εκκαθαρίσεις στις 

συνοικίες χρησιµοποιώντας καταδιωκτικά αποσπάσµατα ικανής αριθµητικής δύναµης 

και οπλισµένα µε αυτόµατα όπλα.  

Παρόλα αυτά, κύρια µορφή ενεργειών παρέµεναν τα αιφνιδιαστικά 

χτυπήµατα στον παράνοµο µηχανισµό του Κόµµατος και οι ατοµικές συλλήψεις 

βάσει πληροφοριών. Ενίοτε τα δίκτυα πληροφοριοδοτών λειτουργούσαν τόσο άρτια 

που κατόρθωναν να παραβιάζουν και τα πιο αυστηρά µέτρα συνωµοτικότητας. Στις 

αρχές ∆εκεµβρίου έπεσε στα χέρια της Ειδικής ο «διανοούµενος κοµµουνιστής και 
                                                 
322 ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά 1943-1953, Έγγραφα Ειδικής Ασφάλειας (1943), ∆ελτία 
Πληροφοριών 26ης Σεπτεµβρίου, 12ης, , 13ης και 14ης Οκτωβρίου 1943. 
323 Αρχηγείον Β. Χωροφυλακής, ∆ράσις της Χωροφυλακής κατά την περίοδον 1941-1950. Αθήναι 1962, 
σ. 40, 42. 
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αυθεντία για το διεθνή κοµµουνισµό» Πολύβιος Ισαριώτης, µέλος της Κεντρικής 

Επιτροπής του Κόµµατος ο οποίος είχε φτάσει µε αποστολή στελεχών από την 

Πελοπόννησο. Την επιχείρηση ανέλαβε η οµάδα του µοίραρχου Νικόλαου Καίσαρη η 

οποία γνώριζε επακριβώς τις κινήσεις του στόχου και τον αιφνιδίασε έξω από το σπίτι 

που θα κατέλυε στην οδό Αλκαµένους (Άγιος Παντελεήµονας Αχαρνών), τις πρώτες 

βραδινές ώρες της 11ης ∆εκεµβρίου. Η οµάδα της ΟΠΛΑ που περιφρουρούσε τον 

Ισαριώτη από την οδό Πιπίνου πυροβόλησε αµέσως τους χωροφύλακες και πέταξε 

προς το µέρος τους µια ιταλική χειροβοµβίδα αλλά δεν κατάφερε να τον αποσπάσει 

από τα χέρια των διωκτών του. Στην ολιγόλεπτη µάχη που ακολούθησε, οι άνδρες της 

ΟΠΛΑ εξαφανίστηκαν χωρίς απώλειες µέσα στα σκοτεινά σοκάκια έχοντας προλάβει 

να τραυµατίσουν σοβαρά δύο υπενωµοτάρχες και τρεις χωροφύλακες324 Συλλήψεις 

ΕΑΜιτών και κοµµουνιστών βρίσκονταν στην ηµερήσια διάταξη, µε κάποιες από τις 

συλλήψεις να έχουν αρκετά σοβαρό αντίκτυπο. Στις 29 ∆εκεµβρίου συνελήφθη ο 

23χρονος φοιτητής Κώστας Τσιώρης, υπεύθυνος του παράνοµου εκδοτικού 

µηχανισµού του Κόµµατος σε Μεταξουργείο-Βάθη. Ο µηχανισµός εξαρθρώθηκε325. 

Τέτοιες επιτυχίες προκαλούσαν τη µήνη του εαµικού στρατοπέδου το οποίο εξαπέλυε 

συνεχώς επιθέσεις κατά των «ανθρωποφάγων» της Ειδικής σε κάθε ευκαιρία.           

 

Οι πρώτες συγκρούσεις µε τη Χ 

 

Η έντονη δραστηριοποίηση του ΕΑΜ στις συνοικίες δεν άργησε να φέρει τη 

σύγκρουση µε τις αντίπαλες οργανώσεις. Συγκρούσεις ξέσπασαν κυρίως µε τη Χ, τη 

µόνη οργάνωση που θεωρούνταν πρώτης τάξεως αντίπαλος λόγω της ένοπλης 

παρουσίας της. Για τον ίδιο εξάλλου λόγο, οι υπόλοιπες οργανώσεις που αισθάνονταν 

αδύναµες µπροστά στον εαµικό όγκο, προσέβλεπαν αναγκαστικά για προστασία σε 

αυτούς τους «σκοτεινούς αγγέλους» του αντιεαµικού στρατοπέδου. Από τα τέλη 

Οκτωβρίου πλήθυναν οι ανταλλαγές πυροβολισµών ανάµεσα σε άνδρες του ΕΛΑΣ 

και µέλη της Χ σε περιοχές που η τελευταία είχε κάποια αριθµητική παρουσία, όπως 

το Θησείο, τα Πετράλωνα, του Γκύζη και τα Εξάρχεια. Η πρώτη αψιµαχία 

σηµειώθηκε στα Πετράλωνα την 1η Νοεµβρίου, όταν «οµάδα εθνικιστών» µε 

επικεφαλής τον Ιωάννη Λιακόπουλο επιτέθηκε στον έρανο του ΚΚΕ. Στις 17 

                                                 
324 ∆ασκαλάκης Β. Απόστολος, Ιστορία ελληνικής Χωροφυλακής 1936-1950. Αθήνα 1973, σ. 178-180. 
325 Έπεσαν για τη Ζωή. Ήρωες-Μάρτυρες λαϊκών απελευθερωτικών αγώνων. Έκδοση ΚΕ του ΚΚΕ, τ. 
4δ, σ. 312. 
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Νοεµβρίου, 3 ΕΑΜίτες τραυµατίστηκαν σε νέα συµπλοκή στα Πετράλωνα. Το βράδυ 

της 21ης Νοεµβρίου µια οµάδα του ΕΛΑΣ πέταξε χειροβοµβίδα και πυροβόλησε 

εναντίον συνεργείου της Χ που έγραφε συνθήµατα για τον εορτασµό της επετείου της 

πτώσης της Κορυτσάς στην οδό Μαυροµιχάλη στα Εξάρχεια, µε αποτέλεσµα να 

τραυµατιστούν σοβαρά 3 Χίτες οι οποίοι περισυνελέγησαν και µεταφέρθηκαν σε 

νοσοκοµεία µε τη βοήθεια αστυνοµικών του Ε’ Παραρτήµατος Ασφαλείας 

(Εξάρχεια)326. Η διαχωριστική γραµµή µε τη Χ χαράχτηκε ανεπίστρεπτα µε δύο 

δολοφονίες: Στις 30 Νοεµβρίου στην οδό Μοµφεράτου τραυµατίστηκε θανάσιµα από 

αγνώστους η 27χρονη Μαγδαληνή Χαρµπούρα, αδελφή του ανθυπασπιστή 

Χαρµπούρα, ενός από τα δραστήρια µέλη της οργάνωσης. Είναι το πρώτο 

καταγεγραµµένο περιστατικό εφαρµογής µιας ιδιότυπης «οικογενειακής ευθύνης». 

Την αµέσως επόµενη ηµέρα (1 ∆εκεµβρίου) εκτελέστηκε από άνδρες της ΟΠΛΑ έξω 

από το σπίτι του στο Κολωνάκι –Μαρασλή 38– ο εύελπις και φοιτητής του 

Πολυτεχνείου, Ηλίας Ρογκάκος327. Ο θάνατός του Ρογκάκου δεν ισοδυναµούσε µόνο 

µε ανοιχτή κήρυξη πολέµου εναντίον της Χ· ήταν και το πρώτο µη εαµικό αίµα που 

χυνόταν στους πανεπιστηµιακούς χώρους, στοιχείο που λειτούργησε συσπειρωτικά 

για τα µέλη των εθνικών οργανώσεων στα πανεπιστήµια που ένιωθαν πλέον την 

ασύµµετρη απειλή του ΕΑΜ µέσα και έξω από τα φοιτητικά αµφιθέατρα328.   

 

Στοργή και κτηνωδία: H ναζιστική τροµοκρατία το φθινόπωρο του 1943  

 

 Βασικό χαρακτηριστικό του τελευταίου τριµήνου του 1943, που ορίζει και το 

πλαίσιο των γεγονότων που εξετάζουµε, είναι η σκλήρυνση της γερµανικής στάσης 

απέναντι στην Αντίσταση. Η ανάληψη του ελέγχου της χώρας εξ’ ολοκλήρου από τη 

Βερµαχτ µετά την ιταλική κατάρρευση συµπίπτει µε την πρώτη απογοήτευση στις 

τάξεις της Αντίστασης, καθώς η πρώτη διείσδυση της Wehrmacht και των Waffen SS 

στις ανταρτοκρατούµενες περιοχές κατά τη διάρκεια των µεγάλων εκκαθαριστικών 

                                                 
326 Λεωνίδου Φ. Λεωνίδας, Γεώργιος Γρίβας ∆ιγενής-Βιογραφία. Λάρνακα 1995, σ. 207-208. 
327 Αρχείο Ληξιαρχείου Αθηνών, Ληξιαρχικές πράξεις θανάτου Μαγδαληνής Χαρµπούρα 
(333/ΙΕ/1943), Ηλία Ρογκάκου (348/ΙΕ/1943) // Έκθεσις επί των εθνικών σκοπών και του εθνικού 
έργου της οργανώσεως «Χ». Αθήνα 1944, σ. 31, όπου η Χαρµπούρα αναγράφεται «Μπαρκούρα» ενώ 
για το Ρογκάκο αναφέρεται πρωθύστερη ηµεροµηνία θανάτου (17 Νοεµβρίου), χωρίς αυτά να είναι τα 
µοναδικά λάθη της συγκεκριµένης έκδοσης // ΓΕΣ/∆ΙΣ, Φ 909/∆/9, Φωτόπουλος Χρήστος, Κατάλογος 
πεσόντων και αγνοουµένων ευέλπιδων Ιης και ΙΙας τάξεων κατά την περίοδο 1941-45. Χολαργός, Μάιος 
1994.  
328 Τσαµπηράς Σωτήρης, Ας µη βρέξει ποτέ. Το οδοιπορικό του Ιερού Λόχου των Εθνικών Οµάδων 
Ελλήνων Ανταρτών. Ελληνική Ευροεκδοτική, Αθήνα 1985, σ. 33-34.   
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επιχειρήσεων του Οκτωβρίου-Νοεµβρίου (Tiger, Panther, Puma, Hubertus) ήταν από 

πολλές απόψεις ένα ισχυρό πλήγµα. Ο ενθουσιασµός του αντιστασιακού κόσµου 

µετριάστηκε αισθητά από τις καταστροφές που γνώρισε για πρώτη φορά και σε 

τέτοια έκταση η ύπαιθρος. Παράλληλα, η απροσδόκητη παράταση της κατοχής 

αποµάκρυνε όχι µικρό αριθµό ατόµων –µε µειωµένες αντοχές– από τις οργανώσεις, 

ενώ η διάσπαση της ήδη εύθραυστης ενότητας του ελληνικού αντάρτικου µε 

αµοιβαίες κατηγορίες για προδοσία επέτεινε την ατµόσφαιρα σύγχυσης και 

απογοήτευσης329 Σε οργανωτικό επίπεδο, η Ελλάδα είχε υπαχθεί σε ενιαία 

στρατιωτική διοίκηση, υπαγόµενη στην Οµάδα Στρατιών Ε (Heeresgruppe E) ενώ 

στις 7 Σεπτεµβρίου συστάθηκε η υπηρεσία του «Ανώτατου Αρχηγού των Ες-Ες και 

της Αστυνοµίας» που σταδιακά κατάφερε να εκτοπίσει την τακτική στρατιωτική 

διοίκηση από καθήκοντά νευραλγικής σηµασίας, όπως η διοίκηση των ελληνικών 

σωµάτων ασφαλείας και ζητήµατα εν γένει «πολιτικής» σηµασίας, στα οποία 

ξεχωρίζει η ανάγκη συσπείρωση «των εθνικών, αντικοµουνιστικών δυνάµεων κατά 

των κοµµουνιστικών συµµοριών»330  

 Στην πρωτεύουσα η τροµοκρατία βιώνεται µε επίταση των περιοριστικών 

µέτρων και αύξηση των εκτελέσεων. Από τις 2 έως τις 25 Νοεµβρίου οι Γερµανοί 

εκτέλεσαν τουλάχιστον 29 άνδρες µε διάφορες κατηγορίες στο σκοπευτήριο της 

Καισαριανής το οποίο θα προσλάβει σύντοµα πραγµατικές και συµβολικές 

διαστάσεις θυσιαστηρίου. Ανάµεσά στους εκτελεσµένους ήταν στελέχη του ΕΑΜ, 

της ΕΠΟΝ και δύο διµοιρίτες του ΕΛΑΣ Πειραιά, ο 20χρονος Κώστας Μακρής, ο 

οποίος είχε συλληφθεί για «κοµµουνιστική δράση» και απόκρυψη όπλων331 και ο 

φοιτητής Γιάννης Μοννάς, καπετάνιος της ∆ιµοιρίας Σπουδαστών Πειραιά που 

συνελήφθη τον Οκτώβριο επειδή απέκρυψε Ιταλούς στρατιώτες332 Από τις 30 

Οκτωβρίου οι αφισοκολλήσεις τιµωρούνταν µε θάνατο333 ενώ γνωστοποιήθηκε στους 

Αθηναίους το κοστολόγιο αίµατος που όρισε ο Στρατιωτικός ∆ιοικητής, Wilhelm 

Speidel (50 Έλληνες για κάθε νεκρό Γερµανό, 10 για κάθε τραυµατία), 

εµπλουτισµένο µε την ενδιαφέρουσα προσθήκη πως οι ίδιες «τιµές» θα ίσχυαν για 

αντίστοιχες απώλειες ανδρών των Ταγµάτων, της Χωροφυλακής και της Αστυνοµίας 

                                                 
329 Φλάισερ Χάγκεν, Στέµµα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944. 
Παπαζήσης, Αθήνα 1995, τ. 2ος, σ. 288. 
330 Φλάισερ, τ. 2ος, σ. 352-353, 357. 
331 Έπεσαν για τη Ζωή. Ήρωες-Μάρτυρες λαϊκών απελευθερωτικών αγώνων. Έκδοση ΚΕ του ΚΚΕ, τ. 
3α, σ. 242, 243, 249, 250. 
332 Ανταίος Πέτρος, Χίλια Σκοτωµένα Παιδιά της ΕΠΟΝ. Εκδόσεις ΕΠΟΝ, Αθήνα 1986, σ. 63. 
333 Ακρόπολις, Καθηµερινή, 30.10.1943. 
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Πόλεων334 Ήδη µε ανακοίνωσή του στις 16 Οκτωβρίου ο RSSHA, Jurgen Stroop είχε 

καταστήσει ξεκάθαρο πως δεν θα γινόταν ανεκτές επιθέσεις εναντίον ελληνικών 

αστυνοµικών οργάνων ή Ευζώνων335 ενώ ο διάδοχός του, Walter Schimana 

ξεκαθάρισε ένα µήνα αργότερα πως ήταν «διατεθειµένος να θέσει υπό την προστασίαν 

του όλους τους πατριωτικώς σκεπτόµενους Έλληνες οι οποίοι όπως και ο Γερµανικός 

στρατός αντιµετωπίζουν την κοµµουνιστικήν τροµοκρατίαν και πολεµούν από κοινού 

για τις άφθορες αξίες του ευρωπαϊκού και ελληνικού πολιτισµού»336. Η παραπάνω 

ανακοίνωση αναφερόταν ονοµαστικά σε αξιωµατικούς της Χωροφυλακής που 

δολοφονήθηκαν σε Αθήνα και επαρχία από τους αντάρτες και συνόδευε την είδηση 

της εκτέλεσης 19 κρατουµένων των Φυλακών Χατζηκώστα στις 27 Νοεµβρίου στο 

Γουδί από Έλληνες Τσολιάδες και Γερµανούς των SS. Για πρώτη φορά στους 

εκτελεσµένους συγκαταλέγονταν ανώτερα κοµµατικά στελέχη: οι τέσσερις 

καθοδηγητές του Συνδέσµου Αναπήρων Αλβανικού Μετώπου, ∆ιονύσιος Γονατάς, 

Ηλίας Τζαµουράνης, Τσιλιβός Στέφανος, και δύο ανώτατα στελέχη της καθοδήγησης 

της Αθήνας και µέλη της Επιτροπής Πόλης της ΚΟΑ, ο τυπογράφος Βασίλης 

Σκαρέας και ο γιατρός Γιώργος Ανδρεόπουλος337. Για το ΚΚΕ η εκτέλεση αυτή 

ισοδυναµούσε µε ξεκάθαρο casus belli. 

Στα τέλη Νοεµβρίου η κυβέρνηση Ράλλη αποφάσισε να δώσει το πρώτο  

συγκεντρωτικό χτύπηµα µε εκτεταµένη επιχείρηση στα συνολικά έντεκα νοσοκοµεία 

τραυµατιών πολέµου της Αθήνας. Εκτός από τους ανάπηρους που ήταν στη 

συντριπτική τους πλειοψηφία ενταγµένοι στο ΕΑΜ, µεγάλο ποσοστό του 

νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού συνδεόταν άµεσα ή έµµεσα µε την 

Αντίσταση επιτρέποντας σε οργανωµένους να έρχονται στα νοσοκοµεία –ή 

αντίστοιχα οι ανάπηροι να βγαίνουν– για παράνοµη δουλειά338. Υπήρχαν ακόµη και 

οργανώσεις του ΕΛΑΣ ανά νοσοκοµείο µε στελέχη από κοινού αναπήρους, γιατρούς 

και νοσοκόµους. Στις 30 Νοεµβρίου το πρωί, άνδρες του 1ου Συντάγµατος Ευζώνων 

(στην παρθενική του εµφάνιση), σε συνεργασία µε το Μηχανοκίνητο Τµήµα της 

                                                 
334 Ακρόπολις, 27.10.1943. 
335 Καθηµερινή, 19.10.1943 
336 Ακρόπολις, 28.11.1943 // Deutsche Nachrichten in Griechenland, 28.11.1943: «Ich bin gewillt, mich 
restlos vor diejenigen vaterlandsliebenden Griechen zu stellen, die so wie die deutschen Wehrmacht 
dem Komunistischen Terror entgegentreten und damit fur die unwiederbringlichen Werte der 
europaischen und nicht zuletzt der hellenischen Kultur kaempfen»  (ΙΑΥΕ, υποφ. 3.4 «Αποκόµµατα 
του Γερµανόφωνου Τύπου της Αθήνας µε  ανακοινώσεις και διαταγές των Αρχών Κατοχής»)   
337 Αρχείο Υπηρεσίας Αναζητήσεων Ερυθρού Σταυρού, Ic/Liste 105 «Σ.Σ. Ελλάδος», Κατάλογος 
εκτελεσθέντων, 18φ., δκτ. [Φεβρουάριος 1944] // Ελεύθερον Βήµα, 27.11.1943 
338 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Βασίλη Στασινόπουλου, ΕΠΟΝ Καλαµάτας, αδελφού ανάπηρου 
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Αστυνοµίας (επικεφαλής ο Αστυνόµος Νικόλαος Μπουραντάς), επέδραµαν 

αιφνιδιαστικά στον Ευαγγελισµό, το Γαλλικό Νοσοκοµείο στους Αµπελόκηπους και 

άλλα κτίρια στις οδούς Βασιλίσσης Σοφίας και Αλεξάνδρας για µαζική εκκένωση 

κτιρίων και εγκαταστάσεων. Σηµειώθηκαν περιορισµένες συµπλοκές όταν κάποιοι 

προσπάθησαν να αντισταθούν πετώντας αντικείµενα, ακόµα και τούβλα στους 

αστυνοµικούς οι οποίοι άνοιξαν πυρ στον αέρα για εκφοβισµό339. Υπάρχει η 

µαρτυρία πως µια οµάδα του ΕΛΑΣ µε επικεφαλής το Στέφανο Γκιουζέλη, ανώτατο 

στέλεχος της ΚΟΑ, επιχείρησε να πλήξει από απόσταση τους ταγµατασφαλίτες µε 

ένα οπλοπολυβόλο χωρίς αποτέλεσµα340. Σύµφωνα µε τη σχετική γερµανική 

αναφορά, σκοτώθηκε ένας «κοµµουνιστής» που τράβηξε όπλο ενώ 1.700 ανάπηροι 

(κατ’ άλλους 2.500) και µέλη του νοσηλευτικού προσωπικού, εκ των οποίων 170 

γυναίκες, συνελήφθησαν και µεταφέρθηκαν στις Φυλακές Χατζηκώστα εκτός από τις 

βαριές περιπτώσεις αναπηρίας που κατέληξαν στο 8ο Στρατιωτικό Νοσοκοµείο, στο 

κτίριο του Βαρβακείου341. Το πλήγµα ήταν συντριπτικό. Θέλοντας προφανώς να 

οξύνει περισσότερο τα πνεύµατα, ο Ράλλης θριαµβολόγησε στον Τύπο για την 

επιχείρηση επισηµαίνοντας πως τα νοσοκοµεία Αθηνών «ήταν κέντρα παντοειδούς 

κοινωνικής µολύνσεως» και ελέγχονταν «από εγκληµατικά όργανα τα οποία υπήκουον 

µόνο εις τας διαταγάς του κοµµουνισµού και καταλήστευον το δηµόσιον χρήµα», χωρίς 

να παραλείψει να πλέξει το εγκώµιο των οργάνων της Ασφάλειας για την 

υποδειγµατική πειθαρχία και τις επιδόσεις τους. Είναι δε εντελώς ενδεικτικό της 

επικοινωνιακής τακτικής της κατοχικής κυβέρνησης πως ο θάνατος του αναπήρου όχι 

µόνο δεν αποσιωπήθηκε αλλά υπερτονίστηκε ως δίκαιη τιµωρία «δικής του 

δολοφονικής ενέργειας»342.  

 

Εκστρατείες διαφώτισης και δολοφονίες «αντιποίνων» 

 

Η εκτέλεση των 19 κοµµουνιστών και η «εν µία νυχτί» εξουδετέρωση της 

µαζικότερης και πιο δραστήριας –µαζί µε τους φοιτητές– ΕΑΜικής οργάνωσης στην 

                                                 
339 Αυδής Αλέξανδρος, Οι Μπουραντάδες. Το χρονικό µιας δράκας ανδρειωµένων 1940-1945. Νέα 
Θέσις, Αθήνα 2005, σ. 77-78. 
340 Μπαρτζιώτας, σ. 159. 
341 ΒΑ-ΜΑ, RW 40/147, Ic-Abendmeldung, 30.11.1943. Μόνο ένα από τα ηγετικά στελέχη του ΕΛΑΣ 
αναπήρων φαίνεται να διέφυγε τις αθρόες συλλήψεις, ο αρχινοσοκόµος Χρήστος Καντεµίρης 
(«Σωτήρης»), έφεδρος υπολοχαγός ο οποίος αργότερα συνελήφθη και εκτελέστηκε στο Χαϊδάρι 
(Κωτσάκης, σ. 160, 162). 
342 Ακρόπολις, 1.12.1943 
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πρωτεύουσα, γνώρισαν εκτεταµένες αναφορές στον κοµµατικό Τύπο ο οποίος έκλεινε 

µε κάλεσµα σε ιερό πόλεµο για όλα τα µέλη και τους οπαδούς: «Κοµµουνιστές 

πατριώτες, αγωνιστές του λαού! Σκοτώνετε σαν παλιόσκυλα τους χαφιέδες άµα σας 

παρακολουθούν, άµα µπαίνουν στα σπίτια σας για έρευνα, άµα δοκιµάζουν να σας 

πιάσουν. Θανατώστε τους προστατευόµενους του Σιµάναν! Ξεκληρίστε το σόι των 

προδοτών!»343  Όπως σηµείωνε ορθά ο Σπύρος Κωτσάκης, «ήταν φανερό ότι 

βρισκόµαστε πια µπροστά σε καινούρια κατάσταση γενικότερα στην Αθήνα…»344  

Απάντηση στην πρώτη πολεµική πράξη των Ευζώνων ήταν η κλιµάκωση  των 

εκτελέσεων από την ΟΠΛΑ το ∆εκέµβριο. Αυτή τη φορά ο στόχος περιλάµβανε, για 

πρώτη φορά, ανυποψίαστους οπλίτες των Ταγµάτων που είτε έκαναν το λάθος να 

βγουν από το στρατώνα εν στολή, είτε αγνοούσαν το µέγεθος εξάπλωσης των 

δικτύων πληροφοριών του ΕΑΜ στις συνοικίες τους. «Πολλές φορές βρίσκαµε 

ανθρώπους µας που τους είχανε εκτελέσει…Παίρνανε άδεια να δούνε τους δικούς τους 

και εκεί τους πιάνανε και τους εκτελούσανε. Και ψάχναµε να τους βρούµε και τους 

βρίσκαµε νεκρούς µέσα σε γούρνες…Και τους κάναµε την κηδεία –τι άλλο µπορούσαµε 

να κάνουµε;»345.  Τσολιάδες άρχισαν να βρίσκονται νεκροί σε διάφορα µέρη της 

πόλης µε τραύµατα στο κεφάλι από σφαίρες περιστρόφου. Στο στόχαστρο µπήκαν 

και αξιωµατικοί των Ταγµάτων τα σπίτια και οι κινήσεις των οποίων είχαν από καιρό 

επισηµανθεί. Ένα βράδυ του ∆εκεµβρίου, µια οµάδα της ΟΠΛΑ Περιστερίου 

επιχείρησε να σκοτώσει τον ταγµατάρχη Γεώργιο Τολιόπουλο µέσα στο σπίτι του, 

στις εργατικές πολυκατοικίες του Αγίου Αντωνίου, αλλά ο τελευταίος διέφυγε την 

τελευταία στιγµή από µια άγνωστη πόρτα346 ∆εδοµένου ότι οι κοµµατικές 

οργανώσεις προωθούσαν την αλληλεξάρτηση πολιτικής δουλειάς και ένοπλης 

δράσης, εξαπολύθηκε παράλληλα εκστρατεία διαφώτισης εναντίον των Ταγµάτων. 

Κοµµατικά και εαµικά µέλη καλούνταν να πηγαίνουν κυριολεκτικά από σπίτι σε 

σπίτι, σε γνωστούς ή φίλους που είχαν καταταγεί ή προσκληθεί στα Τάγµατα για να 

τους αποτρέψουν µε διάφορους τρόπους, από πειθώ µέχρι ευθείες απειλές347 Ένας 

µαχητής της ΟΠΛΑ από την Κοκκινιά θυµάται: «Συµµαθητές µας από το Γυµνάσιο, 

τους πιάναµε και τους λέγαµε: «Ρε µαλάκα, στα Τάγµατα Ασφαλείας;», «Τι να 

κάνουµε; Αφού πεινάµε», «Κι εµείς δεν πεινάµε;…Να σας στείλουµε στο βουνό». Τους 
                                                 
343 Ριζοσπάστης, 2.12.1943 
344 Κωτσάκης, σ. 160. 
345 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σ.Π., ΙΙ Τάγµα Ευζώνων 
346Μαγητοφωνηµένη συνέντευξη Ν.Σ., ΟΠΛΑ Περιστερίου. Ο Τολιόπουλος µετατέθηκε τον 
Ιανουάριο του 1944 στο Αγρίνιο όπου ανέλαβε διοικητής του τοπικού Τάγµατος Ασφαλείας  
347 Ριζοσπάστης, 10.12.1943, 20.12.1943. 
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προειδοποιούσαµε δυο και τρεις φορές, έπειτα παρακολουθούσες τις κινήσεις τους, τι 

έκαναν στα µπλόκα, ποιος ήταν βάρβαρος κτλ. Τους πιάναµε και τους λέγαµε: «Θα το 

ξανακάνεις;». Ε, αν το ξανάκανε…»348 . Στα πλαίσια µιας πανελλαδικής καµπάνιας 

εναντίον των Ταγµάτων –δείγµα πως η ηγεσία των εθνικοαπελευθερωτικών 

οργανώσεων είχε κατανοήσει το µέγεθος της νέας απειλής–, το ΕΑΜ Αθήνας 

κυκλοφορούσε προκηρύξεις προς απόστρατους αξιωµατικούς που επανέρχονταν στην 

υπηρεσία, παρακινώντας τους να αφήσουν τα «αργύρια προδοσίας και γαλόνια 

αίσχους και ατιµίας στον ελεεινό µέθυσο και την παρέα του»349    

Ο τρόπος διεξαγωγής αυτής της διφυούς εκστρατείας µπορεί να 

χαρακτηριστεί ως «ένοπλες συνοµιλίες»: Το βράδυ της 4ης ∆εκεµβρίου, οι τρεις 

µαχητές της ∆ιµοιρίας του ΕΛΑΣ Βύρωνα, Σοφοκλής Ζάκκας, Μπάµπης 

Μπαγτζόγλου και Αντώνης Απάρτογλου έκλεισαν ραντεβού µε το βυρωνιώτη 

υπολοχαγό του ΙΙ Τάγµατος Ευζώνων, Τριαντάφυλλο Κοτζαµάνη στο σπίτι του µε 

σκοπό να τον πείσουν να εγκαταλείψει τα Τάγµατα350. Παρά την «επίσηµη» εκδοχή 

του περιστατικού που θέλει τους τρεις νεαρούς να είναι άοπλοι, είναι βέβαιο πως 

σκοπός της συνάντησης δεν ήταν η φιλική συνοµιλία: «Να τον σκοτώσουν πήγανε 

µωρέ...Απλώς ήταν άπειροι...»351. Ο Κοτζαµάνης που περίµενε την παγίδα, κρύφτηκε 

πίσω από την εξώπορτα, σκότωσε και τους τρεις µε το περίστροφό του και έπειτα 

εξαφανίστηκε από τη συνοικία. Την επόµενη νύχτα, το σπίτι του και η φρουρά που 

είχε εν τω µεταξύ τοποθετηθεί, έγιναν στόχος σφοδρής επίθεσης από µια µικτή οµάδα 

του ΕΛΑΣ Παγκρατίου και Καισαριανής, χωρίς αξιοσηµείωτα αποτελέσµατα352. 

Το περιστατικό Κοτζαµάνη ήταν κοµµάτι ενός γενικευµένου κύµατος 

δολοφονιών και αντεκδικήσεων καθώς, µόνο εκείνη την ηµέρα, σύµφωνα µε το 

Ριζοσπάστη, 23 άτοµα σκοτώθηκαν και 53 τραυµατίστηκαν σε όλη την Αθήνα σε 

                                                 
348 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θόδωρου Ξηροτάγαρου, ΟΠΛΑ Κοκκινιάς. 
349 ΓΑΚ, Κ 163 Συλλογή Ηρακλή Πετιµεζά, Έγγραφα Ειδικής Ασφάλειας (1943), Προκήρυξη ΕΑΜ 
Περιφερειακού // πβλ. Προκήρυξη προς Έλληνες αξιωµατικούς, Αθήνα 25.1.1944 στο: Κείµενα 
Εθνικής Αντίστασης, Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981, τ. Α’, σ. 62. 
350 Ιωαννίδης, σ. 58-59 // εφ. Καισαριανή, 9.12.1945 
351 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Κ.Γ., ΟΠΛΑ Βύρωνα.  
352 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη ∆ηµήτρη Βαλιµίτη, ΕΛΑΣ Παγκρατίου. Ο Κοτζαµάνης εξελίχθηκε 
στη συνέχεια σε έναν από τους πιο δραστήριους αξιωµατικούς των Ταγµάτων ενώ, σύµφωνα µε µία 
πηγή,  καλοκαίρι του 1944, είχε υπό την άµεση εποπτεία του µια οµάδα της Ειδικής Ασφάλειας στην 
περιοχή του Γηροκοµείου Αθηνών (ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθηνών, Συνεδρίαση 16ης 
Οκτωβρίου 1945 (αρ. 910-911), κατάθεση χωροφύλακα Ε.Α. Φωτίου Πίκουλα). Έκτοτε, το όνοµα του 
«αρχιδολοφόνου Γκοτζαµάνη» ήταν κόκκινο πανί για την Αντίσταση που τον θεωρούσε άµεσα 
υπεύθυνο για «εκατοντάδες καµένα σπίτια, χιλιάδες οµηρίες και ένα σωρό εκτελέσεις [...] στο 
Βύρωνα, στη Γούβα, στους Αµπελοκήπους, στο Ψυχικό» (εφ. Καισαριανή, 9.12.1945)      
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διάφορα αιµατηρά περιστατικά στα οποία φαίνεται να πρωταγωνιστούν Τσολιάδες353. 

Το πρωί εκείνης της ηµέρας το ΕΑΜ είχε οργανώσει συγκέντρωση κατά της 

τροµοκρατίας των Ταγµάτων στου Γκύζη και πορεία στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, 

παίρνοντας αυστηρά µέτρα προστασίας. Στο τέρµα Ιπποκράτους η διαδήλωση 

δέχθηκε επίθεση από το Μηχανοκίνητο της Αστυνοµίας οπότε οι οµάδες 

περιφρούρησης µπήκαν στη µάχη πετώντας µια χειροβοµβίδα στο λεωφορείο της 

Αστυνοµίας. Πριν προλάβουν να εξαφανιστούν στα στενά, µια ριπή ξήλωσε τη γωνία 

του δρόµου και σκότωσε έναν από τους µαχητές354 Από τους επιτιθέµενους, ένας 

αστυνόµος τραυµατίστηκε σοβαρά όταν δέχθηκε πυροβολισµούς από ένα σπίτι της 

Ιπποκράτους. Μετά από έρευνα βρέθηκε στο σπίτι ένα πιστόλι µε 6-7 σφαίρες και την 

κάνη ακόµα ζεστή355 Τις νύχτες, η ΟΠΛΑ άρχιζε να επιλέγει πλέον τους στόχους της 

ανάµεσα σε σηµαίνοντα στελέχη του εχθρικού στρατοπέδου: Στις 10 ∆εκεµβρίου το 

βράδυ ο ταγµατάρχης της Χωροφυλακής, Γιώργος Ματζαβίνος πυροβολήθηκε δύο 

φορές χωρίς επιτυχία τη στιγµή που έµπαινε σπίτι του, στη γωνία Ανδρανούπολης και 

Βάρνης356 ενώ στις 28 ∆εκεµβρίου µια οµάδα ενόπλων έβαλλε µε αυτόµατα κατά του 

αυτοκινήτου του Γενικού ∆ιευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ο οποίος σώθηκε 

την τελευταία στιγµή και µόνο χάρη στα αντανακλαστικά του αστυφύλακα οδηγού 

του357 Ο παράνοµος Τύπος ασχολείται επισταµένα µε τα τεκταινόµενα στην Αθήνα 

αποδίδοντας την αιµατοχυσία του ∆εκεµβρίου εξολοκλήρου σε τροµοκρατικές 

επιχειρήσεις των «Ελληνόφωνων SS  των Ευζώνων και των χαφιέδων» στις 

συνοικίες, κυρίως σε Παγκράτι, Γκύζη, Νέο Κόσµο και ∆ουργούτι, ενώ καταγγέλλει 

τις δολοφονίες διάφορων «αντιδραστικών» ως προβοκατόρικες ενέργειες, «για να 

αποδίδουν τις δολοφονίες στο ΕΑΜ»358.  Βιώνοντας καθηµερινά την απειλή από 

αόρατους εκτελεστές, οι ταγµατασφαλίτες πράγµατι πυροβολούσαν πλέον 

ανεξέλεγκτα και µε ελάχιστη αφορµή: Στις 28 ∆εκεµβρίου, 8 αθώοι πολίτες 

φονεύθηκαν στο Κουκάκι και τα Πετράλωνα από άνδρες των Ταγµάτων µετά από µια 

                                                 
353 Ριζοσπάστης, 20.12.1943 
354 Βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη Γ.Μ., ΟΠΛΑ Αµπελοκήπων. 
355 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, συνεδρίαση 21ης Νοεµβρίου 1945 (αρ. 1212), 
κατάθεση Αστυνόµου Β’ Παλαιολόγου Στασινόπουλου. Ο ιδιοκτήτης του σπιτιού, Παναγιώτης 
Μπακόπουλος, συνελήφθη και παραπέµφθηκε σε ελληνικό στρατοδικείο µε την κατηγορία της 
απόπειρας φόνου «εναντίον οργάνου της τάξεως». Παραδόθηκε στους Γερµανούς και εκτελέστηκε στο 
Χαιδάρι στις 7 Ιανουαρίου 1944 (ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, συνεδρίαση 20ης 
Νοεµβρίου 1945 (αρ. 1211), κατάθεση Κούλας Μπακοπούλου, Έλλης Θεοφιλίδου) 
356 ∆ράσις της Χωροφυλακής..., σ. 42 
357 ΦΕΚ 95 Γ’/29.4.1944 όπου και το διάταγµα για προαγωγή του αστυφύλακα στο βαθµό του 
αρχιφύλακα, λόγω της «ψυχραίµου και θαρραλέας στάσεώς του» 
358 Ριζοσπάστης, 24.12.1943 
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αιµατηρή επίθεση εναντίον τους µε χειροβοµβίδες στο Λόφο Φιλοπάππου359 Πριν 

ακόµα αποσπάσει επίσηµη καταδίκη των Ταγµάτων από τις άλλες οργανώσεις και 

την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, το ΕΑΜ κορύφωσε την καµπάνια εναντίον των 

Ταγµάτων µε το περίφηµο άτυπο «τελεσίγραφο της 31ης  Ιανουαρίου». Μετά την 

εξάντληση της συγκεκριµένης διορίας, όσοι οπλίτες και αξιωµατικοί των Ταγµάτων 

παρέµεναν στις θέσεις τους, «θα αντιµετωπίζονταν ως εγκληµατίες πολέµου και 

σύµφωνα µε την απαίτηση όλου του έθνους, θα λάβουν τη µεταχείριση που τους 

αξίζει»360  Το τελεσίγραφο εικονογραφήθηκε στους δρόµους της Αθήνας µε ένα 

ρολόι του οποίου οι δείκτες έδειχναν 12 παρά 5’. Ήταν ο συµβολικότερος 

προϊδεασµός των όσων θα επακολουθούσαν το δίσεκτο 1944.        

 

Η πρώτη µάχη: Φάρος Ν. Σµύρνης, 5 Ιανουαρίου 1944.  

 

Στις 4 Ιανουαρίου το Ι/1 Τάγµα του ΕΛΑΣ Νέας Σµύρνης ειδοποιήθηκε για 

«µπλόκο» στο συνοικισµό του Φάρου στο Κατσιπόδι (∆άφνη) τα ξηµερώµατα της 

άλλης µέρας. Η πληροφορία διαβιβάστηκε στη συνοικία µε την υπόδειξη να µη 

διανυκτερεύσουν στελέχη και µαχητές στα σπίτια τους. Παραβαίνοντας τη γραµµή, οι 

δυο στρατιωτικοί υπεύθυνοι της γειτονιάς του Φάρου, Σπύρος Αλεβίζος και Βασίλης 

Χατζηχρήστος συγκάλεσαν σύσκεψη και αποφάσισαν να αµυνθούν χρησιµοποιώντας 

όλο τον πενιχρό οπλισµό –τρία τυφέκια, µερικά πιστόλια και χειροβοµβίδες.  

Η πληροφορία ήταν έγκυρη. Στις 04.00 το πρωί άρχισε υπό το φως 

προβολέων κοινή επιχείρηση του 1ου Λόχου του Ι Τάγµατος Ευζώνων και µικρής 

δύναµης Γερµανών σε όλο το Κατσιπόδι. Μια οµάδα κατευθύνθηκε αµέσως στο σπίτι 

του Αλεβίζου ο οποίος περίµενε και αθόρυβα ανέβηκε στην ταράτσα ένοπλος. Στις 

φωνές και τις προσπάθειες των Ευζώνων να σπάσουν την πόρτα, ο Αλεβίζος 

απάντησε µε µια χειροβοµβίδα και άνοιξε πυρ αρχίζοντας µόνος του µια άνιση 

µονοµαχία. Ταυτόχρονα, µια άλλη οµάδα κατευθύνθηκε στο σπίτι του µαχητή του 

ΕΛΑΣ, Κώστα Βαρυµπόµπη ο οποίος κατέγραψε τις σκηνές: «∆υνατές κλωτσιές και 

σπρωξιές έκαναν την πόρτα να τρίζει. Ένα µυδράλιο γαζώνει την κλειδαριά. 

Ξεχύνονται µέσα µερικοί ταγµατασφαλίτες ένας αξιωµατικός των τσολιάδων, 2 µε 

πολιτικά και 2 Γερµανοί µε Εντελβάις στο πηλίκιο (σ.σ. του 18ου Συντάγµατος 

Ορεινών Κυνηγών). Στις διαµαρτυρίες της µητέρας, ο αξιωµατικός των τσολιάδων 

                                                 
359 Ριζοσπάστης, 10.1.1944. 
360 εφ. ∆ιαφωτιστής, 5.2.1944 // ∆ελτίο Ειδήσεων του ΕΑΜ Ελευσίνας, αρ, 2/14.1.1944 
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απάντησε µε ξύλο…Μας χτυπούσαν και φώναζαν: έχετε όπλα! Πού είναι τα όπλα; Οι 

ασφαλίτες µας δένουν εµένα και τον αδελφό µου το Γιάννη και µας τραβούν, βρίζοντας, 

κλωτσώντας µας προς το υψωµατάκι δίπλα στη µάντρα. Κάτω ακούγονται 

πυροβολισµοί. Σωστή µάχη…Σε λίγο δύο Γερµανοί και ένας διερµηνέας µας παίρνουν 

και µας πηγαίνουν, όπως ήµαστε, στο σπίτι του Αλεβίζου. Τίποτε δεν ακουγόταν πια. 

Σπάσανε την πόρτα, µας στηρίζουν τις κάνες των αυτοµάτων στην πλάτη και µας 

σπρώχνουν στις σκάλες. Στο κεφαλόσκαλο βλέπουµε το Σπύρο πεσµένο κοντά στο 

στηθαίο. Το αίµα τρέχει από τις πληγές. ∆υο αραβίδες είναι γύρω του και ένα πιστόλι 

κοντά στο χέρι του…»361. Κατά την πεισµατώδη µάχη στο σπίτι του Αλεβίζου ένας 

επιλοχίας των Ταγµάτων τραυµατίστηκε σοβαρά362 Σε κάποιο σηµείο σηµειώθηκε 

συµπλοκή όταν µικρή οµάδα ΕΛΑΣιτών επιχείρησε να σπάσει τον κλοιό γύρω από τα 

µπλοκαρισµένα σπίτια αλλά τελικά απωθήθηκε από τους Ευζώνους οι οποίοι 

συνέλεξαν και τον εγκαταλειµµένο οπλισµό τους363 Εκείνο το ταραγµένο πρωινό οι 

Γερµανοί συνέλαβαν 50-60 άνδρες και γυναίκες από το Κατσιπόδι µε βάση 

ονοµαστικούς καταλόγους που προφανώς είχαν από πληροφοριοδότες –«δεν 

µπορέσαµε να εξακριβώσουµε από πού ήρθε το χτύπηµα. Γιατί σίγουρα είχαµε 

κάρφωµα»364. Από αυτούς στις 29 Ιανουαρίου εκτελέστηκαν µε απόφαση γερµανικού 

στρατοδικείου οι συλληφθέντες ΕΛΑΣίτες Βασίλης Χατζηχρήστος, Γιάννης 

Βαρυµπόµπης και Νικήτας Αντωνιάδης ενώ άλλοι 30 έχασαν τη ζωή τους από το 

εκτελεστικό απόσπασµα ή χάθηκαν στα γερµανικά στρατόπεδα τους επόµενους 

µήνες365. Η αυτοθυσία του αρχηγού του ΕΛΑΣ στο Φάρο αναφέρθηκε ονοµαστικά 

(µοναδική περίπτωση) στην εισήγηση του Γιάννη Ζεύγου για τη 10η Ολοµέλεια του 

Κόµµατος όπου τονίστηκε πως «ένας κοµµουνιστής, ο Σπύρος Αλεβίζος, αντιµετώπισε 

                                                 
361 Κυριακίδης Γιάννης, Εθνικοαπελευθερωτικός Αγώνας. Νέα Σµύρνη-Φάληρο 1941-1945. Αθήνα 
1983, σ. 366-367. 
362 ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, Βιβλίον Ηµερησίων ∆ιαταγών 
Συντάγµατος, Η.∆.Σ. 29.5.1944. Έπαινος και πρόταση προαγωγής σε ανθυπασπιστή για τον επιλοχία 
του 1ου Λόχου Έξαρχο Ελευθέριο «διότι την 5-1-1944 και περί ώραν 4ην πρωινήν έλαβεν µέρος εις την 
γενοµένην ενέργειαν του Τάγµατος εις Συνοικισµόν Κατσιποδίου και ανέλαβεν τη σύλληψιν και 
εξόντωσιν του ως αρχηγού φεροµένου εν τη περιοχή Κατσιποδίου σεσηµασµένου κοµµουνιστού Σπύρου 
Αλεβίζου, ενόπλως ανθισταµένου, ον κατόρθωσε να εξουδετερώσει, τραυµατισθείς εις διάφορα µέρη της 
κεφαλής και του σώµατός του, πράγµα ου υπερβαίνει την έννοια του καλώς εννοουµένου καθήκοντος» 
363 ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, Βιβλίον Ηµερησίων ∆ιαταγών 
Συντάγµατος, Η.∆.Σ. 9.8.1944. Ο επιλοχίας των Ευζώνων ∆ηµήτριος Λάζαρης προτάθηκε για αυτή την 
απόκρουση επ’ ανδραγαθία για έφεδρος ανθυπασπιστής. 
364 Κωτσάκης, σ. 167. 
365 Κυριακίδης, σ. 373-384.  



 111

από την ταράτσα του σπιτιού του µιάµιση ώρα ένα λόχο γερµανοτσολιάδες µε 

χειροβοµβίδες και πέθανε ένδοξα πολεµώντας τους προδότες»366   

 

Οι πολιτικές δολοφονίες: Πινότσης, Καλύβας, Μαλτέζος 

 

 Τον Ιανουάριο η ΟΠΛΑ αναβάθµισε τη δράση της προχωρώντας σε 

εκτελέσεις µε ξεκάθαρο «πολιτικό» µήνυµα. Στις 5 Ιανουαρίου δύο άνδρες ντυµένοι 

µε καπαρντίνες πυροβόλησαν πισώπλατα το ναύαρχο Πινότση, αναπληρωτή Γενικό 

∆ιευθυντή της Εταιρείας Υδάτων, έξω από το σπίτι του στην πλατεία 

Κουµουνδούρου. Ακολούθησε συµπλοκή µε τους αστυνοµικούς που έτρεξαν στο 

σηµείο της εκτέλεσης δεχόµενοι πυροβολισµούς και χειροβοµβίδες από τους δράστες 

οι οποίοι τελικά συνελήφθησαν. Επρόκειτο για τους Αντώνη Παπαδόπουλο (24 

ετών), ανθρακωρύχο από την Καλογρέζα και Μιχάλη Μαραγκό (28 ετών), ξυλουργό 

από τη Νέα Ιωνία οι οποίοι καταδικάστηκαν σε θάνατο από ελληνικό στρατοδικείο 

και τουφεκίστηκαν δύο βδοµάδες µετά την πράξη τους367. Σε αντίθεση µε τη µέχρι 

τώρα τακτική του, ο κοµµατικός Τύπος υπερθεµάτισε την απόφασή για την εκτέλεση 

του προδότη και «πράκτορα των Γερµανών», Πινότση, του οποίου ο θάνατος ήταν 

δίκαιη συνέπεια της πράξης του να καταδώσει στους Γερµανούς 20 µέλη της 

οργάνωσης του ΕΑΜ στην Εταιρεία Υδάτων368. Η εκτέλεση πιθανότατα να 

σχετίζεται και µε µια σειρά περιοριστικών µέτρων στην υδροδότηση της πόλης το 

∆εκέµβριο που ενδεχοµένως έδιναν αφορµή στην ΟΠΛΑ να λειτουργήσει ως 

εκφραστής της λαϊκής δυσαρέσκειας.  

  Για αρκετές µέρες η εκτέλεση του Πινότση βρισκόταν στο επίκεντρο των 

συζητήσεων µε τις εφηµερίδες να γράφουν πως «ο τρόπος κατά τον οποίον εξετελέσθη 

το έγκληµα τούτο του δίδει ένα χαρακτήρα στυγερότητος εντελώς ασυνήθη, δοθέντος ότι 

πράξεις όπως αυταί δεν αναφέρονται καθόλου σχεδόν εις τα χρονικά του ελληνικού 

εγκλήµατος»369. Μια ακόµα δολοφονία στο τέλος του µήνα ανανέωσε τους φόβους 

                                                 
366 Εισήγηση Γιάννη Ζεύγου στη 10η Ολοµέλεια του ΚΚΕ (Γενάρης 1944). Στο: ΚΚΕ, ∆έκα Χρόνια 
Αγώνες 1935-1945. Πορεία, Αθήνα 1977, σ. 197 // βλ. και Μπαρτζιώτας, σ. 165. Η οδός στη συνοικία 
του Φάρου όπου βρισκόταν το σπίτι του Σπύρου Αλεβίζου σήµερα φέρει το όνοµά του.  
367 Καθηµερινή, 22.1.1944. Και οι δύο ανήκαν στα πιο δυναµικά στελέχη των οργανώσεων της 8ης 
Αχτίδας της ΚΟΑ. «Ο σ. Μαραγκός ήταν ο πρώτος και καλύτερος. Η ανάπτυξη των οργανώσεων 
χρωστάει πολλά στο Μαραγκό» (Μαρτυρία Σάββα Σταµατιάδη. Στο: Ιωνιώτες Αγωνιστές της Εθνικής 
Αντίστασης. ΠΕΑΕΑ Νέας Ιωνίας, Αθήνα 1998, σ. 48) 
368 ∆ιαφωτιστής, 21.2.1944 // Μαρτυρία Σάββα Σταµατιάδη. Στο: Ιωνιώτες Αγωνιστές της Εθνικής 
Αντίστασης. ΠΕΑΕΑ Νέας Ιωνίας, Αθήνα 1998, σ. 48 
369 Αθηναϊκά Νέα, 21.1.1944. 
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του κατοχικού Τύπου. Το χιονισµένο πρωινό της 27ης Ιανουαρίου ο υφυπουργός 

Εργασίας και διορισµένος Γενικός Γραµµατέας της ΕΣΕΕ370, Νικόλαος Καλύβας, 

δέχτηκε µια σφαίρα στην πλάτη την ώρα που έµπαινε στο αυτοκίνητό του. 

Τραυµατισµένος σοβαρά προσπάθησε να βγει από την άλλη πόρτα αλλά εκεί τον 

περίµεναν δύο άτοµα που τον άφησαν νεκρό µε µια σφαίρα στο κεφάλι. Αν και η 

εκτέλεση έγινε σε ένα από τα κεντρικότερα σηµεία της Αθήνας, την πλατεία 

Κολωνακίου, οι δράστες διέφυγαν ανενόχλητοι χρησιµοποιώντας µάλιστα ένα 

αυτοκίνητο που ήταν σταθµευµένο σε κοντινή απόσταση. Ο σάλος που 

δηµιουργήθηκε ήταν πρωτοφανής αφού για πρώτη φορά οι «ξενόδουλες σφαίρες της 

Μόσχας» έφταναν σε ανώτατο κρατικό λειτουργό. Αποδεικνύοντας την αλληλεγγύη 

τους στην κυβέρνηση Ράλλη, οι Γερµανοί προχώρησαν αµέσως στην εκτέλεση 50 

οµήρων σε αντίποινα «για την άνανδρη αυτή δολοφονία [που] απεσκόπει να θίξει την 

ολότητα του ελληνικού λαού, δεικνύει δε εκ νέου τι αναµένει την Ελλάδα υπό την 

κοµµουνιστικήν κυριαρχίαν»371 Η επιλογή του Καλύβα ως στόχου ήταν κάτι 

παραπάνω από προφανής αφού στο πρόσωπό του ο δοσίλογος υπουργός της Κατοχής 

συναντούσε τον εργατοπατέρα του Μεσοπολέµου372. Οι εργατικοί νόµοι για τους 

οποίους θεωρούνταν υπεύθυνος αλλά περισσότερο το παρελθόν του ως γραµµατέας 

της Γενικής Συνοµοσπονδίας Εργατών επί Μεταξά τον καθιστούσαν αυτόµατα 

«προδότη της εργατικής τάξης» –διπλά υπόλογο απέναντι στο Κοµµουνιστικό 

Κόµµα– ενώ η εκτέλεση 50 Ελλήνων οµήρων θεωρήθηκε για το ΕΑΜ πρόσθετο 

«πιστοποιητικό χιτλερικής υπηκοότητας»373         

 Το τρίπτυχο των πολιτικών δολοφονιών του Ιανουαρίου συµπλήρωσε η 

εκτέλεση του φοιτητή Κίτσου Μαλτέζου. Ανήσυχο πνεύµα και πρώην καθοδηγητικό 

στέλεχος της ΟΚΝΕ από την οποία αποχώρησε, ο Μαλτέζος –γόνος αστικής 

οικογένειας και απευθείας απόγονος του Στρατηγού Μακρυγιάννη– είχε ήδη 

αναδειχθεί σε µια από τις κυρίαρχες µορφές του µη εαµικού συνασπισµού στους 

πανεπιστηµιακούς χώρους αναλαµβάνοντας ηγετική θέση στη ΡΑΝ και στη συνέχεια 

στον ενωτικό φοιτητικό «Εθνικό Σύνδεσµο Ανωτάτων Σχολών (ΕΣΑΣ)». Το 

                                                 
370 Εθνική Συνοµοσπονδία Εργατών Ελλάδος 
371 Ανακοίνωση Σ.∆. Ελλάδας (Καθηµερινή, 30.1.1944) 
372 Για τα έργα και τις ηµέρες του Καλύβα βλ. Κουκουλές Φ. Γιώργος, «Η συνέχεια στην ιστορία ως 
τραγική επανάληψη –Η περίπτωση του ελληνικού συνδικαλιστικού κινήµατος 1936-1948». Στο: 
Χάγκεν Φλάισερ (επιµ.), Η Ελλάδα ’36-’49. Τοµές και Συνέχειες. Καστανιώτης, Αθήνα 2003, σ. 235-
290. Εκείνες τις ηµέρες είχε εκτελεστεί από την ΟΠΛΑ ένας ακόµα «εργατοπατέρας», ο Αντώνης 
Φάρδης, στενός συνεργάτης του Καλύβα και γενικός γραµµατέας της Ένωσης Εργατών 
Φορτοεκφορτωτών Λιµένος και Προλιµένος Πειραιώς (Κουκουλές, σ. 281, υποσ. 128)  
373 ∆ιαφωτιστής, 5.2.1944. 
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ηλιόλουστο πρωινό της Τρίτης, 1 Φεβρουαρίου 1944, µια οµάδα τεσσάρων νεαρών 

παρακολουθούσε το σπίτι του Μαλτέζου στον αριθµό 8 της Λεωφόρου Συγγρού. 

Όταν εκείνος βγήκε και κατευθύνθηκε στην κοντινότερη στάση του τραµ επί της 

Αµαλίας, δύο από τους ενεδρευτές τον ακολούθησαν µέχρι τη νησίδα µπροστά στο 

άγαλµα του Βύρωνα και τον πυροβόλησαν από απόσταση ενάµισι µέτρου αφού 

φώναξαν το όνοµά του. Ο Μαλτέζος έπεσε νεκρός µε µια σφαίρα στο δεξιό κρόταφο 

και δύο ακόµα τραύµατα στο στήθος. Ακολούθησαν σκηνές κινηµατογραφικές. Οι 

δύο εκτελεστές προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας σε διαφορετικές κατευθύνσεις. 

Ο ένας κατέφυγε στα στενά της Πλάκας και ο άλλος, αφού ξεφορτώθηκε την ιταλική 

Beretta, έτρεξε προς το Καλλιµάρµαρο Στάδιο. Στο ύψος του «Οµίλου 

Αντισφαίρισης» η φυγή του πήρε τέλος. Βλέποντας να τρέχουν προς το µέρος του 

δυο ταγµατασφαλίτες, επιχείρησε να σκαρφαλώσει στα συρµατοπλέγµατα του 

Οµίλου, χωρίς όµως επιτυχία374. Μετά τη σύλληψή του από τους ταγµατασφαλίτες 

οδηγείται στο Β’ Αστυνοµικό Τµήµα της οδού Κυδαθηναίων για εξακρίβωση 

στοιχείων. Εκεί αποκαλύπτεται πως είναι ο Μικές Κουρουνιώτης, φοιτητής Νοµικής 

και µέλος της ΕΠΟΝ. Στις πολύωρες ανακρίσεις στη Γενική Ασφάλεια θα παραδεχτεί 

την πράξη χωρίς όµως να κατονοµάσει τους συνεργάτες του. Αυτοί τελικά ήταν οι 

Νόνος Κουρουνιώτης, αδελφός του υπεύθυνος οικονοµικού της ΕΠΟΝ Πειραιά, 

Γιώργος Αντωνόπουλος, φοιτητής Πολυτεχνείου και οµαδάρχης του ΕΛΑΣ 

Σπουδαστών και ∆ήµος Χλιόβας, επίσης µέλος του ενόπλου τµήµατος της 

Σπουδάζουσας. Τους επόµενους µήνες, οι Αντωνόπουλος και Χλιόβας θα βρουν 

µαρτυρικό θάνατο από την Ειδική Ασφάλεια, ενώ και ο ίδιος ο Κουρουνιώτης θα 

παραδοθεί σύντοµα στους Γερµανούς και θα εκτελεστεί µε άλλους 11 στις 21 

Μαρτίου στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής375     

 Σύµφωνα µε το βιογράφο του Μαλτέζου, η αποχώρησή του από την ΟΚΝΕ 

και η χαρισµατική του παρουσία ήταν οι πραγµατικές αιτίες της προγραφής του από 

τη Σπουδάζουσα. Μολαταύτα, δε στήριζαν επαρκώς τη δυσφηµιστική εκστρατεία 

εναντίον του «νεαρού αποστάτη» και χρειάστηκε να επιστρατευτεί η τετριµµένη 

                                                 
374 ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας Αθηνών, Βιβλίον Ηµερησίων ∆ιαταγών 
Συντάγµατος (17.5.1944-10.10.1944), Η.∆.Σ. 4.7.1944. Έπαινος του ανθυπολοχαγού ΠΖ Μπασιάκου 
Αριστείδη και του Ευζωνος Παπαιωάννου Κωνσταντίνου οι οποίοι «κατά τη δολοφονία του φοιτητού 
Μαλτέζου ενήργησαν µε αποφασιστικότητα και ψυχραιµίαν [...] ετέθησαν εις καταδίωξιν [του 
κοµµουνιστού] επιτυγχάνοντες την σύλληψίν του» (∆ιαταγή 1951/ΥΕΑ και αναφορά 4705/22.3.1944 
της Αστυνοµίας Πόλεων) 
375 Μακρής-Στάικος Πέτρος, Κίτσος Μαλτέζος. Ο αγαπηµένος των θεών. Ωκεανίδα, Αθήνα 2000, σ. 
245-247. 
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συκοφαντία, πως είχε γίνει αντιληπτός να οπλοφορεί στο κτίριο της Νοµικής Σχολής 

και µάλιστα «κατέδωσε δύο συντρόφους» στην Ασφάλεια –αυτή ήταν η γραµµή που 

έπρεπε να περάσει στην ΕΠΟΝ376. Ο Μαλτέζος ήταν το τρίτο θύµα του κατοχικού 

εµφυλίου στους πανεπιστηµιακούς χώρους µετά τον ΕΑΜίτη ∆ηµήτρη Τζέµο 

(27.9.1943) που σκοτώθηκε σε επιδροµή της Ασφάλειας στο Πανεπιστήµιο και τον 

Χίτη Ηλία Ρογκάκο (1.12.1943) που εκτελέστηκε από την ΟΠΛΑ· το αίµα του 

επέτεινε ακόµα περισσότερο την πόλωση στον κόσµο των φοιτητών που 

λειτουργούσε ως ευαίσθητος δέκτης της πραγµατικότητας. Η δράση ορισµένων 

εθνικιστών φοιτητών θα ταυτιστεί µε τη δράση της Ειδικής Ασφάλειας µε 

αποτέλεσµα την κατάδοση ΕΑΜιτών συναδέλφων τους377, ενώ η επίκληση της 

«ΟΠΛΑ» και του «χυµένου αίµατος» θα γίνει αναπόσπαστο κοµµάτι στο ατέλειωτο 

παιχνίδι των εκατέρωθεν αντεγκλήσεων378 

 

 

 

                                                 
376 Μακρής-Στάικος, σ. 238 // Περιστατικά καταδόσεων επιβεβαιώνονται µε τις κατηγορίες να 
εξαπολύονται κυρίως κατά της συµπαγούς οµάδας των Ευέλπιδων του Πολυτεχνείου που είχαν 
εξελιχθεί σε µαχητική εµπροσθοφυλακή των εθνικιστών στα Πανεπιστήµια και συνδετικό κρίκο µε τον 
κόσµο των αντιεαµικών οργανώσεων της Αθήνας (Ε∆ΕΣ, Χ). Στις 20 Ιανουαρίου 1944 µια 
ΕΠΟΝίτισσα φοιτήτρια παραδόθηκε στα SS, σύµφωνα µε υπόδειξη ευέλπιδων του Πολυτεχνείου  
(ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Βιβλίο πρακτικών 11 (1945), Συνεδρίαση 7ης ∆εκεµβρίου 
1945 (αρ. 1324-1326), κατάθεση Ελπίδας Βακαλοπούλου). Κατά γενική οµολογία, οι σπουδαστικές 
εκδηλώσεις στο Πολυτεχνείο και το χώρο του Χηµείου όπου ετοιµαζόταν το συσσίτιο βρίσκονταν 
γενικώς υπό την καθοδήγηση του µη εαµικού φοιτητόκοσµου και η δράση του ΕΑΜ παρέµενε 
περιθωριακή και πάντοτε µε ένοπλες προφυλάξεις (Πεπονής Ι. Αναστάσιος, Προσωπική Μαρτυρία. 
Προσκήνιο, Αθήνα 2001, σ. 89-90 // Τσέκερης Φοίβος, Εδώ Πολυτεχνείο στα χρόνια της Κατοχής. Από 
τους αγώνες µε τη Σπουδάζουσα. Εντός, Αθήνα 2008, σ. 46-50)   
377 Μεταπολεµικά αρκετοί φοιτητές παραπέµφθηκαν σε δίκη µε την κατηγορία της συνεργασίας µε την 
Ειδική Ασφάλεια (ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Βιβλίο πρακτικών 11 (1945), 
συνεδρίαση 7ης ∆εκεµβρίου 1945 (αρ. 1324-1326), Βιβλίο πρακτικών 11 (1946), συνεδριάσεις 7ης και 
9ης Ιουνίου 1946, Βιβλίο πρακτικών 21 (1946), συνεδρίαση 13ης ∆εκεµβρίου 1946 (αρ. 2224-2226). 
Στις 22 Φεβρουαρίου 1944 ο ΕΑΜίτης του Πολυτεχνείου Ιάσων Μολφέσης συνελήφθη από πέντε 
αγνώστους οι οποίοι τον οδήγησαν στα υπόγεια της Εµπορικής Σχολής για ανάκριση. Μαζί του ήταν  
και ο γραµµατέας της ΕΠΟΝ Πανεπιστηµίου, Έκτορας Οικονοµίδης ο οποίος παραδόθηκε στα SS και, 
παρά τη µεσολάβηση του γιατρού πατέρα του στον Έβερτ, κλείστηκε στο Χαϊδάρι και µετά από λίγο 
διάστηµα εκτελέστηκε (Ανταίος Πέτρος, Χίλια Σκοτωµένα Παιδιά της ΕΠΟΝ. Εκδόσεις ΕΠΟΝ, Αθήνα 
1986, σ. 50-51). Η κατάδοσή του θεωρήθηκε, µάλλον δικαιολογηµένα, αντίποινα για το φόνο του 
Μαλτέζου. Εκείνες τις µέρες εθνικιστές φοιτητές, µε τη συνδροµή της Ειδικής Ασφάλειας, είχαν 
αποπειραθεί να δολοφονήσουν µέσα στο σπίτι του, τον ΕΠΟΝίτη Άδωνι Κύρου που φερόταν ως 
υπεύθυνος της «ΟΠΛΑ Σπουδάζουσας» (τέτοιο πράγµα δεν υπήρχε) και κατ’ επέκταση για τη 
δολοφονία του Μαλτέζου. Από τα πυρά τραυµατίστηκε σοβαρά στη σπονδυλική στήλη και, χάρη στη 
µεσολάβηση του ίδιου του Ράλλη και το κύρος της οικογένειας Κύρου στον εθνικόφρονα κόσµο, 
απέφυγε το εκτελεστικό απόσπασµα και εγκατέλειψε τη χώρα 
378 Μετά την εκτέλεση του Μαλτέζου, οι εθνικιστές φοιτητές, συσπειρωµένοι γύρω από τον ΕΣΑΣ και 
άλλες καθαρές αντιστασιακές οργανώσεις, αισθάνονταν απειλή και οργή για τους συναδέλφους τους 
της Αριστεράς, οργή που εκδηλωνόταν µε ανοιχτές αντεγκλήσεις γύρω από το ευαίσθητο θέµα της 
ΟΠΛΑ (Πεπονής, σ. 77)       
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«Νέα ήθη» ή «φρουρός του Λαού»: Η ΟΠΛΑ στο προσκήνιο  

 

Για πρώτη φορά οι εκτελέσεις που πραγµατοποιούνταν µε εντολή του 

Κοµµουνιστικού Κόµµατος βρέθηκαν στο επίκεντρο της δηµοσιότητας, εντός και 

εκτός Ελλάδας. Στις 14 Φεβρουαρίου ο ραδιοφωνικός σταθµός του Λονδίνου 

µετέδωσε το ακόλουθο µήνυµα της ελληνικής κυβέρνησης: 

  

 Η Ελληνική κυβέρνησις πληροφορείται µε έκπληξη και οδύνη 

ότι µερικές ΟΜΑ∆ΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ (ΟΠΛΑ) 

συνεργαζόµενες ή καθοδηγούµενες υπό του εχθρού προβαίνουν 

εις αδελφοκτονίας κατά τρόπον απαράδεκτον δια την Ελληνικήν 

παράδοσιν. Έχοµεν καθήκον να ειδοποιήσωµεν πάντα ιδιώτην 

και οργανώσεις ότι πάντες οι προβαίνοντες εις τοιούτου είδους 

πράξεις θα διωχθούν µετά την λήξιν του πολέµου ως πολιτικοί 

εγκληµατίαι και θα υποστούν την τύχην των εχθρών της 

πατρίδος379  

  

Παρά τις ανόητες ανακρίβειές του, το κείµενο ήταν ενδεικτικό του απόηχου 

που είχε στη Μέση Ανατολή η εντεινόµενη δράση του ΕΑΜ σε ύπαιθρο αλλά κυρίως 

στα αστικά κέντρα. Ήδη από τα µέσα ∆εκεµβρίου επίσηµοι πληροφοριοδότες της 

Κυβέρνησης Τσουδερού, όπως ο Κωνσταντίνος Βεντήρης (γνωστός ως «Βέργας») 

διεκτραγωδούσαν την κατάσταση στην κατεχόµενη Αθήνα µε µονοµερείς αναφορές 

στην «αναρχική δράση του ΕΑΜ» το οποίο εκδηλώνεται στην πρωτεύουσα «µε τινας 

µαχητικάς εκδηλώσεις, τυπικά µεν ως διαµαρτυρία κατά των µελετωµένων µέτρων των 

αρχών Κατοχής, ουσιαστικώς όµως προς δοκιµήν της αποδόσεως των µαχητικών του 

τµηµάτων». Ένα βήµα παραπάνω, οι εκτελέσεις αξιωµατικών της Χωροφυλακής, 

όπως ο Αλεξόπουλος που ήταν γνωστός ως «ακραιφνής πατριώτης», καταδικάζονται 

όχι µόνο ως πράξεις αντεθνικές αλλά και ξένες προς την ελληνική νοοτροπία380 Τις 

αλγεινές εντυπώσεις µάλλον επέτεινε το γεγονός πως στα θύµατα του ∆εκεµβρίου-

                                                 
379 εφ. ∆όξα, 20.2.1944. 
380 ΙΑΥΕ, Φάκελος 11 «Κυβέρνηση Καίρου 1943-1944», υποφ. 11.3. Βέργας, Γενική Έκθεσις επί της 
εσωτερικής καταστάσεως της χώρας, 16.12.1943 // πβλ. Ελληνικά Νειάτα αρ. 20/Μάιος 1944 όπου το 
σχόλιο «δεν είναι η πολιτική δολοφονία τρόπος ελληνικός» 
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Ιανουαρίου συγκαταλεγόταν µαθητές, ο νεαρότερος µόλις 13 ετών381. Μη θέλοντας 

(ή αδυνατώντας πια) να αποσιωπήσει τις εκτελέσεις, το ΕΑΜ µπήκε σε αυτόν το 

«δηµόσιο» διάλογο για την ΟΠΛΑ η οποία µάλιστα κυκλοφόρησε σαν απάντηση τη 

δεύτερη προκήρυξή της382:  

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΡΟΥΡΗΣΗΣ ΛΑΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ 

Στις 14 Φλεβάρη ακούστηκε ανακοίνωση της Κυβέρνησης Τσουδερού. Στην 

ανακοίνωση αυτή κατηγορείται η ΟΠΛΑ ότι συνεργάζεται µε τους Γερµανούς, ότι 

προβαίνει σε αντεθνικές προδοτικές ενέργειες, και ότι, εάν εξακολουθήση, θα θεωρηθεί 

σαν εγκληµατίας πολέµου και θα τιµωρηθή. Οι λεγόµενες «Εθνικές» οργανώσεις Χ, 

Ε∆, ΠΕΑΝ, ΙΤ, Ε∆ΕΣ κλπ ρεκλαµάρουν την ανακοίνωση αυτή και χύνουν όλο το 

βρωµερό και συκοφαντικό δηλητήριό τους. 

Εµείς ρωτάµε τον ελληνικό Λαό και τον Τσουδερό. Ποιος συνεργάζεται µε τους 

Γερµανούς; Η ΟΠΛΑ που βρίσκεται σε αδιάκοπο αγώνα κατά των κατακτητών και των 

προδοτών πρακτόρων της, που τα µέλη της καταδιώκονται µε λύσσα από τους εχθρούς 

του λαού και που, όταν συλληφθούν, βασανίζονται και δολοφονούνται από τις 

ελληνόφωνες γερµανικές υπηρεσίες και τους Γερµανούς ή οι «εθνικές» οργανώσεις, 

οπαδοί του Τσουδερού που όχι µόνο δεν πολεµούν τον καταχτητή αλλά τον ενισχύουν 

µε όλα τα µέσα για την εξόντωση των εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων, που µέλη 

της κατατάσσονται στις γερµανικές υπηρεσίες, τάγµατα γερµανοτσολιάδων και Ειδική 

Ασφάλεια και που αν συλληφθούν κατά λάθος, αφήνονται ελεύθεροι. 

Ποιος κάνει αντεθνικές και προδοτικές ενέργειες; Η ΟΠΛΑ που στέκεται στην 

πρώτη γραµµή του αγώνα και που ΦΡΟΥΡΕΙ τους λαϊκούς αγώνες και που ΤΙΜΩΡΕΙ 

τους σιχαµερούς προδότες τύπου Καλύβα ή οι λεγόµενες «εθνικές» οργανώσεις που 

καταδίδουν στους Γερµανούς και συλλαµβάνουν λαϊκούς αγωνιστές, που οπλοφορούν 

µε άδεια των Γερµανών, που µέλη τους, γερµανοτσολιάδες και Ειδική Ασφάλεια 

ληστεύουν, δέρνουν, δολοφονούν; 

Γιατί όµως η αλήθεια λέγεται ανάποδα; 

                                                 
381 Πρόκειται για τον Αθανάσιο Μητροµελέτη ο οποίος εκτελέστηκε στις 14 ∆εκεµβρίου µε το 
αιτιολογικό πως ήταν γιος ενός διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας (ΙΑΥΕ, υποφάκελος 11.4., 
Ambassade Royale de Grece, Ραφαήλ προς Τσουδερό, Άγκυρα, 14.3.1944). Τον Ιανουάριο 
δολοφονήθηκε στην περιοχή του Γηροκοµείου ο µαθητής Γυµνασίου Νικόλαος Βαλσάµης, µέλος της 
οργάνωσης Ιερή Ταξιαρχία. Το πτώµα βρέθηκε µε δύο σφαίρες στο κεφάλι και πολλαπλές κακώσεις 
ενώ το έντυπο της οργάνωσής του σχολίασε πως «τα ένστιχτα εκτροχιάστηκαν σε τέτοιο βαθµό ώστε 
Έλληνες να δολοφονούν ένα παιδί που την ηµέρα της απαγωγής του έκλεινε τα 15 του χρόνια» (Ελληνικά 
Νειάτα, αρ. 20/Μάιος 1944)    
382 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, 244 IV Μικρή Συλλογή Εθνικής Αντίστασης. 
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Τα πράγµατα είναι ολοφάνερα. Κάθε τι που είναι καλό για τον ελληνικό λαό 

είναι κακό για τους κατακτητές, τους προδότες και την πλουτοκρατία. Η ΟΠΛΑ που 

αγωνίζεται για το λαό, µε τη δράση της απόχτησε την αγάπη και την εµπιστοσύνη του 

λαού µα ταυτόχρονα το µίσος των κατακτητών, των προδοτών, της πλουτοκρατίας και 

γι αυτό καταδιώκεται και συκοφαντείται από αυτούς. 

Ο Ελληνικός Λαός που βλέπει τα πράγµατα, αγαπά την ΟΠΛΑ και ο κ. 

Τσουδερός όµως οφείλει να µάθη την αλήθεια και ν’ ανακαλέσει την ανακοίνωση του 

για να µη θεωρηθή συνωµότης. 

Η ΟΠΛΑ είναι περήφανη για τη δράση της και εκτελώντας το καθήκον της 

απέναντι στο λαό, θα συνεχίση να φρουρή τους λαϊκούς αγωνιστές και να τιµωρή τους 

προδότες. 

 

Η ∆ιοίκηση της Οργάνωσης Περιφρούρησης 

Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ) 

 

Η Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ απέστειλε στη Μέση Ανατολή τηλεγράφηµα 

(20 Φεβρουαρίου) εκφράζοντας την έκπληξή της για την καταγγελία της ΟΠΛΑ 

αντιπαραβάλλοντας τις πραγµατικά «αντεθνικές οργανώσεις» όπως τον Ε∆ΕΣ, την 

Ιερή Ταξιαρχία και άλλους «τροφοδότες των Ταγµάτων Ασφαλείας που δολοφονούν 

πατριώτες στην Αθήνα»383 Σιγοντάροντας, ο κοµµατικός Τύπος ξιφούλκησε εναντίον 

του Τσουδερού και έπλεξε το εγκώµιο της «ξεχωριστής πατριωτικής οργάνωσης 

ΟΠΛΑ που έχει γίνει ο εφιάλτης των προδοτών και κατασκόπων κάθε µορφής». Στην 

πρώτη της ονοµαστική εµφάνιση στα κοµµατικά έντυπα, η ΟΠΛΑ βαφτίστηκε «το 

τιµωρό χέρι του λαού που παλεύει για τη ζωή, τη λευτεριά και τη λαοκρατία» που 

καθαρίζει τη χώρα από τα «βδελύγµατα» της προδοσίας384  Αν και στη συνέχεια η 

ΟΠΛΑ θα επιστρέψει πάλι στο βασίλειο της σιωπής, πάντοτε η τιµωρία κάποιου 

«προδότη» θα επικροτείται µε µικρότερη ή µεγαλύτερη διακριτικότητα στα 

κοµµατικά και µετωπικά έντυπα385   

 

 
                                                 
383 ΚΕ ΕΑΜ προς Τσουδερό, 20.2.1944. Στο: Σπηλιωτοπούλου Μαρία/Παπαστρατής Προκόπης (επιµ), 
Χρονολόγιο Γεγονότων 1941-1944. Από τα έγγραφα του βρετανικού υπουργείου των εξωτερικών. 
Foreign Office 371. Ακαδηµία Αθηνών / Κ.Ε.Ι.Ν.Ε.Τόµος Β (1944), Αθήνα 2004, σ. 101. 
384 ∆ιαφωτιστής, αρ. 6/21.2.1944. 
385 Ριζοσπάστης, 30.3.1944 όπου ο εκτελεσµένος Κουρουνιώτης παρουσιάζεται ως «το ηρωικό 
παλικάρι της ΕΠΟΝ που εχτέλεσε τον προδότη Μαλτέζο» 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ 

ΜΠΛΟΚΑ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΜΑΧΕΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ  

(ΜΑΡΤΙΟΣ-ΜΑΙΟΣ 1944) 

 

«Η Κοκκινιά είναι Στάλινγκραντ κι η Καλογρέζα Μόσχα 
Κι οι συνοικίες του λαού µας οδηγούν στη δόξα» 

 
Εµβατήριο του ΕΛΑΣ Αθήνας  

 

Τριήµερη µάχη στην Κοκκινιά, 6-8 Μαρτίου 1944 

           

Στις αρχές Μαρτίου άνοιξε η αυλαία των ανοιχτών µαχών στην πρωτεύουσα 

µε την πρώτη πράξη στην προσφυγική Κοκκινιά. Μετά την ερήµωση του Πειραιά 

από το µεγάλο βοµβαρδισµό της 11ης Ιανουαρίου, η Κοκκινιά είχε γίνει θερµοκήπιο 

αντιστασιακής δουλειάς παίζοντας το ρόλο των «µετόπισθεν» του κεντρικού Πειραιά 

και στεγάζοντας τον παράνοµο εκδοτικό µηχανισµό (Άσπρα Χώµατα) και σχεδόν το 

σύνολο των αποθηκών όπλων του ΕΛΑΣ386. Τον Φεβρουάριο, ένα µπλόκο της 

Gestapo στα γραφεία του ΟΦΟΚ και η εκτέλεση του Ε∆ΕΣίτη ανθυπολοχαγού Χ. 

Σπύρου ως υπεύθυνου από την ΟΠΛΑ ήταν πρώτα οι πρώτες σελίδες στην αιµατηρή 

κατοχική ιστορία της συνοικίας387  

Τα γεγονότα ξεκίνησαν µε αφορµή απεργιακές κινητοποιήσεις στους ΣΕΚ και 

ΣΠΑΠ που είχε εξαγγείλει το ΕΑΜ στον Πειραιά. Το Σάββατο της 4ης Μαρτίου –

πρώτη µέρα της απεργίας –η Κοκκινιά, που θεωρείτο το λίκνο κάθε ανωµαλίας, 

δέχθηκε την «επίσκεψη» της Χωροφυλακής και σηµειώθηκαν µικρές αψιµαχίες στο 

χώρο του Γ’ Νεκροταφείου και τις εργατικές πολυκατοικίες, κοντά στο σηµερινό 

Γενικό Κρατικό Νικαίας. Σποραδικές συµπλοκές και συλλήψεις ακολούθησαν τις δύο 

επόµενες µέρες. Ένας ανθυποµοίραρχος σκοτώθηκε σε συµπλοκή στα Άσπρα 

                                                 
386 Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, Αδηµοσίευτη γραπτή µαρτυρία Γιάννη Πισσά (Χατζηγιάννη), Απρίλιος 1969, 
σ. 77-82: Λόγω γεωγραφικών και τοπογραφικών δεδοµένων, η ένοπλη δράση στον Πειραιά ταυτίζεται 
σχεδόν αποκλειστικά µε την περιοχή της Κοκκινιάς. Μαζί µε ελάχιστες άλλες γειτονιές (Καµίνια, 
∆ραπετσώνα, Ταµπούρια) ήταν η µόνη περιοχή που εξασφάλιζε ελευθερία κινήσεων και ανοιχτές 
διεξόδους προς Κορυδαλλό-Αιγάλεω σε περίπτωση επιδροµών ή µπλόκου. Η απλή παρατήρηση πως ο 
υπόλοιπος Πειραιάς «δεν προσφέρεται για ένοπλο αγώνα» και πως ήταν εύκολο για τα Τάγµατα και 
τους Γερµανούς να κόψουν τον Πειραιά στα δύο πιάνοντας τις γραµµές του ΗΣΑΠ, εξηγεί σε µεγάλο 
βαθµό τη βαρύνουσα σηµασία της Κοκκινιάς για πολιτικές οργανώσεις και ένοπλους µαχητές.   
387 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Φ=26/3/15, γραπτή µαρτυρία Ηλία Μεταξά, υπεύθυνου τοµέα κέντρου 
Κοκκινιάς της ΟΠΛΑ, 3φ., χ.χ. 
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Χώµατα388. Στην προσπάθειά του να µεταφέρει το νεκρό από το νοσοκοµείο Σαπόρτα 

όπου είχε διακοµιστεί, ένα απόσπασµα Χωροφυλακής δέχθηκε αιφνίδια επίθεση µε 

χειροβοµβίδες από τα στενά της Θηβών και είχε αρκετούς τραυµατίες και έναν 

νεκρό389    

Την Τρίτη 7 Μαρτίου, ο Πειραιάς είχε νεκρωθεί καθώς περίπου 30 

εργοστάσια έκαναν στάση εργασίας σε αντίδραση για τα γεγονότα των 

προηγούµενων ηµερών390. Στις 06.30 δυνατές κραυγές και πυροβολισµοί από τη 

µεριά της Λεύκας αναστάτωσαν τους κατοίκους της Κοκκινιάς. Ήταν τα Τάγµατα 

Ασφαλείας που επενέβησαν για να σώσουν την κατάσταση. Αποφασισµένος να 

υπερασπιστεί µε το υστέρηµα των πυροµαχικών του την Κοκκινιά, ο ΕΛΑΣ 

διατήρησε τις λιγοστές δυνάµεις του –όχι πάνω από 100 ένοπλοι– και το σταθµό 

διοίκησης µε επικεφαλής το λοχαγό Σωτήρη Κυβέλο στην Παλιά Κοκκινιά, µέτωπο 

προς την οδό Θηβών (προς Αθήνα) και «βάση πυρός» τη σηµερινή πλατεία ∆αβάκη 

αφήνοντας ουσιαστικά την υπόλοιπη συνοικία στους επιδροµείς. Η Κοκκινιά έγινε 

σύντοµα πεδίο άγριων µαχών. Στα κεντρικά σηµεία (Οσία Ξένη, Άγιος Νικόλαος) ο 

ΕΛΑΣ δεν πρόβαλε αξιόλογη άµυνα δε µπόρεσε να αµυνθεί και είχε απώλειες, 

ανάµεσά τους και το διοικητή του Λόχου Κιλικιανών, Γιώργο Βογιατζή. Οι 

ταγµατασφαλίτες κατέλαβαν όλη τη Νέα Κοκκινιά, δεν κατάφεραν όµως να µπουν 

στην Παλιά Κοκκινιά δεχόµενοι πυρά από τους «πλιθροπισσοχαρτοµαχαλάδες» ενώ 

γνώριζαν και πρωτοφανείς αντιδράσεις των κατοίκων, κάποιοι από τους οποίους 

κρατούσαν απειλητικά πέτρες, τούβλα και σίδερα391. Για να εξισορροπήσουν την 

έλλειψη πυροµαχικών, οµάδες νεαρών ΕΛΑΣιτών πραγµατοποιούσαν αιφνιδιαστικά 

χτυπήµατα µε χειροβοµβίδες στις στρατηγικές συγκεντρώσεις του εχθρού, στα 

σηµεία που είχαν στηθεί πολυβόλα, στο ∆ηµαρχείο –γωνία Κονδύλη (σηµερινή 7ης 

Μαρτίου 1944) και Κινικίου– και πίσω από τον κινηµατογράφο «Ορφέας» όπου 

έπεσε νεκρός ο ταγµατάρχης Γιώργος Λαζάρου και τραυµατίστηκαν µερικοί 

                                                 
388 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου ανθυποµοίραρχου Μαρκετάκη 
Παναγιώτη (211/Β/1944) 
389 ∆ράσις της Χωροφυλακής..., σ. 46.  
390 ΝΑ-RA, T-314, Roll 1542, Ic-Tagesmeldung v. 7.3.44 // Στις επιχειρήσεις που κατέβηκαν σε 
απεργία ήταν η κεραµοποιία του ∆ηλαβέρη στη Λεύκα, το Υφαντουργείο του Ρετσίνα, οι 
καπνοβιοµηχανίες Παπαστράτου και Καρέλια, η φαρµακοποιία Οικονοµίδη, η οινοποιία Καµπά, οι 
Μύλοι Αγίου Γεωργίου, τα Λιπάσµατα, τα µηχανουργεία, το εργοστάσιο της ΗΕΑΠ στο Κερατσίνι 
κ.ά. [Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, αδηµοσίευτη γραπτή µαρτυρία Γιάννη Πισσά (Χατζηγιάννη)]  
391 Πισσάς (Χατζηγιάννης), σ. 12. 
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ταγµατασφαλίτες392. Κάθε τόσο, οι πυροβολισµοί ανακατεύονταν «µε βροντερές 

φωνές που φώναζαν µε ενθουσιασµό: «Σκοτώστε τουουους, βαράτε τουουους 

συναγωνιστέεεεες....», κραυγές και εκατέρωθεν «χριστοπαναγίες»393. Το απόγευµα 

της ίδιας µέρας, κι ενώ ο κλεφτοπόλεµος είχε σχεδόν σταµατήσει, κατέφθασαν 

οχήµατα του Μηχανοκίνητου που βλήθηκαν µε µπουκάλια βενζίνης και ριπές 

αυτοµάτων394 Η  διοίκηση του Τάγµατος Κοκκινιάς, αφού έδωσε τις τελευταίες 

οδηγίες για απόκρυψη όπλων, εγκατέλειψε αθέατη τη συνοικία µε προορισµό το 

Φάληρο395 Την επόµενη µέρα, Τσολιάδες και Χωροφύλακες αποχώρησαν, αφήνοντας 

πίσω τους 6 δολοφονηµένους πολίτες, µερικά κατεστραµµένα σπίτια, και 4 

απαγχονισµένους στην πλατεία Αγίων Αναργύρων396 Σύµφωνα µε γερµανικές 

εκτιµήσεις, οι απώλειες των «κοµµουνιστών» ήταν 7 νεκροί και 38 τραυµατίες έναντι 

4 νεκρών και 25 τραυµατιών από την πλευρά των Ευζώνων397. Περίπου 300 

συλληφθέντες (132 κατά τη γερµανική αναφορά) από κοινές προσπάθειες της 

Χωροφυλακής και της SD µεταφέρθηκαν την άλλη µέρα στο Χαϊδάρι, εκ των οποίων 

οι 50 θα εκτελεστούν την εποµένη σε αντίποινα για «απεργίες και ένοπλη 

αντίσταση»398.  

Τα γεγονότα της Κοκκινιάς ήταν για τον ΕΛΑΣ η πρώτη δοκιµή σε κανονική 

µάχη στην οποία, παρά τις δυσκολίες συντονισµού και απελπιστική έλλειψη 

πυροµαχικών, οι µαχητές του 6ου Συντάγµατος «απεδείχθησαν άριστοι οδοµάχοι»399 Ο 

αντίκτυπος ήταν φανερός και στον κατοχικό Τύπο ο οποίος χρησιµοποίησε πρώτη 

                                                 
392 Αρχείο Ληξιαρχείο ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Γεωργίου Λαζάρου, 
ταγµατάρχη ΠΖ (215/Β/1944). Ώρα θανάτου δηλώνεται η 10.30’ 
393 Πισσάς, σ. 13 // Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, Ηχητικό Αρχείο ΠΕΑΕΑ Κοκκινιάς, µαγνητοφωνηµένη 
συνέντευξη Παναγιώτη Τσιτιρίδη. 
394 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Βιβλίο πρακτικών 10 (1946), συνεδρίαση 22ας 
Νοεµβρίου 1945 (αρ. 1238), κατάθεση Αστυνόµου Νικόλαου Αρχιµανδρίτη 
395 Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, Ηχητικό Αρχείο ΠΕΑΕΑ Κοκκινιάς, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σωτήρη 
Κυβέλου. 
396 Πρόκειτο για τους συλληφθέντες της 5ης Μαρτίου, υπαστυνόµο Νίκο Σαββαίδη, δάσκαλο Γιώργο 
Βενέτα, ∆ηµήτρη Τσακανίκα και Γιώργο Τσακάρα (∆ήµος Νίκαιας, Το µπλόκο της Κοκκινιάς. 
Χρονικό Μνήµης, 2004, σ. 38). Ανάλογη τύχη επεφύλαξαν οι Τσολιάδες και στο λοχαγό Γιώργο 
Βογιατζή που είχε σκοτωθεί στη µάχη. Το πτώµα του βρέθηκε κρεµασµένο από ένα δέντρο στη γωνία 
Κασταµονής και Ιωνίας. 
397 NA-RA, T-314, Roll 1542, 1c-Tagesmeldung v. 8.3.44. 
398 NA-RA, T-314, Roll 1542, Ic-Tagesmeldung v. 10.3.44 // Η Καθηµερινή, 9.3.1944, 15.3.1944. Οι 
Γερµανοί έθεσαν όλες τις επιχειρήσεις του Πειραιά που εργάζονταν για το γερµανικό στρατό υπό 
στρατιωτική επιτήρηση, αµνηστεύοντας ωστόσο 270 συλληφθέντες απεργούς ως δείγµα καλής 
θέλησης (Ακρόπολις, 25.3.1944).  
399 Έκθεση του 6ου Ανεξάρτητου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ προς το Α’ Σώµα Στρατού. ΚΕΑ, τόµος 
πρώτος, σ. 292-296. 
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φορά τους όρους «µάχη» και «ωπλισµένοι κοµµουνιστές» για να περιγράψει τη νέα 

αναδυόµενη πραγµατικότητα στις συνοικίες400          

 

Το µπλόκο της Καλογρέζας (15.3.1944). Το 3ο Σύνταγµα του ΕΛΑΣ υπό διωγµόν 

 

 Αντίθετα µε τις νότιες και νοτιοανατολικές συνοικίες της πόλης και την 

Κοκκινιά, η πρόοδος της ένοπλης δράσης στα βορειοανατολικά προάστια της Αθήνας 

αντιµετώπιζε προσκόµµατα. Στο «ελληνικό Μάντσεστερ», το τοπικό Τάγµα του 

ΕΛΑΣ διέθετε ελάχιστα όπλα για να καλύψει την τεράστια περιοχή ευθύνης του, από 

Νέα Ιωνία, Περισσό, Ελευθερούπολη, Ηράκλειο, Καλογρέζα και Μαγκουφάνα 

(Πεύκη), ενώ βρισκόταν κάτω από την ασφυκτική πίεση της Ειδικής Ασφάλειας: Στις 

12 Φεβρουαρίου, ένα οπλοπολυβόλο µαζί µε τα πυροµαχικά του έπεσαν στα χέρια 

της Αστυνοµίας στο τέρµα Πατησίων, µαζί µε τον υπεύθυνο της µεταφοράς, Γιάννη 

Λεοντιάδη, καθοδηγητικό στέλεχος του ΕΛΑΣ βορειοανατολικών συνοικιών401. Μια 

βδοµάδα πριν, το Τάγµα Νέας Ιωνίας είχε αποκεφαλιστεί κυριολεκτικά µετά από 

επιδροµή της Ασφάλειας σε ένα σπίτι όπου συνεδρίαζε η διοίκησή του, στην περιοχή 

«Καναπίτσα» Ηρακλείου (κατ’ άλλες πληροφορίες στον Περισσό)402 Ο καπετάνιος 

του Τάγµατος, Αλέξης Μπαρτζώκας («Γιώργος») έπεσε νεκρός στη συµπλοκή που 

ακολούθησε ενώ ο αδελφός του ∆ηµήτρης και ο διοικητής του Τάγµατος, έφεδρος 

ανθυπολοχαγός Βίκτωρας Μπιλιράκης µεταφέρθηκαν στο στρατόπεδο Χαϊδαρίου για 

να εκτελεστούν λίγο αργότερα403  

Η κακοδαιµονία κορυφώθηκε στις 15 Μαρτίου, όταν  ισχυρές δυνάµεις 

Ευζώνων, και –για πρώτη φορά– το σύνολο των ανδρών της Ειδικής Ασφάλειας µε 

επικεφαλής τους Αλέξανδρο Λάµπου, συνταγµατάρχη Νικόλαο Πλυτζανόπουλο και 

τον αρχηγό της Χωροφυλακής, στρατηγό Γκίνο, πραγµατοποίησαν µπλόκο στην 

Καλογρέζα. Παρών ήταν και ο συνταγµατάρχης ε.α., Γεώργιος Μωραίτης, αρχηγός 

                                                 
400 Καθηµερινή, 9.3.1944. 
401 ΠΕΑΕΑ Ν. Ιωνίας, Ιωνιώτες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Αθήνα 1998, σ. 62-63. 
Εκτελέστηκε στις 3 Μαΐου 1944 από τους Γερµανούς στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας. 
402 ΠΕΑΕΑ Ν. Ιωνίας, Ιωνιώτες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Αθήνα 1998, σ. 28. 
403 Ο ∆ηµήτρης Μπαρτζώκας ήταν νοµικός, υπάλληλος του Πρωτοδικείου, και µέλος του ΚΚΕ από το 
1934, µε εξορία στην Ανάφη. Εκτελέστηκε στις 20 Φεβρουαρίου 1944 στο Χαϊδάρι (Έπεσαν για τη 
Ζωή. Ήρωες-Μάρτυρες λαϊκών απελευθερωτικών αγώνων. Έκδοση ΚΕ του ΚΚΕ, τ. 4δ, σ. 77). Ο 
29χρονος Βίκτωρας Μπιλιράκης ήταν έφεδρος ανθυπολοχαγός από την Χίο, απόφοιτος της Νοµικής 
Σχολής του Πανεπιστηµίου Αθηνών. Μετά τη σύλληψή του, βασανίστηκε φριχτά στην Ειδική 
Ασφάλεια από έναν πρώην «φίλο» του, τον χωροφύλακα Ιωάννη Βελισσαρόπουλο προτού εκτελεστεί 
µε άλλους 49 στην Καισαριανή στις 8 Απριλίου (Ριζοσπάστης, 2.8.2008)  
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του Ε∆ΕΣ Νέας Ιωνίας και άτυπος πληροφοριοδότης των αρχών Ασφαλείας404. Με τη 

σύµφωνη γνώµη του συνδέσµου της ΙΙ Ταξιαρχίας, Στέφανου Στεφανίδη που 

βρισκόταν στην περιοχή, ο ολιγάριθµος και χωρίς καθοδήγηση ΕΛΑΣ δεν πρόβαλλε 

αντίσταση και οι άνδρες σκορπίστηκαν σε κρύπτες, υπόγεια, ακόµη και  κοτέτσια405. 

Στην πλατεία της Ζωοδόχου Πηγής, ο Λάµπου κυκλοφορούσε ανάµεσα στο 

τροµαγµένο πλήθος µε µια εικόνα της Παναγίας φωνάζοντας «Η Παναγία και ο 

Χριστός διατάζει και εγώ εκτελώ»406. Με βάση ονοµαστικούς καταλόγους και τη 

βοήθεια µασκοφόρων, οι Τσολιάδες ξεχώριζαν άτοµα τα οποία, αφού δέρνονταν 

ανηλεώς στο κτίριο του αστυνοµικού τµήµατος, οδηγούνταν οµαδόν σε ένα 

παρακείµενο ρέµα για εκτέλεση. Μια οµάδα Γερµανών παρακολουθούσε ταρβώντας 

φωτογραφίες. Από τους 26 που τελικά εκτελέστηκαν, οι 22 ήταν οργανωµένοι στον 

ΕΛΑΣ και µέλη του ΚΚΕ407 ενώ 5-6 από αυτούς  πιθανότατα ενέχονταν και στην 

εκτέλεση του Αλεξόπουλου (27.9.1943)408. Κάπου 60 ακόµη άτοµα µεταφέρθηκαν µε 

φορτηγά στο Χαϊδάρι και από κει στα γερµανικά στρατόπεδα. ∆εκαπέντε ακόµη 

άτοµα πιάστηκαν στο Γαλάτσι (31.3.1944), όταν η Ειδική έκανε µπλόκο για τον 

εντοπισµό των εκτελεστών ενός Κρητικού αρτεργάτη οργανωµένου στον Ε∆ΕΣ409 

Τα γεγονότα της Καλογρέζας εξόργισαν την ΚΟΑ η οποία αντικατέστησε 

ολόκληρο το γραφείο της 8ης Αχτίδας µε «άφοβους κουκουέδες» καθοδηγητές410. Η 

τροµοκρατία έγινε αφόρητη για τα στελέχη του 3ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ που 

ένιωθαν παντού την απειλή χαφιέδων. Το πρωί της 17ης Μαΐου, κατά τη διάρκεια 

παράνοµου ραντεβού στη Βαρβάκειο Αγορά, ο διοικητής του Συντάγµατος, 

συνταγµατάρχης (ΠΒ) Κώστας Παπαδογιάννης, ο επιτελής,  ανθυπολοχαγός 

Σοβρατζώτης Γεώργιος και ο υπολοχαγός, διοικητής του Τάγµατος Νέας Ιωνίας, 

Γιάννης Φουσκάκης δέχθηκαν έλεγχο ταυτοτήτων από δύο Γερµανούς αξιωµατικούς 

που έψαχναν τον «Κρητικό Γκιάννη της Νέας Ιωνίας-Ηράκλειας» και γλίτωσαν την 

                                                 
404 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Βιβλίο πρακτικών 10 (1946), συνεδρίαση 24ης Μαΐου 
1946 (αρ. 1061), κατάθεση Γεώργιου Μωραίτη  
405 Μαρτυρία ∆ηµήτρη Παπακυριακού. Στο: Ιωνιώτες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Αθήνα 1998, 
σ. 81-87. 
406 Μαρτυρία Σπύρου Πασάλογλου. Στο: Ιωνιώτες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Αθήνα 1998, 
σ.185 // Mazower, σ. 371-372.   
407 Ριζοσπάστης, 18.3.1944. 
408 Μαρτυρία Σάββα Σταµατιάδη. Στο: Ιωνιώτες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης. Αθήνα 1998, σ. 48. 
409 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Βιβλίο πρακτικών 8 (1945), συνεδρίαση 4ης Νοεµβρίου 
1945 (αρ. 1038-1040) // Ο αρτεργάτης είχε δολοφονηθεί στις 23 Μαρτίου, µια βδοµάδα πριν το 
µπλόκο [Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη  Θανάτου Γεώργιου Καµπουράκη 
(257/Β/1944)] 
410 Μπαρτζιώτας, Αδούλωτη Αθήνα, σ. 168. Γραµµατέας της 8ης Αχτίδας ανέλαβε ο Γιώργος Βοντίτσιος 
αντικαθιστώντας την Ελένη Μανουσάκη («Κατσαρίδα») 
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τελευταία στιγµή411 Για µεγάλο διάστηµα η περιοχή της Νέας Ιωνίας ήταν ζώνη 

επικίνδυνη ακόµη και για τα συνεργεία της ΕΠΟΝ που επιχειρούσαν να διατηρήσουν 

το φρόνηµα: «Στους τοίχους είχε πολύ καιρό να γραφτεί σύνθηµα, [ειδικά] κοντά στα 

εργοστάσια. Είχαµε περιφρούρηση. Κι αφού τελειώσαµε, ένας έξυπνος, βαράει και µια 

πιστολά στον αέρα. Έτσι, για να σπάσει η τροµοκρατία…»412  

 

Συγκρούσεις σε ανατολικές και νοτιοανατολικές συνοικίες (Απρίλιος 1944) 

 

 Για την 25η Μαρτίου, οι κοµµατικές και εαµικές οργανώσεις αποφάσισαν να 

πραγµατοποιήσουν εράνους στις γειτονιές της Αθήνας παίρνοντας µέτρα ένοπλης 

περιφρούρησης αφού, λόγω της έκρυθµης κατάστασης, αναµένονταν συγκρούσεις. 

Στα Ιλίσια, κοντά στη µικρή πλατεία της συµβολής των οδών Ξενίας, 

Παπαδιαµαντοπούλου και Μικράς Ασίας, ένα συνεργείο της ΕΠΟΝ ακινητοποιήθηκε 

από το λοχαγό Κωνσταντίνο Μανωλάκο, υπεύθυνο της Χ Αµπελοκήπων, ο οποίος 

αντιλήφθηκε τους νεαρούς έξω από το σπίτι όπου βρισκόταν και βγήκε να τους 

συλλάβει. Πριν προλάβει να τραβήξει το πιστόλι του, δέχθηκε τρεις σφαίρες στην 

κοιλιά και στα πόδια και έπεσε νεκρός413. Σε αντίποινα, απαγχονίστηκαν στο ίδιο 

σηµείο πέντε όµηροι των Γερµανών που είχαν συλληφθεί πριν µερικές εβδοµάδες σε 

µπλόκο στο νοσοκοµείο Συγγρού ως µέλη του κοµµατικού γραφείου του 

νοσοκοµείου414. Τα πτώµατα εκτέθηκαν σε κοινή θέα και τοποθετήθηκε φρουρά 

Ευζώνων στην µικρή πλατεία, ευθεία πρόκληση στο γόητρο του ΕΛΑΣ415.   

 Η απάντηση στην προσβολή ήρθε το µεσηµέρι της 5ης Απριλίου, όταν µικρά 

τµήµατα του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ µε ειδική κοµµατική εντολή της 6ης Αχτίδας, 

έβγαλαν τα όπλα από τις αποθήκες και επιτέθηκαν εναντίον της κινητής φρουράς της  

πλατείας από τρεις κατευθύνσεις. Λόγω του ανοιχτού χώρου, η επίθεση ήταν µάλλον 
                                                 
411 Φουσκάκης Γιάννης, Οδοιπορικό. Εκδόσεις 70-Πλανήτης. Αθήνα 1982, σ. 77-78. 
412 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Φώφης Λαζάρου, ΕΠΟΝ 8ου Τοµέα.  
413 ΓΑΚ, Αρχείο Β’ Κακουργιοδικείου Πειραιώς, αρ. 7-13, συνεδρίαση 3ης  και 4ης Ιουνίου 1947, 
κατάθεση Γεώργιου Φιλιππάκου // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη 
Θανάτου Κωνσταντίνου Μανωλάκου (257/ΣΤ/1944) // Εφηµερίς των Χιτών, 27.5.1946. Την 
«πατρότητα» των σφαιρών «διεκδικεί» ένας από τους ΕΠΟΝίτες, ο Νίκος Σολωµός, υπεύθυνος 
διαφώτισης του 6ου Τοµέα Ανατολικών Συνοικιών (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Μιχάλη 
Λιαρούτσου // Παραδείσης Κ. Νικόλαος, Αµπελόκηποι. Περιήγηση στις αναµνήσεις µιας γειτονιάς. Β’ 
Τόµος, σ. 18). Πιθανότερο φαίνεται όµως ο Μανωλάκος να πυροβολήθηκε από το Νίκο Μαραµπότα, 
ΕΛΑΣίτη από του Ζωγράφου ο οποίος περιφρουρούσε το συνεργείο (ΓΑΚ, Αρχείο Β’ 
Κακουργιοδικείου Πειραιώς, αρ. 7-13, συνεδρίαση 3ης  και 4ης Ιουνίου 1947, κατάθεση Γεώργιου 
Φιλιππάκου)   
414 Καθηµερινή, 5.4.1944. Στη δηµοσίευση της σχετικής διαταγής αναφέρεται πως το θύµα ήταν 
λοχαγός των Ταγµάτων Ασφαλείας.  
415 Υπάρχουν και σχετικά φωτογραφικά στιγµιότυπα από αυτή την «έκθεση» πτωµάτων  



 124

αναιµική και εξαντλήθηκε σε ανταλλαγές πυροβολισµών σε όλη την έκταση από το 

γυµνό ύψωµα του Αγίου Γερασίµου Κουπονίων µέχρι το άλσος Καισαριανής 

(Συγγρού) ως αργά το απόγευµα.416. Σε αναµονή επίθεσης, τα τµήµατα και οι 

πολιτικές οργανώσεις βρίσκονταν σε επιφυλακή όλη τη νύχτα σε Καισιαριανή και 

Νέα Ελβετία. Το επόµενο πρωί, ευέλικτες οµάδες 3-4 ατόµων µε πιστόλια παρέσυραν 

µια νέα επίθεση των Ταγµάτων στα στενά της Νέας Ελβετίας και τελικά έξω από τον 

κατοικηµένο χώρο, στην ανοιχτή τοποθεσία «Πήδηµα της Γριάς» του Καρέα όπου 

περίµεναν 150 πολίτες, ένοπλοι και άοπλοι άνδρες από το ΙΙ Τάγµα του Βύρωνα 

(καπετάνιος Γιάννης Κυριακίδης) µε το µοναδικό οπλοπολυβόλο του Τάγµατος στα 

χέρια ενός αλβανοµάχου Βυρωνιώτη417. Οι Εύζωνοι οπισθοχώρησαν µε απώλειες 

εγκαταλείποντας πολεµικό υλικό στον ΕΛΑΣ που, σοφά, δεν τους καταδίωξε παρά 

οπισθοχώρησε στον Κοπανά µε τέσσερις τραυµατίες. Ένας ακόµα µαχητής είχε 

σκοτωθεί την προηγούµενη µέρα. Παρά τις υπερβολικές εκτιµήσεις για συνολικά 45 

νεκρούς και τραυµατίες των Ταγµάτων στη διήµερη µάχη418, επιβεβαιωµένοι είναι 

µόνοι δύο νεκροί χωροφύλακες της Ειδικής που σκοτώθηκαν σε συµπλοκή µε οµάδα 

της ΟΠΛΑ την πρώτη µέρα419    

 Μέχρι το τέλος Απριλίου οι ανατολικές συνοικίες δέχονταν επιθέσεις σε 

εβδοµαδιαία βάση. Στις 14, ηµέρα της Ανάληψης, αυτοκίνητα µε Ευζώνους έφτασαν 

ξανά στο Βύρωνα κάτω από πυροβολισµούς και χειροβοµβίδες των ΕΛΑΣιτών που 

είχαν πια αντιληφθεί τη σηµασία των φυλακίων στις εισόδους των συνοικιών. Η µάχη 

επικεντρώθηκε στην οδό Θεσσαλονίκης και τις παραλλήλους της ενώ τα νέα έφτασαν 

στο ΙΙΙ Τάγµα Καισαριανής (καπετάνιος Ορέστης Μακρής) που πλευροκόπησε τους 

επιτιθέµενους από την πλευρά του Σκοπευτηρίου αναγκάζοντάς τους να 

υποχωρήσουν. ∆ύο βδοµάδες αργότερα, η διοίκηση του 2ου Συντάγµατος του ΕΛΑΣ 

(καπετάνιος Θεόδωρος Αργυροηλιόπουλος ή «Λάµπρος») ενηµερώθηκε πως επίκειτο 

γενικευµένη εκκαθαριστική επιχείρηση µε στόχο την Καισαριανή. Θεωρώντας τις 

πληροφορίες σωστές, αποφασίστηκε γενική κινητοποίηση. Οι εξοπλισµένες δυνάµεις 

–60 µαχητές του Τάγµατος Καισαριανής και 50 του Τάγµατος Βύρωνα-Γούβας– 

κατανεµήθηκαν σύµφωνα µε επιχειρησιακό σχέδιο σε όλες τις πιθανές προσβάσεις: 

Άλσος Κουπονίων (Συγγρού), Άγιος Νικόλαος Καισαριανής (επί της Υµηττού) µε 

                                                 
416 Έκθεση της Ι Ταξιαρχίας προς το Α’ Σώµα Στρατού. ΚΕΑ, τόµος πρώτος, σ. 341-342. 
417 Κυριακίδης, Μάχες του ΕΛΑΣ Αθήνας...σ, 18 
418 Κυριακίδης, Μάχες του ΕΛΑΣ Αθήνας...σ, 19 // ΚΕΑ, τόµος πρώτος, σ. 341-342. 
419 Καθηµερινή, 11.4.1944. Σε αντίποινα για αυτούς τους δύο χωροφύλακες εκτελέστηκαν 5 
κρατούµενοι κοµµουνιστές στις 8 Απριλίου  
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εφεδρικά τµήµατα στο Γυµναστήριο της «Νήαρ Ηστ» και τις οδούς Φορµίωνος και 

Κόνωνος για να κρατούν ανοιχτό το δρόµο προς Βύρωνα-Νέα Ελβετία και Άνω 

Παγκράτι, ήτοι τα βασικά σηµεία συγκέντρωσης µετά από υποχώρηση420.  

Η µάχη ξεκίνησε στη 13.00 το µεσηµέρι της 21ης Απριλίου, όταν το φυλάκιο 

του Λόχου Ζωγράφου άνοιξε πυρ µε αυτόµατα εναντίον στρατιωτικού φορτηγού που 

κινήθηκε από την Παπαδιαµαντοπούλου προς τη λεωφόρο Ζωγράφου (σηµερινή 

Παπάγου). Μισή ώρα αργότερα, δυο λόχοι του ΙΙ Τάγµατος Ευζώνων, όλη η δύναµη 

του Μηχανοκίνητου της Αστυνοµίας και µια 17µελή οµάδα της Ειδικής Ασφάλειας 

άρχισαν κυκλωτική κίνηση από την οδό Παπαδιαµαντοπούλου, τη λεωφόρο Υµηττού 

και τα υψώµατα του βουνού συγκλίνοντας προς την κεντρική λεωφόρο της 

Καισαριανής. Οι συγκρούσεις άρχισαν ταυτόχρονα και σε Βύρωνα Νέα-Ελβετία 

αλλά σύντοµα περιορίστηκαν στην Καισαριανή που ανέπτυξε τα µορφολογικά της 

πλεονεκτήµατα. Ευέλικτες οµάδες 5-10 ανταρτών εµφανίζονταν ξαφνικά πίσω από τα 

χαµόσπιτα και τις µάντρες προκαλώντας απώλειες στους επιτιθέµενους. Μετά από 

µάχες µε τον 1ο Λόχο Κάτω Καισαριανής (Αντώνης Αραµπατζής) στον Άγιο Νικόλαο 

και στις καθέτους οδούς Φορµίωνος και Κόνωνος, ταγµατασφαλίτες και 

αστυφύλακες έφτασαν στο ύψος της κεντρικής λεωφόρου, κατόρθωσαν µάλιστα να 

αιχµαλωτίσουν τέσσερις µαχητές και το γραµµατέα της ΚΟΒ Καισαριανής, 

«Βασίλη». Απέτυχαν όµως να φτάσουν στο Σταθµό ∆ιοίκησης του ΙΙΙ Τάγµατος, 

µόνιµα εγκατεστηµένου στο ρέµα της Καισαριανής421. Το απόγευµα, ο 2ος Λόχος 

Άνω Καισαριανής και µια οµάδα της ΟΠΛΑ –που δεν είχαν εµπλακεί ακόµη–, 

βγήκαν αθέατοι από τα στενά σοκάκια στο πάνω µέρος της πλατείας, άνοιξαν 

οµαδικό πυρ και αποσύρθηκαν αστραπιαία. Τη στιγµή που κάλυπτε µόνος την 

υποχώρηση, ο οµαδάρχης  Θεόδωρος Κουλίτσος, τραυµατίστηκε σοβαρά: «Ο πόνος 

στο χέρι τροµερός, αβάσταχτος. Έγειρε το κορµί και τότε, µια άλλη σφαίρα ήρθε στο 

πίσω µέρος του κεφαλιού. Έπεσα κάτω, το αίµα άρχισε να τρέχει παντού και σε λίγο 

ήρθαν οι µπουραντάδες και δύο Γερµανοί. Ο ένας έβγαλε το πιστόλι του και µε 

πυροβόλησε, σαν χαριστική βολή...Η σφαίρα µε βρήκε στο σαγόνι κι εγώ 

εξακολουθούσα να είµαι ζωντανός και να σκέφτοµαι…Περνάει ένα φορτηγό που 

µάζευε πτώµατα για να τα πάνε στο Γ’ Νεκροταφείο. Εγώ όµως κουνούσα το δεξί µου 

χέρι, σηµάδι ότι ήµουνα ζωντανός…»422     

                                                 
420 Μακρής, σ. 61 
421 Μακρής, σ. 62-63. 
422 Κουλίτσος Θεόδωρος, Αναµνήσεις, χ.χ. 
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Στις 17.30 οι δυνάµεις των Ευζώνων και το Μηχανοκίνητο αποσύρθηκαν από 

την Καισαριανή, κυριολεκτικά πάνω στην ώρα, αφού, «σε δέκα λεπτά δεν θα είχαµε 

να ρίξουµε ούτε σφαίρα…»423. Τα τραύµατα της συνοικίας ήταν σηµαντικά: 

σκοτώθηκαν τρεις µαχητές, τραυµατίστηκαν έξι και αιχµαλωτίστηκαν πέντε. Από 

αυτούς οι τέσσερις (της οµάδας του ΚΟΒάρχη Βασίλη) εκτελέστηκαν, ενώ ο 

Θεόδωρος Κουλίτσος µεταφέρθηκε υπό γερµανική επιτήρηση στο ∆ηµοτικό 

Νοσοκοµείο «Ελπίς» όπου και παρέµεινε ως την Απελευθέρωση ως «ιατρικό 

θαύµα»424. Ένας αστυφύλακας του Μηχανοκίνητου σκοτώθηκε και τραυµατίστηκαν 

σοβαρά τρεις ακόµα αστυφύλακες και ένας υπαστυνόµος425 Σκοτώθηκε επίσης ο 

επικεφαλής της οµάδας της Ειδικής, ενωµοτάρχης Γιώργος Κωνσταντόπουλος από 

ριπή αυτοµάτου όπλου426. Η υπερβολική εκτίµηση των ΕΛΑΣιτών για 26 Τσολιάδες 

νεκρούς και 36 τραυµατίες δεν τεκµηριώνεται, σίγουρα όµως υπήρχαν νεκροί 

ταγµατασφαλίτες427. Κατά τη διάρκεια των συµπλοκών, πολλά σπίτια στην 

Καισαριανή λεηλατήθηκαν και οι ένοικοί τους κακοποιήθηκαν, σε γενικές όµως 

γραµµές, οι κατοχικές δυνάµεις απέτυχαν να επιβληθούν στις οδοµαχίες. 

Το τελευταίο δεκαήµερο ο πόλεµος γενικεύθηκε µε αφορµή την απόφαση του 

ΕΑΜ Αθήνας να κηρύξει παναθηναϊκή-πανεργατική απεργία στα πλαίσια της 

εκστρατείας διαφώτισης για το σχηµατισµό της ΠΕΕΑ, τις εκλογές για το Εθνικό 

Συµβούλιο αλλά και τα φηµολογούµενα σχέδια επιστράτευσης για τα Τάγµατα 

Ευζώνων. Η αλληλοϋποστήριξη των συνοικιών είχε αναπτυχθεί τόσο υποδειγµατικά 

που σύντοµα οι επιτιθέµενοι γίνονταν αµυνόµενοι. Στις 23 Απριλίου, οι Εύζωνοι 

επιτέθηκαν µε φιλοδοξίες στις συνοικίες Άγιο Ιωάννη, Νέο Κόσµο και Κατσιπόδι 

αλλά σύντοµα βρέθηκαν να πολεµούν µε όλη τη διαθέσιµη δύναµη ενόπλων του 

ΕΛΑΣ από Φάληρο µέχρι Γούβα. Την άλλη µέρα, η πάνδηµη κηδεία του διµοιρίτη 

Χρήστου Φερεσιάδη (Χάρη) που σκοτώθηκε σε συµπλοκή στην Καλλιθέα, 

εξελίχθηκε σε νέα αιµατοχυσία. Μια οµάδα 7 µαχητών του Ι/1 Τάγµατος Νέας 

Σµύρνης που έπαιρναν µέρος στην περιφρούρηση της κηδείας από την µεριά του 

νεκροταφείου Φαλήρου, εξουδετερώθηκε από γερµανικό τµήµα που κινήθηκε 

                                                 
423 Μακρής, σ. 64 
424 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θεόδωρου Κουλίτσου, ΕΛΑΣ Καισαριανής. 
425 ΦΕΚ 122 Γ’/9.6.1944. Η κυβέρνηση προήγαγε επ’ ανδραγαθία 63 αστυφύλακες και 11 
αξιωµατικούς του Μηχανοκίνητου για τη «σοβαράν συµπλοκήν µετ’ ενόπλων αναρχικών εν 
Καισαριανή την 21-4-1944» // Αρχείο Ληξιαρχείου Αθηνών, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Πέτρου 
∆αµίγου (375/Β/1944), Γεώργιου Κωνσταντόπουλου (372/Β//1944)  
426 ∆ράσις της Χωροφυλακής..., σ. 47 // ∆ασκαλάκης, σ. 178 
427 Σύµφωνα, µε τον κατοχικό Τύπο εκείνη την ηµέρα έχασαν τη ζωή τους δύο άνδρες των Ταγµάτων, 
χωρίς όµως να δίνονται πληροφορίες για τις συνθήκες θανάτου τους (Καθηµερινή, 27.4.1944)  
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αθόρυβα από το πίσω µέρος του περιβόλου. Τρεις άνδρες αιχµαλωτίστηκαν για να 

καταλήξουν στα γερµανικά στρατόπεδα, οι άλλοι τέσσερις θερίστηκαν στην 

προσπάθειά τους να διαφύγουν τρέχοντας µέσα από τα σπαρµένα χωράφια. Αξίζει να 

σηµειωθεί πως ο µεγαλύτερος από αυτούς, ο οµαδάρχης Νίκος ∆ανιηλίδης, ήταν 

µόλις 17 ετών428  

 

Το «Κάστρο του Υµηττού» (29.4.1944) 

 

  Μια βδοµάδα αργότερα, τα ξηµερώµατα της 29ης Απριλίου, οι κάτοικοι της 

Γούβας και του Υµηττού αναστατώθηκαν από φωνές και πυροβολισµούς στην οδό 

Αγραίων, στην περιοχή της Γούβας. Σύντοµα µαθεύτηκε πως µονάδες του 

Μηχανοκίνητου, Εύζωνοι και µικρή δύναµη Γερµανών είχαν µπλοκάρει σε ένα µικρό 

σπιτάκι τρεις ενόπλους. Το µπλόκο δε µπορούσε να είναι πιο εύστοχο: Το σπιτάκι 

αυτό είχε γίνει πρόσφατα µια από τις δύο µεγάλες αποθήκες οπλισµού του ΙΙ 

Τάγµατος Βύρωνα-Γούβας και από το προηγούµενο βράδυ είχαν καταλύσει σε αυτό ο 

διοικητής και υπεύθυνος οπλισµού της διµοιρίας ΕΛΑΣ Υµηττού, ∆ηµήτρης Αυγέρης 

και οι νεαροί µαχητές Κώστας Φολτόπουλος και Θάνος Κιοκµενίδης οι οποίοι, χωρίς 

ελπίδα διαφυγής, αντιστάθηκαν χρησιµοποιώντας τον οπλισµό της αποθήκης –αρκετά 

Mannlicher, αυτόµατα Sten και περίστροφα και πολλές ιταλικές χειροβοµβίδες. Η 

απελπισµένη αλλά ηρωική άµυνα κράτησε αρκετές ώρες429. Όταν σίγησαν τα πυρά, 

το σπιτάκι ήταν διάτρητο, οι τοίχοι και το πάτωµα είχαν ίχνη εµπρησµού ενώ τα 

                                                 
428 Οι άλλοι τρεις νεκροί ήταν οι ∆ηµήτρης Ιατρόπουλος (15 ετών), Γιάννης Καζαναράκης (16ετών) 
και Κωνσταντίνος Τόλης (17 ετών), όλοι τους άπειροι σε µάχες. Ο Καζαναράκης ήταν γιος 
συνταγµατάρχη της Χωροφυλακής, στοιχείο που χρησιµοποιήθηκε στους Γερµανούς ως δικαιολογία 
για το πιστόλι Μπράουνινγκ που βρέθηκε πάνω του, για να αποφευχθούν τα αντίποινα, όπως και έγινε. 
Οι τρεις αιχµάλωτοι ΕΛΑΣίτες, Γιώργος Παπαγγελάκης, ∆ηµήτρης Παπαδόπουλος και Στράτος 
Κούκουλας, αφού πρώτα υποχρεώθηκαν να ανοίξουν τους τάφους των συµµαχητών τους, 
φυλακίστηκαν και εκτοπίστηκαν σε στρατόπεδα της Γερµανίας (Κυριακιδης Γιάννης, 
Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας. Νέα Σµύρνη-Φάληρο 1941-1945. Νέα Σµύρνη 1983, σ. 385-391 // 
Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Στέλιου Ζαµάνου, ΕΛΑΣ Παλαιού Φαλήρου. 
429 Για την πιο κοντινή στα γεγονότα περιγραφή, βλ. «Ο ένδοξος θάνατος τριών Ελασιτών στη Γούβα». 
Ο Απελευθερωτής, 17.5.1944. Στο ίδιο φύλλο δηµοσιεύτηκε ειδική ηµερήσια διαταγή του Α’ Σώµατος 
Στρατού του ΕΛΑΣ: «Ούτω ο διµοιρίτης Αυγέρης ∆ηµ. και οι µαχηταί Φωτόπουλος Κώστας και 
Κουµενίδης Θάνος την 28/4/44 εκεί εις τον οικίσκον της Γούβας έστησαν λαµπρόν ηρώον δόξης....Το 
ολοκαύτωµα αυτό των άξιων και υπερόχων αυτών µαχητών του ΕΛΑΣ της Αθήνας πυρσός πατριωτισµού 
πυρπολεί τις ψυχές του στρατού και του λαού της Αθήνας µας τις µέρες αυτές...Αιώνια η µνήµη των τριών 
ανδρείων και άξιων παιδιών της Ελλάδας µας...Συναγωνισταί Εκδίκηση! Θάνατος στους 
γερµανοβούλγαρους εισβολείς. Θάνατος στους Προδότες και τους Γερµανοτσολιάδες οργανά τους. Ζήτω 
το Έθνος. Ζήτω το ΕΛΑΣ. Ζήτω η ΠΕΕΑ, οδηγός του Εθνικού Απελευθερωτικού µας Αγώνα». Να 
σηµειωθεί πως η περιγραφή της µάχης είναι αυτούσιο το κείµενο της αναφοράς του καπετάνιου του ΙΙ 
Τάγµατος στο Σύνταγµα (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιάννη Κυριακίδη)  
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πτώµατα των µαχητών που εκτέθηκαν στο δρόµο σε κοινή θέα, έφεραν τραύµατα σε 

κεφάλι και θώρακα και κακώσεις από έκρηξη, πιθανότατα χειροβοµβίδας430  

Η ηρωικότερη ως τότε στιγµή του ΕΛΑΣ Αθήνας, που απαθανατίστηκε από 

την αντιστασιακή λογοτεχνία ως «Κάστρο του Υµηττού»431, είχε και στοιχεία 

αστυνοµικού δράµατος: Η ηγεσία του ΙΙ Τάγµατος και η ΟΠΛΑ Υµηττού 

αναζητούσαν επίµονα τους ενόχους του «καρφώµατος» της αποθήκης που αρχικά 

χρεώθηκε σε ακριτοµύθιες των ίδιων των µαχητών, αργότερα ανακρίθηκαν ΕΛΑΣίτες 

της διµοιρίας που είχαν διανυκτερεύσει εκεί τις προηγούµενες µέρες αλλά τελικά οι 

υποψίες στράφηκαν στην ιδιοκτήτρια του σπιτιού, Ανίτα Νάστα το γένος Αντωνίου. 

Παρά τις αµφιβολίες, η γυναίκα εκτελέστηκε µαζί µε έναν άνδρα µε το επίθετο 

Κούτουλας ο οποίος δούλευε στου Μαλτσινιώτη και συµµετείχε µαζί µε τον αδελφό 

του Φολτόπουλου (επίσης ΕΛΑΣίτη) στη µεταφορά των όπλων προς το σπίτι432  

 

Αν και µε εξαντληµένα πυροµαχικά και απώλειες, ο ΕΛΑΣ βγήκε  

ενισχυµένος από τις παραπάνω µάχες. Είχε εµπεδώσει την εδαφική του κυριαρχία και 

είχε ανατρέψει κάθε σχέδιο των Ταγµάτων να αποκτήσουν έστω υποτυπώδη 

ερείσµατα στις ανατολικές συνοικίες. Επίσης είχε παρέλθει ανεπιστρεπτί η περίοδος 

χάριτος για τους άνδρες των Ταγµάτων που δεν είχαν τίποτε να ελπίζουν σε 

περίπτωση αιχµαλωσίας, όπως φάνηκε στις 9 Απριλίου, όταν µια περίπολος συνέλαβε 

τρεις από αυτούς σε µια ταβέρνα στα Νέα Σφαγεία433Για όλους τους παραπάνω 

λόγους, τα γεγονότα του Απριλίου ενηλικίωσαν απότοµα το µύθο των «συνοικιών-

                                                 
430 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου ∆ηµήτριου Αυγέρη 
Κωνσταντίνου Φολτόπουλου (417/Β/1944), ∆ηµητρίου Αυγέρη (418/Β/1944), Αθανασίου Κιοκµενίδη 
(419/Β/1944) // Μαρτυρία Λευτέρη Τσεκουρακη. Το Κάστρο του Υµηττού. Έκδοση του ∆ήµου 
Υµηττού, Αθήνα 1997, σ. 25-30.   
431 Νέα Γενιά, αρ. 49/5.5.1945, σ. 11  
432 Αδηµοσίευτη γραπτή µαρτυρία Γιάννη Κυριακίδη // Αδηµοσίευτη γραπτή µαρτυρία Χρήστου 
Φολτόπουλου // Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, Επιστολή ∆ηµήτρη Βαλιµίτη προς ΠΕΑΕΑ Υµηττού, 
30.9.1997. Ο αδελφός του Φολτόπουλου ήταν µάλλον υπεράνω πάσης υποψίας ενώ και οι άλλοι 
ΕΛΑΣίτες αποκλείστηκαν δια της εις άτοπον. Μετά από µέρες έρευνας, η ΟΠΛΑ ειδοποίησε µε 
σηµείωµα τα στελέχη του ΕΛΑΣ Υµηττού πως «Γνωρίζουµε µε απόλυτη βεβαιότητα πως η προδοσία 
δεν έγινε από εµάς. Συνεχίστε τον Αγώνα χωρίς φόβο πως υπάρχει προδότης µεταξύ µας. Από δω και 
πέρα είναι δουλειά της ΟΠΛΑ». Είναι πολύ ενδιαφέρον πως η εκτέλεση της Ανίκας Νάστα παρέµεινε 
και παραµένει µέχρι σήµερα κάτω από ένα πέπλο σιωπής επειδή προερχόταν από µια από τις 
εξέχουσες αγωνιστικές οικογένειες της Εύβοιας µε νεκρούς στην Κατοχή και τον Εµφύλιο 
(Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιάννη Κυριακίδη) 
433 Σούτος ∆ηµήτρης, Συµβολή των Ταυριωτών…, σ. 213-214. Το περιστατικό διασταυρώνεται µε τον 
κατοχικό Τύπο που κάνει λόγο για «τιµωρία τριών καθαρµάτων στα Νέα Σφαγεία» (Ο Απελευθερωτής, 
19.4.1944) και τα ληξιαρχικά αρχεία που κατέγραψαν την ίδια µέρα το φόνο τριών Ευζώνων [Αρχείο 
Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου ευζώνων Παπαϊωάννου Κωνσταντίνου 
(318/Β/1944), Τσακουνάκη Ιωάννη (319/Β/1944), Γεωργίου ∆ηµητρίου (320/Β/1944)]  
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κάστρων της λευτεριάς» που «πρέπει να είναι έτοιµα να αντισταθούν και να 

πολεµήσουν»434  

Λόγω των απωλειών και των λιποταξιών που προκάλεσε η Συµφωνία του 

Λιβάνου435, ο Μάιος ήταν µήνας αναδίπλωσης για το 1ο Σύνταγµα Ευζώνων –το 

οποίο δεν πραγµατοποίησε καµία επιθετική επιχείρηση. Αυτό δε σήµαινε πως ο 

ιδιότυπος αθηναϊκός ανταρτοπόλεµος δε συνεχιζόταν µε αµείωτη ένταση στις 

συνοικίες. Στις 6 Μαίου, σε ανταλλαγή πυροβολισµών µε οµάδα συνεργατών στη 

διασταύρωση Κωνσταντινουπόλεως και ∆ηµαρχείου στο Αιγάλεω, τραυµατίστηκε 

θανάσιµα ο 23χρονος Χαράλαµπος Παπαλέξης, ένα από τα στελέχη του τοπικού 

ΕΛΑΣ µε ενδεχόµενη ανάµιξη στην ΟΠΛΑ436  Στις 8 Μαΐου, µια πενταµελής οµάδα 

από µαχητών από Παγκράτι και Βύρωνα µε επικεφαλής τον οµαδάρχη της ΟΠΛΑ, 

Βαγγέλη Μαρτάκη (Μαύρο) επιτέθηκε µε αυτόµατα και πιστόλια στο Θ’ Αστυνοµικό 

Τµήµα του Βύρωνα απαιτώντας την αποφυλάκιση δύο µαχητών που είχαν συλληφθεί 

από αστυφύλακες την προηγούµενη437. Στη σφοδρή σύγκρουση, ένας αστυφύλακας 

σκοτώθηκε και ένας άλλος τραυµατίστηκε ενώ οι Γερµανοί θεώρησαν αυτή την 

πρώτη πολιορκία αστυνοµικού τµήµατος σαν απόδειξη ότι «ο Βύρωνας είχε 

αποκλειστεί από τους κοµµουνιστές»438 Το ίδιο βράδυ, και αφού είχε λήξει ένα 

τοπικό «χτένισµα» των Ευζώνων, βρέθηκε σε µια έκταση στον Υµηττό το πτώµα ενός 

ταγµατασφαλίτη µε κοµµένο λαιµό439. Η φωτογραφία της σήµανσης και τα στοιχεία 

του κυκλοφόρησαν στις εφηµερίδες ως οπτική απόδειξη «των έργων και των ηµερών 

της ΕΑΜ»440 Στις 22 Μαΐου, στην Κοκκινιά, µια οµάδα της ΟΠΛΑ παρακολουθούσε 

στη στάση των λεωφορείων έναν οπλίτη των Ταγµάτων που είχε έρθει ένστολος µε 

άδεια από την Πελοπόννησο. Τη στιγµή της σύλληψης εµφανίστηκε ένας Γερµανός 

της Στρατονοµίας και επακολούθησε συµπλοκή κατά την οποία τραυµατίστηκε 

                                                 
434 Ο Απελευθερωτής, 17.5.1944. 
435 Σύµφωνα µε το ΕΑΜ, περίπου 280 Τσολιάδες εγκατέλειψαν «το αντεθνικό σώµα» µέσα στο Μάιο 
(Ο Απελευθερωτής, 15.6.1944) 
436 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Χαράλαµπου Παπαλέξη 
(451/Β/1944) // Μιχιώτης Στέφ. Νίκος, Χρέος Τιµής. Αθήνα 2001, σ. 19 // ΓΑΚ, Αρχείο Α’ 
Κακουργιοδικείου Αθηνών, συνεδρίαση 24ης Απριλίου 1947 (αρ. 29-31), καταθέσεις Ιωάννη 
Παπαλέξη, Αθανασίου Παπαδόπουλου 
437 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη ∆ηµήτρη Βαλιµίτη, ΕΛΑΣ Παγκρατίου. 
438 Η Καθηµερινή, 13.5.1944 // NA-RA, T 314-Roll 1542, Fernschreiben von LXVIII an Okdo H.Gr.E, 
9.5.1944. 
439 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου εύζωνα Ελευθέριου Φιντίκη 
(458/Β/1944) // Η Καθηµερινή, 13.5.1944. 
440 Η Καθηµερινή, 13.5.1944. 
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σοβαρά στην πλάτη ο αρµένιος µαχητής Αντώνης Ιωσηφίδης, που υπέκυψε µετά από 

µερικές ηµέρες σε νοσοκοµείο των Αµπελοκήπων441  

 

Η κατάσταση στις δυτικές συνοικίες (Μαίος-Ιούνιος 1944) 

  

Το Μάιο σηµειώθηκε µετατόπιση του κέντρου βάρους στις δυτικές συνοικίες 

όπου η ένοπλη δράση παρέµενε σε εµβρυακό στάδιο σε σχέση µε τις νότιες και 

νοτιανατολικές γειτονιές. Στη ζώνη της «πρώτης γραµµής» –στις συνοικίες 

Μεταξουργείο, Κολωνό και Σεπόλια –η παρουσία του ολιγάριθµου ΕΛΑΣ 

εξαντλούνταν σε περιφρουρήσεις συνεργείων αφού, πιεσµένοι από τα τοπογραφικά 

δεδοµένα (µικρή απόσταση από το κέντρο, ανυπαρξία ανοιχτού χώρου για γρήγορη 

υποχώρηση) οι µαχητές βρίσκονταν σε συνεχή κίνηση έχοντας να αντιµετωπίσουν 

την ασφυκτική παρουσία της Ειδικής Ασφάλειας που διέθετε οργανωµένες οµάδες 

και πληροφοριοδότες από τις Τρεις Γέφυρες µέχρι το Μεταξουργείο και την Πλατεία 

Βάθη. Στα τέλη Απριλίου, ο νέος καπετάνιος του τοπικού 4ου Συντάγµατος, Γιώργος 

Τσαπόγας, προερχόµενος από το πόστο του Γραµµατέα της ΕΠΟΝ Νέας Σµύρνης, 

έφερε µια νέα επιθετική πνοή –προσανατολισµό µε τον οποίο συµφώνησαν και τα 

κοµµατικά στελέχη– αναπληρώνοντας την έλλειψη ανδρών µε την εφευρετικότητα. 

Ένα πρωί του Μαΐου, ένα φορτηγό πέρασε µε µεγάλη ταχύτητα µπροστά από το 

αρχηγείο του Μηχανοκίνητου στη γωνία Αχαρνών και Αβέρωφ και οι δύο επιβάτες 

του –ο ίδιος ο Τσαπόγας και ο γραµµατέας της Αχτίδας– πέταξαν χειροβοµβίδες στα 

σταθµευµένα οχήµατα του προαυλίου προξενώντας τους αρκετές ζηµιές442 Στις 14 

Μαΐου έγινε η πρώτη αιµατηρή σύγκρουση µε απόσπασµα της Ειδικής κοντά στην 

Ακαδηµία Πλάτωνος στον Κολωνό µε αρκετές εκατέρωθεν απώλειες443  ∆έκα µέρες 

αργότερα, άλλη µια συµπλοκή κοντά στις Τρεις Γέφυρες κατέληξε στο θάνατο του 

µαχητή ∆ηµήτριου Αιγηνήτη, αδελφού του διοικητή του 4ου Συντάγµατος, 

ταγµατάρχη Αιγηνήτη, τον θάνατο ενός χωροφύλακα και τον τραυµατισµό δύο 

άλλων444 Στις 5 και 6 Ιουνίου, νέες απώλειες σηµειώθηκαν σε Ακαδηµία Πλάτωνος, 

Σεπόλια και Άγιο Γεώργιο, όταν ένα ανώνυµο τηλεφώνηµα ενηµέρωσε τη ∆ιοίκηση 

                                                 
441 ΑΣΚΙ, Αρχείο Ε∆Α, Φ=26/3/15. Γραπτή µαρτυρία Ηλία Μεταξά, υπεύθυνου τοµέα Κέντρου 
Κοκκινιάς της ΟΠΛΑ, 3φ, χ.χ. // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θ.Ξ., ΟΠΛΑ Κοκκινιάς. 
442 Βιντεοσκοπηµένη συνέντευξη Γιώργου Τσαπόγα, καπετάνιου 4ου Συντάγµατος ΕΛΑΣ // 
Μπαρτζιώτας, Αδούλωτη Αθήνα..., σ. 270. 
443 ∆ράσις της Χωροφυλακής..., σ. 49 // Μπαρτζιώτας, Αδούλωτη Αθήνα..., σ. 268.  
444 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου ∆ηµητρίου Αιγηνήτη 
(36/Θ/1944) // ∆ράσις της Χωροφυλακής...,σ. 49 
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της Ειδικής για µαζικές συλλήψεις πολιτών από «αναρχικούς» µέσα στον 

κινηµατογράφο «Μποέµ». Αν και λείπουν περισσότερες πληροφορίες, η επίσηµη 

εκδοχή της χωροφυλακής αναφέρει «ενέδρα από 350 ωπλισµένους κοµµουνιστές του 

ΕΑΜ και της ΟΠΛΑ», η οποία κατέληξε στο θάνατο ενός χωροφύλακα και αρκετών 

«κοµµουνιστών», ανάµεσα στους οποίους φαίνεται πως ήταν και ο έφεδρος 

ανθυπολοχαγός Νίκος Ροίδης, φοιτητής και καπετάνιος του ΙΙ/4 Τάγµατος Σεπολίων 

ο οποίος σκοτώθηκε σε συµπλοκή στο Λόφο Σκουζέ445. Η µεταφορά όπλων και 

πυροµαχικών σκόνταφτε πάνω στην πυκνότητα των περιπολιών. Τη νύχτα της 14ης 

Ιουνίου µια περίπολος της Ειδικής στον Κολωνό έπεσε πάνω σε ΕΛΑΣίτες που 

µετέφεραν όπλα µε χειράµαξα και κάλεσε ενισχύσεις. Στην αιµατηρή συµπλοκή που 

ακολούθησε, ένας µαχητής έχασε τη ζωή του και ένας πιάστηκε αιχµάλωτος ενώ τα 

όπλα κατασχέθηκαν446 Μετά από λίγες µέρες (20 Ιουνίου) µια απόπειρα της ΟΠΛΑ 

εναντίον του στρατηγού της Χωροφυλακής, Στέλιου Παπαδογρηγοράκη στην οδό 

Προδίκου στο Γκάζι, την ώρα που επέβαινε στο αυτοκίνητό του, απέτυχε. Η µη 

ευχέρεια κινήσεων είχε σαν αποτέλεσµα η ένοπλη δράση στο δυτικό κοµµάτι της 

πόλης να µην ξεπεράσει ποτέ το επίπεδο του πολέµου φθοράς µε την Ειδική 

Ασφάλεια.  

Στο τέλος του µήνα χτυπήθηκε και το Περιστέρι. Σε αυτή την λαϊκή 

«εργατοσυνοικία» των 20.000 κατοίκων, ο ΕΛΑΣ παρέτασσε εκείνο το διάστηµα 

θεωρητικά δύο λόχους –ο ένας από τους εργάτες του λιγνιτωρυχείου– και στελέχωση 

τάγµατος (ΙΙΙ Τάγµα Περιστερίου του 4ου Συντάγµατος) αλλά στην ουσία δε διέθετε 

περισσότερους από 30-40 ενόπλους που ως παράνοµοι, αποτελούσαν το «µόνιµο 

αντάρτικο» στη συνοικία. Είχαν προηγηθεί αψιµαχίες µε χωροφύλακες στις αρχές 

Ιουνίου, όταν το πρωί της 28ης (ή 30ης) Ιουνίου έγινε εκκαθαριστική επιχείρηση από 

απόσπασµα της Ειδικής Ασφάλειας, πιθανότατα και από τα Τάγµατα Ευζώνων. Τα 

πρώτα πυρά άρχισαν ασυντόνιστα, στην περιοχή της Παλιάς Αγοράς, κοντά στον 

κινηµατογράφο «Ορφέα» και µετά από λίγο έφτασαν ενισχύσεις από το Λόχο του 

Ανθρακωρυχείου που είχε ξεθάψει το µόνιµο οπλισµό –δέκα αραβίδες και λίγες 

χειροβοµβίδες– από το νεκροταφείο των Αγίων Θεοδώρων. Χωρισµένοι σε οµάδες 

των 3, οι µαχητές άρχισαν να κατηφορίζουν προς τα κεντρικά σηµεία της συνοικίας 

και η µάχη γενικεύτηκε σε όλη την έκταση της Παλιάς Αγοράς, ενώ έφταναν 
                                                 
445 ∆ράσις της Χωροφυλακής..., σ. 50 // ∆ασκαλάκης, Ιστορία..., σ. 178 // Έπεσαν για τη Ζωή..., τ. 4δ, σ. 
205 // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου Νικου Ροίδη (124/Θ/1944), 
χωροφύλακα Ειδικής Ασφάλειας Αγγελικόπουλου ∆ηµήτριου (135/Θ/1944)   
446 ∆ράσις της Χωροφυλακής..., σ. 50. 
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ενισχύσεις από χωροφύλακες και το Μηχανοκίνητο. Στην οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, 

µια οµάδα προσπαθεί να φτάσει στον τραυµατία Βασίλη Αλαγιάννη ο οποίος είχε 

αλλά εµποδίζεται από πυκνά πυρά Τσολιάδων. «Οι σφαίρες της αραβίδας του λοχαγού 

τελείωσαν. Εγώ ήµουν στην απέναντι γωνία, έριξα το αυτόµατο που είχα στο λοχαγό να 

µε καλύψει και µε ένα πήδηµα βρέθηκα κοντά του. Φτάνοντας στη γωνία Μ. 

Αλεξάνδρου που ήταν και ο µόνος δρόµος διαφυγής, είδα να κατεβαίνουν τσολιάδες. 

Αµέσως φώναξα [στο λοχαγό] αλλά τον είδα να πέφτει κάτω»447. Εκτός από το λοχαγό 

Παναγιώτη Τζιλβέ, σκοτώθηκε και ο Βασίλης Αλαγιάννης, παράνοµος από το 

Παγκράτι που εκτελέστηκε τραυµατίας και δύο νεαρά κορίτσια που έχασαν τη ζωή 

τους από αδέσποτες448 Λίγες µέρες αργότερα εγκαταστάθηκε µόνιµη φρουρά από 

Εύζωνους στο Ανθρακωρυχείο. Ο ΕΛΑΣ Περιστερίου είχε χάσει την πρώτη µάχη. 

  

Μεγάλη µάχη στην Καισαριανή (15-16.6.1944)  

  

10 Ιουνίου, ώρα 9 το πρωί. Μια περίπολος του ΕΛΑΣ στα Κουπόνια µε 

επικεφαλής το διµοιρίτη Νίκο Μαραµπότα πλησιάζει τρεις άγνωστους άνδρες µε 

πολιτικά που περπατούν στο δρόµο, για έλεγχο ταυτοτήτων. Εκείνοι τράπηκαν 

αµέσως σε φυγή και κατέφυγαν σε ένα παντοπωλείο τραβώντας πιστόλια. Μετά από 

ρίψη χειροβοµβίδας, οι δύο σκοτώθηκαν και ο τρίτος αιχµαλωτίστηκε. Στην 

ανάκριση αποκάλυψε πως ανήκε στα Τάγµατα, όπως και οι δύο άλλοι, και έδωσε την 

πολύτιµη πληροφορία πως στις 15 Ιουνίου επρόκειτο να πραγµατοποιηθεί µεγάλη 

επίθεση στην Καισαριανή449.  Η πληροφορία ήταν θετική. Στις 15 Ιουνίου το 

απόγευµα –και όχι το πρωί για λόγους αιφνιδιασµού–, η  Καισαριανή κυκλώθηκε από 

τέσσερις κατευθύνσεις (Ιλίσια-Ζωγράφου, υψώµατα Υµηττού, Παγκράτι και άλσος 

Κουπονίων) από ισχυρές δυνάµεις Ευζώνων και το Μηχανοκίνητο. Εκείνες τις µέρες 

τα τάγµατα Καισαριανής και Βύρωνα παρέτασσαν µε υπερπροσπάθεια 200 µαχητές, 

ήταν όµως καλύτερα εξοπλισµένα σε αυτόµατα όπλα λόγω ανανέωσης του οπλισµού. 

                                                 
447 Παπαχριστόπουλος Ευγένιος, «Από τον αγώνα του ΕΛΑΣ της Αθήνας». Εθνική Αντίσταση τχ. 40 
(Μάης 1984), σ. 69-70. 
448 Σφακιανάκης, Περιστέρι..., σ. 151 // Η επίσηµη ιστορία της Χωροφυλακής η οποία χρεώνει τη 
διεξαγωγή της µάχης εξ’ ολοκλήρου στην Ειδική Ασφάλεια, κάνει λόγο για «200 ένοπλους 
κοµµουνιστές» οι οποίοι άφησαν 10 νεκρούς και πολεµικό υλικό έναντι ενός χωροφύλακα τραυµατία 
(∆ράσις της Χωροφυλακής...., σ. 51) 
449 Μακρής, σ. 90 // Κατά πάσα πιθανότητα, ο Μακρής κάνει λάθος στην ηµεροµηνία –σωστή είναι η 
13η Ιουνίου– ενώ οι δύο νεκροί ανήκαν στην Ασφάλεια και όχι στα Τάγµατα (ΓΑΚ, Αρχείο Β’ 
Κακουργιοδικείου Πειραιώς, συνεδρίαση 4ης Ιουνίου 1947 (αρ. 7-13), κατάθεση Ιωάννη Ελευθερίου) 
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Κατανοώντας την αξία του γοήτρου, η ηγεσία του ΕΛΑΣ έδινε σαφή διαταγή «οι 

παράγκες της Καισαριανής να γίνουν ένα καινούριο κάστρο του Υµηττού»450.  

 Η µάχη ξεκίνησε στον Άγιο Νικόλαο, στα πρώτα φυλάκια. Οι επιτιθέµενοι 

έφτασαν στα πρώτα σπίτια στη Φορµίωνος-Φιλολάου επιχειρώντας να εισβάλλουν 

στην Καισαριανή και από το Παγκράτι αλλά καθηλώθηκαν από τους εκεί αντάρτες. 

Αδυνατώντας να πλησιάσουν τις παράγκες, οι Εύζωνοι επιχείρησαν να κόψουν τη 

συνοικία στα δύο καταλαµβάνοντας την κεντρική λεωφόρο (Βασιλέως 

Κωνσταντίνου) σε όλο το µήκος της και χρειάστηκαν πολλές ώρες µάχης µε τη 

διλοχία της Καισαριανής για να επιτευχθεί ο σκοπός. Οι δυνάµεις του ΕΛΑΣ 

χωρίστηκαν· η διοίκηση µε 60 άνδρες αποκλείστηκαν στη συνοικία και έκαναν 

«λούφα» ενώ όσοι βρέθηκαν υποχωρώντας πάνω από το νεκροταφείο διέρρευσαν 

προς τον Καρέα και το «φυσικό οχυρό» της Νέας Ελβετίας, ενώ µια οµάδα µε 

επικεφαλής τον νεαρό Γραµµατέα της ΚΟΒ Καισαριανής, Άρη ∆αυλάκο (Απόλλωνα) 

στράφηκε ευθεία προς τα υψώµατα παρά τη γενική κατεύθυνση να µην 

χρησιµοποιείται ο Υµηττός που, λόγω της εκτεταµένης υλοτόµησης του 1941/2, δεν 

παρείχε αρκετή κάλυψη451. Τα πυρά είχαν σταµατήσει µετά τα µεσάνυχτα, οι 

ταγµατασφαλίτες όµως βρίσκονταν ακόµα στην Καισαριανή. Τα ξηµερώµατα 

ακούστηκαν παρατεταµένες ριπές από τα υψώµατα. Ήταν το τέλος της οµάδας του 

∆αυλάκου. Λίγη ώρα αργότερα, µια οµάδα ταγµατασφαλιτών διέσχιζε τον κεντρικό 

δρόµο µαζί µε έναν τραυµατισµένο ΕΛΑΣίτη φωνάζοντας θριαµβευτικά πως είχαν 

εξοντωθεί όλοι οι αντάρτες. Όταν οι επιδροµείς αποσύρθηκαν, οι κάτοικοι βρήκαν 

τους έξι µαχητές στο ύψωµα «Αστέρι» µέσα σε λίµνες αίµατος: Άρης ∆αυλάκος, 

Σωτήρης Βενιέρης, Πρόδροµος Αδραµίτογλου, Ανδρέας Κρυσταλλάκος, Μενεγάκης 

και Νικος Νταλιάνης452. Ο τραυµατίας Στέφανος Τσάφος εκτελέστηκε αργότερα 

στους στρατώνες του Γουδή, ανεβάζοντας το σύνολο των απωλειών του Τάγµατος 

Καισαριανής σε 10 αξιωµατικούς και µαχητές453. Ο οµαδικός θρήνος για τους 

νεκρούς που µεταφέρθηκαν στα χέρια και τάφηκαν µε τιµές στο νεκροταφείο της 

Καισαριανής, εξελίχθηκε σε δυναµική συγκέντρωση των κατοίκων που έκλεισαν τα 

                                                 
450 Μακρής, σ. 95. 
451 Μακρής, σ. 98-99 // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θεόδωρου Κουλίτσου // Μαρτυρία Στέλιου 
∆ιαµαντόπουλου. Στο: Χαραλαµπίδης Μενέλαος, Η Καισαριανή στην Πόλεµο. Εµπειρία της Κατοχής 
και της Αντίστασης. Μεταπτυχιακή εργασία στο Τµήµα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του 
Πανεπιστηµίου Αθηνών. Αθήνα 2004, σ. 100-101. 
452 Μακρής, σ. 101. 
453 Μακρής, σ. 102. 
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µαγαζιά τους σε ένδειξη πένθους και αλληλεγγύης στον ΕΛΑΣ454 Παρά την 

υπεροπλία και την αριθµητική τους υπεροχή, οι ταγµατασφαλίτες δε συνέλαβαν 

οµήρους αλλά, ακόµη κι αν το έκαναν, τα αισθήµατα του κόσµου δεν θα µπορούσε 

να είναι περισσότερο εχθρικά.  

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

ΤΟ ΜΑΤΩΜΕΝΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ 

 (ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1944) 

 

«Το επάγγελµα του εργολάβου Γραφείου Κηδειών  
θεωρείται κεκορεσµένον εις την  

περιφέρειαν της πόλεως Αθηνών» 
 

Κανονιστικό ∆ιάταγµα. (ΦΕΚ 188 Α’/8.9.1944) 
 

Μπλόκα και αντεκδικήσεις 

 

∆έκα ηµέρες µετά τη µάχη της 16ης Ιουνίου, η ώρα έφτασε και για τη συνοικία 

που προφύλασσε τα νώτα της Καισαριανής. Τα ξηµερώµατα της 27ης Ιουνίου η 

συνοικία του Ζωγράφου κυκλώθηκε από τα Τάγµατα που, έχοντας µαζί τους έναν 

πρώην εξωµότη ΕΛΑΣίτη, πέτυχαν να αιχµαλωτίσουν όλη σχεδόν τη δύναµη του 3ου 

Λόχου Ζωγράφου. «Ο Κλήµης τους ήξερε όλους...µάλιστα τους βάλανε στη σειρά 

ανάλογα µε το βαθµό τους και τους πήγανε συντεταγµένους στο Γουδή».455 Την 

αιχµαλωσία διέφυγαν ο οπλισµός του Τάγµατος που ήταν θαµµένος στο κτήµα 

Ζωγράφου, ο διοικητής του λόχου, Σπύρος Μπούσιας που σώθηκε µένοντας 

κρυµµένος σε ένα σπίτι αξιωµατικού (sic) της οδού Τραυλαντώνη και δύο µαχητές –ο 

οµαδάρχης Μανούσος ∆ελαβίνιας και ένας «Πανάγος» –οι οποίοι αυτοκτόνησαν για 

να µην πέσουν στα χέρια των Τσολιάδων αφού πέταξαν όλες τους τις 

χειροβοµβίδες456. Στο µπλόκο πιάστηκε και ο γραµµατέας της ΚΟΒ Ζωγράφου, 

Άγγελος Ευαγγελάτος ο οποίος βασανίστηκε στην πλατεία Γαρδένια από τον ίδιο το 

συνταγµατάρχη Πλυτζανόπουλο πριν πάρει µε άλλους 100 το δρόµο για τους 

                                                 
454 Μακρής, σ. 102 // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Τζένης ∆ρόσου, ΕΠΟΝ Καισαριανής. 
455 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σπύρου Μπούσια, καπετάνιου Λόχου ΕΛΑΣ Ζωγράφου 
456 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σπύρου Μπούσια, καπετάνιου Λόχου ΕΛΑΣ Ζωγράφου // 
Ριζοσπάστης, 9.7.1944 // Απελευθερωτής, 6.7.1944 
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στρατώνες του Γουδή457. Ο επίλογος της οδυνηρής ιστορίας, που κατέδειξε µε 

κατηγορηµατικό τρόπο το µέγεθος της απειλής των ντόπιων πληροφοριοδοτών, 

γράφτηκε µερικούς µήνες αργότερα, όταν ένας Τσολιάς βρέθηκε δολοφονηµένος µε 

µια σφαίρα στην κοιλιά458. Ήταν η καθυστερηµένη τιµωρία για τον πρώην εξωµότη 

του Λόχου Ζωγράφου από την ΟΠΛΑ.     

Το παρόµοιας κλίµακας Μπλόκο της Γούβας (4.7.1944), κατέληξε σε 

πεισµατώδεις συγκρούσεις στο τέρµα Παγκρατίου και τους δρόµους κάτω από το Α’ 

Νεκροταφείο. Λίγο πριν ξηµερώσει η 4η Ιουλίου, άνδρες των Ταγµάτων µε 

Γερµανούς άρχισαν έρευνα σε επισηµασµένα σπίτια στη Γούβα δολοφονώντας τρεις 

εαµίτες στην αρχή της Φιλολάου459. Μια τετραµελής οµάδα  της ΟΠΛΑ που έτυχε να 

διανυκτερεύει εκείνο το βράδυ στο 21 της οδού Χαριδήµου, ξύπνησε από τους 

θορύβους των όπλων: «Εκτός από τις πιστολιές, ακούσαµε και τα καρφιά από τα 

τσαρούχια των Τσολιάδων που ανέβαιναν την Εµπεδοκλέους. [Ακούγονταν γιατί] η 

Εµπεδοκλέους ήταν άσφαλτος ενώ η Ευµένους ήταν χωµατόδροµος…»460. 

Ταυτόχρονα, τηλεβόες άρχισαν να καλούν τον κόσµο να παρουσιαστεί στην πλατεία 

Παγκρατίου (επί της Υµηττού). Το σηµείο ήταν έξω από τις δυνατότητες του ΕΛΑΣ 

και όλοι απλώς προσπάθησαν να βγουν από τον κλοιό όπως µπορούσαν. Ο 

καπετάνιος της Καισαριανής Ορέστης Μακρής βγήκε άοπλος από το σπιτάκι που 

βρισκόταν και, αφού ξεγέλασε τους Ευζώνους µε µια ταυτότητα του Ερυθρού 

Σταυρού, ενώθηκε µε το Τάγµα Νέου Κόσµου (διοικητής Γιάννης Κυριακίδης) που 

ήταν σε επιφυλακή κάτω από το Α’ Νεκροταφείο. Εντός ολίγου µια πολυάριθµη 

δύναµη άρχισε να πυροβολεί τους Τσολιάδες που βρίσκονταν στην Υµηττού και σε 

ορισµένες παρόδους αναγκάζοντάς τους να αναδιπλωθούν στον κυρίως χώρο του 

µπλόκου461. Οι άνδρες της ΟΠΛΑ που βρίσκονταν στη Χαριδήµου σκόρπισαν για να 

κρυφτούν αφού έκρυψαν ένα τσουβάλι µε όπλα στον υπόνοµο του σπιτιού και µόνο ο 

νεαρότερος από αυτούς, παρουσιάστηκε στο µπλόκο οπλισµένος µε το θράσος της 

                                                 
457 Τα κοµµατικά έντυπα εξαίρουν την ηρωική στάση του Ευαγγελάτου και στο µπλόκο και στα 
βασανιστήρια. Αυτοκτόνησε λίγες ηµέρες αργότερα πέφτοντας από την ταράτσα των στρατώνων 
(Ριζοσπάστης, 9.7.1944) 
458 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου ευζώνου Βασίλειου Κλήµη 
(140/ΙΕ/1944) // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σπύρου Μπούσια. 
459 ΕΛΙΑ, Αρχείο Αριστείδη Κουτσουµάρη, ∆ελτίο πληροφοριών Ι’ Αστυνοµικού Τµήµατος, 4.7.1944 
// Ήταν οι ∆ιονύσης Γιατράς (48 ετών), ∆ηµήτρης Ξαγοράρης (18 ετών) και ∆ηµήτρης Μίχος (Έπεσαν 
για τη ζωή…, τ. 4α, σ. 311).  
460 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Κ.Γ., ΟΠΛΑ Βύρωνα. 
461 Μακρής, σ. 108 // Κυριακίδης Γιάννης, Μάχες του ΕΛΑΣ Αθήνας...σ. 42. 
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ηλικίας462. Το µεσηµέρι 130 αθώοι πήραν το δρόµο για το Γουδή µέσω της 

Φιλολάου463 Όταν η κουστωδία έφτασε στο τέρµα Παγκρατίου, κοντά στην πλατεία 

Πλαστήρα, δέχθηκε έναν καταιγισµό από αυτόµατα όπλα. Ήταν η φιλόδοξη ενέδρα 

του Σπύρου Μπούσια («Παύλου»), «φρέσκου» καπετάνιου του ΙΙ Τάγµατος και 

ανδρών της ΟΠΛΑ µε επικεφαλής τους οµαδάρχες Γιώργο Κολληµένο, Βαγγέλη 

Μαρτάκη («Μαύρο») και Παναγιώτη Χαρλαύτη («Άρη»). «Κατεβαίναµε τρέχοντας να 

τους προλάβουµε, έβγαλα το αυτόµατο από το σακούλι που το είχα και ταυτόχρονα 

έβλεπα τους καταστηµατάρχες κατά µήκος του δρόµου να κλείνουν τα ρολά τους...»464. 

Η σύγκρουση ήταν άνιση. Μια ριπή βρήκε στο στήθος το Μαρτάκη, που πολεµούσε 

µε απίστευτη προκλητικότητα στον κίνδυνο, την ώρα που διέσχιζε κάθετα την 

Υµηττού ενώ τραυµατίστηκε επίσης σοβαρά και ο Χαρλαύτης. Και οι δύο ξεψύχησαν 

από αιµορραγία πριν τους βρουν οι αντίπαλοί τους465. Καθώς η εκκένωση ολόκληρων 

συνοικιών ήταν ανησυχητικό προµήνυµα, το βράδυ της ίδιας µέρας, ο ΕΛΑΣ όλης 

της Ι Ταξιαρχίας –µαχητές και διοικήσεις– βρισκόταν σε διαρκή αυστηρή επιφυλακή 

στα σηµεία της σύγκρουσης «Στο κεφάλι µας για µαξιλάρι είχαµε το κράσπεδο του 

πεζοδροµίου και για κρεβάτι το δρόµο»466  Μια από τις οµάδες επιφυλακής της ΟΠΛΑ 

στην περιοχή του Α’ Νεκροταφείου αναγνώρισε και εκτέλεσε το ίδιο απόγευµα έναν 

                                                 
462 Οµοίως 
463 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Συνεδρίαση 11ης ∆εκεµβρίου 1945 (αρ. 1340-1341) 
464 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σπύρου Μπούσια. // Στο τέρµα Παγκρατίου βρέθηκε την ίδια ώρα 
ένας από τους µεγαλύτερους Έλληνες χρονογράφους ο οποίος µας άφησε την πιο ζωντανή µαρτυρία 
για τα γεγονότα της 4ης Ιουλίου: «Με το συνάδελφο και φίλο Γιώργο Ρούσσο ανεβαίνουµε στο 
πολυτάραχο Παγκράτι µε το τραµ. Πριν απ’ το τέρµα, τ’ όχηµα σταµατά. Πέρα-πέρα οι δρόµοι κι 
ολόκληρη η πλατεία πιασµένη από τσολιάδες. Τα πολυβόλα εδώ, οι όλµοι εκεί, πιστόλια εκεί –ένας 
σκοπός τσολιάς στη µέση της ήρεµης πλατείας. Τι συµβαίνει; Τελειώσαν κάποιο µπλόκο οι τσολιάδες και 
έχουν στο τµήµα εαµίτες. Ώσπου να πάρουµε περισσότερες πληροφορίες, αντηχεί ένα πολυβόλο και 
πέφτει ο τσολιάς-σκοπός κατάχαµα. ∆ρόµο ο κόσµος. Πανικός. Τρυπώνουµε σ’ ένα τσαγγαράδικο που 
µισοκατεβάζει τα ρολά. Άνδρες και γυναίκες. Βροχή το ντουφεκίδι. Για πιο µεγάλη σιγουριά, τρέχουν οι 
τσολιάδες και στήνουνε το πολυβόλο τους στην πόρτα του µαγαζιού [...] Το  οπτικό µας πεδίο δεν είναι 
άλλο από τα οπίσθια του τσολιά που σκυµµένος στο πολυβόλο του σηµαδεύει διαρκώς και πότε-πότε 
ρίχνει [...] Πούθε χτυπάνε; Ένα µονάχα πολυβόλο ακούγεται από την κορυφή του κινηµατογράφου 
ΠΑΛΛΑΣ. Και του απαντάνε ντουφέκια, πολυβόλα, πιστόλια, τα όπλα ενός ολόκληρου στρατού. Τέσσαρες 
είναι οι ελασίτες που κάναν την επίθεση για να ελευτερώσουν τους κρατουµένους! Ο Αράπης –λέει–, ο 
αρχηγός του Βύρωνα, µε άλλους τρεις που κατάφεραν στενό-στενό να κατέβουν από το συνοικισµό για να 
διώξουν τους τσολιάδες! Χαλά ο κόσµος. Σταυροκοπιούνται οι γυναίκες. Και κάποτε τελοσπάντων 
σταµατάει το κακό. –Τι έγινε; -Σκοτώθηκε ο Αράπης –Και οι άλλοι; –∆ύο γλίτωσαν και φύγαν. Μαζί µε 
τον αρχηγό τους σκοτώθηκε και άλλος ένας. Είναι θεότρελοι. Τέσσαρες άνθρωποι να τα βάλουν µε όλο 
τούτο το λεφούσι;» (Ψαθάς ∆ηµήτρης, Αντίσταση, σ. 214-215)       
465 Ο Μαρτάκης ξεψύχησε σε ένα σπίτι της οδού Αγίου Φανουρίου αφού πρόλαβε να εµπιστευτεί το 
αυτόµατό του στην ιδιοκτήτρια που προσπάθησε να τον περιθάλψει. Λίγες µέρες µετά, εκείνη το 
παρέδωσε στη γιάφκα της ΟΠΛΑ Βύρωνα (Αγίας Σοφίας 7), στα χέρια του Γιώργου Κολληµένου 
(Μαρτυρία Μανώλη Ναυπλιώτη. Στο: Χατζηπατέρας Κ.Ν.-Φαφαλιού-∆ραγώνα Μ. (επιµ), Μαρτυρίες 
41-44. Η Αθήνα της Κατοχής. Κέδρος, Αθήνα 2003, τόµος Β, σ. 304). // Ιωαννίδης, Φάκελος Νο 
9745/Β...,σ. 52-53 // Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Μιχάλη Λιαρούτσου, Σπύρου Μπούσια. 
466 Μακρής, σ. 109. 
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ανθυπολοχαγό του ΤΦΑΣ (µε πολιτικά)467 ενώ µια βδοµάδα µετά, µια οµάδα της 

ΟΠΛΑ απήγαγε από  το σπίτι τους στην οδό Φιλολάου, τους αδελφούς Αντώνη και 

Μανώλη Περράκη, δραστήρια µέλη της Χ στο Παγκράτι και τους εκτέλεσαν µαζί µε 

το 15χρονο µαθητή Στυλιανού Φελονέζη σε παρακείµενο σπίτι468 Αν και η ανάµιξή 

τους δε µπορεί να επιβεβαιωθεί, θεωρήθηκαν ηθικοί αυτουργοί τόσο για το µπλόκο 

όσο και για την τριπλή εκτέλεση το βράδυ της παραµονής469 

 Η «Μάχη της Παλαιάς Αγοράς» στο Περιστέρι (28.6.1944) ήταν η αφορµή 

για το µπλοκάρισµα της συνοικίας από τα Τάγµατα τις πρωινές ώρες της 6ης Ιουλίου. 

Σύµφωνα µε µια υπερβολική εκτίµηση, περίπου 4.000 Εύζωνοι, Χωροφύλακες και 

Γερµανοί σχηµάτισαν διπλό κλοιό και κάλεσαν µε τηλεβόες το λαό να συγκεντρωθεί 

στο Λόφο Αξιωµατικών. Μαζί µε τον επικεφαλής των δυνάµεων, συνταγµατάρχη 

Πλυτζανόπουλο, συνέπραττε και το ΙΖ Παράρτηµα Ασφαλείας. Ο ΕΛΑΣ δεν 

προσπάθησε να «σπάσει» το µπλόκο γιατί οι δυνάµεις του δεν επαρκούσαν και 

δόθηκε εντολή για µυστική διασπορά του οπλισµού σε κρυψώνες. Από αυτές, µόνο η 

κρύπτη του  νεκροταφείου των Αγίων Θεοδώρων ανακαλύφθηκε. Μεγάλος αριθµός 

στελεχών του ΕΛΑΣ, ανάµεσά τους ο καπετάνιος του ΙΙΙ/4 Τάγµατος, υποκελευστής 

του Πολεµικού Ναυτικού Νίκος Γεωργιάδης («Έκτορας») σώθηκαν κρυµµένοι 

κυριολεκτικά στα έγκατα της γης, χάρη στη δραστήρια ΕΑΜική οργάνωση του 

ανθρακωρυχείου Περιστερίου που τους κατέβασε στις σήραγγες470. Το µπλόκο ήταν 

ένα από τα πρώτα ανθρωποµαζώµατα για τα γερµανικά στρατόπεδα, σύστηµα που θα 

ακολουθείται συστηµατικά έκτοτε: 124 όµηροι µεταφέρθηκαν στο Χαιδάρι και από 

εκεί απευθείας στη Γερµανία. Μόνο 19 επέστρεψαν στα σπίτια τους το 1945. Από 

τους καταδότες του µπλόκου που επικηρύχθηκαν από την ΟΠΛΑ και αναζητούνταν 

σε όλες τις συνοικίες, µια νεαρή κοπέλα –η Αθανασία Κανελλοπούλου, πρώην 

ΕΠΟΝίτισσα– πλήρωσε µε τη ζωή της την προδοσία της µετά την Απελευθέρωση 

από την Πολιτοφυλακή Περιστερίου471. 

                                                 
467 ΓΑΚ, Αρχείο Β’ Κακουργιοδικείου Πειραιώς, Συνεδρίαση 17ης Μαρτίου 1947 (αρ. 40-42), 
καταθέσεις Ελένης Πετροπούλου, Εµµανουήλ Γεωργούλη.  
468 Η Καθηµερινή, 16.7.1944 // Ο Αντώνης Περράκης δεν ήταν ανθυπασπιστής αλλά πρωτοετής 
εύελπις και άρα, όχι ονοµασµένος αξιωµατικός (ΓΕΣ/∆ΙΣ, Φωτόπουλος Χρήστος, Κατάλογος πεσόντων 
και αγνοουµένων ευέλπιδων Ιης και Ιιας Τάξεων κατά την περίοδο 1941-1945. Χολαργός, Μάιος 1994) 
469 Επικεφαλής στη συγκεκριµένη οµάδα της ΟΠΛΑ ήταν ο Τάσος Νόµπελης, ένας από τους 
επισηµασµένους στόχους της Ειδικής το βράδυ της παραµονής του µπλόκου, και ξάδελφος του 
εκτελεσµένου ∆ηµητρίου Ξαγοράρη. Το αίσθηµα προσωπικής εκδίκησης εδώ, αν και δεν 
υπαινίσσεται, δε µπορεί και να αποκλειστεί. (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Κ.Γ., ΟΠΛΑ 
Παγκρατίου-Βύρωνα) 
470 Σφακιανάκης, Περιστέρι...,σ. 154. 
471 Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Ευγένιου Παπαχριστόπουλου, ∆έσποινας Βενετσανοπούλου  
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 Εκείνο τον ασυνήθιστα θερµό Ιούλιο τα µπλόκα συνεχίστηκαν µε αµείωτη 

ένταση και µε µεγαλύτερη συµµετοχή των Γερµανών που επεξεργάζονταν σχέδια για 

επιλεκτικές εκκενώσεις πληθυσµού από τις «κοµµουνιστικές αθηναϊκές συνοικίες», 

για λόγους εσωτερικής ασφάλειας αλλά και ενδεχόµενης κάλυψης αναγκών σε 

εργατικό δυναµικό472. Λόγω της µεγάλης αριθµητικής υστέρησης αλλά και τον 

έκδηλο φόβο περισσότερων αντιποίνων, τις περισσότερες φορές ο ΕΛΑΣ δεν 

επενέβη, όπως στα µπλόκα του Γκύζη (14.7.1944) και των Πετραλώνων (12.7.1944) 

που ήταν αναίµακτα. Αντίθετα, στο µπλόκο της Πετρούπολης (13.7.1944), που τότε 

είχε ακόµα την όψη χωριού, το µικτό ελληνογερµανικό απόσπασµα εκτέλεσε τρία 

άτοµα, ανάµεσά τους και τον επικεφαλής του ΕΛΑΣ της συνοικίας Μιχάλη Κασιµάτη 

ο οποίος επιχείρησε να διαφύγει µε την κατάσταση των µελών της οργάνωσης στα 

χέρια473 Αποτελεσµατική, αν και ασύµµετρη, απάντηση στη µαζική τροµοκρατία των 

συλλήψεων, µπορούσε να δώσει µόνο η ΟΠΛΑ η οποία έδειχνε την προτίµησή της σε 

σεσηµασµένους άνδρες και πληροφοριοδότες της Ειδικής. Στις 14 Ιουλίου, δύο 

χωροφύλακες της Ειδικής Ασφάλειας έπεφταν νεκροί από τις σφαίρες αγνώστων 

στην οδό Αριστείδου. Ήταν οι Γεώργιος Φόης και Κωνσταντίνος Ρεµούνδος –πρώην 

µέλος της ΕΠΟΝ Νέας Ιωνίας, και επικηρυγµένος από µήνες για την κατάδοση 

στελεχών στους Γερµανούς474. Οι καταδότες των µπλόκων προσωποποιούσαν πλέον 

τον απόλυτο στόχο και λίγοι απόρησαν όταν, στο Μπλόκο του Γκύζη, ο καταδότης 

Μανώλης Μανουράκης, περισσότερο γνωστός ως «Μανωλία» λόγω της 

σκανδαλώδους θηλυπρέπειάς του, παρουσιάστηκε µε επίδεσµο στον ώµο εξαιτίας 

µιας πρόσφατης απόπειρας εναντίον του475  

        

Η φονική µάχη της Καλλιθέας (24.7.1944) 

  

Η φονικότερη µάχη του Ιουλίου δόθηκε στην Καλλιθέα. Συνοικία 

Κωνσταντινουπολιτών και Ποντίων προσφύγων, δοκιµασµένη άσχηµα τον καιρό του 

λιµού και µε µεγάλη συµµετοχή στο ΕΑΜ, η Καλλιθέα εξόπλιζε κάπου 200 αντάρτες 

                                                 
472 Ζέκεντορφ Μάρτιν, Η Ελλάδα κάτω από τον αγκυλωτό σταυρό. Ντοκουµέντα από τα γερµανικά 
αρχεία. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1991, σ. 235 
473 Μηλιώνης Α. Ανδρέας, Πετρούπολη 1940-1944. ∆ήµος Πετρούπολης/Πολιτιστικό Κέντρο, 
Πετρούπολη, 2003, σ. 27. 
474 Η Καθηµερινή, 9.8.1944 // Ιωνιώτες Αγωνιστές..., σ. 47, 114 // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου 
Αθηναίων, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου Γεωργιου Φοη (361/Θ/1944), Κωνσταντίνου Ρεµούνδου 
(360/Θ/1944) 
475 Βασιλείου Α. Μιχαήλ, «Αποστολή» στο Μπίµπλις. Εκδόσεις «Το Ποντίκι», χ.χ., σ. 44 
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του ΕΛΑΣ (ένα τάγµα µε 3 λόχους) που έλεγχαν ένα τεράστιο κοµµάτι της 

νοτιοανατολικής παρυφής του κέντρου της Αθήνας, από τα Παλαιά Σφαγεία 

(Πετράλωνα) µέχρι τις Τζιτζιφιές µε προσβάσεις ακόµα και στις λεωφόρους Συγγρού, 

Χαµοστέρνας και Πειραιώς. Κέντρο ήταν ο ποντιακός συνοικισµός του Χαροκόπου, 

µια πραγµατική τενεκδούπολη που είχε το παρωνύµιο «Σαγκάη» λόγω των 

δαιδαλωδών στενών που µερικά δεν ξεπερνούσαν σε πλάτος τους 50 πόντους476  Με 

το πλεονέκτηµα της εύκολης εξόδου από τα χωράφια στα νότια (κάτω από την οδό 

Σκρα δεν υπήρχαν σπίτια), «µέτωπο» θεωρούνταν τα Παλαιά Σφαγεία και η γέφυρα 

του Κουκακίου τα οποία διέθεταν πάντα ισχυρές προφυλακές. Το αµυντικό σχέδιο 

ήταν απλό και βασιζόταν σε γραµµική άµυνα µε στηρίγµατα στο Λόφο Σικελίας –

έναν πελώριο βραχώδη σχηµατισµό στη θέση του οποίου βρίσκεται σήµερα το Στάδιο 

Καλλιθέας–, το Εργοστάσιο ΕΛΒΙΕΛΑ και τη Χαροκόπειο Σχολή, δηλαδή 

συνεχόµενο µέτωπο από τη λεωφόρο Συγγρού ως το ρέµα του Ιλισού µε ανοιχτό 

δρόµο υποχώρησης προς Νέα Σµύρνη και Αγία Ελεούσα.   

Σύµφωνα µε το Γιάννη Κιλισµανή, αφορµή της µάχης ήταν ο θάνατος δύο 

Γερµανών στρατιωτών και ο τραυµατισµός τριών ακόµα στη Γέφυρα του Κουκακίου 

αλλά κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται477. Η διοίκηση της Ι Ταξιαρχίας 

(αντισυνταγµατάρχης ΠΒ Στάθης ∆εληβοριάς) σε έκτακτη σύσκεψη στη Νέα Ελβετία 

την παραµονή της µάχης, επιβεβαίωσε το σχέδιο και επέµεινε για αυστηρές οδηγίες 

στους µαχητές να µην υποχωρούν µόνο σε άµεσο κίνδυνο κύκλωσης478. Όλοι ήταν 

έτοιµοι, όταν περίπου στις 06.00 της 24ης η συνοικία ξύπνησε από πυκνά πυρά στα 

βόρεια. Οι προφυλακές των Παλαιών Σφαγείων απάντησαν µε όλα τους τα πυρά και 

κατόπιν αποσύρθηκαν αφήνοντας τους 50 περίπου µαχητές του Λόφου Σικελίας και 

της ΕΛΒΙΕΛΑ να αντιµετωπίσουν την κύρια επίθεση. Εκεί βρισκόταν ο καπετάνιος 

του Τάγµατος Καλλιθέας, Σόλωνας Ψωµιάδης («Λάµπης»). Το αριστερό κάλυπταν η 

οµάδα της Χαροκοπείου Σχολής µε τον καπετάνιο λόχου Γ.Μ. και η 10µελής οµάδα 

του Γιώργου Γυµνόπουλου στη σχολή Λαζαροπούλου (οδός Λασκαρίδου). Σύντοµα, 

οι οµάδες αναδιπλώθηκαν τη στιγµή που στα νώτα τους έφταναν τρέχοντας 

                                                 
476 Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Γιάννη Βασιλειάδη, Γιούρα Τσολακίδη (ΕΛΑΣ Καλλιθέας)  
477 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ. 428, Φ=26/3/7, Αναµνήσεις Γιάννη Κυλισµανή, 20.9.1960 // Κατά πάσα 
πιθανότητα υπήρχε κάποια αφορµή και ως τέτοια µπορούµε να θεωρήσουµε την εκτέλεση του 
αστυφύλακα Ανδρέα Κασιµάτη (19.7.1944) από µαχητές του ΕΛΑΣ (οµάδα Γιώργου Γυµνόπουλου) 
που καταυλίζονταν στη Σχολή Λαζαροπούλου [Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιάννη Βασιλειάδη, 
ΕΛΑΣ Καλλιθέας // Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου αστυφύλακα 
Ανδρέα Κασιµάτη (395/Θ/1944) // Η Καθηµερινή, 9.8.1944]   
478 Μακρής, σ. 119  
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ενισχύσεις από τους πολεµιστές του ΙΙ Τάγµατος σκορπισµένους σε όλη την έκταση 

από τις Τζιτζιφιές µέχρι τα περιβόλια της Σιβιτανίδειου Σχολής: «Ο Χάρης ο Ταυρίδης 

αναπήδησε φωνάζοντας και βρίζοντας σε ποντιακή διάλεκτο ότι χαζεύαµε και έπειτα 

άρπαξε το αυτόµατό του, τη σάκκα µε τις δεσµίδες και έτρεξε να βγη πρώτος από τα 

περιβόλια. Ακολουθήσαµε όλοι και, να, τώρα οι πυροβολισµοί που έφταναν από το 

κέντρο της Καλλιθέας µας συνετάραξαν κι αρχίσαµε να πηδάµε τα συρµατοπλέγµατα 

και τις ηλεκτροφόρες σιδηροτροχιές του τρένου […] η εικόνα µας ήταν σκηνή 

κινηµατογραφικού θεάµατος στην όψι της εµφανίσεως, καθώς ανηφορίζαµε τρέχοντας 

µε τα όπλα στα χέρια»479 Πολυβόλα, χειροβοµβίδες και ατοµικοί όλµοι 

δηµιουργούσαν πανδαιµόνιο σε όλους τους κάθετους δρόµους. Οι ταγµατασφαλίτες 

πολεµούσαν µε τον ήλιο πίσω τους και εντοπίζονταν εύκολα από τις 

εκπυρσοκροτήσεις των όπλων τους480 Νεοσµυρνιώτες και ∆ουργουτιώτες µαχητές, 

αφού εµπόδισαν κυκλωτική κίνηση από τη Συγγρού, διέσχισαν τη λεωφόρο και 

ενίσχυσαν το µέτωπο που είχε σταθεροποιηθεί στις οδούς Μενελάου και 

∆ηµητρακοπούλου, όταν κυκλοφόρησε σαν αστραπή πως κάτι συνέβαινε στην οδό 

Μπιζανίου481 Εκεί, η οµάδα του Γυµνόπουλου, αποκοµµένη σε ένα µονώροφο 

σπιτάκι, άρχιζε µια απελπισµένη µάχη µε τους άνδρες του Μηχανοκίνητου. Αρκετά 

µακρύτερα ο 2ος Λόχος έχανε τον καπετάνιο του, Χάρη Ταυρίδη (ή Ταυρόπουλο) που 

σκοτώθηκε στην οδό ∆ηµητρακοπούλου, «µανιασµένος και µεθυσµένος από τα πυρά 

κι εκείνους που είδε να πέφτουν από τις ριπές της ’’Μπερέττας’’ του»482 ενώ, κοντά 

στη Φιλαρέτου έβρισκε το θάνατο και ο ΚΟΒαρχης της Καλλιθέας, ανάπηρος της 

Αλβανίας, Μίλτιάδης Κασσωτάκης483 Την ίδια ώρα, στη Μπιζανίου εκτυλίσσονταν 

ηρωικές στιγµές: Οι άνδρες του Μηχανοκίνητου, έχοντας αγκιστρωθεί µπροστά στο 

σπίτι, χρειάστηκαν τη βοήθεια µιας διµοιρίας Ευζώνων και µιας οµάδας Γερµανών µε 

δύο ατοµικούς όλµους για να εκτοπίσουν τους πολιορκηµένους ΕΛΑΣίτες ενώ και ο 

ίδιος ο αρχηγός της Γενικής Ασφάλειας, Νίκος Μπουραντάς έφτασε στην Καλλιθέα 

για να παρακολουθήσει τι συνέβαινε. Πολεµώντας µέχρι τελευταίου φυσιγγίου, οι 7 

µαχητές σκοτώθηκαν –κατ’ άλλους αυτοκτόνησαν οµαδικά– και οι 3 

αιχµαλωτίστηκαν για να εκτελεστούν επί τόπου από τους Γερµανούς που είχαν έναν 

                                                 
479 Μουτσογιάννης Ι. Ευστράτιος, Από το Λεύκωµά µου. Αθήνα 1972, σ. 140. 
480 Μουτσογιάννης, σ. 141.  
481 Μακρής, σ. 120-121 // Κυριακίδης Γιάννης, Μάχες του ΕΛΑΣ Αθήνας….σ. 55 
482 Στο ίδιο 
483 Ριζοσπάστης, 1.8.1944 
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τραυµατία. Ένας υπαρχιφύλακας του Μηχανοκίνητου κείτονταν επίσης νεκρός και 

άλλοι δύο είχαν τραυµατιστεί484  

Κατά τις 11.30, οι άνδρες του ΕΛΑΣ άρχισαν να διαρρέουν προς Νέα Σµύρνη, 

Νέα Σφαγεία και Αγία Ελεούσα όπου έκρυψαν τους βαριά τραυµατίες σε σπίτια και 

υπόγεια. Η ένταση και η κούραση της πεντάωρης µάχης ήταν ζωγραφισµένη στα 

πρόσωπα όλων485 Το µεσηµέρι Γερµανοί και Εύζωνοι έφτασαν στο αµαξοστάσιο της 

Καλλιθέας βαλλόµενοι από ταράτσες και σοκάκια και αποχώρησαν άπρακτοι χωρίς 

να πραγµατοποιήσουν συλλήψεις. Το βράδυ τα Φρουραρχεία του ΕΛΑΣ επανήλθαν 

στις θέσεις τους486 Ο ηρωισµός των Καλλιθεατών, που είχαν 16 µαχητές νεκρούς και 

περισσότερους από 30 τραυµατίες στις πολύνεκρες οδοµαχίες, πήρε γρήγορα µυθικές 

διαστάσεις, το ίδιο και στο σπιτάκι της Μπιζανίου 5 που έγινε τόπος λαϊκού 

προσκυνήµατος487.  

 

«Ηλέκτρα 3…4…5…» 

  

 Το πρωί της 26ης Ιουλίου 1944, το πτώµα µιας άγνωστης γυναίκας περίπου 35 

ετών µεταφέρεται στο νεκροτοµείο από το Σταθµό Α’ Βοηθειών488. Το συνοδευτικό 

έγγραφο πληροφορεί πως παραλήφθηκε από το σφαγείο του ξενοδοχείου «Κρυστάλ» 

και η έκθεση του ιατροδικαστή πιστοποιεί φριχτές παραµορφώσεις και κακώσεις στο 

σώµα και στο κεφάλι από µαστίγιο και άλλα όργανα «συνεπεία των οποίων επήλθε ο 

                                                 
484 ΓΑΚ,, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Συνεδρίαση 22ας Νοεµβρίου 1945 (αρ. 1211, 1238, 
1239), κατάθεση Χρύσανθου Μπεκιάρη // Αυδής Αλέξανδρος, Οι Μπουραντάδες…., σ. 50-51 // Νέα 
Γενιά, αρ. 39/20.11.1944, σ. 10-11 // Η διµοιρία των Ευζώνων ανήκε στο ΙΙ Τάγµα µε διοικητή τον  
ταγµατάρχη ∆ιονύσιο Κουκόπουλο. ∆ιοικητής της διµοιρίας ήταν ο υπολοχαγός Σταύρος Παππάς που 
θυµάται µέχρι σήµερα τη στιγµή που τα πυρά σίγησαν: «Σε µια στιγµή βλέπω έναν από τους Γερµανούς 
να φέρνει δυο κρατουµένους κοµµουνιστές. Ξαφνικά, ένας από αυτούς πήγε να αρπάξει το αυτόµατο του 
Γερµανού...Άρχισαν να παλεύουν. Εγώ φοβήθηκα για τους άνδρες µου –άµα έπαιρνε το όπλο, θα µας 
καθάριζε όλους! Τραβάω το περίστροφο και του το κολλάω στο κεφάλι: «Ασ’το γιατί θα σου ρίξω πριν 
προλάβεις να κουνηθείς». Αυτός πάγωσε, άφησε το όπλο και ο Γερµανός τον εκτέλεσε επί τόπου µπροστά 
µας...» (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σ.Π., (ΙΙ Τάγµα Ευζώνων). Ήταν από τις «καθαρές» πράξεις 
συνεργασίας Γερµανών και Ελλήνων στο αθηναϊκό πεδίο µάχης, για την οποία ο Μπουραντάς 
παραλίγο να µην αποφύγει την καταδικαστική απόφαση του Ειδικού ∆ικαστηρίου ως παραβάτης του 
Νόµου 6/1945, ότι «ως κάτοχος δηµόσιας στρατιωτικής θέσεως διευκόλυνε το έργο της Κατοχής εις 
βάρος Ελλήνων και της δράσεώς τους κατά του εχθρού» (ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, 
Συνεδρίαση 26ης Νοεµβρίου 1945 (αρ. 1239), «∆ιάσκεψις περί της ενοχής ή µη του Νικολάου 
Μπουραντά»)   
485 Μουτσογιάννης, σ. 142. 
486 Μακρής, σ. 123. 
487 Μουτσογιάννης, σ. 142 // Απελευθερωτής, 5.8.1944 // Ριζοσπάστης, 1.8.1944 // Νέα Γενιά, αρ. 
39/20.11.1944, σ. 10-11   
488 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου άγνωστης γυναίκας 
(449/Θ/1944)  
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θάνατος»489. Πριν η σήµανση εξακριβώσει την ταυτότητα της νεκρής, η ΚΟΑ ήδη 

γνώριζε πως είχε χάσει ένα από τα µαχητικότερα στελέχη της, την Ηλέκτρα 

Αποστόλου, µέλος της ΕΠ και υπεύθυνη για τη διαφώτιση όλης της Αθήνας, που είχε 

συλληφθεί το πρωί της προηγούµενης στη διασταύρωση Ιθάκης και Γ’ Σεπτεµβρίου 

από την Οµάδα Παρθενίου της Ειδικής Ασφάλειας490 

 Το επόµενο διάστηµα ένα πρωτοφανές κύµα εκτελέσεων σάρωνε την πόλη. 

Μέσα σε µια µόνο εβδοµάδα (1-7 Αυγούστου), 50 άτοµα έχασαν τη ζωή τους σε 

διάφορα σηµεία της Αθήνας, χτυπηµένα από αόρατους εκτελεστές της ΟΠΛΑ491 

Ήταν «ο λαός της Αθήνας που εκδικήθηκε το µαρτυρικό θάνατο της Ηλέκτρας 

τιµωρώντας παραδειγµατικά τους βασανιστές της»492 Πάνω στα πτώµατα βρίσκονταν 

µικρά σηµειώµατα µε το όνοµα «Ηλέκτρα» και ένα διαφορετικό κάθε φορά αριθµό 

που αντιπροσώπευε αυτό που και οι λιγότερο οξυδερκείς του κατοχικού στρατοπέδου 

αντιλαµβάνονταν ως πληρωµή για το θάνατο ενός πρωτοκλασάτου στελέχους του 

ΚΚΕ493 Ανώτερα ή µεσαία στρατιωτικά στελέχη, χωροφύλακες και ταγµατασφαλίτες 

βρίσκονταν δολοφονηµένοι, οι περισσότεροι σε συνοικίες που είχαν τη φήµη 

«κοµµουνιστικών προπυργίων» στην πρωτεύουσα: Συνταγµατάρχης Χωροφυλακής 

Ευθύµιος Σιδεράτος, αντισυνταγµατάρχης Πυροβολικού Σωτήριος Κασίµης 

(Παγκράτι, 2 Αυγούστου), αξιωµατικός αεροπορίας Κωνσταντίνος Λέων 

                                                 
489 Καρκάνης Νίκος, Οι ∆οσίλογοι της Κατοχής. ∆ίκες παρωδία. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981, σ. 176-
177. 
490 Αξιώτη Μέλπω, Άπαντα…σ. 253. Βασική γυναικεία φυσιογνωµία του ΚΚΕ, η Ηλέκτρα Αποστόλου 
είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1912. Ως µαθήτρια της Γερµανικής Σχολής, εντάχθηκε το 1925, σε ηλικία 
µόλις 13 ετών, στην ΟΚΝΕ και αναδείχθηκε σε µέλος της καθοδήγησης της Αθήνας. Το 1931 γίνεται 
µέλος του ΚΚΕ, από τις ελάχιστες γυναίκες που βρέθηκαν τόσο νωρίς στο Κόµµα. Το 1933 διηύθυνε 
την εφηµερίδα «Νεολαία», κεντρικό δηµοσιογραφικό όργανο της ΟΚΝΕ και στα 1935 λαµβάνει µέρος 
ως αντιπρόσωπος στο ∆ιεθνές Αντιφασιστικό Συνέδριο του Παρισιού και στο Συνέδριο της ∆ιεθνούς 
Κοµµουνιστικής Νεολαίας. Κατά τη διάρκεια της ∆ικτατορίας της 4ης Αυγούστου, συνελήφθη από την 
Ασφάλεια και φυλακίστηκε στις Φυλακές Αβέρωφ, στη συνέχεια εκτοπίστηκε στην Ανάφη, αφού 
δούλεψε για ένα χρόνο στο παράνοµο γραφείο της ΟΚΝΕ Μακεδονίας. Το Σεπτέµβριο του 1942 
δραπέτευσε από το Τµήµα Μεταγωγών της Αθήνας. Πρωτοστάτησε στην καθοδήγηση των γυναικών 
στους χώρους εργασίας, την ανασυγκρότηση της ΟΚΝΕ και υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της ΕΠΟΝ. 
Από το 1943 ήταν µέλος της Επιτροπής Πόλης της ΚΟΑ, υπεύθυνη του νευραλγικού Γραφείου της 
∆ιαφώτισης. Βλ. σχετικά Μπαρτζιώτας Βασίλης, Ηλέκτρα. Αδελφή του Κόµµατός µας –Μια ηρωική 
επαναστατική ζωή. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα 1981· Αξιώτη Μέλπω, Άπαντα…, σ. 248-251· ΟΚΝΕ 
1922-1943. Λενινιστικό µαχητικό σχολείο των νέων. Οδηγητής, Αθήνα 1976, σ. 63-64  // Για την 
περίφηµη στιχοµυθία της Ηλέκτρας µε τους ανακριτές της, βλ., Μπαρτζιώτας, Αδούλωτη Αθήνα…σ. 
299 // Ριζοσπάστης, 20.8.1944.   
491 Η Καθηµερινή, 9.8.1944. 
492 Μπαρτζιώτας, Αδούλωτη Αθήνα…, σ. 299. 
493 Αδηµοσίευτη γραπτή µαρτυρία Γιάννη Κατάκη, χ.χ. // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιούρα 
Τσολακίδη, ΕΛΑΣ Καλλιθέας // ΓΑΚ,, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Συνεδρίαση 22ας 
Νοεµβρίου 1945 (αρ. 1211, 1238, 1239), κατάθεση αστυνόµου Νικόλαου Αρχιµανδρίτη // ΓΑΚ, 
Αρχείο Α’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, συνεδρίαση 7ης Αυγούστου 1947 (αρ. 23-26), καταθέσεις 
Σπύρου Σπυριδάκου, Μιχάλη Ταβουλάρη. 
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(Καισαριανή, 5 Αυγούστου), ταγµατάρχης Πεζικού Σταµάτης Μαυροµάτης, 

ταγµατάρχης ∆ιαχείρισης Ιωάννης Καπράλος, αξιωµατικός Γεώργιος ∆ιακάκης 

(Καισαριανή, 6 Αυγούστου), ανθυπολοχαγός Κωνσταντίνος Κοντονίκας (Καισαριανή 

[?] 27 Ιουλίου), ενωµοτάρχης Στέλιος Κοτσιφάκης (Νέα Σµύρνη, 29 Ιουλίου),  

υπενωµοτάρχες Νικόλαος ∆άρας (28 Ιουλίου) Κωνσταντίνος Κορίλης (Νέα Σµύρνη, 

29 Ιουλίου), Μαρίνος Τσέλιος (5 Αυγούστου), λοχαγός Πυροβολικού Ιωάννης 

Αποστολίδης (6 Αυγούστου), ανθυπασπιστές ∆ηµήτρης Κυπριωτάκης (30 Ιουλίου), 

Νίκος Καναλοπίτης (31 Ιουλίου), Παναγιώτης Κανελλόπουλος (1 Αυγούστου), 

Εύζωνοι Σπύρος Βασιλόπουλος (3 Αυγούστου), ∆ηµήτρης Αηδόνης (5 Αυγούστου) 

Αλέξανδρος Μαύρος (Καλλιθέα, 6 Αυγούστου), χωροφύλακες Κωνσταντίνος 

Μιχαηλίδης (28 Ιουλίου), Κωνσταντίνος Μάλιος (31 Ιουλίου), Στέλιος Κυριακάκης 

(Κάτω Πετράλωνα, 1 Αυγούστου), Γιώργος Πρέσβελης (Γκύζη, 4 Αυγούστου), 

υπάλληλος παθητικής αεράµυνας Θανάσης Μιχαηλίδης (Νέα Σφαγεία, 6 

Αυγούστου)494. Όλο το µίσος στρεφόταν πια εναντίον της Ειδικής «στα 

µπουντρούµια» της οποίας «κόβουν σε γυναίκες τα στήθη, από ζωντανούς κόβουν τα 

γεννητικά όργανα, τους ανοίγουν το σώµα και το αλατίζουν […] όλα αυτά τα εγκλήµατα 

[είναι] συνέχεια του ∆ιστόµου»495 Στις 30 Ιουλίου, µια απόπειρα δολοφονίας του 

Ευάγγελου Χανιώτη, αρχηγού  της Ειδικής Ασφάλειας στα Κάτω Πατήσια 

(λανθασµένα αναφέρεται σε εαµικές πηγές ως «Χασιώτης»), από επίλεκτο 

απόσπασµα ΕΛΑΣιτών του ∆ουργουτίου υπό το διάσηµο πλέον Γιάννη Κυριακίδη 

απέτυχε µε την απώλεια του Αρµένιου µαχητή, Σαρκίς Φόγκα496. Η επέµβαση µιας 

οµάδας Γερµανών που περιπολούσε σε µια παρακείµενη πλατεΐτσα έσωσε το 

Χανιώτη που έµεινε για δύο µήνες στο νοσοκοµείο σοβαρά τραυµατισµένος497       

Ο κύκλος του αίµατος µόλις άνοιγε. Από την πρώτη µέρα του Αυγούστου 

µάχες και συµπλοκές σε Αθήνα και Πειραιά βρίσκονταν στην ηµερήσια διάταξη µε 

τα Τάγµατα να πληθαίνουν τις επιδροµές και τους µαχητές του ΕΛΑΣ να 

επιδεικνύουν πρωτοφανή αυτοθυσία. Την πρώτη µέρα του µήνα, µια περιπολία 

                                                 
494 Για την παράθεση των ονοµάτων των νεκρών χρησιµοποιήθηκαν όλες τις ληξιαρχικές πράξεις 
θανάτου αξιωµατικών και ανδρών των Ταγµάτων και της Χωροφυλακής που φέρουν την ένδειξη 
«φόνος» ή «τραύµα κεφαλής» για το διάστηµα 27 Ιουλίου-6 Αυγούστου (Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου 
Αθηναίων) διασταυρωµένες µε τα ονόµατα της ανακοίνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών που 
δηµοσιεύτηκε στον κατοχικό Τύπο στις 9 Αυγούστου. Είναι αυτονόητο πως το δείγµα περιορίζεται 
αναγκαστικά σε στρατιωτικούς που, λόγω ιδιότητας, αντιπροσωπεύουν τους «εξακριβωµένους» 
θανάτους.     
495 Προκήρυξη του ΕΑΜ προς το λαό της Αθήνας (28.7.1944). ΚΕΑ, τόµος πρώτος, σ. 81-82. 
496 Καταγόταν από το συνοικισµό των Ιταλικών στο ∆ουργούτι. (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη 
Γιάννη Κυριακίδη) 
497 ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας, Συνεδρίαση 30ης ∆εκεµβρίου 1945. 
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Ευζώνων στο συνοικισµό της Νέας Εφέσου στην Καισαριανή κατέληξε σε ανοιχτή 

µάχη µε αποτέλεσµα τον τραυµατισµό τριών Ευζώνων και το θάνατο δύο µαχητών 

του ΕΛΑΣ. Πολλοί κάτοικοι τραυµατίστηκαν επίσης, όταν δέκα σπίτια του 

συνοικισµού παραδόθηκαν στις φλόγες κατά τη διάρκεια της µάχης498 ∆ύο ηµέρες 

αργότερα, δυο 18χρονοι µαχητές του ΕΛΑΣ Κατσιποδίου κλείστηκαν σε ένα σπιτάκι 

της οδού Αιγαίου και σκοτώθηκαν πολεµώντας υπέρτερες δυνάµεις Γερµανών499. Την 

άλλη µέρα ένας 14χρονος σύνδεσµος του ΕΛΑΣ Γούβας, ο Γιάννης (Τζώνης) 

Φραγκονικολόπουλος, αυτοκτόνησε µε το πιστόλι του για να µην πέσει στα χέρια των 

Τσολιάδων500. Ακόµα και για τους πλέον αµέτοχους, εκείνος ο Αύγουστος απέπνεε 

µια τροµακτικά πολεµική ατµόσφαιρα. «Ζω σε µια πολιτεία που έχει πάθει ένα είδος 

αµόκ. Στην περιφέρεια της Αθήνας κάθε βράδυ γίνονται µάχες σωστές ανάµεσα στο 

ΕΑΜ και στα σώµατα ασφαλείας. Στο κέντρο της πόλης γίνονται συνεχώς δολοφονίες. 

Παράξενο µας φαίνεται όταν δεν ακούγονται πυροβολισµοί»501  

 

«Το ∆ίστοµο της Αθήνας»: Μπλόκα σε Βύρωνα και  ∆ουργούτι (7 και 9. 8.1944) 

 

Το µεσηµέρι της 7ης Αυγούστου, το Φρουραρχείο του ΕΛΑΣ Βύρωνα 

(φρούραρχος Μανώλης Τζουλιαδάκης) είχε εµπλακεί σε µια αψιµαχία «ρουτίνας» µε 

Γερµανούς και ταγµατασφαλίτες κατά µήκος της λεωφόρου Χρυσοστόµου Σµύρνης. 

∆ιατηρώντας µια απόσταση 300 µέτρων από τους αντιπάλους, δύο µαχητές της 

Πολιτοφυλακής, ο Αριστοτέλης Τσιφλάκος (γνωστότερος ως Βάγγος Καµπούρης) και 

ο νεαρός Κώστας Γαβρίλης κρατούσαν το αριστερό µέρος του δρόµου υποχωρώντας 

σταδιακά προς το αλσύλλιο της Αγίας Τριάδας. Αφού πέρασαν µέσα από την κλειστή 

αγορά του Βύρωνα στο ύψος του Αγίου Λαζάρου και βγήκαν στην οδό Μεσολογγίου, 

πρόσεξαν ένα γερµανικό τζιπ που τους καταδίωκε. «Ο Βάγγος τράβηξε κανα-δυο ριπές 

και άλλαζε δεσµίδα κι εγώ τον κάλυπτα µε το Μάουζερ. Καλυπτόµασταν και βλέπαµε 

προς την κατηφόρα και ήρθε ένα τζιπ γερµανικό από αυτά τα χαµηλά. Και ήταν ένας 

αξιωµατικός Γερµανός (µάλλον λοχαγός) και Τσολιάδες. Εµείς καλυφθήκαµε στο στενό 

µέρος που τελείωνε το αλσύλλιο της Μεσολογγίου που κάνει ένα δίχαλο περίπου και 

                                                 
498 ΕΛΙΑ, Αρχείο Αριστείδη Κουτσουµάρη, ∆ελτίο πληροφοριών ΚΑ’ Αστυνοµικού Τµήµατος. 
499 Ήταν ο διµοιρίτης Νίκος Τζιµόπουλος και ο µαχητής Παίδων Ζερβακάκος (Κυριακίδης Γιάννης, 
Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας..., σ. 431-432 
500 Τσολάκος ∆. Κοσµάς, Έτσι επιζήσαµε στον Αρδηττό. Φιλιπόττης, Αθήνα 1996, σ. 328-332 // 
Παλαιολογόπουλος ∆., Το Παγκράτι στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944. Μέλισσα, Αθήνα 2004, σ. 116-
117. 
501 Θεοτοκάς, Τετράδια Ηµερολογίου..., σ. 474. 
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βλέπαµε…Απόσταση 500 µέτρα περίπου…Μπορεί και 300. Πλατεία Αγίου Λαζάρου 

µέχρι πάνω. Κατεβαίνει ο Γερµανός και την ώρα που το λέω του Βάγγου, έριξε ριπή και 

τον τραυµάτισε»502. Έντεκα άτοµα –µαχητές και πολίτες– εκτελέστηκαν από τους 

Γερµανούς επί της Χρυσοστόµου Σµύρνης, στη γωνία του Παιδικού Σταθµού του 

«Μοργκεντάου» και άλλα 600 πήραν το δρόµο για τα γερµανικά στρατόπεδα503. Ο 

Βύρωνας άδειασε και από στελέχη, αφού κάπου 70 µαχητές από το ΙΙ Τάγµα και οι 

οµάδες της Πολιτοφυλακής κατέφυγαν προσωρινά στο Κατσιπόδι και το ∆ουργούτι. 

Κάποιοι όµως έµειναν και το επόµενο πρωί η Πολιτοφυλακή Βύρωνα σκότωσε έναν 

άνδρα µε πολιτικά που βάδιζε προφυλακτικά στους έρηµους δρόµους. Η ταυτότητα 

που βρέθηκε πάνω του αποκάλυψε έναν υπενωµοτάρχη της Ειδικής Ασφάλειας, ο 

οποίος προφανώς πραγµατοποιούσε αναγνώριση στη συνοικία504. 

Σύντοµα φάνηκε πως επρόκειτο για το πρώτο µέρος µιας καλά µελετηµένης  

τανάλιας. Τα ξηµερώµατα της 9ης Αυγούστου, τα φυλάκια του ΕΛΑΣ στη λεωφόρο 

Συγγρού παρατήρησαν µεγάλη κίνηση γερµανικών ηµιφορτηγών και θωρακισµένων 

οχηµάτων σε Συγγρού και Βουλιαγµένης αλλά δεν ενηµέρωσαν τα Φρουραρχεία γιατί 

η κίνηση γερµανικών οχηµάτων τη νύχτα ήταν κάτι σύνηθες. Οι Γερµανοί 

ανενόχλητοι απέκλεισαν τη Συγγρού µέχρι το ∆έλτα προωθώντας δυνάµεις προς τα 

νεκροταφεία Φαλήρου και Νέας Σµύρνης και προωθήθηκαν από Αγίας Σοφίας-

Αρτάκης ως τη ∆εξαµενή και από την Εφέσου µέχρι το ρέµα των Φυλακών Συγγρού. 

Η φάλαγγα της Βουλιαγµένης εξασφάλισε την περιοχή γύρω από τον Άγιο ∆ηµήτριο. 

Στις 4.30 ένας κλοιός είχε σχηµατιστεί γύρω από τις συνοικίες Νέος Κόσµος, 

∆ουργούτι, Φάρος, Κατσιπόδι (∆άφνη), Άνω Νέα Σµύρνη και Άγιος Ιωάννης. Σε 

υψώµατα, πλατείες και διασταυρώσεις δρόµων τοποθετήθηκαν πολυβόλα και πριν 

ακόµα ξηµερώσει, τα ελληνόφωνα χωνιά καλούσαν τους κατοίκους ηλικίας 15 έως 60 

ετών να συγκεντρωθούν στην πλατεία Φάρου, κοντά στο εργοστάσιο ελαστικών 

ΕΘΕΛ, και στην αρµένικη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. 
                                                 
502 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Κ.Γ., ΟΠΛΑ Βύρωνα. Τη µαρτυρία επιβεβαιώνει η σωζόµενη 
αναφορά του ΙΘ’ Αστυνοµικού Τµήµατος Βύρωνα: «Την 7/8/44 και ώραν 17.40 γερµανικά αυτοκίνητα 
(2) πλήρη στρατιωτών διερχόµενα εκ της αγοράς Βύρωνος, εδέχθησαν ριπή πολυβόλου παρ’ Εαµίτου και 
ετραυµατίσθησαν εις Γερµανός αξιωµατικός και εις στρατιώτης, µετ’ ολίγον κατέφθασε ισχυρά γερµανική 
δύναµις ήτις διέταξεν τη συγκέντρωση απάντων των ανδρών του συνοικισµού εις την πλατείαν Σµύρνης, 
όπου συνεκεντρώθησαν 1.000 άνδρες. Παρέλαβαν 10 αδιακρίτως εκ των συγκεντρωθέντων και τους 
εξετέλεσαν επί τόπου, άλλους δε 600 άνδρας τους µετέφερον εις Χαϊδάρι και εκείθεν τους µετέφερον εις 
Γερµανίαν» (Παρατίθεται στο: Κυριακίδης Γιάννης, Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας...σ. 311) 
503 Ο δήµος του Βύρωνα απέστειλε παράκληση µέσω της Νοµαρχίας στην κυβέρνηση Ράλλη να 
µεσολαβήσει για την απελευθέρωση των οµήρων (ΙΑΥΕ, Φακελος 2 «Κατοχική Κυβέρνηση 1943-
1944», υποφ. 2.6, ∆ήµος Βύρωνος προς Νοµαρχία Αττικής Α.Π. 57/10.8.1944) 
504 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου Αθανάσιου Καποτά 
(202/Θ/1945) // ∆ράσις της Χωροφυλακής..., σ. 54. 
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Ο αιφνιδιασµός ήταν απόλυτος. Οι Γερµανοί και τα Τάγµατα είχαν  

εγκλωβίσει σηµαντικές  δυνάµεις του ΕΛΑΣ: Ολόκληρο το Ι και το ΙΙ Τάγµα που είχε 

«ξεριζωθεί» από το Βύρωνα, συνολικά περίπου 180 αντάρτες. Η διοίκηση του Ι 

Τάγµατος Κατσιποδίου προσπάθησε να ειδοποιήσει τους λόχους µε συνδέσµους που 

δεν έφτασαν ποτέ. Οι άνδρες και η διοίκηση χωρίστηκαν σε µικρές οµάδες και 

σκόρπισαν στα στενά αποφεύγοντας ενστικτωδώς τα σηµεία που δεν ακούγονταν 

πυροβολισµοί. «Φτάσαµε στην οδό Πισσά. Εκεί χτυπηθήκαµε. Σε όλες τις γωνίες είχαν 

στήσει πολυβόλα. Μας θέριζαν όσο επιχειρούσαµε να προχωρήσουµε...Όλοι µαζί δεν 

ξεπερνούσαµε τους οχτώ, οπλισµένοι πολύ ελαφρά. Πουθενά αφύλακτο στενό!»505. 

Κάθε τόσο ακούγονταν σε διάφορα σηµεία ριπές και εκρήξεις χειροβοµβίδων καθώς 

οι αποκοµµένοι µαχητές –κυρίως από τους λόχους του Τάγµατος Βύρωνα– 

πολεµούσαν για τη ζωή τους. Σε ένα σπίτι, κοντά στις εργατικές πολυκατοικίες 

αυτοκτόνησαν µε την τελευταία τους σφαίρα οι διοικητές του 1ου Λόχου Ηλιούπολης 

και 2ου Λόχου Υµηττού, Μπάµπης Μανωλιτσάκης («Άρης») και Στέλιος 

Τσεκουράκης506. Τους πυροβολισµούς άκουγε ένας νεαρός µαχητής της ΟΠΛΑ που 

µαζί µε δύο ΕΠΟΝίτες κρυβόταν σε ένα διπλανό σπίτι κάτω από ένα σωρό 

καυσόξυλων έχοντας µια και µοναδική χειροβοµβίδα. Η σειρά τους δεν θα ερχόταν 

ποτέ507. Εκείνη την ηµέρα πολλοί διέφυγαν το θάνατο κάτω από µυθιστορηµατικές 

συνθήκες: Ο καπετάνιος του Ι/2 Τάγµατος, Γιώργης Ζαφειρόπουλος («Μουστάκιας») 

εγκλωβίστηκε µέσα στο εργοστάσιο της ΕΘΕΛ, ακριβώς στο σηµείο συγκέντρωσης 

του µπλόκου. Όταν άρχισαν να ερευνούν το κτίριο, ο Μουστάκιας περνούσε από 

αίθουσα σε αίθουσα και τελικά, οπλισµένος µε το θράσος της απελπισίας, πέρασε 

µέσα από τους ταγµατασφαλίτες οι οποίοι δεν τον υποπτεύθηκαν. Επίσης, ο 

υπεύθυνος της Πολιτοφυλακής ∆ουργουτίου, Μουράτ Γκεντελκιάν (αρµένικης 

καταγωγής) γλίτωσε µένοντας κρεµασµένος σε ένα φεγγίτη. Καθ’ όλη τη διάρκεια 

του µπλόκου, οι δυνάµεις που βρίσκονταν εκτός κλοιού (Τάγµατα Καισαριανής, 

Καλλιθέας, Νέων Σφαγείων) έκαναν επιθέσεις από τη Γούβα, Άγιο Σώστη, Κουκάκι, 

∆εξαµενή αλλά βρέθηκαν αντιµέτωπες µε ασύγκριτα ισχυρότερη δύναµη πυρός και 

                                                 
505 Κυριακίδης, Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας..., σ. 315.  Τελικά ο Γιάννης Κυριακίδης µε 8 µαχητές 
κρύφτηκαν σε κάποιο άγνωστό τους σπίτι στο συνοικισµό των Ιταλικών. Ο ίδιος παρέµεινε για ώρες 
σε ένα πηγάδι γεµάτο νερό µε ένα καλάθι χειροβοµβίδες στο ένα χέρι και πιστόλι στο άλλο 
περιµένοντας το θάνατο που δεν ήρθε ποτέ. (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιάννη Κυριακίδη) 
506 Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις ∆ιαµαντή Μαυροδόγλου (ΕΛΑΣ Βύρωνα), Κ.Γ. (ΟΠΛΑ 
Βύρωνα), Γιάννη Κυριακίδη (ΕΛΑΣ Νέου Κόσµου-∆ουργουτίου), Σπύρου Μπούσια // Αδηµοσίευτη 
γραπτή µαρτυρία Λευτέρη Τσεκουράκη, χ.χ.  
507 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Κ.Γ., ΟΠΛΑ Βύρωνα. 
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σε κανένα σηµείο δε δηµιούργησαν ρήγµα. Μόνο στο εργοστάσιο ΦΙΞ επί της 

Συγγρού, οµάδες που είχαν διεισδύσει από την Καλλιθέα κατάφεραν, σύµφωνα µε 

µαρτυρίες, να σκοτώσουν ένα Γερµανό υπολοχαγό του µηχανικού και να 

τραυµατίσουν µερικούς ακόµα οπλίτες508. 

   Στην πλατεία Φάρου εκτυλίσσονταν την ίδια στιγµή δραµατικές σκηνές. 

Εκτελέστηκαν από τους Γερµανούς κάπου 60 πολίτες, οργανωµένοι και µη, 20 

µαχητές του Τάγµατος Κατσιποδίου που πήραν το ρίσκο να παρουσιαστούν στη 

συγκέντρωση ως άγνωστοι µεταξύ αγνώστων και 34 ακόµα ΕΛΑΣίτες από το 

Βύρωνα που αναγνωρίστηκαν ως «ξένοι» από τους µασκοφόρους. Στις απώλειες 

στελεχών ξεχωρίζει ο βυρωνιώτης ∆ηµήτρης Βαρουτίδης («Σταύρος»), στέλεχος της 

Πολιτοφυλακής ο οποίος υπέστη φριχτά βασανιστήρια πριν εκτελεστεί509. Οι 

εκτελέσεις σταµάτησαν στη 13.00, όταν άρχισε η διαλογή εκατοντάδων οµήρων για 

τα γερµανικά στρατόπεδα. Αν και δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία, το σύνολο των 

απωλειών στην επιχείρηση που µετέβαλλε την Αθήνα «σε σκλαβοπάζαρο του 

κατακτητή»510 υπολογίζεται σε 160-180 άτοµα, σχεδόν όλοι τους αγωνιστές της 

Αντίστασης511. Η συνοικία έµοιαζε µε κρανίου τόπο και η προσπάθεια των 

συνεργείων της ΕΠΟΝ να βγάλουν χωνιά αντιµετωπίστηκε µάλλον ψυχρά από τους 

κατοίκους που θρηνούσαν απαρηγόρητοι512 Ανάµεσα στα φριχτά περιστατικά που 

συνέθεσαν το «Μεγάλο Μπλόκο», ξεχωρίζει το παρακάτω: Σε «ξεχωριστά» 

αντίποινα για το θάνατο του Γερµανού αξιωµατικού στο εργοστάσιο ΦΙΞ, οι 

Γερµανοί σκότωσαν µερικά παιδάκια νηπιακής ηλικίας τα πτώµατά των οποίων 

βρέθηκαν την επόµενη σε χωµατερή του Μοσχάτου513.  

 

Το Μπλόκο της Κοκκινιάς (17.8.1944) 

 

Σειρά είχε η Κοκκινιά η οποία δεν είχε δεχθεί σοβαρή επίθεση από το Μάρτιο, 

η ατµόσφαιρα ήταν όµως ηλεκτρισµένη, δεδοµένου ότι από τις αρχές Αυγούστου 

άρχιζαν επιθετικές κινήσεις Ευζώνων και Χωροφυλακής –παράλληλα µαθαίνονταν τα 

γεγονότα στις άλλες συνοικίες– και τα στελέχη διανυκτέρευαν αλλού (συνήθως στο 

                                                 
508 Μακρής, σ. 143. 
509 Κυριακίδης, Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας..., σ. 317 // Ριζοσπάστης, 20.8.1944 // Αδηµοσίευτη 
µαρτυρία Γιάννη Κατάκη, χ.χ. 
510 ΕΛΙΑ, Αρχείο Αριστείδη Κουτσουµάρη, Προκήρυξη ΕΑΜ Αθήνας-Πειραιάς, 14.8.1944. 
511 Κυριακίδης, Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας..., σ. 327. 
512 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Μιχάλη Λιαρούτσου, Γραµµατέα 6ου Τοµέα ΕΠΟΝ 
513 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, κ. 428, Φ=26/3/7, Αναµνήσεις Γιάννη Κυλισµανή, 20.9.1960 
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Αιγάλεω), µακριά από κατοικηµένες περιοχές514 Στις 15 και 16 Αυγούστου, ένοπλες 

συµπλοκές ανάµεσα σε ΕΛΑΣίτες, αστυνοµικούς και την Ειδική Ασφάλεια Πειραιά 

στο συνοικισµό των «Κιλικιανών» και στα Μανιάτικα, αύξησαν την υπερένταση 

ενόπλων και αόπλων στην Κοκκινιά. 

Στις 02.30 µετά τα µεσάνυχτα της Πέµπτης 17 Αυγούστου ξεκίνησε να 

γράφεται µια από τις µελανότερες σελίδες της Κατοχής: ∆εκάδες αυτοκίνητα µε 

περικύκλωσαν την Κοκκινιά από τα βόρεια του Κορυδαλλού πίσω από το Γ’ 

Νεκροταφείο και κατά µήκος της οδού Θηβών µέχρι τους ΣΕΚ, κατά µήκος της 

σιδηροδροµικής γραµµής. Τα οχήµατα µετέφεραν ισχυρές δυνάµεις του 1ου 

Συντάγµατος Ευζώνων, Γερµανούς οπλίτες της 11ης Αεροπορικής Μεραρχίας 

Εδάφους (11. Luftwaffe Felddivision) –δύναµης λόχου ή διλοχίας– και µια γερµανική 

µηχανοκίνητη διµοιρία515 ενώ, όπως επισήµανε µε τραγική αυταρέσκεια και το πρώτο 

«ρεπορτάζ» της επιχείρησης, ο βαρύς οπλισµός των επιδροµέων ήταν πρωτοφανής 

για τα δεδοµένα επιχείρησης εντός των ορίων της πρωτεύουσας516. Τα ξηµερώµατα οι 

τηλεβόες καλούσαν τους άνδρες 14 έως 60 ετών στην πλατεία Οσίας Ξένης. Στις 

09.00 η πλατεία είχε γεµίσει από κόσµο. Κινητοποίηση του ΕΛΑΣ θα ισοδυναµούσε 

µε αυτοκτονία αφού όλα ήταν µπλοκαρισµένα. Μέσα στην αποπνικτική ζέστη του 

Αυγούστου και κάτω από ουρλιαχτά και παραγγέλµατα στα ελληνικά και τα 

γερµανικά, διαδραµατίστηκαν µερικές από τις τραγικότερες σκηνές της Αντίστασης: 

Οι καταδότες –ένας εκ των οποίων ήταν πρώην µέλος της ΟΠΛΑ517– υπέδειξαν 

αρχικά όλα τα στελέχη των ενόπλων οργανώσεων: το λοχαγό του ΕΛΑΣ και 

γραµµατέα της ΚΟΒ Κιλικιανών, Απόστολο Χατζηβασιλείου, το γραµµατέα της 

ΚΟΒ Κοκκινιάς (και αρχηγό της ΟΠΛΑ518), Παναγιώτη Ασµάνη, τον Θεόδωρο 

                                                 
514 Ένα απόσπασµα από το ηµερολόγιο του Κοκκινιώτη ΕΛΑΣίτη Γιάννη Πογδατόγλου είναι 
χαρακτηριστικό του κλίµατος: «∆ευτέρα 14/8/1944. Το σπουδαιότερο νέο είναι η αγωνία για την 
κάθοδο των ταγµάτων στην Κοκκινιά. Ο λαός τους περιµένει από στιγµήν σε στιγµή. Με το παραµικρό ο 
κόσµος τροµοκρατείται. Πολλοί έχουν φύγει αλλά και σ’ άλλα µέρη έχουν φόβο ως Κοκκινιώται αν τους 
ζητήσουν ταυτότητα. Λέγεται ότι στην Κοκκινιά έγδυσαν ένα χωροφύλακα και ότι η Ειδική Ασφάλεια 
ήρθε µέχρι τη Λεύκα, ερώτησε και έφυγε. Μετά το µεσηµέρι ηκούσθησαν πυροβολισµοί και ενόµισα ότι 
µας πλάκωσαν. Αλλά ευτυχώς δεν ήτο αυτό το βράδυֹ πάλιν το χωνί έλεγε τραγούδια της ΕΠΟΝ κλπ. Το 
βράδυ γυρνούν γερµανικαί περίπολοι. Είµαι βέβαιος ότι µας το χρωστάνε το µπλόκο...» (Κεπέσης, σ. 
378) 
515 BA-MA, RW 40/148, Ia-Tagesmeldung v. 19.8.44 // Στο Μπλόκο ήταν παρών ο Πλυτζανόπουλος 
ενώ πρωτοστάτησε ο ταγµατάρχης Γεώργιος Σγούρος (Η Κοκκινιά Μας, 8.3.1947). Αν θεωρήσουµε 
την πληροφορία σωστή, τότε στην Κοκκινιά συµµετείχε το Ι Τάγµα Ευζώνων, όπου από τα τέλη 
Μαΐου ήταν διοικητής ο Σγούρος (ΓΕΣ/ΥΣΑ, Φ. 40, Αρχείο Συντάγµατος Ευζώνων Ασφαλείας 
Αθηνών, Βιβλίον Ηµερησίων ∆ιαταγών Συντάγµατος (17.5.1944-10.10.1944), Η.∆.Σ. 29.5.1944 
516 Ριζοσπάστης, 18.8.1944. 
517 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θ.Ξ., ΟΠΛΑ Κοκκινιάς. 
518 Ριζοσπάστης, 18.8.1944 // Κεπέσης, σ. 380, 470 // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θ.Ξ. (ΟΠΛΑ 
Κοκκινιάς) 
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Περιβόλα, τις µαχήτριες ∆ιαµάντω Κουµπάκη και Αθηνά Μαύρου κ.ά. οι οποίοι 

βασανίστηκαν φριχτά πριν οδηγηθούν προπηλακιζόµενοι στη «Μάντρα», ένα 

υφαντήριο πίσω από την πλατεία Οσίας Ξένης για να εκτελεστούν µε πολυβόλα από 

γερµανικό τµήµα –συνολικά 50 άτοµα519.  

Την ίδια ώρα, σε ένα αποµονωµένο σπίτι στα «Αρµένικα» της Κοκκινιάς 

(περιοχή Νεάπολης), µια µικτή οµάδα του ΕΛΑΣ και της ΟΠΛΑ παρακολουθεί 

ανήµπορη τη σφαγή από τις γρίλιες. Όταν µια ριπή γαζώνει την πόρτα, η οµάδα πετά 

µια χειροβοµβίδα και φεύγει από το πλάι υπό το συνεχές πυρ ενός γερµανικού 

πολυβόλου. Βάλλουσα και βαλλόµενη συνεχώς, και µε πλάγια κάλυψη από µια 

οµάδα του 7ου Λόχου (λοχαγός Μιχάλης Μάλλης), η οµάδα φτάνει τελικά στην 

Ευγένεια µε έναν τραυµατία και ένα νεκρό, το 40χρονο µαχητή της ΟΠΛΑ, Θεόδωρο 

Μακρή ή «Καφαντάρη»520. Στη συµπλοκή στα Αρµένικα τραυµατίστηκε ένας 

Γερµανός λοχαγός και µερικοί Τσολιάδες, πράγµα που έδωσε την  αφορµή για νέα 

σφαγή «εκτός καταλόγου»: 46 άνδρες και γυναίκες από τους συγκεντρωµένους στην 

Οσία Ξένη µεταφέρθηκαν εκεί και εκτελέστηκαν οµαδικά σε αντίποινα στη συµβολή 

των οδών Ακροπόλεως και Αρτέµιδος ενώ κάηκαν και µερικά σπίτια από τα οποία ο 

συνοικισµός ξαναβαφτίστηκε σε «Καµένα του Καραβά»521.  Το µακελειό σταµάτησε 

κατά τις 18.00 και µια τεράστια φάλαγγα οµήρων πήρε το δρόµο για το Χαϊδάρι µέσω 

της Κυδωνιών αφήνοντας πίσω έναν ατελείωτο θρήνων γυναικών, παιδιών, µητέρων 

και αδελφών. Το Ε’ Αστυνοµικό Τµήµα µετέφερε 72 άτοµα για ταφή στο Γ’ 

Νεκροταφείο και τους υπόλοιπους στο Νεκροταφείο της Ανάληψης522 

Πηγές της Αντίστασης υπολόγισαν περισσότερους από 200 εκτελεσµένους523, 

σε αντίθεση µε τη γερµανική αναφορά της Οµάδας Στρατιών Ε που αναφέρει 104 

«νεκρούς εχθρούς» και 3.000 συλληφθέντες έναντι ενός Γερµανού λοχαγού και 

µερικών Ευζώνων τραυµατιών στις αψιµαχίες της Νεάπολης524. Το πλήγµα στη 

συνοικία ήταν τροµακτικό, ειδικά αν αναλογιστεί κανείς πως το ανθρωποκυνηγητό 

των κοκκινιωτών σε όλο τον Πειραιά δε σταµάτησε. Μια µόλις µέρα µετά το 

                                                 
519 Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, Ηχητικό Αρχείο ΠΕΑΕΑ Κοκκινιάς, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη 
∆ηµήτριου Καραπιπέρη 
520 Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, Ηχητικό Αρχείο ΠΕΑΕΑ Κοκκινιάς, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Βαγγέλη 
Πρωτονοτάριου. Το ψευδώνυµο οφείλεται στη φυσική οµοιότητα µε τον οµώνυµο πολιτικό. 
521 ∆ήµος Νίκαιας, Το Μπλόκο της Κοκκινιάς. Χρονικό Μνήµης, Αθήνα 2004, σ. 52. 
522 Αρχείο ΚΕ του ΚΚΕ, Ηχητικό Αρχείο ΠΕΑΕΑ Κοκκινιάς, µαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Λευτέρη 
Παπανάγνου. 
523 17 Αυγούστου 1944 (Ο Μπλόκος). Έκδοση «Η Κοκκινιά µας». Αύγουστος 1945. Πβλ. την 
προκήρυξη της Κοµµατικής Οργάνωσης Κοκκινιάς που κυκλοφόρησε το βράδυ της ίδιας µέρας και 
κάνει λόγο για «διακόσια διαλεχτά παλικάρια» (Το Μπλόκο της Κοκκινιάς..., σ. 57 σε φωτογραφία) 
524 BA-MA, RW 40/148, Ia-Tagesmeldung v. 19.8.44 
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Μπλόκο, άνδρες των Ταγµάτων συνέλαβαν µετά από συµπλοκή στη ∆ραπετσώνα το 

18χρονο Στέλιο Σπανό ή «Καρδάρα», έναν από τους εµβληµατικούς µαχητές –και 

οµαδάρχη της ΟΠΛΑ– και τον εκτέλεσαν στον Άγιο ∆ιονύσιο525 Τα κατακλυσµιαία 

γεγονότα έκαναν, µέσω συνεχών αναφορών στον κοµµατικό και εαµικό Τύπο, το 

γύρο της χώρας φτάνοντας µέχρι το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ το οποίο 

κοινοποίησε ειδική εγκύκλιο και ενηµερωτικό δελτίο σε όλες τις Μεραρχίες σχετικά 

µε τον αγώνα της «αδούλωτης Αθήνας και του ηρωικού λαού της». 

Μετά τη σφαγή στην Κοκκινιά, το µίσος για τα Τάγµατα και η διάθεση για 

εκδίκηση είχαν φτάσει στο απόγειο τους. Στις 18 Αυγούστου, στο «Ελληνικό 

Στάλινγκραντ» της Καισαριανής, δύο αστυφύλακες του Μηχανοκίνητου µε πολιτικά 

πυροβολήθηκαν από ΕΛΑΣίτες που τους αναγνώρισαν. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά 

κατέφθασαν ενισχύσεις του Μηχανοκίνητου, των Ταγµάτων και της Ειδικής που 

συνέλαβαν 35 άτοµα και εκτέλεσαν τους πέντε στη γωνία Β. Κωνσταντίνου και 

Λυδίας. Λίγη ώρα αργότερα µια οµάδα ενόπλων συνοδευόµενη από εξαγριωµένους 

κατοίκους σκότωσε και πέταξε πάνω στο σωρό των πέντε πτωµάτων δύο 

αιχµαλώτους Εύζωνους, ο ένας εκ των οποίων βρέθηκε µε ένα µαχαίρι καρφωµένο 

στο λαιµό του και ένα καρφιτσωµένο σηµείωµα «Για τους πέντε ήρωες θα 

εκτελεστούν 100 όµοιοί του»526. Λίγη ώρα πριν, η αδελφή του ενός είχε συλληφθεί 

και εκτελεστεί µε συνοπτικές διαδικασίες από την ΟΠΛΑ που εφάρµοζε πλέον την 

οδυνηρή και χωρίς εξαιρέσεις εκδοχή της «οικογενειακής ευθύνης».     

  

 

 

 

Η «Απεργία Εθνικής Σωτηρίας». Μάχες και αντίποινα στην Καλλιθέα, Κουκακι, 

Παλαιά Σφαγεία (24-31.8.1944) 

 

                                                 
525 Το Μπλόκο της Κοκκινιάς..., σ. 127 // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θ.Ξ., ΟΠΛΑ Κοκκινιάς. 
Σύµφωνα µε µια εκδοχή, δε συνελήφθη στη ∆ραπετσώνα αλλά στις Τρεις Γέφυρες. Ο Στέλιος 
«Καρδάρας» ήταν πρώην σαλταδόρος και ξεκίνησε την αντιστασιακή του δράση κλέβοντας όπλα για 
λογαριασµό του ΕΛΑΣ. ∆ιακρίθηκε στη Μάχη της Κοκκινιάς (6-8 Μαρτίου) και έγινε πασίγνωστος 
για τη γενναιότητά του. Ο θάνατός του έγινε και ρεµπέτικο τραγούδι («Στέλιος Καρδάρας») από το 
Μιχάλη Γενίτσαρη ο οποίος το παρουσίασε πρώτη φορά στην Κοκκινιά στις εκδηλώσεις της 
Απελευθέρωσης  
526 ΕΛΙΑ, Αρχείο Αριστείδη Κουτσουµάρη, ∆ελτίο Πληροφοριών ΚΓ’ Αστυνοµικού Τµήµατος, 
18.8.1944 // ΓΑΚ, Αρχείο Ε΄ Κακουργιοδικείου Αθηνών, συνεδρίαση 14ης Ιουλίου 1947 (αρ. 35-36)  
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Αναζητώντας ένα µέτρο αποτελεσµατικότερης αντίδρασης στα µπλόκα και τις 

µαζικές αποστολές οµήρων στη Γερµανία, το ΕΑΜ έριξε εκ νέου το σύνθηµα για   

πανεθνική απεργία την Πέµπτη, 24 Αυγούστου. Το γεγονός ότι επιστρατεύτηκε ξανά 

το όπλο της απεργίας, ενδιαφέρει στο βαθµό που επιβεβαιώνει την επιµονή για  

πολιτικούς αγώνες, ακόµα και σε στιγµές ακραίας τροµοκρατίας. Με κεντρικό 

σύνθηµα της απεργίας «Εθνικής Σωτηρίας», όπως ονοµάστηκε, «να σώσουµε τα 

αιχµάλωτα αδέλφια µας και τη ζωή µας», το ΕΑΜ Αθήνας εναρµόνισε τις 

προκηρύξεις του µε το πολεµικό κάλεσµα της ΚΕ του ΚΚΕ για τον Αύγουστο: 

   

 «Η µεγάλη στιγµή της µάχης έφτασε. Εµπρός για τη νίκη. Εµπρός για τη λευτεριά. 

Το έθνος κινδυνεύει. Η επιστράτευση πραγµατοποιείται. 150.000 Έλληνες ζητά ο 

Χίτλερ, 100.000 υποσχέθηκε να δώσει ο Ράλλης απ’ την Αθήνα. Άρχισαν αποστολές 

στα γερµανικά κάτεργα. Κάθε στιγµή η επίθεση γίνεται αγριότερη. Βγάζουν µάτια µε 

τις λόγχες. Καίνε ζωντανούς µέσα στα σπίτια. Θερίζουν µε τα πολυβόλα. Χωρίς 

εξαίρεση, χωρίς ίχνος ανθρωπισµού. Οι στιγµές είναι κρίσιµες. Ο θάνατος 

απλώνεται παντού. Σ’ όλη τη σκλαβωµένη Ελλάδα. Σ’ ολόκληρη την Αθήνα. 

Έλληνες, όχι δισταγµοί. Όχι λύπες. Αποφάσεις επιβάλλουν οι στιγµές. Ν’ 

απαντήσουµε κεραυνοβόλα στο Χίτλερ και στο Ράλλη. Εµπρός να εξορµήσουµε µε 

την αιµατόβρεχτη µα υπερήφανη σηµαία µας µπροστά. Εµπρός για την 24ωρη 

Εθνική Απεργία της Πέµπτης. Εµπρός όλοι ενωµένοι στο εθνικό πένθος της 24 

Αυγούστου. Μ’ ένα παλµό, µ’ ένα σύνθηµα. Να µαταιώσουµε την επιστράτευση. Να 

υπερασπιστούµε το έθνος. Να µείνουµε έλληνες στο πλευρό των συµµάχων. 

Πανεθνικός ο κίνδυνος. Πανεθνική η Νίκη. Εµπρός όλοι στη µάχη. Κανείς 

απεργοσπάστης. Κανείς προδότης. Ρόδα να µην κυλήσει. Εργοστάσιο να µην 

ανοίξει. Γραφείο να µη λειτουργήσει. ∆ε µας χωρίζουν πάθη και διαφορές. Μας 

ενώνει ένα αίσθηµα: το µίσος στους τυράννους. Ένα καθήκον: η υπεράσπιση του 

έθνους. Ζήτω η Εθνική Απεργία της Πέµπτης, Αθήνα-Πειραιά. Ζήτω το Έθνος. 

Ζήτω οι Μεγάλοι Σύµµαχοι!»527.  

 

Οι δυνάµεις του ΕΛΑΣ (και ιδιαίτερα της Ι Ταξιαρχίας) κινητοποιήθηκαν για 

αυστηρή περιφρούρηση στους τοµείς ευθύνης της, καθώς ήταν παραπάνω από βέβαιο 

πως ο Ράλλης θα χρησιµοποιούσε τους Ευζώνους για να χτυπήσει την απεργία. 

                                                 
527 Μακρής, σ. 146-147. 
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Πράγµατι, στις 06.00 το πρωί, δυο φορτηγά γεµάτα πεζικό έφτασαν στο αµαξοστάσιο 

των τραµ της Καλλιθέας µε σκοπό να επιστρατεύσουν τους τραµβαγέρηδες. Όταν τα 

φυλάκια του ΕΛΑΣ άνοιξαν πυρ κατά των τραµ που κινούνταν, ξεκίνησε µάχη. Στις 

10.00 κατέφθασαν από τη Συγγρού γερµανικά οχήµατα για να ενισχύσουν τους 

Τσολιάδες που πολεµούσαν στο αµαξοστάσιο. Ένα τµήµα Γερµανών κατέλαβε το 

Ιωσηφόγλειο Ορφανοτροφείο και ένα δεύτερο προωθήθηκε προς το κέντρο της 

Καλλιθέας συναντώντας µετά από λίγο τα πυρά του 2ου Λόχου Καλλιθέας (Γιώργος 

Γιουρούκος–Μιλτιάδης Ζαννής) που πολεµούσε µε πείσµα528. Γύρω από το χωµάτινο 

λόφο της οδού Σκρα, τρεις αντάρτες τραυµατίστηκαν, το ίδιο και ένας Γερµανός 

αξιωµατικός στην οδό Ανδροµάχης. Αφού ξόδεψαν τα πυροµαχικά τους, όσοι 

µαχητές δε σκορπίστηκαν σε σπίτια, δοκίµασαν να διασχίσουν τη Συγγρού, στην 

περιοχή Χρυσάκη. Έξι έπεσαν στα χέρια των Γερµανών που τους επιβίβασαν σε 

φορτηγά µε προορισµό τη Μέρλιν. Η αντεπίθεση του άλλου Λόχου της Καλλιθέας 

από τη βορεινή πλευρά της οδού ∆ήµητρας  µε επικεφαλής τους διοικητές του ΙΙ 

Τάγµατος, Σόλωνα Ψωµιάδη («Λάµπη») και Τάσο Αναστασίου, απέτυχε. Οι 

Γερµανοί πολυβολητές στην ταράτσα του Ιωσηφόγλειου είχαν πολύ καλή ορατότητα, 

µε αποτέλεσµα ο δεύτερος να χάσει τη ζωή του και ο πρώτος τα δάχτυλά του 

αριστερού χεριού του. Ο τραυµατισµένος Λάµπης περισυνελέγη από µαχητές του 

Παλαιού Φαλήρου που τον κουβάλησαν στα χέρια µέχρι το Έντεν. Στο ύψος της 

Αµφιθέας (Βουρλοπόταµο) µαχητές του Παλαιού Φαλήρου ενεπλάκησαν µε 

γερµανικές ενισχύσεις που έρχονταν από το Φάληρο. Ένας ΕΛΑΣίτης, ο Βασίλης 

Αρναουτάκης, σκοτώθηκε από τα γερµανικά πυρά στην οδό Πανδρόσου529. Οι µάχες 

σταµάτησαν ως συνήθως το απόγευµα. Οι απώλειες ΕΛΑΣιτών και πολιτών έφτασαν 

τους 39 νεκρούς από τους οποίους, 20 ήταν καλλιθεάτες απεργοί που εκτελέστηκαν 

στην οδό Ανδροµάχης, σε αντίποινα για τον τραυµατισµό του Γερµανού 

αξιωµατικού. Όταν το βράδυ ο τραυµατίας εξέπνευσε, ακόµα 18 κρατούµενοι µαζί µε 

τους 6 αιχµαλώτους ΕΛΑΣίτες της προηγούµενης µέρας, µεταφέρθηκαν από το 

Γουδή και τη Μέρλιν για να εκτελεστούν στο ίδιο σηµείο σε τριάδες. Εκεί έπεσαν ο 

καπετάνιος του 2ου Λόχου Καλλιθέας, Μιλτιάδης Ζαννής (Μιχάλης), τραυµατισµένος 

από την προηγούµενη µέρα, ο Γιάννης Τυφλοπήτας, στέλεχος της ΟΠΛΑ στον 

Υµηττό, ο καισαριανιώτης λοχαγός Αντώνης Αραµπατζής και ο γραµµατέας της 

                                                 
528 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιούρα Τσολακίδη, ΕΛΑΣ Καλλιθέας. 
529 Κυριακίδης Γιάννης, Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας…, σ. 252-253 // Αδαµόπουλος Αλέκος, 
Αναµνήσεις από την Εθνική Αντίσταση. Πάτρα 1999, σ. 47.  
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ΕΠΟΝ Καισαριανής, Κώστας Μπερντέσης (Αλέκος), όλοι συλληφθέντες σε 

προηγούµενα µπλόκα530. Μόνο ένας ΕΛΑΣίτης, ο Παναγιώτης Κουλίτσος, σώθηκε 

σαν από θαύµα µε βαριά κοιλιακά τραύµατα531.  

Οι απώλειες αυτές δεν ήταν οι τελευταίες. Την αυγή της ∆ευτέρας, 28 

Αυγούστου, Γερµανοί και Τάγµατα Ασφαλείας περικύκλωσαν το Κουκάκι, τα 

Παλαιά Σφαγεία και την Καλλιθέα και αφού συγκέντρωσαν όλους τους άντρες στο 

γήπεδο της Α.Ε. Καλλιθέας, εκτέλεσαν τους 24 µε υπόδειξη µασκοφόρων532. Σε λίγο 

οι κάτοικοι των Παλαιών Σφαγείων είδαν έντροµοι τα σπίτια τους να καίγονται από 

τα γερµανικά φλογοβόλα. Όλη η Καλλιθέα καλύφθηκε από ένα σύννεφο µαύρου 

καπνού, κάτω από τις επευφηµίες των Τσολιάδων «που πετάνε τα φέσια ψηλά και 

βαράν στον αέρα να το χαρούνε»533 Θέλοντας ίσως να αντισταθµίσει τις εντυπώσεις 

από το φοβερό αιµατοκύλισµα, ο Πλυτζανόπουλος διέταξε να αφεθούν ελεύθεροι 

όλοι οι όµηροι του µπλόκου534. Σε πεισµατώδεις συγκρούσεις στα Σφαγεία, ο ΕΛΑΣ 

είχε βαριές απώλειες –17 µαχητές νεκρούς και τραυµατίες– στη µάταιη προσπάθειά 

του να αποκρούσει τους επιδροµείς, ανάµεσά τους τον καπετάνιο του Λόχου 

Σφαγείων, Γιώργο Γεωργιάδη του οποίου το σπίτι κάηκε535. Ο τρόµος είχε 

κατακυριεύσει τη νοτιοανατολική γωνία του κέντρου της Αθήνας. Την επόµενη τα 

Τάγµατα αιχµαλώτισαν έξι άοπλα µέλη των εαµικών και κοµµατικών οργανώσεων 

Πλάκας κοντά στην πλατεία Κολοκοτρώνη στο Κουκάκι και τους σκότωσαν οµαδικά 

στη Γέφυρα του Κουκακίου, κοντά στη λεωφόρο Συγγρού. Μαζί και η µόλις 18 ετών 

γραµµατέας της ΚΟΒ Κουκακίου, Κούλα Αγγελή («Ξανθούλα»)536. Ο κύκλος του 

αίµατος του εφιαλτικού Αυγούστου έκλεισε στις 31 Αυγούστου, όταν, προφανώς 

µετά από προδοσία, 17 µαχητές –ολόκληρο το Φρουραρχείο της Αγίας Ελεούσας– 

µαζί µε το λοχαγό Γιώργο Γιουρούκο, έναν από τους ήρωες της µάχης της 24ης 

Αυγούστου, αιχµαλωτίστηκαν και θανατώθηκαν από τµήµα της γερµανικής ναυτικής 

αστυνοµίας µέσα στο κτίριο του ψυχιατρείου της Αγίας Ελεούσας όπου είχαν 

                                                 
530 Ελεύθερον Βήµα, 25.8.1944 
531 Μακρής, σ. 154-155. 
532 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων // Ο αριθµός 24 συµπίπτει µε τις πληροφορίες τις οργάνωσης 
(Ραδιοφωνικά Νέα, 31.8.1944), αν και ο αριθµός των νεκρών ενδέχεται να είναι µεγαλύτερος λόγω της 
έκτασης του µπλόκου. Βλ. Αρχείο Υπηρεσίας Αναζητήσεων Ερυθρού Σταυρού, IC/Liste 105, φακ. 2 
«Εκτελεσθέντες ανά την Ελλάδα», (i) Καλλιθέα, Γουδί // Ραδιοφωνικά Νέα, 31.8.1944.  
533 Λιόγγαρης Βασίλης, Συνοικισµός Χαροκόπου. Φιλιππότης, Αθήνα 1985, σ. 240. 
534 Mazower, σ. 379. 
535 Μακρής, σ. 156-157 // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Γιούρα Τσολακίδη 
536 Βασιλικόπουλος Λεων., «Η θυσία των ΕΠΟΝιτών». Ριζοσπάστης, 2. 9. 1944. 
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καταλύσει για να ξεκουραστούν. Μαζί τους εκτελέστηκαν και πέντε γυναίκες –η µια 

καλόγρια– που θεωρήθηκαν «ένοπλες συνωµότριες»537.   

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ 

«ΤΟ ΒΑΘΥΤΕΡΟ ΣΚΟΤΑ∆Ι ΕΙΝΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΥΓΗ»: 

Η ΑΝΕΠΑΙΣΘΗΤΗ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1944) 

 

«Η υπόθεση θα κρινόταν στην Αθήνα» 

Γιάννης Ιωαννίδης, Αναµνήσεις (1979) σ. 173-174 

 

Η «κατάκτηση» του Παγκρατίου 

 

 Μετά το λουτρό αίµατος του Αυγούστου ο ΕΛΑΣ επανέλαβε προσπάθειες 

ανακατάληψης του χαµένου εδάφους, µε τη γεωγραφική και πολιτική σηµασία του 

όρου. Στις 2 Σεπτεµβρίου, στο Παγκράτι, ο αρχηγός της Χ εύελπις Νίκος 

Παπαγεωργίου –ένας από τους «ορκισµένους» εχθρούς– έλαβε στο σπίτι-οχυρό του 

(γωνία Πασιτέλους και Κρησίλα) ένα τηλεφώνηµα  που τον καλούσε στο κουρείο του 

Στέλιου Χατζηεµµανουήλ στην οδό Ευτυχίδου. Τη στιγµή που περνούσε µπροστά 

από την πόρτα του κουρείου δέχθηκε µια ριπή στο κεφάλι από την απέναντι µεριά 

του δρόµου και έπεσε νεκρός. ∆ράστες ήταν τέσσερα κορυφαία µέλη της ΟΠΛΑ 

οπλισµένα µε αυτόµατα που είχαν κρυφτεί αποβραδίς στην παρακείµενη ταβέρνα 

κρατώντας µάλιστα οµήρους το ζευγάρι των ηλικιωµένων ιδιοκτητών538. Μένοντας 

αθέατοι,  άνοιξαν την πόρτα της ταβέρνας µόλις ακούστηκε ο ήχος του τηλεφώνου 

και άδειασαν τα όπλα τους πάνω στο στόχο δίνοντας ευκαιρία στον εαµικό τύπο να 

πανηγυρίσει για την εξόντωση «του πιο ανθρωπόµορφου τέρατος που γνώρισε η 

φύση»539  Οι εθνικιστές εκδικήθηκαν το θάνατο του Παπαγεωργίου σκοτώνοντας δύο 

άτοµα το ίδιο µεσηµέρι και τέσσερις ακόµα το πρωί της µεθεπόµενης κυριολεκτικά 

                                                 
537 Μακρής, σ. // Μουτσογιάννης, σ. 153-154 // Αρχείο Υπηρεσίας Αναζητήσεων Ερυθρού Σταυρού, 
IC/Liste 105, φακ. 2 «Εκτελεσθέντες ανά την Ελλάδα», (i) Καλλιθέα, Γουδί  
538 Παλαιολογόπουλος ∆., Το Παγκράτι στην Εθνική Αντίσταση 1941-1944. Μέλισσα. Αθήνα 2004, σ. 
139-140 // Ιωαννίδης, Φάκελος Νο 9745/Β, σ. 53-54 // Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Κ.Γ., Σ.Κ., 
Σπύρου Μπούσια. Για να συγκεντρωθούν τέσσερα αυτόµατα, χρειάστηκε να αξιοποιηθεί το 
πλεόνασµα των αποθηκών του ΕΛΑΣ σε Καισαριανή, Βύρωνα και ∆ουργούτι, καθήκον στο οποίο 
ανταποκρίθηκε η διοίκηση του ΙΙ Τάγµατος.   
539 Ο Απελευθερωτής, 7.9.1944.  
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αρπάζοντας κόσµο από τα τραµ και τις πλατείες. Στις 6 Σεπτεµβρίου οι νεκροί είχαν 

φτάσει τους δέκα, κατά άλλους τους 50540  

Λίγες µέρες αργότερα, µια ακόµα αριστοτεχνική παγίδα κατέληξε σε 

συντριπτική ήττα για τις αρχές Ασφαλείας. Το πρωί της 11ης Σεπτεµβρίου, ένα 

απόσπασµα 60 χωροφυλάκων ενισχυµένο µε ισχυρές δυνάµεις του Μηχανοκίνητου 

και τµήµα Ευζώνων µε αρχηγό τον υποδιοικητή του ΤΦΑΣ, αντισυνταγµατάρχη 

Γιώργο Ορφανό επέδραµε στο Παγκράτι για να προστατεύσει το κτίριο του Ζ’ 

Γυµνασίου που, σύµφωνα µε ανώνυµο τηλεφώνηµα, βρισκόταν στο έλεος 

«αναρχικών». Στην πραγµατικότητα, όλος ο 4ος Λόχος του ΕΛΑΣ Παγκρατίου 

περίµενε τους επιδροµείς στις καθέτους της Υµηττού µε τα όπλα στο χέρι. Από τα 

πυκνά πυρά τραυµατίστηκαν 6 αστυνοµικοί, ενώ σκοτώθηκε ένας Εύζωνος, δύο 

αξιωµατικοί του Μηχανοκίνητου και ο ίδιος ο Ορφανός από σοβαρό τραύµα στην 

κοιλιά. Ήταν η πιο υψηλόβαθµη απώλεια του 1ου Συντάγµατος Ευζώνων541. Στην 

κηδεία των θυµάτων, οι λόφοι γύρω από το Α’ Νεκροταφείο έγιναν πεδίο µάχης όταν 

«σκοπευτές ακριβείας» του ΕΛΑΣ πυροβόλησαν την ποµπή σκοτώνοντας έναν 

ακόµα αρχιφύλακα του Μηχανοκίνητου542 Τα νοητά σύνορα ανάµεσα στις 

ελασιτοκρατούµενες περιοχές και το κέντρο της Αθήνας είχαν µεταφερθεί πλέον στη 

λεωφόρο Υµηττού.  

Η αυξανόµενη επιθετικότητα του ΕΛΑΣ κορυφώθηκε τις επόµενες µέρες, µε 

αφορµή τις συµπλοκές την ηµέρα της πανεργατικής απεργίας (16 Σεπτεµβρίου), όταν 

ένα απόσπασµα χωροφυλακής καθηλώθηκε κοντά στο Γυµνάσιο Παγκρατίου από τα 

πυρά των ανταρτών που είχαν αναβαθµίσει αισθητά τον οπλισµό τους και 

χρησιµοποιούσαν υποδειγµατικά τους κάθετους δρόµους. Στη γωνία Υµηττού και 

Αρτοτίνης ο ενωµοτάρχης Κωνσταντίνος ∆ασκαλάκης δέχθηκε µια σφαίρα στην 

καρδιά από το τουφέκι µιας νεαρής αντάρτισσας αφήνοντας άλλη µια φορά τον 

ΕΛΑΣ νικητή στην Υµηττού543 Ο ρυθµός των εκτελέσεων της ΟΠΛΑ αυξήθηκε 

επίσης. Συλλήψεις και εκτελέσεις µεγαλόσχηµων «φασιστών» που είχαν ως τότε 

µείνει απείραχτοι σε Παγκράτι, Βύρωνα και Κουπόνια σηµάδεψαν το τελευταίο 

10ήµερο του Σεπτεµβρίου και την είσοδο του τελευταίου µήνα της Κατοχής: Στις 23 

Σεπτεµβρίου ο µικρότερος αδελφός του Ν. Παπαγεωργίου, Ιωάννης εξοντώθηκε µε 
                                                 
540 Mazower, σ. 375 // Ο Απελευθερωτής, 7.9.1944 
541 Ελεύθερον Βήµα, 14.9.1944. 
542 Ελεύθερον Βήµα, 14.9.1944 // Mazower, σ. 380 
543 ΓΑΚ, Αρχείο Α’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, Συνεδρίαση 5ης, 6ης, 7ης Μαΐου 1947 (αρ. 12-22), 
κατάθεση υπαστυνόµου Παντελή Σκούρα // Μπαλή Άννα, Ευτυχία Μωρίκη. Η «µάνα» της 
Καισαριανής. 2008, σ.    
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πανοµοιότυπο τρόπο αποκεφαλίζοντας τη δύναµη της Χ στο Παγκράτι544 Την 1η 

Οκτωβρίου, η οµάδα του Κολληµένου απήγαγε από το σπίτι του στην οδό 

Ευφράνορος τον απόστρατο αντισυνταγµατάρχη, Μιλτιάδη Μιχαλόπουλο, το νεαρό 

γιο του Κωνσταντίνο και την υπηρέτρια του σπιτιού και τους µετέφεραν στον 

Κοπανά. Οι δυο άνδρες εκτελέστηκαν µετά από µερικές µέρες µε την κατηγορία πως 

η γυναίκα του Μιχαλόπουλου, γερµανικής καταγωγής, δεχόταν συχνά στο σπίτι 

Γερµανούς αξιωµατικούς545. Το σπίτι λεηλατήθηκε. Την επόµενη συνελήφθη και 

εκτελέστηκε στο τέρµα Κουπονίων ο Κωνσταντίνος Καζατζής, καθηγητής στη Σχολή 

Ικάρων και «αντικοµµουνιστής»546 ενώ στις 5 Οκτωβρίου ο Ευάγγελος Βολουδάκης 

πλήρωνε µε τη ζωή του την τρίµηνη θητεία του στην Ειδική Ασφάλεια547 Στις 

παραµονές της Απελευθέρωσης τίποτα και κανείς δε µπορούσε να αµφισβητήσει την 

κυριαρχία του ΕΑΜ στις ανατολικές συνοικίες  

 

Η  απεργία της 16ης Σεπτεµβρίου  

 

Αναµένοντας την Απελευθέρωση από µέρα σε µέρα, το ΕΑΜ εξήγγειλε στις 

16 Σεπτεµβρίου νέα γενική απεργία η οποία επεκτάθηκε στις 18 και στον Πειραιά. 

Αιτήµατα ήταν η κατάπαυση της τροµοκρατίας των κατακτητών και των Ταγµάτων, 

της οµηρίας, των δολοφονιών και των επιδροµών στις συνοικίες548. Από το πρωί 

εκείνης της µέρας τα τµήµατα του ΕΛΑΣ σε κάθε γειτονιά διατάχτηκαν  να 

αντιµετωπίσουν τα «καθάρµατα» που θα επιχειρούσαν να ανοίξουν καταστήµατα «µε 

την προδοτική εντολή του Μπακογιάννη»549 Συγκρούσεις σηµειώθηκαν στις 

ανατολικές συνοικίες, το Παγκράτι (βλ. παραπάνω) και στις βορειοδυτικές συνοικίες, 

συγκεκριµένα σε όλη την περιοχή από τα Εξάρχεια έως την Άνω Κυψέλη, µε 

επίκεντρο την περιοχή του Γκύζη· οι µάχες εκεί κράτησαν ως το απόγευµα όταν 

επενέβησαν γερµανικά οχήµατα µε πολυβόλα. Τρεις µαχητές σκοτώθηκαν 

                                                 
544 Παλαιολογόπουλος, σ. 140. 
545 ΓΑΚ, Αρχείο Β’ Κακουργιοδικείου Πειραιώς, Συνεδρίαση 9ης ∆εκεµβρίου 1946 (αρ. 11-13), 
καταθέσεις Αθανασίας Μιχαλοπούλου, Παρασκευής Σέργη 
546 ΓΑΚ, Αρχείο Α’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, Συνεδρίαση 15ης-21η Μαΐου 1947 (αρ. 32-45), 
κατάθεση χήρας Ελένης Καζατζή 
547 ΓΑΚ, Αρχείο Α’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, Συνεδρίαση 15ης-21η Μαΐου 1947 (αρ. 32-45), 
κατάθεση Γαρυφαλιάς Βαλεργάκη.  
548 Ριζοσπάστης, 16.9.1944 
549 Ραδιοφωνικά Νέα, φ. 39/18.9.1944 



 157

υπερασπιζόµενοι τη συνοικία και άλλα 16 άτοµα τραυµατίστηκαν550. Άλλοι τρεις 

νεαροί που έπεσαν στα χέρια των Ταγµάτων, εκτελέστηκαν στην Πλατεία Κυριακού 

(Βικτωρίας)551. Στα Πετράλωνα, στην οδό Τριών Ιεραρχών, µια πολυµελής, βαριά 

οπλισµένη οµάδα του ΕΛΑΣ άνοιξε πυρ εναντίον µιας οµάδας Χιτών που, µε τη 

βοήθεια χωροφυλάκων, επιχειρούσαν να ανοίξουν µαγαζιά και σκότωσε έναν από 

αυτούς552 Ούτε τα πιο αποµακρυσµένα βόρεια προάστια δεν έµειναν ήσυχα εκείνη 

την ηµέρα. Αναζητώντας τους υπεύθυνους µιας συµπλοκής, τα χαράµατα της 16ης οι 

Γερµανοί πραγµατοποίησαν αιφνιδιαστικό µπλόκο στη Νέα Πεντέλη, όπου έτυχε να 

βρίσκονται από το προηγούµενο βράδυ 40 καταδιωκόµενοι από τα Μελίσσια. Στους 

συλληφθέντες ήταν και ο φρούραρχος του ΕΛΑΣ Πεντέλης, Βαγγέλης Πουληµένος ο 

οποίος, µόλις είχε προλάβει να πετάξει από πάνω το πιστόλι του, πράγµα που τον 

γλίτωσε από άµεση εκτέλεση553 

Μια µεγαλύτερη σύγκρουση έγινε κοντά στο Περιστέρι, όταν η Οµάδα 

Παναγιωτόπουλου της Ειδικής Ασφάλειας επιχείρησε να διεισδύσει στην αδόµητη 

περιοχή του Ελαιώνα από τη Γέφυρα της Λένορµαν. Οι χωροφύλακες 

συγκρούστηκαν µε τον 3ο και 4ο Λόχο του ΙΙΙ/4 Τάγµατος Περιστερίου που 

αµύνονταν στη συµβολή Καβάλας και Θηβών. Με τα πρώτα πυρά ο επικεφαλής της 

οµάδας –ο διαβόητος µοίραρχος Αντώνιος Παναγιωτόπουλος–  δέχθηκε θανάσιµο 

τραύµα στην κοιλιά554. Άλλος ένας υπενωµοτάρχης και µερικοί χωροφύλακες 

σκοτώθηκαν από τους σκοπευτές του ΕΛΑΣ που βρίσκονταν κρυµµένοι πίσω από 

ελιές και µάντρες. Η άλλη πλευρά είχε επίσης µια αναντικατάστατη απώλεια: 

οδηγώντας την αντεπίθεση των ανδρών του µε το αυτόµατο στο χέρι, σκοτώθηκε από 

ριπή µυδραλίου ο διοικητής του ΙΙΙ/4 Τάγµατος, Νίκος Γεωργιάδης («Έκτορας»). Στο 

άκουσµα της απώλειας, ο 2ος Λόχος που ήταν παραταγµένος στην περιοχή του Λόφου 

Αξιωµατικών και στην οδό Θηβών, αντεπιτέθηκε και ανέτρεψε τους αντιπάλους µε 

ορµητική έφοδο και κραυγές555. Με βάση τα αρχεία του ληξιαρχείου Αθηνών, 

τουλάχιστον 30 άτοµα έχασαν τη ζωή τους εκείνη την ηµέρα από βλήµατα 

                                                 
550 Αρχείο ΠΕΑΕΑ, Αδηµοσίευτη γραπτή µαρτυρία Λεωνίδα Ηλιόπουλου (ΕΛΑΣ Γκύζη), χ.χ. // 
Έπεσαν για τη Ζωή…τ. 4β, σ. 165 // Ραδιοφωνικά Νέα,  
551 Έπεσαν για τη Ζωή…τ. 4β, σ. 165. 
552 ΓΑΚ, Αρχείο Β’ Κακουργιοδικείου Πειραιά, Συνεδρίαση 4ης Οκτωβρίου 1947 (αρ. 18-22), 
καταθέσεις Σπύρου Κουµπή, ∆ιαµαντή Τζιώτη //  Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική 
Πράξη Θανάτου Αθανασίου Κουµπή (134/ΙΕ/1944) 
553 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Βαγγέλη Πουληµένου, ΕΛΑΣ Πεντέλης 
554 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου ανθυποµοίραρχου Αντώνιου 
Παναγιωτόπουλου (29/ΙΖ/1944)  
555 Για αναλυτική περιγραφή της µάχης βλ. Σφακιανάκης Νίκος, Το Περιστέρι στην Αντίσταση 1941-
1944. Αθήνα 1993, σ. 193-200 
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πυροβόλων όπλων (καταγράφονται και περιπτώσεις νεκρών από όλµους) ενώ δεκάδες 

πρέπει να ήταν οι τραυµατίες556. Για τον παράνοµο Τύπο η απεργία ήταν 

«µεγαλειώδης, µια από τις πιο ιστορικές µάχες του λαού στην περίοδο της δουλείας» 

ενώ αναγνωρίστηκε ως εξίσου µεγάλο κέρδος  η ανέλπιστη εξόντωση του 

Παναγιωτόπουλου, του «µεγάλου τροµοκράτη του Κολωνού»557 

    

Η εξόντωση του «διαβολογιατρού» Σήφη Βαρδινογιάννη (22.9.1944)  

 

Στον Πειραιά, για µεγάλο διάστηµα µετά την ερήµωση που ακολούθησε τη 

σφαγή στην Κοκκινιά, οι ένοπλες οργανώσεις αναζητούσαν κι αυτές ευκαιρίες να 

ανακτήσουν την αυτοπεποίθησή τους και να ανταποδώσουν τα πλήγµατα. Από τις 

αρχές Σεπτεµβρίου η ΟΠΛΑ άρχισε να καταστρώνει εκ νέου σχέδια για την 

εξόντωση του γιατρού Ιωσήφ (Σήφη) Βαρδινογιάννη. Σε ηλικία 55 ετών, ο αρχηγός 

του Ε∆ΕΣ Πειραιά ήταν  πρόσωπο µε κύρος και υπόληψη στους πληθυσµούς των 

Κρητικών του Πειραιά, ενώ είχε ανακηρύξει εαυτόν πολέµιο του κοµµουνισµού από 

την εποχή της διάσπασης του Ε∆ΕΣ558. Σε στενή συνεργασία µε αντικοµµουνιστικές 

οργανώσεις, την Ειδική Ασφάλεια και τους ίδιους τους Γερµανούς, βρισκόταν σχεδόν 

πίσω από κάθε διωκτική δράση κατά του ΕΑΜ στις γειτονιές του Πειραιά, 

ενεργώντας «σα Γερµανός και όχι σαν Έλληνας»559, ενώ ο Ριζοσπάστης τον ήθελε να 

έχει πρωτοστατήσει και στο Μπλόκο της Κοκκινιάς560. Ίσως να µην είναι τυχαίο πως 

οι παλιοί Πειραιώτες τον θυµούνται καλύτερα µε το παρωνύµιο «Βαρδουλογιάννης» 

που απέκτησε λόγω του βίαιου χαρακτήρα του561 

                                                 
556 Μια πηγή κάνει λόγο για 72 νεκρούς και 200 τραυµατίες (Θεοτοκάς, σ. 480) 
557 Ραδιοφωνικά Νέα, φ. 39/18.9.1944 
558 Μέλη του «πατριωτικού Ε∆ΕΣ» τον είχαν καταγγείλει ήδη από τις παραµονές της διάσπασης, πως 
διένειµε στα µέλη της οργάνωσης ταυτότητες της Ειδικής Ασφάλειας µε σκοπό τη δηµιουργία πυρήνα 
Τάγµατος Ασφαλείας (∆έπου Ελευθερίου, «Η διάσπασις αρχίζει εις τον Ε∆ΕΣ Αθηνών» ΙΑΕΑ, τχ. 31-
32/Μάρτιος-Απρίλιος 1961) ενώ είχε εξ αρχής τη δυνατότητα να απαλλάσσει κρατουµένους της 
Ασφάλειας κατά βούληση (Μαγνητοφωνηµένη Συνέντευξη Ιάκωβου Βαγιάκη, Εθνικό Κοµιτάτο 
Πειραιά). Το φθινόπωρο του 1943, σε µια ενωτική προσπάθεια σύµπηξης µετώπου όλων των µη 
εαµικών οργανώσεων του Πειραιά απέναντι στο ΕΑΜ, µια οµάδα της Εθνικής ∆ράσης απευθύνθηκε 
στο Βαρδινογιάννη ο οποίος, λόγω της θέσης και της πολεµικής του ρητορικής λειτουργούσε ως 
σηµείο αναφοράς. Εκείνος αρνήθηκε και δείχνοντας χαρακτηριστικά τα δύο περίστροφα που είχε στη 
ζώνη του, είπε στους νεαρούς επισκέπτες του: «Τα βλέπετε αυτά; Έχουν δέκα σφαίρες. Οι 9 είναι για 
τους κοµµουνιστές και η µία για το βασιλιά…» (Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Παντελή Καλογιάννη, 
Εθνική ∆ράση Πειραιά)  
559 Κατηγορώ, 20.9.1944 
560 Βλ, την µπροσούρα: 17 Αυγούστου 1944 (ο µπλόκος). Έκδοση «Η Κοκκινιά µας», Αύγουστος 1945 
561 Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις Θ.Ξ. (ΟΠΛΑ Κοκκινιάς), Παντελή Καλογιάννη (Εθνική ∆ράση 
Πειραιά), Ιάκωβου Βαγιάκη (Εθνικό Κοµιτάτο Πειραιά) 
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Για ευνόητους λόγους ο Βαρδινογιάννης δεν αποµακρυνόταν από την έδρα 

του –την περιοχή της Ευαγγελίστριας στα «Κρητικά» του Πειραιά όπου και τα 

γραφεία του Συλλόγου Κρητικών Πειραιώς στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου–, διέθετε 

σωµατοφυλακή και οπλοφορούσε πάντοτε. Η περιοχή ήταν δύσκολα προσπελάσιµη 

και η πρώτη προσπάθεια απέτυχε γιατί η οµάδα έγινε αντιληπτή από µακριά. Στη 

δεύτερη απόπειρα χρησιµοποιήθηκαν ως «µυστικά» όπλα ένα ασθενοφόρο που 

διέθεσε η οργάνωση του Νοσοκοµείου Σαπόρτα για καµουφλάζ και ο «Βίλλυ», ένας 

Γερµανός αυτόµολος που είχε κιόλας γράψει ιστορία στον ΕΛΑΣ Κοκκινιάς. 

Σύµφωνα µε τη µοναδική γραπτή περιγραφή της «καταδροµικής» επιχείρησης (από 

άνθρωπο που δε συµµετείχε σε αυτήν) «η τελική επιχείρηση στηρίχτηκε σχεδόν 

αποκλειστικά στην απίστευτη γενναιότητα του Βίλλυ…Ο Βίλλυ ο Γερµανός, θα ‘τανε δε 

θα ‘τανε 22-23 χρονών, έγραψε ιστορία. Ήτανε λοχίας και όχι φαντάρος, αντιφασίστας 

καραµπινάτος και πεισµωµένος. Όταν το ‘σκασε και πέρασε στους δικούς µας, µε το 

όπλο και ό,τι άλλο µπορούσε να κουβαλήσει, τον πήγανε στην Κοκκινιά»562  

Στη νέα επιχείρηση συµµετείχε ολόκληρη η οµάδα της ΟΠΛΑ Παλιάς 

Κοκκινιάς µε αρχηγό το Σπύρο Καπαρέλη και µαχητές από τα Καµίνια για κάλυψη, 

σχεδόν όλοι  τους ντυµένοι µε γερµανικές στολές της Feldgendarmerie. «Ο Βίλλυ 

φόρεσε τη στολή αξιωµατικού της Γκεστάπο και κατέφθασε µε αυτοκίνητο στα γραφεία 

του Βαρδινογιάννη, ανέβηκε επάνω και του ζήτησε να τον ακολουθήσει αµέσως και 

επειγόντως στα γραφεία της Γκεστάπο. Παρουσίασε και κάποιο πλαστό χαρτί. Ήτανε 

τόσο πειστικός και τόσο βιαστικός που ο Βαρδινογιάννης τον ακολούθησε αµέσως 

ανύποπτος. Αλλά µόλις µπήκε στο αυτοκίνητο του Γερµανού αξιωµατικού, είδε 

το…εσωτερικό του επανδρωµένο µε φάτσες µόνο ελληνικές και µυρίστηκε την 

υπόθεση»563. Το µοναδικό εν ζωή µέλος της οµάδας κρούσης επιβεβαιώνει την 

περιγραφή: Ο Βαρδινογιάννης κατάλαβε τι συνέβαινε και έκανε να τραβήξει πιστόλι 

αλλά δέχτηκε τρεις σφαίρες από το πιστόλι του Καπαρέλη και έπεσε νεκρός564. 

Αµέσως η οµάδα εγκατέλειψε το αυτοκίνητο και οι τσιλιαδόροι άρχισαν να 

πυροβολούν στον αέρα –το σύνθηµα της υποχώρησης. ∆ύο µαχητές έπεσαν νεκροί 

από τα πυρά της προσωπικής φρουράς του Βαρδινογιάννη και ο «Βίλλυ» έστριψε 

τρέχοντας προς την οδό ∆εληγιώργη. Ήταν η τελευταία φορά που τον έβλεπαν. Όπως 

µαθεύτηκε αργότερα, συνελήφθη τραυµατισµένος και παραδόθηκε στα κεντρικά των 

                                                 
562 Μπενάς Τάκης, Της Κατοχής. Μνήµες µικρές σαν χρέος. Θεµέλιο, Αθήνα 1990, σ. 92. 
563 Μπενάς Τάκης, Της Κατοχής…, σ. 91-94 
564 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θ.Ξ. 
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SS όπου και εξέπνευσε µετά από βασανιστήρια565. Οι άνδρες της Ασφάλειας 

σκότωσαν επίσης επί τόπου ένα νεαρό λούστρο αρµένικης καταγωγής ο οποίος µετά 

τους πυροβολισµούς άρχισε να τρέχει, στοιχείο που τον στοχοποίησε ως βασικό 

συνεργό566 Σα να επρόκειτο για σύνθηµα εκκαθαριστικής επιχείρησης, οι εκτελέσεις 

Ε∆ΕΣιτών και «αντιδραστικών» στον Πειραιά κορυφώθηκαν τη βδοµάδα που 

ακολούθησε τη δολοφονία του Βαρδινογιάννη567  

 

Μάχες και γερµανικές σφαγές  

  

Από τα µέσα Σεπτεµβρίου η Wehrmacht, έχοντας ήδη αποσυρθεί από την 

Πελοπόννησο, µετρούσε αντίστροφα για την εκκένωση της Αθήνας. Φαντασιώνοντας  

δυναµικές πράξεις τύπου Παρισιού για την απελευθέρωση της πόλης και υποτιµώντας 

µάλλον τη διάθεση των Γερµανών για αντίποινα της τελευταίας στιγµής, ο ΕΛΑΣ 

άρχισε παράλληλα µε την προώθησή του στις κεντρικές γειτονιές να πλήττει 

στρατιώτες και διερχόµενα οχήµατα. Στις 25 Σεπτεµβρίου, µια συµπλοκή µε τη Χ 

στον Κεραµικό, εξελίχθηκε σε λουτρό αίµατος όταν επενέβησαν Γερµανοί µε πυρά 

όλµων από του Φιλοπάππου. Ένας στρατιώτης σκοτώθηκε και άλλοι δύο 

τραυµατίστηκαν σε ανταλλαγή πυρών µε τον ΕΛΑΣ που είχε στήσει και ένα 

πολυβόλο σε µια ταράτσα. Σε αντίδραση οι Γερµανοί ξέσπασαν αδιάκριτα στους 

κατοίκους της γειτονιάς που µέτρησαν 25 –κατ’ άλλους 135– νεκρούς και 

πραγµατοποίησαν πολλές συλλήψεις568  

Η φανερή παρουσία ενόπλων σε προωθηµένα σηµεία των συνοικιών ήταν 

δίκοπο µαχαίρι. Το βράδυ της 27ης Σεπτεµβρίου µερικοί νεαροί ΕΛΑΣιτών του Γκύζη 

(ΙΙΙ/3 Τάγµα) αιχµαλωτίστηκαν από γερµανική περίπολο στα Τουρκοβούνια και 

εκτελέστηκαν µαζί µε άγνωστο αριθµό αµάχων στον Αυχένα Ψυχικού-Γαλατσίου. Τα 
                                                 
565 Μπενάς, σ. 94 // Σύµφωνα µε τον καπετάνιο του 6ου Συντάγµατος ΕΛΑΣ Πειραιά, το πραγµατικό 
του όνοµα ήταν Μπρούνο Κέλλερ και ήταν υπαξιωµατικός του ναυτικού (Κεπέσης, σ.)  
566 Πισσάς // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Θ.Ξ.: «Γυάλιζε τα παπούτσια του Βαρδινογιάννη και 
µάζευε πληροφορίες […] Τελικά τον βρήκαµε στο γεφυράκι της Πειραιώς από κάτω, στον Κεραµεικό. 
Σπασµένα χέρια, σπασµένα πόδια…Παλικάρι. Ένα ψηλό παιδί. Αρτίν τον ξέραµε…» 
567 Το βράδυ της 30ης Σεπτεµβρίου, ο 52χρονος κτηµατίας Βασίλειος Χαρίκος και ο γιος του Ευθύµιος 
απήχθησαν από οµάδα της ΟΠΛΑ και οδηγήθηκαν για εκτέλεση στη Μάντρα του εργοστασίου 
Καρέλλα ως συνεργάτες του Βαρδινογιάννη στο λόφο του Προφήτη Ηλία. Ο πατέρας σώθηκε ως εκ 
θαύµατος από τα πυρά. [ΓΑΚ, Αρχείο Α’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, συνεδρίαση 3ης Ιουνίου 1947 
(αρ. 6-11). Βλ. επίσης ΓΑΚ, Αρχείο Α’ Κακουργιοδικείου Αθηνών, συνεδριάσεις 25ης Ιουνίου (69-74), 
20ης Αυγούστου 1947 (αρ. 57-60) για τις εκτελέσεις Ηρακλή Τσαταλού, Παναγιώτη και Ιωάννη 
Ρειζάκη και Κωνσταντίνου Καραγιώργη. 
568 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων // ΓΑΚ, Αρχείο Ειδικού ∆ικαστηρίου Αθήνας. Βιβλίο 10 
(1945), συνεδρίαση 21ης Νοεµβρίου 1945 (αρ. 1211), κατάθεση ιερέα Νικόλαου Ρούτση // ΓΕΣ/∆ΙΣ, 
Αρχεία Εµφυλίου Πολέµου 1944-1949, τ. 1, σ. 102.  
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πτώµατά τους βρέθηκαν σε ένα οµαδικό τάφο569 Στις ακραίες δυτικές συνοικίες, τα 

φυλάκια που σταδιακά προωθούνταν προς τα ανατολικά, θέλοντας να κατοχυρώσουν 

τις γέφυρες Λένορµαν, Ροσινιόλ και Κολοκυνθούς, έρχονταν αναπόφευκτα σε επαφή 

µε γερµανικά τµήµατα που µετακινούνταν στις εξόδους της πόλης προς Ελευσίνα. Το 

µεσηµέρι της 29ης Σεπτεµβρίου, µια µονάδα του γερµανικού ναυτικού που κινείτο µε 

αυτοκίνητα προς το ∆αφνί, δέχτηκε πυρά στην Καβάλας από δυνάµεις του ΙΙΙ/4 

Τάγµατος που είχαν εντολές να εµποδίσουν οποιαδήποτε κίνηση προς τη δυτική 

πλευρά του Κηφισού. Οι ναύτες πήδηξαν από τα φορτηγά και άρχισε η µάχη. Ένας 

Γερµανός αξιωµατικός έπεσε νεκρός ενώ προσπαθούσε να θέσει σε κατάσταση 

ετοιµότητας ένα µυδράλιο, έπεσε όµως νεκρός. Σκοτώθηκαν και τραυµατίστηκαν 

αρκετοί ακόµη οπλίτες. Το φυλάκιο στην οδό Καβάλας, 25 άνδρες µε 5 αυτόµατα, 

αµυνόταν σθεναρά πίσω από µια µάντρα σε σχήµα Γ αλλά, µετά από άφιξη 

γερµανικών ενισχύσεων µε βαριά όπλα και αντιαρµατικά, οι ΕΛΑΣίτες υποχώρησαν 

προς Περιστέρι κάτω από καταιγισµό πυρός. Εκεί σκοτώθηκε ο Βασίλης Ματζάνας, 

της 1ης ∆ιµοιρίας του 3ου Λόχου570. Οι Γερµανοί εισέβαλλαν στη συνοικία του Αγίου 

Γεωργίου δολοφονώντας πάνω από 50 κατοίκους και καίγοντας σπίτια στα περιβόλια 

κοντά στην γέφυρα της Καβάλας571. Την ίδια ώρα, στο Βοτανικό, ο 2ος Λόχος 

(µόνιµος υπολοχαγός Βασίλης Πουλάς) που άκουγε τον ορυµαγδό της µάχης στο 

Μπαρουτάδικο, έπληξε µε οµαδικά πυρά τον Ασύρµατο, έδρα µιας µονάδας του 

γερµανικού ναυτικού. Ένας µαχητής, ο Μιχάλης Μαναράκης, και αρκετοί πολίτες 

στα διπλανά περιβόλια σκοτώθηκαν από τα ανταποδιδόµενα γερµανικά πυρά572 Οι 

συµπλοκές αυτές έφεραν αντίποινα ανάλογα του ορεινού ανταρτοπολέµου –µια 

αναφορά της Οµάδας Στρατιών υπολόγισε 87 «νεκρούς εχθρούς»573– και ταυτόχρονα 

λογίζονται οι πρώτες αξιοσηµείωτες απώλειες των Γερµανών στο χώρο της 

πρωτεύουσας574. Είναι ενδεικτικό πως, µετά τη Μάχη στο Αιγάλεω, ο αρχηγός του 

Επιτελείου του LXVIII Σώµατος Στρατού, συνταγµατάρχης Γκαίρχαρντ (Görhard) 

εισηγήθηκε να ισοπεδωθεί µε πυροβολικό και άρµατα µάχης το Παγκράτι που 

θεωρείτο αρχηγείο του ΚΚΕ στην Αθήνα. Η διαταγή εγκρίθηκε και µόλις την 

                                                 
569 Έπεσαν για τη Ζωή..., τ. 4γ, σ. 51 // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Φοίβου Τσέκερη. 
570 Μιχιώτης Στεφ. Νίκος, Χρέος Τιµής. Αθήνα 2001, σ. 68-74. 
571 Μιχιώτης, σ. 75-143.  
572 Μπαρτζιώτας, σ. 282-283 // Έπεσαν για τη Ζωή..., τ. 4δ, σ. 21 
573 ΝΑ-RA, T 311-Roll 179, Ic-Abendsmeldung Okdo H.Gr.E vom 27.9.1944. 
574 Ο ισχυρισµός των εαµικών εφηµερίδων για 42 νεκρούς σε Μπαρουτάδικο και Περιστέρι και 30 
ακόµα στο Βοτανικό είναι µάλλον εξωπραγµατικός, δίνει όµως µια τάξη µεγέθους για τις γερµανικές 
απώλειες (Ο Απελευθερωτής, 7.10.1944) 
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τελευταία στιγµή ο πτέραρχος Χέλµουτ Φέλµυ αποφάσισε να ανακαλέσει τα 

στρατεύµατα, φοβούµενος γενικευµένη επανάσταση στην πόλη575.  

Ανάλογα σκηνικά διαδραµατίστηκαν στην άλλη µεριά της πόλης, κατά τη 

διάρκεια της εκκένωσης του εργοστασίου του Μαλτσινιώτη από τη γερµανική 

φρουρά. Την πρώτη µέρα του Οκτωβρίου οι εγκαταστάσεις βρίσκονταν σε 

«πολιορκία» από τον ΕΛΑΣ Υµηττού που έστηνε ενέδρες, ακόµα και πρόχειρα 

οδοφράγµατα στους κάθετους δρόµους. Μια ενέδρα σε ένα διερχόµενο τζιπ και ο 

θάνατος δύο στρατιωτών, ήταν η αφορµή για την επέµβαση την επόµενη µέρα δύο 

θωρακισµένων οχηµάτων από τη λεωφόρο Βουλιαγµένης µε κατεύθυνση το κέντρο 

της συνοικίας του Υµηττού. Στις οδούς Βασιλέως Γεωργίου, Ηλιουπόλεως, Ηπείρου 

και Ανθέων µαίνονταν για αρκετή ώρα άγριες µάχες µε τους Λόχους Υµηττού, 

Βύρωνα και Νέου Κόσµου576 ενώ µετά την υποχώρηση του ΕΛΑΣ, οι Γερµανοί 

γάζωναν στα τυφλά  εξοντώνοντας αδιευκρίνιστο αριθµό πολιτών στο «Εικονοστάσι» 

και έκαψαν πολλά σπίτια σε Άγιο Ιωάννη και Κατσιπόδι, κατά µήκος της λεωφόρου 

Βουλιαγµένης577 Σε όλες αυτές τις συγκρούσεις, οι Γερµανοί δεν θα έχουν τη βοήθεια 

των Ευζώνων που από τα µέσα Σεπτεµβρίου παρέµεναν περιορισµένοι στους 

στρατώνες τους περιµένοντας την εξιλέωση στην άφιξη της εξόριστης Κυβέρνησης. 

Μέχρι την ολοκλήρωση της κλιµακωτής αποχώρησης των 164 γερµανικών 

υπηρεσιών από την πόλη, Γερµανοί στρατιώτες θα βρίσκονταν µε το δάχτυλο στη 

σκανδάλη εκτός από µερικούς που επέλεξαν ακόµα και την ύστατη αυτή στιγµή να 

αλλάξουν στρατόπεδο παρουσιαζόµενοι στο συνοικιακό ΕΛΑΣ578.   

 

«Σύγκρουσις τώρα αναπόφευκτος»: ΕΛΑΣ Αθήνας και κυβέρνηση Εθνικής 

Ενότητας 

 

Αυτό το άνευ προηγουµένου όργιο αίµατος βρισκόταν στο µέσο της έντονης 

πολιτικής διαµάχης που υπέβοσκε τις παραµονές της Απελευθέρωσης. Την τελευταία 

εβδοµάδα του Σεπτεµβρίου γνωστοποιήθηκε η τοποθέτηση του συνταγµατάρχη 

                                                 
575 Hampe Roland, Η ∆ιάσωση της Αθήνας τον Οκτώβριο του 1944 (µτφ. Έµη Βαϊκούση). Πορεία, 
Αθήνα 1994, σ. 64-66. 
576 Αδηµοσίευτη γραπτή µαρτυρία Λευτέρη Τσεκουράκη, χ.χ. 
577 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου 2ας Οκτωβρίου 1944 // Την 
επόµενη ένας µεγάλος αριθµός εξαθλιωµένων ατόµων από τη συνοικία του Αγίου Ιωάννη βρέθηκε έξω 
από τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής ζητώντας τροφή και στέγη (Τσάτσου Ιωάννα, Φύλλα Κατοχής. 
Εστία, Αθήνα 2000, σ. 183-185).  
578 Mazower, σ. 385-386. 
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Παναγιώτη Σπηλιωτόπουλου στη θέση του Στρατιωτικού ∆ιοικητή Αττικής από την 

εξόριστη ελληνική κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, ενώ από τα τέλη Αυγούστου είχαν 

καταστρωθεί τα σχέδια για οργάνωση προδροµικών τακτικών στρατιωτικών µονάδων 

µε πυρήνα τις αντιστασιακές οργανώσεις των Αθηνών579. Η δυναµική εµφάνιση ενός 

τρίτου παράγοντα στον αγώνα για την κυριαρχία στην πρωτεύουσα, περιβεβληµένου 

µε διογκωµένες αρµοδιότητες και προτιθέµενου να αξιοποιήσει τα µισητά σώµατα 

ασφαλείας για την εµπέδωση της τάξης, αντιµετωπίστηκε από τις κοµµατικές και 

εαµικές οργανώσεις της Αθήνας µε έντονη δυσαρέσκεια. Με µια τοιχοκολληµένη 

προκήρυξη στις 25 Σεπτεµβρίου, το Α’ Σώµα Στρατού δεν αναγνώρισε την εξουσία 

του Σπηλιωτόπουλου –που έτσι κι αλλιώς θεωρούνταν πρώην δοσίλογος ως αρχηγός 

της Χωροφυλακής στην κυβέρνηση Τσολάκογλου–, και έκανε λόγο σε ανακοίνωσή 

του για «πεµπτοφαλαγγίτιδες διαδόσεις», ένα µόνο από τα συµπτώµατα της 

χαλαρότητας και της σύγχυσης µε την οποία πορευόταν η κοµµατική ηγεσία εκείνη 

την κρίσιµη φάση580. Όταν τελικά ο Σπηλιωτόπουλος συναντήθηκε µε τον επιτελάρχη 

του Σώµατος, Γιάννη Πυριόχο επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι του τελευταίου για 

επιστράτευση των Χιτών από την Κυβέρνηση (ενδεχοµένως και των Ευζώνων) και 

διαταγή περιορισµού του ΕΛΑΣ στις συνοικίες, αν όχι πλήρης αποµάκρυνσή του από 

την πόλη581 Ο εαµικός Τύπος, τα χωνιά και τα συνθήµατα στις συνοικίες 

κατακεραύνωναν το «γκεσταπίτη» Σπηλιωτόπουλο ενώ η άφιξη του κλιµακίου της 

κυβέρνησης (Ζεύγος-Τσάτσος-Εµµανουηλίδης) και τα νέα για την ταπεινωτική 

Συµφωνία της Καζέρτας επέτειναν τη σύγχυση και την ανακολουθία ανάµεσα στην 

ανάγκη εύρεσης «διπλωµατικών» ισορροπιών και την ανάγκη απόκρουσης µιας 

ενδεχόµενης ένοπλης επιβουλής. Πάντως, οι καθηµερινές µαζικές κινητοποιήσεις 

εναντίον του Σπηλιωτόπουλου και της «προβοκάτσιας» της Καζέρτας καθιστούσαν 

φανερό πως «από της πρώτης στιγµής η Κυβέρνησις δεν ηδύνατο να ασκήση ούτε σκιά 

εξουσίας, αφού ολόκληρος η ύπαιθρος κατείχετο και ηλέγχετο από τους αντάρτας του 

ΕΛΑΣ, την Πολιτοφυλακήν του ΚΚΕ, από όργανα δηλαδή δυναµικά τα οποία 

επειθάρχουν και εξετέλουν τας εντολάς µόνον του ΚΚΕ. Το αυτό συνέβαινε και εντός 

των Πόλεων Αθηνών και Πειραιώς εις τας συνοικίας των οποίων εκυριάρχουν 

                                                 
579 ΓΕΣ/∆ΙΣ, Αρχεία Εµφυλίου Πολέµου 1944-1949, τ. 1 // ΕΛΙΑ, Αρχείο Τρύφωνα Τριανταφυλλάκου, 
Φάκελος 6, «Εθνικός Στρατός Αθηνών», 23.8.1944. Το σχέδιο προέβλεπε το σχηµατισµό τριών 
συνταγµάτων που θα επανδρώνονταν µε άνδρες των οργανώσεων: 1ο Σύνταγµα (Χ, Εθνική ∆ράση), 
34ο (Ε∆ΕΣ, ΠΕΑΝ), 30ο (ΡΑΝ, Εθνικό Κοµιτάτο, ΕΣΑΣ, ΙΤ, Αγωνιζοµένη Ελλάς)   
580 ΓΕΣ/∆ΙΣ, Αρχεία Εµφυλίου Πολέµου 1944-1949, τ. 1, σ. 102 // Κωτσάκης, σ.223-224 // Mazower, σ. 
390 // Θεοτοκάς, σ. 481.  
581 Κωτσάκης, σ. 224. 
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συνθήµατα διδόµενα εκ της Πολιτοφυλακής, του ΕΑΜ και του Α’ Σώµατος Στρατού του 

ΕΛΑΣ το οποίο εισήλθεν εις Αθήνας παρά τη συµφωνίαν της Γκαζέρτας»582   

Η πρώτη απόδειξη πως ο ΕΛΑΣ Αθήνας δεν θα ανεχόταν σφετεριστές ούτε 

εξοπλισµό των δεδηλωµένων εχθρών του, ήρθε όταν µια οµάδα ανταρτών επιτέθηκε 

στην πρώτη αποστολή οπλισµού από τη Μέση Ανατολή, στην περιοχή της Κερατέας. 

Τα όπλα προορίζονταν για τον εξοπλισµό των τριών συνταγµάτων και η οµάδα 

παραλαβής αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες και αξιωµατικούς της Χ. ∆ύο 

αντάρτες σκοτώθηκαν και ένας τραυµατίστηκε χωρίς να εµποδιστεί το ξεφόρτωµα 

600 αραβίδων και 200 αυτοµάτων µε τα αντίστοιχα πυροµαχικά583 Ένα δεύτερο 

φορτίο κατέληξε στα χέρια της Αστυνοµίας που, λόγω του σχετικού αποχρωµατισµού 

της, αναµενόταν να παίξει πρωτεύοντα ρόλο584 Γνωρίζοντας ότι δε µπορούσε να 

παρεµποδίσει ή να καταγγείλει τη µεταφορά όπλων, ο ΕΛΑΣ επιδόθηκε στην 

καλυτέρευση του δικού του οπλοστασίου. Στην Ελεύθερη Ελλάδα, που 

παρακολουθούσε µε αγωνία τα τεκταινόµενα στην Αθήνα, βρισκόταν σε εξέλιξη µια 

µαζική προσπάθεια προώθησης όπλων στην πρωτεύουσα υπό το σύνθηµα «Ενισχύστε 

µε όπλα το λαό της Αθήνας» Εν τέλει, η µεταφορά αυτοµάτων και πυροµαχικών από 

το βουνό που είχε ξεκινήσει από τον Αύγουστο µε προσωπική καθοδήγηση του 

Κωτσάκη και επικεφαλής τον καπετάνιο Τάγµατος, Στέλιο Ζαµάνο, δεν θα 

σταµατούσε παρά µόνο την προπαραµονή της Απελευθέρωσης: «Έξω από το Μενίδι 

ήταν ένα αγρόκτηµα. Αυτοί µου είχαν ήδη ετοιµάσει όπλα, Sten κυρίως, αµπαλαρισµένα 

µέσα σε σάκους µε ξύλα και κουκουνάρια. Έβλεπα ότι ήταν επικίνδυνο αλλά λέω, τόσο 

καιρό κάναµε να βρούµε άκρη…Τα φορτώσαµε σε ένα τετράτροχο κάρο. Μέσα σε κάθε 

τσουβάλι ήταν 3-4 Sten…Κάθε φορά έφερνα 60 µε 70 για αυτό υπολογίζω ότι συνολικά 

έφερα καµιά 700ρια –πήγα 10 ή 12 φορές»585. Η διατήρηση των ισορροπιών στην 

πρωτεύουσα βάσιζε πολλά και στην Πολιτοφυλακή η οποία προχωρούσε σε 

εκτεταµένες συλλήψεις και αρκετές εκτελέσεις στις συνοικίες λειτουργώντας µε 

γνώµονα την εναλλακτική (όσο και άτυπη) σκληρή γραµµή Ιωαννίδη «πιάστε όσο 

είµαστε στην εξουσία και κανείς δε µπορεί να µας πειράξει». Αυτή η άτυπη 

ντιρεκτίβα, που επικυρώθηκε σε µια κλειστή «οικογενειακή» σύσκεψη µελών του ΠΓ 

                                                 
582 Κατσώτας Παυσανίας, Η ∆εκαετία 1940-1950. Αθήναι 1981, σ. 243, 245. 
583 Ανώνυµος, «Έκθεσις επί της µεταφοράς και παραλαβής του οπλισµού», 2.10.1944. Στο: ΓΕΣ/∆ΙΣ, 
Αρχεία Εµφυλίου Πολέµου 1944-1949, τ. 1, σ. 110-115. 
584 ΙΑΥΕ, Φάκελος 30 «Κυβέρνηση Καίρου 1943-1944», υποφ. 30.1, Τηλεγράφηµα Άρατου προς 
Παπανδρέου (Α.Π. 465), 10.10.1944. Σύµφωνα µε το τηλεγράφηµα, τα όπλα έφταναν 494 τυφέκια και 
158 Sten  µε 100 φυσίγγια για το καθένα 
585 Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Στέλιου Ζαµάνου // Κωτσάκης, σ. 199-202. 
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στην Αθήνα τις παραµονές της Απελευθέρωσης, αντέφασκε µεν µε την επίσηµη 

κατεύθυνση της συνύπαρξης υπό τη σκέπη ενός, έστω εύθραυστου, κυβερνητικού 

συνασπισµού, κατοχύρωνε όµως την απαραίτητη επιφύλαξη απέναντι στον πολιτικό 

αντίπαλο586 Η εχθρότητα απέναντι στις εµπροσθοφυλακές των Βρετανών γενικώς δεν 

εκδηλώθηκε µε αιµατηρό τρόπο αφού οι πολιτικές συνέπειες της ασάφειας της 

εντολής «βαράτε» η οποία παραγνώριζε το γεγονός της υπαγωγής των αντιπάλων 

οργανώσεων στον κυβερνητικό συνασπισµό, θα ήταν τεράστιες. Συγκρούσεις όµως 

δεν αποφεύχθηκαν. Στα τέλη Σεπτεµβρίου, µια οµάδα του 3ου Συντάγµατος του 

ΕΛΑΣ απήγαγε στα Τουρκοβούνια ένα στρατιώτη του νέου «Εθνικού Στρατού» και 

αργότερα επιτέθηκε σε µια αποθήκη όπλων του 20ου Συντάγµατος στην Κυψέλη 

πυροβολώντας στις πόρτες και τα παράθυρα. Ένας σοβαρά τραυµατίας και 19 όπλα 

ήταν οι απώλειες των αµυνόµενων587 Με τη λογική της διεκδίκησης σηµείων, ο 

ΕΛΑΣ έκανε αγώνα δρόµο για να προλάβει να κατοχυρώσει µερικές εργοστασιακές 

εγκαταστάσεις και δηµόσια κτίρια στην πόλη  Στις 8 Οκτωβρίου, το 

ανασυγκροτηµένο ΙV Τάγµα Νέας Ιωνίας του 3ου Συντάγµατος (Βασίλης Γρατσίας –

«Νικηφόρος») ενισχυµένο µε µια οµάδα της ΟΠΛΑ Ανατολικών Συνοικιών 

οπλισµένης µε αυτόµατα, διεκδίκησε ένοπλα τα διυλιστήρια της ΟΥΛΕΝ στο 

Γαλάτσι από τους Τσολιάδες που τα φρουρούσαν. Η µικρή φρουρά αποσύρθηκε και 

οι εγκαταστάσεις καταλήφθηκαν µε την απώλεια των µαχητών, Γιώργου Μηναίδη και 

Οδυσσέα Σκανδάλη588.  

Στις 8 Οκτωβρίου µια επίθεση του ΕΛΑΣ Νέας Σµύρνης (Ι/1 Τάγµα) εναντίον 

γερµανικής φάλαγγας στο Κορωπί είχε ως συνέπεια τον εµπρησµό του χωριού και 

µαζικές εκτελέσεις κατοίκων από Γερµανούς και γερµανοντυµένους Έλληνες η 

ταυτότητα των οποίων αµφισβητείται έως σήµερα589. Την ίδια µέρα και την επόµενη 

(9 Οκτωβρίου), οι εκκλήσεις για οµόνοια και πειθαρχία όλων στην αρµοδιότητα του 

Στρατιωτικού ∆ιοικητή αποδείχτηκαν κενές περιεχοµένου, όταν ο ΕΛΑΣ επιτέθηκε 

µε µεγάλες δυνάµεις στο Θησείο εναντίον της Χ. Η ανταλλαγή πυροβολισµών 

κράτησε συνολικά 23 ώρες ενώ οι συγκρούσεις έφτασαν ακόµα και στην οδό Αιόλου 

και Αθηνάς µε τους Γερµανούς να είναι απλά θεατές590 ∆ύο ηµέρες µετά, έγινε 

                                                 
586 Ιωαννίδης, Αναµνήσεις..., σ. 290, 305. 
587 20ο Σ.Π., «∆ελτίον Πληροφοριών της 4ης Οκτωβρίου 1944». Στο: ΓΕΣ/∆ΙΣ, Αρχεία Εµφυλίου 
Πολέµου 1944-1949, τ. 1, σ. 118-119. 
588 Ιωνιώτες Αγωνιστές..., σ. 198 // Μαγνητοφωνηµένη συνέντευξη Σ.Κ., ΟΠΛΑ Βύρωνα.  
589 Κυριακίδης, Εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας..., σ. 342-345 // Πρόφης Θωµάς, Η τραγωδία του 
Κορωπιού (8-9 Οκτωβρίου 1944). Κορωπί 2006.  
590 Θεοτοκάς, σ. 489. 
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ανεπιτυχής απόπειρα δολοφονίας του Γρίβα από οµάδα της ΟΠΛΑ στην περιοχή της 

Ακρόπολης (βλ. Μέρος Β’, κεφ. ΙΙ).       

  

Η τελευταία µάχη: Κερατσίνι, 13 Οκτωβρίου 1944  

 

Μετά από σειρά άκαρπων διαπραγµατεύσεων µε εκπροσώπους της 

κυβέρνησης και την ηγεσία του Α’ Σώµατος Στρατού του ΕΛΑΣ, ο πτέραρχος 

Χέλµουτ Φέλµυ, διοικητής του LXVIII Σώµατος Στρατού κήρυξε την Αθήνα 

«ανοχύρωτη πόλη» και απέφυγε να προχωρήσει σε γενικευµένες  καταστροφές 

ζωτικών εγκαταστάσεων, όπως όριζε η θεωρία για πρόκληση χάους στο δρόµο της 

γερµανικής αποχώρησης. Οι δυνάµεις του ΕΛΑΣ κατέγραφαν λεπτοµερώς τις 

κινήσεις των γερµανικών δυνάµεων σε Φάληρο, Καλαµάκι, το αεροδρόµιο του 

Χασανίου και τις βίλες των αξιωµατικών της Luftwaffe στη Γλυφάδα θέλοντας να 

προλάβουν γενικευµένες καταστροφές κτιρίων ή, ενδεχοµένως χρήσιµων, αποθηκών 

υλικού. Η προσοχή ήταν στραµµένη στον  Πειραιά που στέγαζε τις βασικές υποδοµές 

της πρωτεύουσας. Τη νύχτα της 11ης Οκτωβρίου, δυνάµεις του 6ου Συντάγµατος του 

ΕΛΑΣ (Σωτήρης Κυβέλος-Νίκανδρος Κεπέσης) αχρήστευσαν τρία φρεάτια 

υπονόµευσης που προορίζονταν για την ανατίναξη των λιµενικών εγκαταστάσεων 

κόβοντας τα καλώδια πυροδότησης. Το πρωί της 12ης, όταν οι τελευταίες 

οπισθοφυλακές εγκατέλειπαν την Αθήνα, ο Πειραιάς συγκλονιζόταν από συνεχείς 

εκρήξεις και το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε στο εργοστάσιο της ΗΕΑΠ στο Κερατσίνι 

που ηλεκτροδοτούσε όλη την πόλη. Το απόγευµα της 12ης, ο υπολοχαγός επικεφαλής 

της φρουράς του εργοστασίου διαπραγµατεύτηκε µε αντιπροσώπους της 

εργοστασιακής επιτροπής του ΕΑΜ και το Ι/6 Τάγµα του ΕΛΑΣ (Πέτρος 

Ευσταθόπουλος-Αλέκος Βαρυτιµίδης) την παράδοση του εργοστασίου. Οι 60 

Γερµανοί της φρουράς αποχώρησαν ανενόχλητοι και ο ΕΛΑΣ τοποθέτησε φρουρά 

γύρω από το κτίριο για να το προστατέψει ενώ για να αντιµετωπιστεί ενδεχόµενο 

επανόδου των Γερµανών, ένας λόχος τάχθηκε στους Μύλους Αγίου Γεωργίου µε 

µέτωπο προς το Πέραµα και την Κοκκινιά. Την ίδια ώρα καταλαµβάνονταν κεντρικά 

σηµεία στον Πειραιά (Σχολή Ναυτικών ∆οκίµων).  

Το πρωί της 13ης Οκτωβρίου αλυσιδωτές εκρήξεις κατέστρεφαν τις 

εγκαταστάσεις υγρών καυσίµων της Shell στο Πέραµα και λίγο αργότερα, το τµήµα 

των 60 Γερµανών επέστρεψε στο εργοστάσιο µε το βαρύ οπλισµό σε θέση βολής. 

Αµέσως κινητοποιήθηκαν οι τέσσερις λόχοι του Ι Τάγµατος και δόθηκε εντολή από 
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το Σύνταγµα στο ΙΙ Τάγµα Κοκκινιάς (Αντώνης Καριζώνης-Χρήστος Συµεωνίδης) να 

καλύψει τα νώτα των αµυνοµένων από την κατεύθυνση του Νεκροταφείου της 

Νίκαιας και να εµποδίσει κίνηση Γερµανών από το Αιγάλεω στο Ρουφ. Ο κίνδυνος 

της τελευταίας στιγµής έφερε τη µοναδική στιγµή εθνικής συµφιλίωσης στη µετά το 

1943 Αθήνα: Οµάδες ένοπλων αστυνοµικών από τα τµήµατα του Πειραιά µε 

επικεφαλής τον ταξίαρχο Παυσανία Κατσώτα, επιτελάρχη της Στρατιωτικής 

∆ιοίκησης Αττικής έσπευσαν στο Κερατσίνι για να βοηθήσουν στη διαφαινόµενη 

µάχη. Όταν οι Γερµανοί άφησαν τα αυτοκίνητα µακριά από την πύλη του 

εργοστασίου, βρέθηκαν µέσα σε ένα καλά σχηµατισµένο κλοιό. Συνεργεία του ΕΑΜ 

έκοβαν τηλεφωνικούς στύλους για να φτιάξουν αυτοσχέδια εµπόδια και, κατά το 

σύνηθες, χωνιά καλούσαν τον κόσµο του Κερατσινίου να σπεύσει στο σηµείο. Σε 

βοήθεια των ΕΛΑΣιτών ήρθαν οπλισµένοι εργάτες του εργοστασίου µε επικεφαλής 

το Μηηχανικό Υπηρεσίας Βενιζέλο Αποστολίδη. Ακόµα και 12χρονα παιδιά βρήκαν 

όπλα και πυροβολούσαν, όντας βέβαιοι πως έχουν να κάνουν µε τους τελευταίους 

Γερµανούς. Όντας ακάλυπτοι και δεχόµενοι συνεχώς χειροβοµβίδες, οι Γερµανοί 

υπέκυψαν µετά από 5 ώρες µάχης. Οι απώλειές τους ήταν 11 νεκροί, 21 τραυµατίες 

και 24 αιχµάλωτοι, όλος ο ατοµικός οπλισµός και 29 τεµάχια εκρηκτικών υλών. Ίδιος 

ήταν και ο αριθµός των Ελλήνων που έπεσαν στη µάχη (11) και αξίζει να 

αναφερθούν ονοµαστικά: Αντώνης Καλαποθάκος (εργάτης της ΗΕΑΠ), Νικος 

Γεωργιάδης (εργάτης της ΗΕΑΠ), ∆ηµήτρης Μαργαρώνης, Ιωάννης Ηλιόπουλος, 

Παναγιώτης Κοσµίδης, Γρηγόρης Μεγγίσογλου, Συρίγος Παπάζογλου, Γιώργος 

Γκιόρδας, Ανδρέας Κουνούπας, Παναγιώτης Μαυροµµάτης, Ακρίτας Τοροσιάδης. 

Χάρη στη θυσία των παραπάνω ανδρών, το εργοστάσιο και ο ηλεκτροφωτισµός της 

πρωτεύουσας είχαν σωθεί, επίτευγµα για το οποίο ο ταξίαρχος Κατσώτας και 

Βρετανοί αξιωµατικοί εξέφρασαν την ευαρέσκεια και το θαυµασµό τους στην 

διοίκηση του 6ου Συντάγµατος591.  

 

Την παραµονή της εκκένωσης της Αθήνας από τα γερµανικά στρατεύµατα η 

Αθήνα θύµιζε πράγµατι το Παρίσι του προηγούµενου Αυγούστου, µε τη διαφορά ότι 

οι εκατέρωθεν σφαίρες ήταν στο σύνολό τους ελληνικές. Το απέραντο αθηναϊκό 

                                                 
591 Κεπέσης, σ. 427-456 // Θεοφάνους, σ. 87-92 // Κωτσάκης, σ. 234-237 // Κατσώτας, σ. 241-243 // 
Κυβέλος Σ., «Η Μάχη της απελευθερώσεως του Πειραιώς». Εθνική Αντίσταση τχ. 15 (Ιούνης 1978), σ. 
34-40 // Αλιβέρτος Γιάννης, «Η Μάχη της Ηλεκτρικής (13-10-1944)». Εθνική Αντίσταση τχ. 47 
(Σεπτέµβρης 1985), σ. 81-82 // Ανακέφαλος Παναγιώτης, «Η Μάχη της Ηλεκτρικής-1944». 
Κοινωνική, 4.10.12008. 
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σκοπευτήριο δεν έκλεισε τις πύλες ούτε κατά την τελευταία, υποτίθεται εορταστική 

µέρα της τρίχρονης Κατοχής. Στα ληξιαρχικά βιβλία θανάτου του ∆ήµου Αθηναίων, 

υπάρχουν δέκα βίαιοι θάνατοι µε ηµεροµηνία 12 Οκτωβρίου, ανάµεσά τους ένας 

ανθυπασπιστής και δύο οπλίτες των Ταγµάτων που προφανώς βρέθηκαν έξω από την 

ασφάλεια των στρατώνων τους592. Στις 14 Οκτωβρίου οι πρώτοι Βρετανοί στρατιώτες 

αποβιβάζονταν στον Πειραιά έχοντας υπόψη την Επιχειρησιακή ∆ιαταγή του 

ταξιάρχου Ronald Scobie, πως, εκτός από το αρχιτεκτονικό θαύµα του Παρθενώνα, 

θα έβλεπαν και «µάχες ανάµεσα σε αντίπαλες φατρίες»593. Ήταν µια εύστοχη όσο και 

µετριοπαθής παρατήρηση για µια πόλη έτοιµη να εκραγεί...        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

 

 

                                                 
592 Αρχείο Ληξιαρχείου ∆ήµου Αθηναίων, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου Βλάσιου Μπόκου 
(470/ΙΗ/1944), Γεώργιου Γεωργιάδη (451/ΙΗ/1944), Νικολάου Λαζάρου (467/ΙΗ/1944) 
593 Baerentzen Lars, Close David, «Η ήττα του ΕΑΜ από τους Βρετανούς, 1944-5». Στο: Κλόουζ 
Ντέιβιντ (επιµ), Ο ελληνικός εµφύλιος πόλεµος 1943-1950. Μελέτες για την πόλωση. Φιλίστωρ, Αθήνα 
2000, σ. 110. 
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Στην Αθήνα του Οκτωβρίου του 1944 συναντάµε όλα τα ορόσηµα που 

συνθέτουν την ιστορία της κατοχικής Ελλάδας. Έχοντας βιώσει την απόλυτη φρίκη 

ενός λιµού, τον παλλαϊκό ενθουσιασµό των διαδηλώσεων, την τροµοκρατία των 

εκτελέσεων και των µπλόκων και τους νέους πολιτικούς διαχωρισµούς σε όλη τους 

την ένταση, η πόλη εµφάνιζε πρωτοφανή κοινωνικά φαινόµενα: Παπάδες διαδήλωναν 

µε κόκκινες σηµαίες, γυναίκες εµφανίζονταν πάνω σε άλογα, 8χρονα παιδιά 

κρατούσαν αληθινά περίστροφα και υπερήλικες γριές απειλούσαν αστυνοµικούς µε 

τσεκούρια που ξεπερνούσαν το ύψος τους. Ο κοινωνικός και πολιτικός 

ριζοσπαστισµός που διαπερνούσε όλα τα στρώµατα του πληθυσµού, αν και 

ιδεολογικά ανώριµος, ήταν απόλυτα γνήσιος. Ο πηγαίος ενθουσιασµός των οπαδών 

του ΕΑΜ στην Αθήνα –την κονίστρα που θα έκρινε τις µεταπολεµικές τύχες της 

χώρας– οδηγήθηκε σε µετωπική σύγκρουση για τη διεκδίκηση της εξουσίας και 

τελικά συντρίφτηκε κάτω από την ισχύ πυρός του αντίπαλου στρατοπέδου που 

αποδείχτηκε περισσότερο στοχοπροσηλωµένο.   

Τα ιστορικά πεπρωµένα του ΕΛΑΣ Αθήνας ουσιαστικά αρχίζουν την επαύριο 

της Απελευθέρωσης. Είναι οι ελαφρά οπλισµένοι και ανεκπαίδευτοι µαχητές του 

εκείνοι που θα αναλάβουν να φέρουν σε πέρας τη Μάχη του ∆εκεµβρίου, την 

κορυφαία έως τότε στιγµή του εµφυλίου σπαραγµού και ταυτόχρονα –για εκείνους– 

µια δοκιµασία σκληρότερη από τον εφιάλτη της πείνας, των εκτελέσεων, των 

µπλόκων και της Ασφάλειας. Οι ίδιοι ποτέ δεν θεώρησαν τη σύγκρουση κάτι 

διαφορετικό από τους µέχρι τότε αγώνες εναντίον των Γερµανών και των συνεργατών 

τους και ο φανατισµός τους στη µάχη (που παρατήρησαν και οι Βρετανοί στρατιώτες) 

βασιζόταν στην πανθοµολογούµενη αίσθηση ατιµωρησίας των κατοχικών τους 

εχθρών. Οι ΕΛΑΣίτες αναγνώριζαν στις στολές των ανδρών του Συντάγµατος 

Χωροφυλακής στου Μακρυγιάννη τους χθεσινούς αντιπάλους τους ενώ δεν 

αγνοούσαν πως στο Γουδή και στη Σχολή Χωροφυλακής, τους περίµεναν οι 

επανεξοπολισθέντες αξιωµατικοί του 1ου Συντάγµατος Ευζώνων οι οποίοι είχαν 

αναβαπτιστεί εν µία νυκτί. Ο ∆εκέµβριος του 1944 ήταν για το ΕΑΜ/ΚΚΕ µια 

προέκταση των αγώνων της Κατοχής και η απίστευτη διστακτικότητα στη διεξαγωγή 

της µάχης (που τελικά έκρινε και την έκβασή της) δεν µειώνει στο ελάχιστο τον 

ηρωισµό των απλών µαχητών που επέδειξαν την ίδια αυτοθυσία απέναντι σε 

υπέρτερες και βαρύτερα οπλισµένες δυνάµεις. Μετά το ∆εκέµβρη, στους δέλτους της 

ιστορίας γράφτηκε και η ΟΠΛΑ στην οποία χρεώθηκαν όλες οι συλλήψεις και 

εκτελέσεις αντιφρονούντων πολιτών κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης. Το 1945 οι 
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κατοχικοί εκτελεστές βγήκαν από την ανωνυµία τους καθήµενοι στα εδώλια των 

κακουργιοδικείων όπου αναδείχθηκαν στα απόλυτα εξιλαστήρια θύµατα 

πληρώνοντας αφενός τη, σφυρηλατηµένη στους κατοχικούς αγώνες, 

υπερεπαναστατικότητά τους και αφετέρου τις αλλοπρόσαλλες επιλογές µιας 

κοµµατικής ηγεσίας χωρίς σαφείς προσανατολισµούς. Ο όρος «Πολιτοφυλακή» 

επιβίωσε µε φρίκη στις µνήµες πολλών Αθηναίων µε αποτέλεσµα η δράση της 

κατοχικής ΟΠΛΑ να ενοφθαλµίζεται σε ένα υποτιθέµενο, προεργασµένο όσο και 

σατανικό σχέδιο µαζικών εκκαθαρίσεων σταλινικής νοοτροπίας, στοιχείο που 

εξασφάλισε τη de facto και de jure δαιµονοποίηση της οργάνωσης στον κόσµο της 

µετεµφυλιακής Ελλάδας. Αλλά και στο χώρο της Αριστεράς, η µεταπολιτευτική 

συνθηµατολογία που καλλιεργούσε το ηρωικό ενιαίο αφήγηµα της Εθνικής 

Αντίστασης και της άµυνας απέναντι στη δεξιά τροµοκρατία του Εµφυλίου Πολέµου, 

δεν άφηνε και πολύ χώρο στην ΟΠΛΑ. Η αναφορά σε µια οργάνωση –για την 

αναγνώριση της οποίας δεν επέµεινε το ΚΚΕ ούτε στη Βουλή του 1982 –που 

µετακόµιζε το εαµικό κίνηµα από το χώρο του θύµατος στο χώρο του θύτη, µόνο 

βλαπτική µπορούσε να είναι. 

 

Είναι γεγονός και όχι άποψη, πως οι ένοπλες οργανώσεις δεν αναδείχτηκαν 

ποτέ σε κύριο φορέα της εαµικής αντίστασης στο χώρο της πρωτεύουσας. Τη βασική 

µορφή έκφρασης αποτελούσαν απεργίες και διαδηλώσεις, ακόµα και στις πλέον 

σκοτεινές µέρες του καλοκαιριού του 1944. Καθόλου τυχαία, ως αποτελεσµατικότερη 

απάντηση στη µαζική βία των κατακτητών, των Ταγµάτων και της Ασφάλειας 

κρίθηκαν οι τρεις παναθηναϊκές απεργίες της 24ης Απριλίου, της 24ης Αυγούστου και 

της 16ης Σεπτεµβρίου, καθόλου άσχετες µέσα στη χρονική συγκυρία και το εκάστοτε 

πολιτικό διακύβευµα. Από την προσεκτική ανάγνωση και αποδελτίωση του σώµατος 

των κοµµατικών και εαµικών τεκµηρίων της εποχής προκύπτει το ΚΚΕ (όπως και 

κάθε κοµµουνιστικό κόµµα της εποχής του) δεν έκανε κανενός είδους διαχωρισµό 

ανάµεσα στις ένοπλες και τις άοπλες µάζες του ούτε έθιγε την απόλυτη ισορροπία 

ανάµεσα σε πολιτικούς αγώνες και ένοπλη βία ως ισχύουσες µορφές πάλης. Οι µάχες 

στις συνοικίες και οι εκτελέσεις αντιποίνων της ΟΠΛΑ καλύπτουν απλώς τα κενά 

που µεσολαβούν ανάµεσα σε  ξεσπάσµατα «παλλαικής αντιτροµοκρατικής 

αντίδρασης» ενώ, ακόµα και η κορυφαία στιγµή της σύγκρουσης, η Μάχη των 

Αθηνών, στις συνθήκες κάτω από τις οποίες αποφασίστηκε και µε τον τρόπο που 

τελικά διεξήχθη δε µπορεί να θεωρηθεί κάτι διαφορετικό από «ένοπλη διαµαρτυρία». 
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Στην ίδια λογική, η περίφηµη παλινωδία του Κόµµατος το ∆εκέµβρη µάλλον 

εξηγείται ικανοποιητικά ως αδυναµία απεγκλωβισµού από αυτό το, βασανιστικό σε 

συνθήκες πολεµικής ρήξης, δυισµό των µορφών πάλης. Αντάρτες του βουνού που 

πολεµούσαν τα βρετανικά τεθωρακισµένα στις γωνίες των αθηναικών δρόµων, 

έβλεπαν έκπληκτοι να τους ακολουθούν συνεργεία αγοριών και κοριτσιών της ΕΠΟΝ 

µε ακορντεόν και φυσαρµόνικες, απελπιστικά έκθετοι στα εχθρικά πυρά... 

Παρά την οργανωτική αυτοτέλειά και την αυτοδύναµη ανάπτυξή τους, ο 

ΕΛΑΣ Αθήνας και η ΟΠΛΑ δεν ήταν ποτέ κάτι παραπάνω από κοµµάτι ενός µαζικού 

απελευθερωτικού κινήµατος. Ίσως για αυτό ο ελκυστικός όρος «αντάρτικο πόλεων», 

αναφερόµενος σε διαφορετικά κοινωνικά και αστικά περιβάλλοντα (αλλά και 

ιδεολογικά συµφραζόµενα), µοιάζει απρόσφορος να περιγράψει –έστω και τεχνικά –

την ένοπλη πραγµατικότητα της Αθήνας του Β’ Παγκοσµίου Πολέµου. Η κατεχόµενη 

Αθήνα προσφέρεται ως εργαστήριο µελέτης πάνω στην κοµµατική στρατηγική 

διεξαγωγής ενός αντιστασιακού αγώνα µέσα σε αστικό περιβάλλον. 

Προσανατολισµένο από το µεσοπόλεµο σε λογικές εργατικής και συνδικαλιστικής 

έκφρασης, το ΚΚΕ δεν εγκατέλειψε ποτέ τη γραµµή των µαζικών αγώνων µε την 

ένοπλη δράση να προβάλλει σε δεύτερο επίπεδο, ως αναγκαίο µέτρο περιφρούρησης 

του άοπλου εαµικού κόσµου που δε διέθετε το πλεονέκτηµα του ανοιχτού χώρου της 

υπαίθρου και παράλληλα µια αναγκαιότητα διατήρησης έµψυχου δυναµικού και, 

στην τελευταία φάση, εδαφικών κεκτηµένων. Στα ίδια πλαίσια εγγράφεται και η 

τιµωρητική πρακτική, το κλειδί για την ιστορική κατανόηση της οποίας δε βρίσκεται 

στο αξίωµα της ανεξέλεγκτης κατοχικής βίας αλλά στην εννοιολογική επένδυση του 

όρου «προδότης» και «χαφιές» από την αντιστασιακή Αριστερά και στις συνθήκες 

µαζικής τροµοκρατίας. Από τα τέλη του 1943 ο όρος «περιφρούρηση» ενσωµατώνει, 

εκτός από το αυτονόητο καθήκον της άµυνας απέναντι στη φονική δράση των 

διωκτικών µηχανισµών του κατοχικού κράτους, και τα απαραίτητα αντίµετρα 

εναντίον των ανθρώπων που –σύµφωνα µε την κοµµατική λογική– τους απαρτίζουν ή 

τους υπηρετούν. Εν τέλει, οι όποιες αρνητικές διαστάσεις του έργου της ΟΠΛΑ, δεν 

αρκούν για να αναιρέσουν τη διάσταση της µοναδικής οργανωµένης προσπάθειας για 

παραδειγµατική τιµωρία συνεργατών του κατακτητή –µοναδικό ίσως φαινόµενο των 

ευρωπαϊκών αντιστασιακών κινηµάτων.  
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Παραδείσης Κ. Νικόλαος, Αµπελόκηποι. Περιήγηση στις αναµνήσεις µιας γειτονιάς. 

Β’ τόµος. ΕΑΜΕ Ο Μικρός Ρωµιός, Αθήνα 22005. 

 

Χουλιαράκης Μιχαήλ, Γεωγραφική, διοικητική και πληθυσµιακή εξέλιξις της 

Ελλάδος, 1821-1971. ΕΚΚΕ, τόµος Α’, µέρος Ι (1973), µέρος ΙΙ (1974), τόµος Β’ 

(1975), τόµος Γ’ (1976)  

 

IV.Εφηµερίδες εποχής:  

 

Αγωνιστής (Εθνική ∆ράσις Νέων) 

Αθηναϊκά Νέα 

Ακρόπολις 
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[Ο] Απελευθερωτής (Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ Αθήνας-Πειραιά)  

Αττική (Νοµαρχιακή Επιτροπή ΕΑΜ Αττικής) 

∆ιαφωτιστής (Κεντρική Επιτροπή της Λαϊκής ∆ιαφώτισης του ΕΑΜ) 

∆ιεθνιστής (ΚΕ του Κόµµατος Κοµµουνιστών-∆ιεθνιστών Ελλάδας) 

∆όξα (ΠΕΑΝ) 

Ελεύθερη Σκέψη (Εθνικό Κοµιτάτο) 

Ελευθερία 

Ελεύθερον Βήµα 

Ελεύθερος Υµηττός (Τοµεακή Οργάνωση Υµηττού-Κοπανά του ΕΑΜ) 

Ελληνικά Νειάτα (Ιερή Ταξιαρχία) 

Εµπρός (ΕΑΜ Αθήνας) 

Εφηµερίς των Χιτών 

Η Φωνή της Γυναίκας (Γυναικών ΕΑΜ Πειραιά) 

Η Φωνή των Θυµάτων (Εθνική Αλληλεγγύη Αθήνας) 

Ιωνία 

Καθηµερινή 

Καισαριανή 

Καλλιθέα 

Κατηγορώ (Κοµµουνιστική Οργάνωση Αθήνας του ΚΚΕ) 

Κοµµουνιστική Επιθεώρηση (ΚΟΜΕΠ) 

Νέα Γενιά (Κεντρικό Συµβούλιο ΕΠΟΝ) 

Ο Λαϊκός Φρουρός (14η Οµάδα Αχτίδων ΚΟΑ) 

Λεύτερα Νιάτα (Συµβούλιο Αθήνας της ΕΠΟΝ) 

Ράδιο-ΕΑΜ (Επιτροπή Πόλης του ΕΑΜ Πειραιά) 

Ράδιο-ΕΠΟΝ (ΕΠΟΝ Αθήνας) 

Ραδιοφωνικά Νέα (ΕΑΜ Αθήνας) 

Ριζοσπάστης (Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ) 

Ριζοσπάστης (έκδοση Αθήνας, 1944) 

ΦΕΚ 
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V. Προφορικές µαρτυρίες / Μαγνητοφωνηµένες συνεντεύξεις: 

 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ. Ταξίαρχος ΠΖ ε.α. ∆ιµοιρίτης ΕΛΑΣ Ζωγράφου. Ψυχικό 

(Φριζή 14), 12 Μαρτίου 2005.  

ΑΚΕΡΜΑΝΙ∆ΟΥ ΤΑΣΙΑ Εθνική Αλληλεγγύη Υµηττού. Ελληνικό (Ιασωνίδου 34), 3 

Οκτωβρίου 2008. 

ΑΝΑΝΙ∆ΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ. ΕΛΑΣ Εξαρχείων (6ος Λόχος ΙΙ/3 Τάγµατος). Πουλχερίας 

22, Εξάρχεια.  

ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ («ΤΑΣΟΣ»). Γραµµατέας ΕΠΟΝ Νέας Ελβετίας, ΕΛΑΣ 

Καισαριανής (ΙΙΙ/2 Τάγµα), Καπετάνιος Πρότυπου Τάγµατος Καισαριανής (Ι/2 Τάγµα). 

Αθήνα (Σταδίου 39), 26 Φεβρουαρίου 2008, 19 Μαΐου 2008. 

ΒΑΓΙΑΚΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ Εθνικό Κοµιτάτο Πειραιά. Πειραιάς (Αφεντούλη 19), 13 

Νοεµβρίου 2008. 

Β.Π. 26 ΣΤ’ ΟΠΛΑ Χωροφυλακής, ΟΠΛΑ Θησείου-Πετραλώνων. Θησείο 

(Ερυσίχθονος 15), 21 Ιουνίου 2007, 20 Απριλίου 2008. 

ΒΑΛΙΜΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ. ΕΑΜ Νέων, ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ Παγκρατίου. Ηλιούπολη 

(Αριάδνης 9), 23 Φεβρουαρίου 2008. 

Β.Β. Αθήνα (Στουρνάρα 53), 25 Σεπτεµβρίου 2008.  

ΒΑΣΙΛΕΙΑ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ. Κάτοικος Καλλιθέας (1941-1944), αδελφός ∆ηµήτρη 

Βασιλειάδη. Καισαριανή (Θεαγένους 34), 1 Μαρτίου 2008. 

ΒΕΛΕΤΖΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. ΕΛΑΣ Χαϊδαρίου (ΙΙΙ/4 Τάγµα), 34ο Σύνταγµα ΕΛΑΣ. 

Κολωνός (γραφεία ΠΕΑΕΑ), 1 Μαρτίου 2008. 

ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΕΠΟΝ Νέας Ιωνίας. Περισσός (Τραπεζούντος 

49), 7 Οκτωβρίου 2008. 

Γ.Κ. ΟΠΛΑ Βύρωνα-Παγκρατίου. Ι’ Τµήµα Εθνικής Πολιτοφυλακής. Αθήνα 

(Λυκούργου 6), 18 Ιουλίου 2008, Καλλιθέα (Ηλέκτρας 50), 21 Ιουλίου, 24 Σεπτεµβρίου 

2008. 

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ Κάτοικος Μεταξουργείου 1941-1944 (γενν. 1931). 

Χαλάνδρι, 2 Νοεµβρίου 2008. 

∆ΡΟΣΟΥ ΤΖΕΝΗ ΕΠΟΝ Καισαριανής. Παγκράτι (Φορµίωνος 93), 13 Απριλίου 

2008. 

ΖΑΜΑΝΟΣ ΣΤΕΛΙΟΣ ΕΛΑΣ Φαλήρου, Β’ Καπετάνιος Ι/1 Τάγµατος Νέας Σµύρνης. 

Παλαιό Φάληρο (Κρόνου 10), 10 Μαΐου, 27 Σεπτεµβρίου 2008. 
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ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ Εθνική ∆ράση Πειραιά. Πειραιάς (Τσαµαδού 36), 21 

Νοεµβρίου 2008.  

ΚΑΛΠΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ. ΕΠΟΝ Υµηττού. Υµηττός (Αργυρουπόλεως 8), 6 και 31 

Μαρτίου 2008. 

ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ-ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΠΟΝ Νέας Ελβετίας. Βύρωνας 

(∆αρδανελλίων 16), 29 Μαρτίου 2008. 

ΚΑΤΙΡΤΖΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ ΕΠΟΝ Βύρωνα. Βύρωνας (∆αρδανελλίων 16), 29 

Μαρτίου 2008. 

Κ.Σ. ΟΠΛΑ Βύρωνα-Παγκρατίου. Βύρωνας (∆αρδανελίων 16), 4 Απριλίου 2008. 

ΚΟΥΓΙΑΓΚΑΣ ΘΩΜΑΣ. ΕΛΑΣ Σπουδάζουσας. Άγιος Νικόλαος Αχαρνών (Νιόβης 

39), 5 Φεβρουαρίου 2008. 

Κ.Γ. ΟΚΝΕ, ΕΠΟΝ, ΟΠΛΑ/Εθνική Πολιτοφυλακή Πειραιά. Πειραιάς (Τσαµαδού 38), 

4 Μαρτίου 2008. 

ΚΟΥΛΙΤΣΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΕΛΑΣ Καισαριανής. Αθήνα (Σταδίου 39), 26 

Φεβρουαρίου, 6 Μαΐου 2008. 

ΚΟΥΡΟΥΠΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Χ Θησείου. Αθήνα (Σωκράτους 26), 22 Οκτωβρίου 2008. 

ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ («ΛΕΥΤΕΡΗΣ»). Καπετάνιος ΙΙ/2 Τάγµατος Βύρωνα και 

Ι/1 Τάγµατος Νέας Σµύρνης του ΕΛΑΣ. Νέα Σµύρνη (Προύσης 19), 25 Οκτωβρίου 

2007, 29 Φεβρουαρίου, 16 Μαΐου, 18 Ιουνίου, 6 Ιουλίου 2008, 4 Ιανουαρίου 2009. 

ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ ΜΑΡΙΑ. ΕΛΑΣ Κατσιποδίου (1ος Λόχος Ι/2 Τάγµατος). Νέα Σµύρνη 

(Προύσης 19), 13 ∆εκεµβρίου 2007, 29 Φεβρουαρίου, 16 Μαΐου 2008. 

ΛΑΖΑΡΟΥ ΦΩΦΗ Μέλος Προεδρείου ΕΠΟΝ Πειραιά, Στέλεχος 8ου Τοµέα, 

Γραµµατέας 7ου Τοµέα ΕΠΟΝ. Κυψέλη (Σύρου 41), 25 Μαρτίου 2008. 

ΛΕΟΝΤΙ∆ΗΣ ΙΩΣΗΦ («ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ») Γραµµατέας 8ου Τοµέα ΕΠΟΝ, Στέλεχος 

Γραφείου ΕΠΟΝ Εργοστασίων, Β’ Καπετάνιος 4ου Συντάγµατος ΕΛΑΣ. Νέα 

Φιλαδέλφεια (Χάλκης 9), 5 Νοεµβρίου 2008. 

Λ.Β. Αντιστράτηγος ΠΖ ε.α.. Επιλοχίας στο Τάγµα Φρουράς Αγνώστου Στρατιώτη, 

Αθήνα (Χαριλάου Τρικούπη), 16 Φεβρουαρίου 2008.  

ΛΙΑΡΟΥΤΣΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Γραµµατέας 6ου Τοµέα ΕΠΟΝ. Παγκράτι (Φορµίωνος 

141α), Ιουλίου 2008. 

ΛΙΒΙΕΡΑΤΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ Πετραλώνων (Ι Τάγµα 4ου Συντάγµατος), 

ανθυπολοχαγός της Σχολής Ρεντίνας, επιτελής Ι/4 Τάγµατος. Πετράλωνα (Τίµωνος 3), 

3 Σεπτεµβρίου 2008.  



 190

ΜΑΡΑΓΚΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ. ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ Αγίου Ιωάννη-Λεύκας. Νίκαια, 28 Μαΐου 

2004. 

ΜΑΡΑΓΚΟΥ∆ΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ Γραµµατέας 9ου Τοµέα ΕΠΟΝ. Περισσός (Σπίτι του 

Λαού), 3 Απριλίου, 23 Απριλίου 2008. 

ΜΑΥΡΟ∆ΟΓΛΟΥ ∆ΙΑΜΑΝΤΗΣ ΕΛΑΣ Ηλιούπολης (1ος Λόχος ΙΙ/2 Τάγµατος). 

Ελληνικό (Χαλδείας 26), 13 Απριλίου 2008. 

Μ.Γ. ΟΠΛΑ Αµπελοκήπων. Αµπελόκηποι (Ξηροµέρου 32), 12 Φεβρουαρίου 2008. 

ΜΕΛΑΣ ΠΕΤΡΟΣ. ΕΑΜ Αθήνας. Αθήνα (Χαριλάου Τρικούπη 50), 7 Ιουνίου 2004. 

ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. ΕΑΜ Χωροφυλακής. Ηλιούπολη (Βίτσι 18), 4 Ιουνίου 

2005, 4 Μαΐου 2006. 

Μ. Β. ΟΠΛΑ Εξαρχείων. Αγία Παρασκευή (Ειρήνης 11), 6 Ιανουαρίου 2004, Ραφήνα 

(Κερκύρας 6), 5 Μαρτίου 2008. 

ΜΠΟΥΣΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ («ΠΑΥΛΟΣ») Γραµµατέας ΕΠΟΝ Ζωγράφου, ∆ιµοιρίτης 

ΕΛΑΣ Γκύζη, ∆ιοικητής Λόχου ΕΛΑΣ Ζωγράφου, Καπετάνιος ΙΙ Τάγµατος ΕΛΑΣ 

Βύρωνα. Παπάγου (Ρέππα 44), 30 ∆εκεµβρίου 2008. 

Ξ.Θ. ΟΠΛΑ Κοκκινιάς. Νίκαια, ΚΟΒ Ν. Μπελογιάννη (Σµύρνης 64), 12 Νοεµβρίου 

2008. 

ΠΑΠΑΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ. ΕΑΜ, ΚΚΕ Καλογρέζας. Νίκαια, 20 Νοεµβρίου 2005. 

ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ ΕΛΑΣ Περιστερίου (Λόχος Ανθρακωρυχείου). 

Περιστέρι (Πάρνωνος 7), 10 Οκτωβρίου 2008.  

Π.Σ. Αντιστράτηγος ΠΖ ε.α. Ανθυπολοχαγός-διµοιρίτης στο ΙΙ Τάγµα Ευζώνων 

Αθηνών. Νέο Ψυχικό (Γ. Σεφέρη 12), 11 και 18 Σεπτεµβρίου 2008.   

ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ Ε∆ΕΣ Αθήνας (Συγκρότηµα Πλάκας). Αθήνα (Πραξιτέλους 

35), 13 Μαΐου 2008. 

ΠΕΠΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  ΡΑΝ, ΕΣΑΣ. Μαρούσι (Πλαταιών 40), 11 Ιουνίου 2008. 

ΠΛΟΥΜΠΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ («ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ») Επιτελικός αξιωµατικός 2ου Συντάγµατος 

ΕΛΑΣ. Αθήνα (Στουρνάρα 53), 24 Νοεµβρίου 2008. 

Π.Β. ΕΠΟΝ, ΕΛΑΣ, ΟΠΛΑ Πεντέλης. Νέα Πεντέλη (Περικλέους 50), 1 ∆εκεµβρίου 

2007. 

ΣΑΝΤΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ. ΕΑΜ ∆ηµοσίων Υπαλλήλων. Παλαιό Φάληρο (Τερψιχόρης 

54), 13 ∆εκεµβρίου 2007. 

ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. Ανθυποµοίραρχος Χωροφυλακής ε.α. Χαλάνδρι 

(Αντιγόνης 40), 23 Μαρτίου 2008. 
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ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. ΕΛΑΣ Καισαριανής (ΙΙΙ/2 Τάγµα). Ηλιούπολη 

(Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, γραφεία ΠΕΑΕΑ), 7 Οκτωβρίου 2003. 

Σ.Ν. ΟΠΛΑ Περιστερίου, καπετάνιος 2ου Λόχου Αγ. Βαρβάρας ΙΙΙ/4 Τάγµατος ΕΛΑΣ. 

Περιστέρι (Μαρκορά 4), 9 και 24 Μαΐου 2008. 

ΤΣΑΚΑΛΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ («ΤΡΟΛΛΕΣ»). ΕΠΟΝ Πλάκας-Κουκακίου. ΕΛΑΣ 

Ηλιούπολης. Ηλιούπολη (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, γραφεία ΠΕΑΕΑ), 7 

Οκτωβρίου 2003.  

ΤΣΑΠΟΓΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ. Γραµµατέας ΕΠΟΝ Νέας Σµύρνης, καπετάνιος 4ου 

Συντάγµατος ΕΛΑΣ. Νέα Σµύρνη (Αγ. Ανδρέα 1), 14 Φεβρουαρίου 2008. 

ΤΣΕΚΕΡΗΣ ΦΟΙΒΟΣ ΕΠΟΝ Σπουδάζουσας (Πολυτεχνείο), Λόχος ΕΛΑΣ 

Σπουδαστών. Αµπελόκηποι (Αλφειού 1), 16 Σεπτεµβρίου 2008.  

ΤΣΟΛΑΚΙ∆ΗΣ ΓΙΟΥΡΑΣ ΕΛΑΣ Καλλιθέας, διοικητής του 2ου Λόχου του ΙΙ/1 

Τάγµατος Καλλιθέας. Καλλιθέα (∆ηµοσθένους 149), 23 ∆εκεµβρίου 2008.  

Χ.Π. ΟΠΛΑ Ελευσίνας, 34ο Σύνταγµα ΕΛΑΣ. Νίκαια (Ρήγα Φεραίου), 7 ∆εκεµβρίου 

2007. 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΑ ΚΛΕΟΠΑΤΡΑ. ΕΠΟΝ Υµηττού, ΟΠΛΑ Γούβας-Παγκρατίου, 

Γραµµατέας ΕΠΟΝ Κολωνακίου. Χολαργός, Ιουνίου 2008. 

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ Κάτοικος Περιστερίου 1941-1944. Περιστέρι (Νυµφασίας 

36), 21 Μαΐου 2008. 
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