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Η πόλη σε καθεστώς νομιμοποιημένης παρανομίας. 
Αθήνα1 1941-1949

Στη δεκαετία του 40, η Αθήνα, ως πρωτεύουσα του κράτους, αποτέλεσε το
κατεξοχήν θέατρο μιας αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα στην παρανομία και τη
νομιμότητα. Στην περίοδο 1941-1944, οι δυνάμεις κατοχής (ιταλοί, γερμανοί) και
η  Ελληνική  Πολιτεία  ήταν  τυπικά  νόμιμες,  αλλά  ουσιαστικά  παράνομες.
Αντίθετα,  οι  αγωνιστές της Αντίστασης αν και τυπικά παράνομοι,  ήταν ηθικά
νόμιμοι, γιατί αγωνίζονταν για την απελευθέρωση της πατρίδας τους από τους
κατακτητές.  Στο  παιγνίδι  αυτό  ανάμεσα  στην  παρανομία  και  τη  νομιμότητα
πρωταγωνίστησαν  τα  μέλη  και  τα  στελέχη  του  ΕΑΜ/ΚΚΕ  (Εθνικό
Απελευθερωτικό  Μέτωπο  /  Κομμουνιστικό  Κόμμα  Ελλάδας)  και  για  άλλους
λόγους και γιατί μέσω του απελευθερωτικού αγώνα άγγιξαν και γεύτηκαν κάποια
μορφή εξουσίας ή αρχής και στην πορεία όσοι συνέχισαν την ‘παράνομη’ δράση
τους,  μετά  την  απελευθέρωση,  θεώρησαν τον  αγώνα τους ως συνέχεια της
αντιστασιακής τους δράσης, ως ένα αγώνα ενάντια στους «νέους κατακτητές»
Αγγλους και Αμερικάνους. Από την άλλη πλευρά οι πολιτικοί τους αντίπαλοι για
να τους εξοντώσουν ακολούθησαν πρακτικές -όπως το κυνήγι των κεφαλών ή η
κατάληψη  της  ΓΣΕΕ-  που βρίσκονταν  πέρα από το  όρια κάθε  νομιμότητας.
Ακόμα  και  η  «νόμιμη»  κυβέρνηση  των  Αθηνών,  στη  φάση  αυτή  που

1 Λέγοντας Αθήνα εννοούμε το Αθηναικό Συγκρότημα, που περιλαμβάνει και τον Πειραιά και
τους γύρω δήμους.  Το 1940 ο χώρος πληθυσμιακά και  οικιστικά ήταν  σχεδόν  ενιαίος και
περιλάμβανε 1.120.000 κατοίκους. Κοτζαμάνης Βύρων «Αθήνα, 1848 - 1995. Η δημογραφική
ανάδυση μιας μητρόπολης», Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, 92-93, 1997, σ. 3-30.
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ονομάζουμε  εμφύλιο  πόλεμο  (1946-1949),  επέβαλε  την  εξουσία  της
θεσμοθετώντας  τη  βία  και  εκτελώντας  --με  αποφάσεις  των  έκτακτων
στρατοδικείων-- ανθρώπους όχι γιατί διέπραξαν αξιόποινες πράξεις αλλά λόγω
της ιδεολογίας τους. Το παράδοξο είναι ότι σε όλη τη διάρκεια του εμφύλιου η
Αθήνα -σε αντίθεση με την επαρχία- λειτούργησε ως ‘βιτρίνα’ νομιμότητας. 

Τα στρατεύματα κατοχής μπήκαν στην Αθήνα τον Απρίλη του 1941. Βρήκαν
την πόλη ταξικά χωροθετημένη. Από τη μια το κέντρο με αιχμή την πλατεία
Συντάγματος  και  αριστερή  προέκταση  της  το  Κολωνάκι.  Από  την  άλλη  οι
συνοικίες. Στο κέντρο έδρευε η κυβέρνηση, τα υπουργεία, οι τράπεζες και κατά
μήκος ενός τόξου με άξονα τις οδούς Βασ. Σοφίας - Πανεπιστημίου - Πατησίων
ζούσαν  σε  μονοκατοικίες  ή  πολυκατοικίες,  όσοι  από  τους  αστούς  δεν  είχαν
μετακομίσει  ακόμα  στο  Ψυχικό,  τη  Φιλοθέη  ή  την  Κηφισιά.  Στις  πιο  φτωχές
συνοικίες όπως τα  Παλαιά Σφαγεία, η  Κουμουνδούρου,  το  Πολύγωνο και το
Δουργούτι οι κάτοικοι ζούσαν σε τρώγλες2. Ωστόσο «σφήνες φτώχιας» υπήρχαν
σε απόσταση αναπνοής από, αλλά ακόμα και μέσα στις πλούσιες συνοικίες. Οι
συνοικίες διαφοροποιούνταν μεταξύ τους και από τον τύπο κατοικίας αλλά και
από τον πληθυσμό. Και αυτός όμως ήταν κυμαινόμενος πολλές φορές ακόμα
και στην ίδια συνοικία: μικρασιάτες πρόσφυγες, επαρχιώτες που ήρθαν στην
Αθήνα να κάνουν την τύχη τους, μικροαστοί, εργάτες, υποπρολεταριάτο3.

Οι κάτοικοι της πόλης, από την εποχή της δικτατορίας του Μεταξά και λόγω
του πολέμου, είχαν ήδη εξασκηθεί στους περιορισμούς και στις απαγορεύσεις
που τους επέβαλαν οι κατακτητές. Γνώριζαν να κάνουν συσκότιση, να στέκουν
στις ουρές για να πάρουν τρόφιμα με το δελτίο, να εμπορεύονται στη μαύρη
αγορά, να υπακούουν στις απαγορεύσεις της κυκλοφορίας... Στη διάρκεια της
δικτατορίας είχαν αναπτύξει κάποιες μορφές άμυνας. Στη διάρκεια του πολέμου
είχαν μάθει ότι μπορούν να αντιστέκονται. Ενα μήνα περίπου μετά την είσοδο
των στρατευμάτων κατοχής, όσοι εξόριστοι κομμουνιστές δραπέτευσαν από τα
νησιά  ήρθαν  στην  Αθήνα.  Από  αυτήν  εδώ  την  πόλη  άρχισαν  την
ανασυγκρότηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος (ΚΚΕ). Εδώ ιδρύθηκε,
το  Μάη  του  1941  η  Εθνική  Αλληλεγγύη,  η  πρώτη  παράνομη  πανελλήνια
αντιστασιακή  οργάνωση.  Από  δω  ξεκίνησε  και  η  οργάνωση  της  νόμιμης
έκφρασης  της  Αντίστασης,  μέσα  από  τους  εκπολιτιστικούς  και  αθλητικούς
συλλόγους  που  ήταν  εγκατεσπαρμένοι  -από  το  Μεσοπόλεμο-  σε  όλες  τις
συνοικίες.4

2 Βλ. το χάρτη που συνοδεύει το κείμενο.
3 Ενώ  στις  μεγαλοαστικές συνοικίες  όπως στο Κολωνάκι  και  στην  περιοχή γύρω από το
Πολυτεχνείο  το  μέσο  εμβαδόν  των  διαμερισμάτων  ήταν  171  τμ.  η  πλειοψηφία  των
οικογενειών  στην  περιοχή  της  πρωτεύουσας  ζούσε  σε  ένα  δωμάτιο.  Το  1951  υπήρχαν
10.664 παραπήγματα. Λεοντίδου Λίλα, Πόλεις της Σιωπής: Εργατικός εποικισμός της Αθήνας
και του Πειραιά 1909-1940, Πολιτιστικό Τεχνολογικό 'Ιδρυμα ΕΤΒΑ, 1989, σ. 213-227. Πρέπει
επίσης να σημειώσουμε ότι η αστική έκκρηξη της πρωτεύουσας στη δεκαετία του 1920 δεν
οφειλόταν  μόνο  στον  ερχομό των  προσφύγων  αλλά -σε  ίσο  περίπου ποσοστό-  και  στην
εσωτερική μετανάστευση. Λεοντίδου, ό.π. σ. 164. Κοτζαμάνης, ο.π.
4 Η δράση των  συλλόγων  αυτών  είχε  ατονήσει  στη διάρκεια της δικτατορίας του Μεταξά,
αλλά στην  κατοχή γνώρισαν  μια νέα  άνθιση.  Η Μαρία  Καραγιώργη,  που ήταν  από τους
εξόριστους που δραπέτευσαν και πήρε μέρος στην ανασυγκρότηση των οργανώσεων  του
κόμματος  θυμάται  ότι  ήρθαν  σε  επαφή με  τον  Γιώργο  Πάνου,  ο  οποίος  ήταν  αθλητικός
παράγοντας,  στο  ΣΕΓΑΣ  «Μόλις  γυρίσαμε  κάτι  σαν  κι'  αυτόν  τους  βρήκαμε  και
ξανασυνδεθήκαμε αμέσως». Συν. 22.8.1989. Για την περίπτωση του Αθλητικού Ομίλου Νέας
Σμύρνης (ΑΟΝΣ), του σημερινού Μίλωνα βλ. Κυριακίδης Γιάννης,  Εθνικοαπελευθερωτικός
Αγώνας. Νέα Σμύρνη-Φάληρο 1941-1945, Ν. Σμύρνη 1983. Ο 'Ομιλος Αντισφαιρήσεως Ν.
Σμύρνης  είχε  και  Καλλιτεχνικό  Τμήμα  το  οποίο  πραγματοποίησε  «Πρόγραμμα  Ποικίλης
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Στο  κέντρο  της  πόλης  εγκαταστάθηκαν  οι  δυνάμεις  κατοχής  καθώς  και
χαρτοπαιχτικές λέσχες και ρουλέτες που γέμιζαν κάθε βράδυ με μαυραγορίτες,
γκεσταπίτες,  πόρνες,  πράκτορες  και  χαφιέδες.  Τρία  μέγαρα  στην
Πανεπιστημίου  και  πέντε  3ης  Σεπτεμβρίου  και  Πατησίων.5 Πατησίων  και
Γλάδστωνος  ήταν  και  τα  γραφεία  της  Εθνικής  Πατριωτικής  Σοσιαλιστικής
Οργάνωσης  (ΕΣΠΟ)  που  τα  ανατίναξε  η  Πανελλήνια  Ενωση  Αγωνιζομένων
Νέων (ΠΕΑΝ) το Σεπτέμβρη του 1942.

Στις συνοικίες ο κόσμος ήταν υποχρεωμένος να μαζεύεται νωρίς στα σπίτια.
Εκεί  έφτιαχναν  συντροφιές  και  κουτσόπιναν,  έλεγαν  ποιήματα,  ανέκδοτα,
πειράζονταν,  τσακώνονταν,  χαρτόπαιζαν  και  οι  πιο  τολμηροί  άκουγαν
παράνομους  ραδιοσταθμούς6.  Το  διάβασμα,  ατομικό  ή  ομαδικό,  φαίνεται  ότι
αποτέλεσε μια διέξοδο, ένα τρόπο διαφυγής από την άθλια πραγματικότητα. Το
1942 εκδόθηκαν 241 βιβλία και το 1943 729. Και ενώ πριν τον πόλεμο σπάνια
ένα βιβλίο πουλούσε πάνω από 1.000 αντίτυπα σε πολλά από αυτά γίνονταν
αλλεπάλληλες  εκδόσεις.  Πάρα  πολλά,  ίσως  και  τα  περισσότερα  βιβλία
(παράδειγμα  του  Αγγελόπουλου  και  του  Ζολώτα)  τυπώνονταν  «κρυφά»  και
κυκλοφορούσαν  χέρι  με  χέρι.  Το  "Αγραφον"  του  Σικελιανού  κυκλοφόρησε
χειρόγραφο.  Μπορούμε  να  πούμε  ότι  η  Αθήνα  στην  Κατοχή  έζησε  μια
πνευματική  άνθιση.  Η  Λέσχη  του  Πολυτεχνείου  διακοσμήθηκε  από  τους
φοιτητές  της  Σχολής  Καλών Τεχνών.  Ομάδα  καλλιτεχνών ζωγράφισε τοίχους
στην Καισαριανή και στη Λεωφόρο Συγγρού, ενώ οι αντιστασιακές οργανώσεις
τους  περιφρουρούσαν.  Στα  θέατρα  οργανώνονταν  διαλέξεις  που
επαναλαμβάνονται αρκετές φορές και εκδίδονταν σε φυλλάδια που πουλιούνταν
"σαν  το  ψωμί".  Το  παιγνίδι  ανάμεσα  στην  παρανομία  και  στη  νομιμότητα,
παιζόταν καθημερινά σε όλα τα επίπεδα, ακόμα και στις θεατρικές παραστάσεις.
Λόγω των ανταρτών που ήταν στα  βουνά και των επευφημιών των θεατών
μόλις έβλεπαν φουστανέλλα ή βουνοκορφή η "ελληνική" κυβέρνηση και οι αρχές
κατοχής απαγόρευσαν να παιχτεί η «Γκόλφω». Ετσι, για να πάρουν άδεια, τη
διασκεύασαν σε οπερέττα.7

Με την κατάκτηση ο πληθυσμός της πόλης αυξήθηκε.8 Η οικονομική πολιτική
των κατακτητών οδήγησε σε έναν ανεξέλεκτο πληθωρισμό, στη μαύρη αγορά
και στην πείνα, που πήρε τα χαρακτηριστικά ενός λιμού το χειμώνα του 1941-

καλλιτεχνικής  εορτής  υπέρ  του  Εκπολιτιστικού  έργου  των  μαθητικών  και  φοιτητικών
φροντιστηρίων. Κυριακή 14 Νοεμβρίου 1943, ώρα 11 π.μ. ακριβώς».
5 Ελληνικόν Αίμα, φ. 39,15.2.44 και 49,23.6.44.
6 Για την καθημερινότητα στην κατοχική Αθήνα βλ. Ανδρικόπουλος Ν. Νώντας,  Ο λόφος: τα
αλησμόνητα  χρόνια. Αυτοέκδοση,  Αθήνα  1983,  σ.  34,78.   Η χαρτοπαιξία  δεν  ήταν  μόνο
διαδεδομένη στις πόλεις αλλά και στην Ελεύθερη Ελλάδα. Χαρακτηριστική είναι η «Διαταγή
του  ΕΛΑΣ  19-11-43,  ΓΣ  Επιτελείον-  Γραφείον  ΙΙ-  Τμήμα  Πολιτικού,  Αριθμ.  2721»  που
καυτηριάζει  την  χαρτοπαιξία  στην  οποία  μετέχουν  ακόμα  και  Εαμίτες  "υπεύθυνοι".
Υπογράφουν οι Σαράφης, Σιάντος και από το Π. Γραφείο (Τ.Σ) Στρατής. Ελεύθερη Ζωή, ΕΑΜ
Λάρισας, φ. 1,25-12-43.
7 Για  την  πνευματική  ζωή  στην  κατεχόμενη  Αθήνα  εξαιρετικό  είναι  το  αφιέρωμα  της
Επιθεώρηση Τέχνης τχ.  87-88, Μάρτ.  Απριλ.  1962. Ειδικότερα βλ. Γανιάρης,  Χρήστος.  "Η
εκδοτική δραστηριότητα στην Κατοχή" σ. 322. Milliex Rose, "Οι διανοούμενοι  της Ελλάδας
στην  υπηρεσία  της  Αντίστασης",  σ.  416-433.  Βουρνάς  Τάσος,  "Οι  Πρωτοπόροι",  σ.  319.
Πορφύρης Κ. "Η αντίσταση με νόμιμα μέσα",  σ.  336-365. Πετρής Γ.,  "Οι  καλλιτέχνες  στη
πάλη για τη Λευτεριά", σ. 386-401. Δίζελος Θαλής. "Το θέατρο στην Αντίσταση", σ. 452-462.
Βλ.  επίσης  Γκρίτση-Μιλλιέξ  Τατιάνα,  Απ'  την  άλλη  όχθη  του  χρόνου,  2η  έκδοση,
Καστανιώτης, Αθήνα 1989, σ. 271.
8 Οι Κρήτες στρατιώτες είχαν αποκλεισθεί στην Αθήνα και οι ανάπηροι του Αλβανικού είχαν
γεμίσει  τα νοσοκομεία.  Εδώ κατέφυγαν  οι  βομβόπληκτοι  του Πειραιά και  κάτοικοι  από τις
Βουλγαροκρατούμενες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

3

3



42.  Η  κοινωνική  διαστρωμάτωση  της  πόλης  διαφοροποιήθηκε  και  μεγάλες
κοινωνικές ομάδες ριζοσπαστικοποιήθηκαν. Οι  ατομικές λύσεις αποδείχθηκαν
ανεπαρκείς για  να  αντιμετωπίσουν  το  οξύτατο  πρόβλημα  της  επιβίωσης και
δημιουργήθηκαν  νέες  συλλογικότητες:  οι  οργανώσεις.  Είναι  αλήθεια  ότι  ο
αγώνας  για  την  επιβίωση,  μέσα  από  τον  οποίο  έγινε  και  η  ένταξη  των
περισσότερων στην Αντίσταση, ξεκίνησε από τους ανάπηρους του αλβανικού
και  τη  Σπουδάζουσα,  από  τμήματα  δηλ.  του  πληθυσμού  που  δεν  ανήκαν
οργανικά στην πόλη. Είναι φυσικό όμως οι στρατιώτες που ξέμειναν στην Αθήνα
--ανάπηροι και μη--  καθώς και οι επαρχιώτες φοιτητές να αντιμετώπιζαν πιο
έντονα επισιτιστικά προβλήματα από τους μόνιμους κάτοικους της πόλης. Το
γεγονός  όμως  που  έδωσε  στην  Αντίσταση  την  αναγκαία  μαζικότητα  και  το
μεγαλείο της ήταν η οργάνωση των συνοικιών.

Οι συνοικίες αποτελούνταν από γειτονιές. Η γειτονιά δεν αποτελούσε απλώς
μια γεωγραφική έννοια, αλλά μια χωριστή οντότητα, ένα σύνολο σχέσεων, με
δική της  παράδοση και ιστορία.  Ο ρόλος της  γειτονιάς και του γείτονα ήταν
αφάνταστα  σημαντικός,  αφενός  μεν  γιατί  δεν  υπήρχε  κράτος  πρόνοιας  και
αφετέρου  γιατί  η  εκτεταμένη  οικογένεια  βρισκόταν  ήδη  στη  δύση  της
διασκοσπισμένη μέσα στην πόλη ή ανάμεσα στην πόλη και στο χωριό. Στις
λαικές συνοικίες η βοήθεια που προσφερόταν από τους γείτονες άγγιζε όλες τις
πτυχές της καθημερινότητας. Οι γάμοι, οι κηδείες, η περιποίηση των αρρώστων,
το δάνεισμα σκευών και υλικών για το μαγείρεμα, αλλά και ρούχων για επίσημες
εμφανίσεις  αντιμετωπιζόταν  με  την  αλληλεγγύη  και  τη  συμπαράσταση  των
γειτόνων. Σύμφωνα με την παροιμία «Λυμένος τρέχει ο γείτονας και ο συγγενής
ζωσμένος».

Στη διάρκεια της Κατοχής η οργανωτική σύνδεση του ΕΑΜ/ΚΚΕ με το δίκτυο
της  γειτονιάς  αποτέλεσε  μια  προτεραιότητα.  Στο  Εσωκομματικό  Δελτίο  της
Κεντρικής  Επιτροπής  του  ΚΚΕ  «Οργανωτής»,  σε  άρθρο  με  τίτλο  «Μαζική
Δράση» δίνονται οδηγίες πώς αυτή θα επιτευχθεί. Ενώ το εργοστάσιο και η
επιχείρηση  παρεπιπτώντως  αναφέρονται  τονίζεται  «Το  ψωμί  [...]  το  νερό,  η
καθαριότητα της γειτονιάς, ο γιατρός, τα φάρμακα, η κατοικία κτλ.  πρέπει να
απασχολούν κάθε κομμουνιστή και πρέπει να βρίσκει τρόπους και μεθόδους
που θα οργανώσει την πάλη του λαού για τη διεκδίκησή τους»9. 

Ηδη από το Μεσοπόλεμο, ο χώρος κατοικίας και όχι ο χώρος δουλειάς, όπως
στη Δυτική Ευρώπη, ήταν ο κατεξοχήν χώρος κινητοποιήσεων και διεκδικήσεων.
Σε αυτό είχαν συμβάλει αφενός μεν τα προβλήματα της γειτονιάς (οι ελλείψεις
στο  δίκτυο  ύδρευσης,  η  ανυπαρξία  αποχετευτικού  συστήματος,  η  επιδίωξη
ασφαλτόστρωσης  ή  ηλεκτροφωτισμού)  και  αφετέρου  η  έκταση  της  άτυπης
οικονομίας και ο μικρός αριθμός εργαζομένων ανά επιχείρηση. Με την κατοχή
τα προβλήματα της γειτονιάς οξύνθηκαν.  Η κακή λειτουργία του συσσίτου, η
έλλειψη νερού ή ένας ξεχειλισμένος βόθρος είναι πολλές φορές πιο πιεστικό και
πειστικό  επιχείρημα   για  έναν  ξεσηκωμό,  από  την  αφηρημένη  έννοια  της
καταπίεσης ή της έλλειψης δικαιωμάτων10. 

Για τους περισσότερους ο χώρος κατοικίας ταυτιζόταν ή ήταν πολύ κοντά στο
χώρο εργασίας. Η έλλειψη συγκοινωνιών αλλά και τα ακριβά εισητήρια έκαναν
τους  μισθωτούς  να  φροντίζουν  να  κατοικούν  κοντά  στο  χώρο  της  δουλειάς
τους11. Ετσι μια πρακτική του προπολεμικού συνδικαλιστικού κινήματος, η οποία

9 Οργανωτής, Εσωκομματικό Δελτίο της ΚΕ του ΚΚΕ, φ. 7,Μάρτης 1944.
10 Στα αιτήματα του ΕΑΜ, --εκτός από το να σώσει τον κόσμο από την πείνα, σύμφωνα και
με το τραγούδι της εποχής-- συμπεριλαμβάνονται:  10 κιλοβάτ για κάθε οικογένια και όχι για
κάθε  ρολόι,  φτηνό  εισιτήριο  στα  τραμ  και  πυκνότερη  συγκοινωνία  αλλά  πάνω  από  όλα
θέλουν νερό. Λεφτεριά, ΚΟΑ ΚΚΕ, φ. 12,25.4.43.
11 Λίλα Λεοντίδου, ό.π., σ. 134-145.
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συνεχίσθηκε και στη διάρκεια της κατοχής, ήταν το κατέβασμα στη διάρκεια της
απεργίας όχι μόνο των ‘εργαζομένων’ ανδρών, αλλά και των γυναικών και των
παιδιών. Στην πράξη αυτό σήμαινε ότι στις απεργίες κατέβαινε όλη η γειτονιά.
Στην  απεργία  των  τροχιοδρομικών τον  Απρίλη  του  1942  οι  τραμβαγιέρηδες
στέκονταν στην πλατεία, οι γυναίκες είχαν γεμίσει τους ενδιάμεσους δρόμους και
«τα πιτσιρίκια τους δίπλα εκύκλωναν το όχημα που πήγαινε να βάλει μπρος,
ανέβαιναν πίσω στα σίδερα, κι έβγαζαν τον τρολέ».12

Η σύνδεση  όμως  της  αντιστασιακής  οργάνωσης  με  τη  γειτονιά  δεν  ήταν
εύκολη υπόθεση. Ενας ‘βετεράνος’ της παρανομίας επισημαίνει ότι «Τα ‘σπίτια’
είνε ένα από τα καλύτερα μέτρα για το μέτρημα της δύναμης της οργάνωσης
μας στην Αθήνα». Και αναφέρει το εξής παράδειγμα: το 1944 στο Βύρωνα και
την Καισαριανή οι «δικοί μας» ήταν λίγοι, περίπου 50-40, «όμως τα σπίτια που
μας άνοιξαν ήταν πάρα πολλά και τα βγάλαμε πέρα. Το τέλος του 47 τα σπίτια
που  μας  άνοιξαν  μετριόντουσαν  στα  δάκτυλα  και  αυτά  μαρκαρισμένα  τα
περισσότερα από  την  Ασφάλεια.»13.  Οι  «δικοί τους» ήταν  κομματικά μέλη ή
στελέχη, στην πλειοψηφία τους άντρες. Τα σπίτια πρέπει να τα θεωρήσουμε ως
τον κατεξοχήν χώρο των γυναικών. Δύσκολα ένας άντρας (σύζυγος, πατέρας,
αδελφός ή γιός) θα έβαζε παράνομους στο σπίτι του εάν δε συμφωνούσε η
γυναίκα/νοικοκυρά  του  σπιτιού  και  για  άλλους  λόγους  και  γιατί  ο  ίδιος
προσωπικά δεν ήξερε να τους εξυπηρετήσει. ‘Επρεπε λοιπόν ανάμεσα στην
παράνομη  οργάνωση  και  τις  γυναίκες που δεν  έλεγχαν μόνο  το  σπίτι  αλλά
έδιναν και τον τόνο στη γειτονιά να αναπτυχθεί μια αμοιβαία εμπιστοσύνη14. 

Οι  γυναίκες  μέλη  του  ΕΑΜ/ΚΚΕ δούλεψαν  προς  αυτήν  την  κατεύθυνση,
μέσω της οργάνωσης «Κοινωνική Αντίληψη», η αλλιώς «της οργάνωσης του
γιατρού Παπακώστα»  που είχε την  έδρα της  στην  Υγειονομική Σχολή,  στην
αρχή της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η νόμιμη αυτή οργάνωση έδινε τη δυνατότητα
στις ‘παράνομες’ γυναίκες να κινούνται ελεύθερα στις γειτονιές, να μπαίνουν στα
σπίτια και να κουβεντιάζουν με τις γυναίκες. Κάθε γυναίκα μέλος του ΕΑΜ/ΚΚΕ
είχε αναλάβει μία περιοχή. Η Βάσω Θανασέκου με στόχο μια κινητοποίηση για
το γάλα του παιδιού, στα Κουντουριώτικα, ένα προσφυγικό συνοικισμό πίσω
από το γήπεδο του Παναθηναικού, έκατσε και βοήθησε στην πλύση μια γυναίκα
που «αν αυτή δεν ερχότανε θα το σκεφτόντουσαν να έρθουν και οι άλλες. Και
αφού απλώσαμε  τα  ρούχα -  Πάμε!  της  λέω.  Και  είχαμε μεγάλη επιτυχία».15

Ακόμα  και  το  κουτσομπολιό  (κατεξοχήν  και  αυτό  γυναικεία  δουλειά),  ως
σύστημα  ελέγχου  των  συμπεριφορών  και  των  κινήσεων  των  μελών  της
γειτονιάς,  ενάντια  στο  οποίο  συχνά  καταφέρονταν  οι  νεαροί  αριστεροί,
λειτούργησε  προστατευτικά,  ως  ένα  είδος  αντικατασκοπείας,  για  τους
παράνομους «πατριώτες». 

Ετσι και αλλιώς οι σχέσεις των κατοίκων της πόλης με τους εκπροσώπους
της  εξουσίας  δεν  ήταν  ποτέ  καλές.  Το  ελληνικό  κράτος  δε  στάθηκε  ποτέ
στοργικό προς τους  πολίτες  του.  Αντίθετα όλοι  φοβούνταν  τις  ποινές και  τα
πρόστιμα που μπορούσε να τους επιβάλει ο Αστυφύλακας, μια και σχεδόν όλοι
είχαν διαπράξει κάποια παρανομία: είχαν χτίσει το σπίτι ή ένα επιπλέον δωμάτιο
12 «Ο,τι βλέπουμε», Γυναικεία Δράση, ΕΑΜ Αθήνας, φ. 4,5.5.42.
13 «Εφυγα από την Αθήνα για το Παρίσι στις 26.5.49» ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, ΚΟΥΤΙ 407, ΦΑΚ.
22/1/42. Το κείμενο αναφερεται στην περίοδο από το 1947 έως το Μάρτη του 1948.
14 Η Διδώ Σωτηρίου διηγείται ότι όταν δούλευε στο Αντιφασιστικό Μέτωπο και την έστειλαν
σε μια γειτονιά να μιλήσει για το φασισμό μια γυναίκα την αποπήρε λέγοντας «Τί είναι αυτά
που  λες  για  φαεσισμό;  Φαί  έχει  για  να  φάμε;»  Στην  Κατοχή  αυτή  την  ίδια   γυναίκα  τη
συνάντησε   «μπροστάρισσα»  σε  μια  διαδήλωση.  Συνέντευξη  1.4.1989.  Το  γεγονός
αναφέρεται  και στο Τσακίρη Σάσα  Διδώ Σωτηρίου. Από τον κήπο της Εδέμ στο καμίνι του
Αιώνα, Κέδρος, Αθήνα 1996, σ. 161.
15 Θανασέκου Βάσω. Συνέντευξη 31.8.1988.
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χωρίς άδεια, είχαν κάνει μια παράνομη σύνδεση ηλεκτρικού ρεύματος για να
μην πληρώνουν το πάγιο ή πιο απλά η γυναίκα τους για να μη γεμίζει ο βόθρος
έρριχνε τα νερά της μπουγάδας στο δρόμο. 

Μπαίνοντας  η  δεκαετία  του  40,  ανάμεσα  στους  κατοίκους  της  γειτονιάς,
άσχετα  αν  ήταν  ντόπιοι,  πρόσφυγες  ή  επαρχιώτες,  υπήρχε  το  αίσθημα  της
ενότητας  και  μιας  κοινής  αφετηρίας.  Η  συνείδηση  ότι  ανήκουν  σε  αυτή  τη
γειτονιά. Αυτός ήταν ο λόγος που οι γείτονες ακόμα και με διαφορετικά πολιτικά
φρονήματα, αλληλουποστηρίζονταν κυρίως απέναντι στις αρχές. Στον εμφύλιο
αρκετοί οφείλουν τη μη σύλληψή τους αλλά και τη ζωή τους στην επέμβαση του
γείτονά  τους.  Η  εκτέλεση  μιας  από  τις  17  γυναίκες  των  φυλακών  Αβέρωφ
οφείλεται στο  ότι  δεν κατέδωσε το γειτονόπουλό της  που της  είχε δώσει να
φυλάξει ένα δέμα, το οποίο στην έρευνα που έγινε αποδείχθηκε ότι περιείχε ένα
πιστόλι16.

Η  αρχιτεκτονική  των  σπιτιών  και  γενικότερα  της  γειτονιάς  βοήθησε  στη
δημιουργία σχέσεων αλληλεγγύης μεταξύ των γειτόνων. Επιπλέον η στενότητα
του χώρου κατοικίας σε συνδιασμό με το ήπιο κλίμα ωθούσαν τους κατοίκους
να  περνούν  πολλές  ώρες  της  ημέρας  έξω  από  το  σπίτι  και  να
συναναστρέφονται μεταξύ τους. Αυτό διευκόλυνε τη μεταξύ τους γνωριμία και τη
διακίνηση  των  ειδήσεων.  Αρχικά  τα  νέα  του  πολέμου  και  τα  νέα  των
αντιστασιακών οργανώσεων μεταφέρονταν  από  στόμα  σε  στόμα  στις  ουρές
που  σχηματίζονταν  στο  μπακάλη,  στο  φούρνο,  στη  βρύση.  Οταν  το  κίνημα
αναπτύχθηκε  το  χαμηλό  ύψος  των  σπιτιών  επέτρεπε  τη  μετάδοση  των
πολεμικών  και  πολιτικών  ειδήσεων  με  το  «χωνί»,  δουλειά  που  την  είχαν
αναλάβει οι Επονίτες και κυρίως οι Επονίτισσες. Ο Γραμματέας της Κομματικής
Οργάνωσης Αθήνας (ΚΟΑ) υποστηρίζει ότι η οργάνωση είχε φτάσει σε τέτοιο
σημείο συντονισμού που ‘χάλασε’ τα σχέδια της αντίδρασης ακυρώνοντας μια
διαδήλωση  μέσα  σε  τέσσερεις  ώρες.  Λίγο  πριν  την  απελευθέρωση  από  το
«ράδιο αρβύλα» (όπως έλεγαν τη  μετάδοση των ειδήσεων με το  στόμα)  το
εαμικό αντιστασιακό κίνημα είχε αποκτήσει και το ραδιοσταθμό του.17

Ο τρόπος κατασκευής των σπιτιών, εμπειρικός και αυτοσχέδιος έκανε εφικτή
και  τη  δημιουργία  κρυπτών,  για  το  αποσφραγισμένο  ραδιόφωνο,  για  τους
καταζητούμενους  ή  για  τον  παράνομο  μηχανισμό.  Ο  Αρης  Αλεξάνδρου
περιγράφει πώς ο Χριστόφορος μοντάρισε ένα τυπογραφείο στο υπόγειο ενός
ξάδελφου της μητέρας του, 60 χρονών, που ήταν επίτροπος της εκκλησίας. Η
καταπακτή βρισκόταν στην κρεββατοκάμαρα και από πάνω είχαν τοποθετήσει
μια δίφυλλη ντουλάπα. Εμπαιναν στην ντουλάπα και από κει κατέβαιναν στο
υπόγειο.18 Αρκετές κρύπτες ανακαλύφθηκαν στη διάρκεια του εμφύλιου, όταν η
Ασφάλεια άρχισε να ‘ξυλώνει’ τον παράνομο μηχανισμό της ΚΟΑ και της ΚΟΠ
(Κ.Ο. Πειραιά) 19.

16 Πρόκειται  για  τη  Μαίρη  Λεοντιάδου,  πλύστρα  από  τον  Πειραιά.  Η  αριστουργηματική
ελεγεία της Δήμητρα Μάρα-Μιχαλακέα,  Γυναικείες Φυλακές Αβέρωφ, Αθήνα 12-13 Απριλίου
1949, εκδόσεις Αγρα, 1995, αναφέρεται στην τελευταία νύχτα πριν  την εκτέλεση της Νίκας
Μαρτοπούλου και της Μαίρης Λεοντιάδου που την πέρασαν μαζί με τη συγγραφέα. Βλ. και
Παπαδούκα Ολυμπία, Κεντρικαί Γυναικείαι Φυλακαί Αβέρωφ», Αθήνα 1981, σ. 79. 
17 Πολύτιμες πληροφορίες για την Αθήνα στη διάρκεια της κατοχής μας παρέχει το ‘λεύκωμα’
ΕΑΜ, Ανατολικές Συνοικίες Αθήνας 1941-1945, που εκδόθηκε από τον 6ο Τομέα της ΚΟΑ με
την  ευκαιρία  των  τετράχρονων  του ΕΑΜ,  το  Σεπτέμβρη του 1945.  Στη  σ.  22 υπάρχει  η
φωτογραφία  της  ορχήστρας  του  Ραδιοσταθμού  Καισαριανής.  Για  την  ακύρωση  της
συγκέντρωσης  βλ.  Βασίλη  Γ.  Μπαρτζιώτα  Η  Εθνική  Αντίσταση  στην  Αδούλωτη  Αθήνα.
Μερικοί βασικοί σταθμοί στην ιστορία της ΚΟΑ του ΚΚΕ,  Σύγχρονη Εποχή Αθήνα 1984, σ.
154.
18 Αλεξάνδρου Αρης, Το κιβώτιο, Κέδρος 19η έκδοση, Αθήνα 1974, σ. 232.
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Το αντιστασιακό κίνημα θα εξαπλωθεί στην πόλη με το ρυθμό των νερών
μιας παλίρροιας. Μετά την άμπωτη του φοβερού χειμώνα 1941-42, στο τέλος
του 1942,  οι οργανώσεις στις συνοικίες και τις γειτονιές είχαν αναπτυχθεί σε
μεγάλο βαθμό, κυρίως στις «περήφανες και αδούλωτες» Ανατολικές Συνοικίες:
Ζωγράφου,  Κουπόνια,  Ηλύσια,  Καισαριανή,  Παγκράτι,  Βύρωνας,  Ν,  Ελβετία,
Κοπανάς,  Γούβα,  Μετς,  Αγιάννης,  Νέος  Κόσμος,  Υμηττός,  Δουργούτι,
Κατσιπόδι,  Ηλιούπολις20.  Οι  περισσότερες  από  αυτές  είναι  κτισμένες  στους
πρόποδες του Υμηττού. Η πιο δοξασμένη από όλες η Καισαριανή, το «ελληνικό
Στάλινγραντ»,  είχε  πληθυσμό  κατά  πλειοψηφία  προσφυγικό  και  άνετη
πρόσβαση προς το βουνό που αντικειμενικά μπορεί να ελεγχθεί δυσκολότερα
από τον οικισμένο χώρο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που οι ίδιοι μας δίνουν οι
συνοικίες αυτές, ο 6ος Τομέας, διέθετε τέσσερα τυπογραφεία και «αμέτρητους»
πολύγραφους.  «Δώδεκα χιλιάδες είναι τα  φύλλα του  παράνομου τύπου που
κυκλοφορούν στη βδομάδα και που γίνονται ανάρπαστα. Πενήντα χιλιάδες οι
προκηρύξεις,  τα  τρυκ  και  τα  συνθήματα  στο  ίδιο  διάστημα».21 Και  άλλες
συνοικίες  έβγαζαν  δικές  τους  εφημερίδες  όπως  η  ΚΟ  Μοναστηρακίου,
Μεταξουργείου, Μπαρουτάδικου και Βοτανικού, που εξέδιδε τη Λαική Νίκη.

Το 1943, από το Φλεβάρη ως τον Ιούλιο, τα νερά της παλλίροιας ξεχύνονται
ορμητικά. Σε πέντε μεγάλες διαδηλώσεις «οι μάζες απειλητικά κατεβαίνουν στο
κέντρο της Αθήνας»22. Εκεί συγκρούονται με τις δυνάμεις κατοχής. Ο αριθμός
των διαδηλωτών υπολογίζεται από 50.000  ως 500.000,  σε  μια πόλη που ο
πληθυσμός  της  ήταν  περίπου  ένα  εκατομμύριο  μαζί  με  τον  Πειραιά  και  τα
περίχωρα. Οι διαδηλώσεις αυτές προετοιμάζονταν στις συνοικίες με ομιλίες που
γίνονταν με το χωνί, με γράψιμο συνθημάτων στους τοίχους κτλ. Ορίζονταν και
προσυγκεντρώσεις  συνήθως  κατά  γειτονιές  και  σπάνια  κατά  εργασιακούς
φορείς. Οι διαδηλωτές από του Ψυρρή και το Μοναστηράκι, από τον Κολωνό
και το Μεταξουργείο, από τα Πατήσια και του Γκύζη, από το Περιστέρι και τα
Σεπόλια  συγκεντρώνονταν  στους  χώρους  γύρω  από  την  Ομόνοια.  Το
στρατηγείο του ΚΚΕ βρισκόταν στην οδό Λυκούργου. Από την Ομόνοια μέσω
της  Πανεπιστημίου23 οι  διαδηλωτές  βάδιζαν προς τα  «παλαιά ανάκτορα».  Ο
στόχος  ήταν  να  φτάσουν  στην  πλατεία  Συντάγματος.  Στη  Θεμιστοκλέους
ενώνονταν  με  τους  φοιτητές  που  έρχονταν  από  τα  Εξάρχεια.  Οι  δυνάμεις
19 Οι κρύπτες δε φτιάχνονταν μόνο σε υπόγεια αλλά και σε τοίχους δωματίων και σε στέγες
και στο πάτωμα, ανάμεσα στα σανίδια, κυρίως την εποχή του εμφύλιου για να μπορούν να
κρυφτούν  άνθρωποι.  Επειδή οι  αρχές  το ήξεραν  έλεγχαν  εάν  υπάρχει  κάτι  «κούφιο» και
συχνά πυροβολούσαν στα τυφλά. Οι συνθήκες ζωής μέσα σε αυτές τις κρύπτες δεν ήταν
καθόλου καλές. Κυρίως έλειπε το οξυγόνο. Πρόσφατα στην 1η Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων
παραδόθηκε  ένα  παράνομο  τυπογραφείο  της κατοχικής  περιόδου,  που βρισκόταν  σε  μια
κρύπτη στην οδό Σκρά, στην Καλλιθέα. Μαρτυρία της Διευθύντριας κας Ζαμενοπούλου 
20 Βλ. το χάρτη που συνοδεύει το κείμενο.
21 Βασίλης Αράθυμος «Οι Ανατολικές Συνοικίες στον  Εθνικοαπελετυθερωτικό Αγώνα», στο
6ος Τομέας ΚΟΑ, ΕΑΜ, Ανατολικές Συνοικίες Αθήνας 1941-1945, ό.π., σ. 2-4.
22 Τα κείμενα του ΚΚΕ αναφέρονται σε πέντε  μεγάλες διαδηλώσεις: 24 Φλεβάρη, 5 και 25
Μάρτη,  25 Ιούνη,  22 Ιούλη 1943. Ωστόσο πρέπει  να  συμπεριλάβουμε και  την  κηδεία του
Κωστή  Παλαμά  στις  27.2.1943,  όπου  υπήρξε  επίσης  μεγάλη  συγκέντρωση,  αλλά  όχι
οργανωμένη  διαδήλωση.  Τα  αιτήματα  των  διαδηλώσεων  αφορούν  την  επιβίωση,  τη
ματαίωση της πολιτικής επιστράτευσης,  το γιορτασμό της εθνικής επετείου,  το σταμάτημα
των  εκτελέσεων,  των  συλλήψεων  και  την  κατάργηση της ομηρίας  και  η τελευταία  τη  μη
επέκταση της Βουλγάρικης κατοχής. 
23 Από  τη  δεκαετία  του  40  και  μέχρι  πριν  δέκα  περίπου  χρόνια  αυτό  ήταν  πάντα  το
δρομολόγιο όλων των διαδηλώσεων. Συνήθως οι φοιτητικές διαδηλώσεις ξεκινούσαν από τα
Προπύλαια και οι εργατικές από την Ομόνοια ή την πλατεία Κάνιγγος. Την τελευταία δεκαετία
όμως ίσως επειδή οι διαδηλωτές έμαθαν να πορεύονται σύμφωνα με τα σήματα της τροχαίας
(ή να υπακούουν στις αρχές) οι διαδηλώσεις ανεβαίνουν από τη Σταδίου (που είναι άνοδος
για τα αυτοκίνητα) περνούν από τη Βουλή και κατεβαίνουν από την Πανεπιστημίου.
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κατοχής τους περιμέναν στη Σίνα, στην Ομήρου, στην Αμερικής. Το τραγικότερο
επεισόδιο,  το  πέρασμα  του  τανκ  πάνω  από  το  κορμί  της  Παναγιώτας
Σταθοπούλου, στις 22 Ιούλη του 1943, έγινε Πανεπιστημίου και Σίνα, μπροστά
στο Οφθαλμιατρείο.

Αυτή  ήταν  η  τελευταία  διαδήλωση.  Η  συνθηκολόγηση  της  Ιταλίας,  το
Φθινόπωρο του 1943 άλλαξε το σκηνικό. Οι συγκρούσεις μετατοπίσθηκαν από
το κέντρο στις συνοικίες. Δεν πρόκειται πλέον για ‘αθώες’ διαδηλώσεις, αλλά για
συγκρούσεις  ενόπλων.  Η  οργανωμένη  Αντίσταση  αλλά  και  μεμονωμένοι
αγωνιστές έκλεψαν τα όπλα των Ιταλών ή τα αγόρασαν στη μαύρη αγορά ή τα
αντάλλαξαν με τα ρούχα τους. Οι γερμανοί από τη μεριά τους όπλισαν έλληνες
ενάντια στην Εαμική Αντίσταση και δημιούργησαν τα Τάγματα Ασφαλείας. Το
νερά της παλίρροιας αφού υποχώρησαν για μερικούς μήνες άρχισαν πάλι να
κυλούν  ορμητικά.  Μπαίνοντας  η  Ανοιξη  του  1944  οι  μάχες  πληθαίνουν.  Σε
κάποιες  συνοικίες  οπλισμένα  «παιδιά  του  ΕΛΑΣ»  κυκλοφορούν  σχεδόν
ελεύθερα. Οι γερμανοί και οι «τσολιάδες» ελέγχουν το κέντρο. Η προσπάθεια
των κατακτητών και των ελλήνων συνεργατών τους να ελέγξουν τις συνοικίες θα
οδηγήσει  σε  οδομαχίες  με  τον  ΕΛΑΣ  (Ελληνικός  Λαϊκός  Απελευθερωτικός
Στρατός)  της  Αθήνας  αλλά  και  σε  μπλόκα.  Στις  6-9.3.1944  χτυπούν  την
Κοκκινιά.  Στις  15-16.3.44  μπλοκάρουν  την  Καλογρέζα,  τη  Σαφράμπολη,  το
Ηράκλειο,  τη  Νέα Ιωνία.  Η τακτική είναι να αποκλείουν με  στρατεύματα  την
περιοχή  και  να  συγκεντρώνουν  τους  κατοίκους  στην  πλατεία.  Εκεί  κάνουν
συλλήψεις και εκτελέσεις βοηθούμενοι από τους έλληνες συνεργάτες τους που
κρύβουν  τα  πρόσωπά  τους,  γιατί   γνωρίζουν  καλά  ότι  είναι  ‘παράνομο’  να
καταδίδουν τους παράνομους.

Στις 25 Μαρτίου του 1944 στην Καισαριανή η εθνική επέτειος γιορτάσθηκε με
παρέλαση των Εαμικών οργανώσεων στην Πλατεία. Το συνεργείο του εράνου
έφτασε μέχρι την Παπαδιαμαντοπούλου, όπου μια επονίτισσα σκότωσε έναν
«γερμανοτσολιά» ντυμένο πολιτικά. Εκεί στις 5.4.1944 στήθηκαν 5 αγχόνες. Ο
Απρίλης θα είναι γεμάτος μάχες. Ο Μάης εκτελέσεις. Μετά τις μάχες του Ιούνη
1944  η  «κόκκινη  γραμμή»  των  Ανατολικών  συνοικιών  έπιανε  από  το
Νοσοκομείο  του  Συγγρού,  την  Καισαριανή,  τη  Φιλολάου,  τη  Γούβα,  το  Ν.
Κόσμο, το Δουργούτι και έφτανε μέχρι τη Λεωφόρο Συγγρού24.  Το πιο πυκνό
σκοτάδι είναι πάντα λίγο πριν ξημερώσει και το μεγαλύτερο ματοκύλισμα έγινε
τον Αύγουστο του 1944. «Δίστομο της Αθήνας» θα ονομάσουν το μπλόκο στις 9
Αυγούστου 1944 που περιέβαλε το Δουργούτι, το Κατσιπόδι και το Νέο Κόσμο.
Το Δουργούτι,  συνοικισμός όπου κατοικούσαν Αρμένιοι,  τόκαψαν.  Σε  πείσμα
όμως όλων αυτών από τις 13 Σεπτέμβρη η «κόκκινη γραμμή» μεταφέρεται στο
Στάδιο. Μόνο ο Κήπος τη χωρίζει από το Σύνταγμα. Στο τέλος του Σεπτέμβρη
τα τρίχρονα του ΕΑΜ γιορτάσθηκαν με χορούς στην πλατεία Παγκρατίου.25

Οι πιο σημαντικές από αυτές τις μάχες αποκτούν ονόματα, συνήθως από την
περιοχή που έγιναν, όπως «η μάχη της Γούβας» (4.5.1944). Η ίδια μάχη λέγεται
και «η μάχη του Μαύρου και του Αρη» από τα ψευδώνυμα των δύο ελασιτών
που σκοτώθηκαν. Οι καθημερινές σχεδόν μάχες που διεξάγονται όλο το 1944
για  την  περιφρούρηση  μιας  κηδείας,  για  τον  έλεγχο  ενός  υψώματος,  ενός
σπιτού, ενός δρόμου, μιας γειτονιάς δε γίνονται μόνο ανάμεσα στα «παιδιά του
ΕΛΑΣ» και τους γερμανούς με τους «γερμανοτσολιάδες», αλλά και με τις μη
εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις. Οι μάχες ανάμεσα στο ΕΑΜ/ΕΛΑΣ και τις
δεξιές οργανώσεις θα διεξαχθούν όχι μόνο με σφαίρες αλλά και με τραγούδια. 

24 Βλ. το χάρτη.
25 Βλ.  Βασίλη  Γ.  Μπαρτζιώτα  ό.π.,  σ.  196 -  241 και  6ος Τομέας  ΚΟΑ,  ΕΑΜ,  Ανατολικές
Συνοικίες Αθήνας 1941-1945, ό.π., passim. 
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Οι εαμίτες στο σκοπό ενός ερωτικού τραγουδιού της εποχής τραγουδούσαν:
Η κάθε λίρα που αντηχεί/ μεσ΄την οργάνωση της Χ/ Κι η Εθνική η Δράση,/

που δεν μπορεί να δράσει/ κι η Γιώτα Ταυ και η ΠΕΑΝ/ και τα κολόπαιδα της
ΡΑΝ/ και όλοι αυτοί του ΕΔΕΣ/ που γίνανε χαφιέδες...

Και οι εκτός ΕΑΜ ανταπαντούν στο σκοπό του «Κορόιδο Μουσολίνι» και εις
άπταιστον καθαρεύουσα.

Αέρα  εις  τους  Εαμίτες/  Αέρα  στους  Κομμουνιστάς/  που  θέλουνε  οι
λωποδύτες/  να  κοκκινήσει  η  Ελλάς/  Κορόιδα  Εαμίτες/  Κλέφτες  και
λωποδύτες...26. 

Η πόλη είχε μπει πια για τα καλά στη λογική του εμφύλιου. Και οι γειτονιές
έχουν μοιρασθεί. Η Χ στο Θησείο, οι Πανωλιάσκοι στο Μεταξουργείο, η ομάδα
του Παναγιωτόπουλου στον Κολωνό, του Χασιώτη στα Πατήσια. Του Γκύζη και
τα  Εξάρχεια με  το  Λόφο του  Στρέφη  τα  είχε ο  ΕΛΑΣ.  Η «κόκκινη  γραμμή»
έφτασε  μέχρι  τον  Αγιο  Βασίλειο,  στην  οδό  Μπουμπουλίνας  λίγο  πριν  τη
Λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Οταν  τον  Οκτώβρη του  1944  η  Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας  ήρθε  στην
Αθήνα,  σε αυτό  το σύντομο Φθινόπωρο της απελευθέρωσης οι «μάζες» θα
πατήσουν  το  Σύνταγμα.  Στο  γιορτασμό  των  26  χρόνων  του  ΚΚΕ,  στις
19.11.1944, στήθηκε ένα «Κενοτάφιο Λευτεριάς», που έπιανε τη μισή πλατεία.
Από τις  συνοικίες πορεύτηκαν  οργανωμένα για να  τιμήσουν το  ΚΚΕ και  να
διαβάσουν τα 5.000 ονόματα που βρίσκονταν γραμμένα πάνω σε ανοιχτό μπεζ
ύφασμα  που  στηριζόταν  σε  ξύλινα δοκάρια.  Ηταν  το  «αίμα»  που  έδωσε  το
Κόμμα στον αγώνα.27 Αυτήν την περίοδο τα γραφεία του ΚΚΕ στεγάζονταν σε
κεντρικό κτίριο της πλατείας. Πάλι εκεί, στην πλατεία Συντάγματος, στις 3 του
Δεκέμβρη 1944 χτύπησαν τους διαδηλωτές «πούχανε γράψει βαθιά μεσ την
καρδιά τους Λαοκρατία και όχι βασιλιά» και είχαν κατέβει από τις συνοικίες για
να το βροντοφωνάξουν. 

Η μάχη της Αθήνας, αποτέλεσε την κορύφωση των μαχών του 1944, αλλά
και το κύκνειο άσμα τους. Κράτησε 33 μέρες. Σύμφωνα με το Γραμματέα της
ΚΟΑ η Καισαριανή, η Καλλιθέα, το Μεταξουργείο, του Ψυρρή, το Περιστέρι, η Ν.
Ιωνία, η Δραπετσώνα και η Κοκκινιά ήταν τα «φρούρια του Δεκέμβρη».28 Ακόμα
και σήμερα μπορεί να ανιχνεύσει κανείς τις πληγές που άφησε ο «κόκκινος»
Δεκέμβρης πάνω στο σώμα της πόλης αλλά και στις ψυχές των κατοίκων της.
Κάποιες πληγές έμειναν στους τοίχους από αμέλεια ή αδιαφορία αλλά ξέρω
καλά ότι σε κάποιες αυλές των συνοικιών οι ένοικοι τις κράτησαν για ενθύμια και
τις έκρυψαν πίσω από τις μπουκαμβίλιες. 

26 Σούτζος Σ. Δημήτρης  Ελληνες ενωμένοι και διχασμένοι, Νέα Θέσις, Αθήνα 1992, σ. 159-
160.  ΕΔΕΣ=  Εθνικός  Δημοκρατικός  Ελληνικός  Σύνδεσμος,  ΙΤ=  Ιερά  Ταξιαρχία,  ΡΑΝ  =
Ρωμυλία, Αυλών, Νήσοι.
27 Βασίλη Γ. Μπαρτζιώτα ό.π., σ. 346-347. Είναι  ένα κόμμα που στηρίζεται στη λογική της
θυσίας  και  του  αίματος.  Ωστόσο το όνομα  του Σκλάβαινα,  βουλευτή  του  ΚΚΕ,  δεν  ήταν
γραμμένο μαζί  με τα άλλα ονόματα των  200 εκτελεσμένων  της Πρωτομαγιάς του 1944. Η
απάντηση του Γραμματέα της ΚΟΑ Βασίλη Μπαρτζιώτα στο ερώτημα «γιατί δεν γράψατε το
όνομά  του;»  ήταν  ότι  «μετά  τα  όσα  μας  έκανε  [είχε  υπογράψει  δήλωση]  πώς  να  τον
γράψουμε;». Συνέντευξη Τ. Μ. 2.3.97.
28 Για τα Δεκεμβριανά βλ. τον τόμο που περιλαμβάνει  τις «Καταθέσεις σ΄ένα επιστημονικό
συμπόσιο» που εκδόθηκαν με τίτλο  Δεκέμβρης του ‘44. Νεότερη έρευνα και προσεγγίσεις,
Γρηγόρης Φαράκος (επιμελ.) εκδόσεις Φιλίστωρ, Αθήνα 1996 και Αγγελος Ελεφάντης «Μας
πήραν την Αθήνα... Από την ιδεολογία του κονσερβοκουτιού στην ιδεολογία του προδομένου
ελληνισμού»  στο  Το  Εμφύλιος  Δράμα,  Δοκιμές  6/1997,  σ.  19-50.  Βλ.  επίσης  Βασίλη  Γ.
Μπαρτζιώτα ό.π., σ. 350-378, Κεπέσης Νίκανδρος, Ο Δεκέμβρης του 1944, Σύγχρονη Εποχή
1979 και Μαθιουδάκης Π. Βόσος, Ο Δεκέμβριος του 1944. Σουηδικά, Ελβετικά και Συμμαχικά
Διπλωματικά Ντοκουμέντα, Νέα Σύνορα - Αλ. Λιβάνη, Αθήνα 1994.

9

9



Μετά την ήττα του ο ΕΛΑΣ αποχώρησε από την Αθήνα και μαζί του χιλιάδες
κάτοικοί της. Οταν γύρισαν πίσω ο συσχετισμός δυνάμεων μέσα στην πόλη είχε
ανατραπεί:  «Με το  που  μπαίνω στο  σπίτι,  ακούω την  αδελφή  μου  να  μου
φωνάζει έξαλλη: Φύγε, σε κυνηγάνε, θα σε πιάσουν..29.» Μετά την υπογραφή
της Συμφωνίας της Βάρκιζας (Φλεβάρης 1945) και την παράδοση των όπλων
τα  γραφεία  του  ΚΚΕ  δε  βρισκονται  πια  στην  πλατεία  Συντάγματος.  Εχουν
μεταφερθεί σε λιγότερο εμφανές σημείο, στην Εδουάρδου Λω. Η κυβέρνηση με
τη βοήθεια των άγγλων προσπαθεί να ελέγξει την πόλη. «Στο τέρμα Πατησίων,
εκεί  στου  Προμπονά,  που  ήτανε  τα  περιβόλια  με  τα  λουλούδια,  ήταν  ενας
δρόμος  που  έμπαινες  μέσα  απ'  τη  Φιλαδέλφεια  και  εκεί  είχανε  φρουρό  και
ζήταγε την ταυτότητά σου, να δει αν είσαι απ' τη συνοικία αυτή. Αμα δεν ήσουνα
σου λέει: Τί θέλεις; Πού πάς; Τί κάνεις;30.»

Η προσπάθεια να απαντήσουν επί της ουσίας σε αυτά τα ερωτήματα θα
ωθήσει  τους  κατοίκους της  πόλης  που ήταν  με  το  μέρος  του  ΕΑΜ/ΚΚΕ σε
διάφορες κατευθύνσεις. Η αλήθεια είναι ότι οι ‘συμπαθούντες’ τους παράνομους
αντιστασιακούς,  όταν  οι  τελευταίοι  έχασαν  το  παιγνίδι  της  εξουσίας,
απομακρύνθηκαν.  Ωστόσο  ένας  κεντρικός  κορμός  αγωνιστών  και  «φίλων»
κρατιόταν ακόμα σταθερός στην «κομματική γραμμή». Το κλίμα όμως δεν ήταν
καθόλου  ευνοικό.  Οι  «δημοκρατικοί»  πολίτες  στην  Καισαριανή,  στο
Μπαρουτάδικο, στου Ψυρρή, στα Σεπόλια, στου Γκύζη, στα Πετράλωνα, στο
Πολύγωνο «με ρόπαλα και πέτρες» σχεδόν παραβιάζοντας την Απόφαση της
12ης Ολομέλειας του ΚΚΕ (Ιούνης 1945)  για τη «Μαζική Λαική Αυτοάμυνα»,
προσπαθούσαν να αμυνθούν στις επιθέσεις που δέχονταν31. Τυπικά όμως το
Κόμμα ήταν νόμιμο και τον Οκτώβρη του 1945 οργάνωσε στην Αθήνα το 7ο
Συνέδριό  του.  Και  ενώ  στην  ύπαιθρο  οι  τρομοκρατικές  συμμορίες
κατακρεουργούσαν  ανθρώπους  ή  έστηναν  τα  κομμένα  κεφάλια  στους
φανοστάτες της πλατείας, στις 27 Οκτώβρη, το βράδυ, στη Σταδίου, μπροστά
στον κινηματογράφο Απόλλων, ήταν παρκαρισμένη επί διόμυσι ώρες μια και
μοναδική «κούρσα» που έγραφε «9η κομματική αχτίδα ΚΟΑ»32.

Το κομματικό στέλεχος που απολάμβανε το σινεμά του με την «κούρσα» να
τον  περιμένει  φαίνεται  ότι  δεν  είχε  μελετήσει  καλά  την  Απόφαση  της  12ης
Ολομέλειας που τόνιζε «ΤΟΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΣΟΒΑΡΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΠΟΥ ΑΠΕΙΛΕΙ
ΤΟ ΚΟΜΜΑ ΑΠ’ ΤΗΝ ΑΛΛΟΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΣΗΣ. Για να
ανταποκριθεί στην ιστορική του αποστολή το ΚΚΕ πρέπει να παραμείνει κύρια
και  βασικά  το  Κόμμα  του  προλεταριάτου  της  Ελλάδας».  Και  επιπλέον  η
Απόφαση  επισήμαινε  ότι  το  καθήκον  αυτό  αφορούσε  πρώτα  απ’  όλα  την
οργάνωση της  Αθήνας.  Ετσι  το  ΚΚΕ στράφηκε προς την  εργατική τάξη της
πόλης και άφησε τις συνοικίες στο ΕΑΜ.33

Ανάμεσα στο 1945 και το τέλος του 1947 που το Κόμμα τίθεται εκτός νόμου
τα όρια ανάμεσα στη νομιμότητα και την παρανομία ήταν ρευστά και ασαφή και
για τις δυο πλευρές. Ολο και περισσότερο όμως τους αγωνιστές του ΕΑΜ/ΚΚΕ
τους ρουφάει η παρανομία και τους πετάει έξω από την πόλη. Την Πρωτομαγιά
του 1945 και τα τετράχρονα του ΕΑΜ, το Σεπτέμβρη, τα γιόρτασαν πανηγυρικά

29 Κούλα Ξηραδάκη. Συνέντευξη 6.5.1994.
30 Βιολέτα Λαλοπούλου. Συνέντευξη 1.9.1998.
31 «Οι κομμουνιστές της Αθήνας στον Αγώνα για τη ζωή, τη δημοκρατία, την ανεξαρτησία.
Εισήγηση του σ. Βασίλη Μπαρτζιώτα (Φάνη) στη Β’ Ολομέλεια της ΕΠ της ΚΟΑ (30.1.46)»
ΚΟΜΕΠ, Μάρτης 1946, σ. 119-126.
32 Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ), Αρχείο ΚΚΕ, ΚΟΥΤΙ 407, ΦΑΚ. 22/1/13.
33 «Απόφαση της 12ης Ολομέλειας της ΚΕ του ΚΚΕ», ΚΟΜΕΠ, φ. 39, Ιούλης 1945, σ. 6-10.

10

10



όχι και πολύ μακριά από το Σύνταγμα, στο Στάδιο, το Καλλιμάρμαρο.34 Εξάλλου,
στις φυλακές Χατζηκώστα,  στην  Πειραιώς,  λίγο πιο κάτω από την  Ομόνοια,
οργανώθηκε  μεγάλη  γιορτή  για  τα  τετράχρονα  του  ΕΑΜ.  Μέσα  στο
σημαιοστολισμένο αίθριο των φυλακών, πριν ξεκινήσει η γιορτή, έβαλαν φωτιά
και πέταξαν ένα αερόστατο που το είχαν γεμίσει με προκηρύξεις, που τις είχαν
τυπώσει στον παράνομο πολύγραφό τους.  Το αερόστατο  ανεβαίνοντας  στον
ουρανό  της  Αθήνας  έσκασε  και  ‘πέταξε’  τις  προκυρήξεις.  Μια  φωτογραφική
μηχανή αποθανάτισε όλες τις φάσεις του γιορτασμού.35 Το 1946 η Πρωτομαγιά
γιορτάσθηκε στο γήπεδο του Παναθηναικού, στους Αμπελόκηπους, μακριά από
το κέντρο της πόλης, κάτω από μια κατακλισμιαία βροχή. Ο γιορτασμός όμως
για  τα  πέντε  χρόνια  από  την  ίδρυση  του  ΕΑΜ  απαγορεύτηκε.  Ο  βασιλιάς
επέστρεψε και το όραμα της Λαοκρατίας γινόταν όλο και πιο θαμπό. Στις 19
Γενάρη του 1947 η ομιλία του Γραμματέα του ΚΚΕ, Νίκου Ζαχαριάδη, δε θα
γίνει ούτε στο Στάδιο, ούτε στον Παναθηναϊκό, αλλά στο θέατρο Κεντρικό, στο
κέντρο μεν αλλά σε πολύ περιορισμένο χώρο.

Πριν το ΚΚΕ τεθεί εκτός νόμου οι κοινωνικές αντιστάσεις των κατοίκων της
πόλης φαίνεται ότι καλά κρατούσαν ακόμα. Οταν μέρα μεσημέρι μπήκαν στα
γραφεία της ΚΟΠ και συνέλαβαν όλη την ηγεσία και την πήγαν στην Ασφάλεια,
αυτοί μετά τις  ανακρίσεις, οργάνωσαν μέσα στα κρατητήρια διαλέξεις. Το κοινό
τους αποτελείτο από πόρνες, ποινικούς κρατούμενους και βέβαια αστυφύλακες.
Οσον  αφορά  τους  τελευταίους  τα  στελέχη  της  ΚΟΠ διαπίστωσαν  ότι  «τους
είχαμε επιβληθεί με την ανώτερότητά μας και τις γνώσεις μας». Η ανωτερότητα
και οι γνώσεις τους οφείλονταν εκτός των άλλων και στο γεγονός ότι αυτοί ήταν
από την πρωτεύουσα, ενώ οι αστυφύλακες «ήταν όλοι βλάχοι».36

Εκτός από τους «βλάχους» αστυφύλακες, μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας η
Αθήνα  υποδέχεται  ένα  κύμα  ανθρώπων  από  την  επαρχία,  αγωνιστών  της
εαμικής αντίστασης, που σαν τα τρελλά πουλιά έφευγαν από τις πόλεις και τα
χωριά  τους  για  να  γλυτώσουν  από  τις  τρομοκρατικές  συμμορίες  που
λυμαίνονταν την ύπαιθρο. Ερχονταν στην πόλη με την ελπίδα ότι θα ξέφευγαν
από τους διώκτες τους και θα χάνονταν μέσα στην ανωνυμία της. Η πόλη τους
παρείχε επίσης ένα πλαίσιο νομιμότητας. Μπορούσαν να ρωτήσουν γιατί τους
χτυπούν και τυπικά μπορούσαν ακόμα και να διαμαρτυρηθούν. Το βασικό τους
πρόβλημα ήταν να βρουν στέγη (κοιμόντουσαν δέκα άτομα σε ένα δωμάτιο) και
να βρουν μια δουλειά για να ζήσουν, μια και η ανεργία ήταν πολύ μεγάλη. Το
κράτος προσπάθησε να τους διώξει κάνοντας μπλόκα και έλεγχο ταυτοτήτων σε
διάφορα σημεία της πόλης,  καθώς και στα μέσα συγκοινωνίας. Επειδή στην
πλειοψηφία κανείς από αυτούς δε διέθετε ταυτότητα και ούτε είχε τη δυνατότητα
να εκδόσει στον τόπου καταγωγής του αφού ήταν καταδιωκόμενος, ζούσε μια
άλλου είδους παρανομία συνήθως μαζί με τους Αθηναίους που τον έκρυβαν.

Κομβικό  σημείο  στο  παιγνίδι  αυτό  της  παρανομίας  και  της  νομιμότητας
αποτέλεσαν  οι  βουλευτικές  εκλογές  της  31ης  Μαρτίου  1946  που  τυπικά
κατοχύρωσαν τη  νομιμότητα  στη  δεξιά.  Ενώ το  ΕΑΜ έδινε «τη  μάχη για τα
εκλογικά βιβλιάρια» ώστε να μπορούν όλοι να ψηφίσουν,37 η Απόφαση του ΚΚΕ
34 Βασίλη Γ. Μπαρτζιώτα ό.π., σ. 389-390.
35 Μια σειρά φωτογραφιών από αυτή τη γιορτή ανήκει στην Ξανθή Παπαναστασίου. Η ίδια
μου  έδωσε  και  τις  πληροφορίες.  Σήμερα  οι  φυλακές  Χατζηκώστα  δεν  υπάρχουν.  Την
εκκλησία  όμως που υπήρχε  μέσα δεν  την  γκρέμισαν  και  στέκει  εκεί,  κατεβαίνοντας  την
Πειραιώς δεξιά, μετά την Κουμουνδούρου και πριν το Γκάζι.
36 Οι συλλήψεις έγιναν στην ΚΟΠ στις 3.7.1946. Στα ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, ΚΟΥΤΙ 407, τα ΦΑΚ.
22/1/78 έως το 22/1/91 αφορούν αυτό το θέμα. Πρόκειται  για τις αναφορές των στελεχών
που είχαν συλληφθεί, όπου περιγράφουν τί ακριβώς συνέβει στη διάρκεια της κράτησής τους
στην Ασφάλεια.  
37 ΚΟΜΕΠ, Μάρτης 1946,ό.π.
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ήταν «αποχή». Κανείς δεν περίμενε, ότι η αποχή στην «αδούλωτη» Αθήνα θα
ήταν  αισθητά  μικρότερη από τις άλλες  πόλεις της  Ελλάδας.38 Γιατί  άραγε οι
Αθηναίοι αριστεροί αψήφισαν περισσότερο από τους άλλους έλληνες την εντολή
του κόμματος; Στους ήδη διατυπωμένους λόγους, ότι δηλ. είχαν ήδη γευτεί τον
εμφύλιο και  ότι  η  εργασία σημαντικών στρωμάτων ήταν  εξαρτημένη  από το
κράτος,  θεωρώ  ότι  πρέπει  να  προσθέσουμε  την  αρνητική  αίσθηση  που
προκάλεσε  η  ξαφνική  αλλαγή  της  γραμμής  (η  οποία  έγινε  αισθητή  σε
μεγαλύτερη έκταση από ότι στην επαρχία) και επιπλέον το γεγονός ότι το ΚΚΕ,
ως  κόμμα  της  εργατικής  τάξης,  είχε  παραμελήσει  τις  συνοικίες.  Δραστήρια
στελέχη  είχαν  αποσπασθεί  από  τη  γειτονιά,  φοιτητές  είχαν  σταλθεί  να
συναντήσουν την εργατική τάξη στα εργοστάσια. Με τις ‘κοπτάτσιες’ όμως αυτές
είχαν αποκοπεί οι κρίκοι εμπιστοσύνης ανάμεσα στην ηγεσία και τη βάση, που
είχαν  δημιουργηθεί  στην  Κατοχή,  όταν  το  Κόμμα  ενδιαφερόταν  για  τα
προβλήματα  της  συνοικίας.  Παρόλα  αυτά  δεν  ήταν  η  πρώτη  φορά  που  οι
κομμουνιστές της Αθήνας διαφοροποιήθηκαν από τη γραμμή του κόμματος. Ο
γραμματέας του ΚΚΕ στην Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη (Απρίλης 1946)
μιλώντας για το «ξεκαθάρισμα» του κόμματος από τους δηλωσίες θα πει: «Εχω
τη  γνώμη  ότι  η  Οργάνωση  της  Αθήνας  κράτησε  πολλούς.  Αυτό  δεν  είναι
σωστό».39

Μετά τις εκλογές η ‘δεξιά’ εξουσία οργανώνεται, νομιμοποιείται, θεσμοθετεί τη
βία και αναπτύσσει ακόμα περισσότερο το δίκτυο των ανθρώπων «της» που
εξαρτημένοι  από  αυτήν  προσφέρουν  ακόμα  και  πληροφορίες  για  το  γείτονά
τους, ώστε να μπορέσουν να «πιαστούν απ΄το κράτος», τη μόνη σταθερά σε
μια κοινωνία που βρίσκεται σε αναβρασμό. Οι καιροσκόποι και οι κερδοσκόποι,
πολλαπλασιάζονται στην Αθήνα, την πρωτεύουσα. Το χρήμα είναι ο νέος θεός
που ανεβαίνει όλο και πιο ψηλά στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Και το χρήμα
όπως και το κράτος είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον «ξένο» παράγοντα, αρχικά
την  εγγλέζικη  και  στη  συνέχεια  την  αμερικάνικη  «βοήθεια».  Οι  δρόμοι  στο
κέντρο  της  πόλης  δε  φιλοξενούν πια  διαδηλωτές.  Το  καλοκαίρι  του  1947  η
Αθήνα «απηλλάγη» από χιλιάδες αριστερούς που συνελήφθηκαν και στάλθηκαν
εξορία.

Αυτές οι συλλήψεις έμειναν γνωστές ως οι «συλλήψεις του Ζέρβα» που ήταν
τότε Υπουργός Ασφαλείας. Στέλεχος του ΚΚΕ παραδέχεται ότι «δεν τις είχαμε
προβλέψει και μας έκαναν ζημιά». Στο τέλος του 1947 τα πράγματα ήταν ώριμα
για να τεθεί το Κόμμα εκτός νόμου. Οι νόμιμα πια παράνομοι οπαδοί του που
είχαν απομείνει στην πόλη αισθάνονταν σαν τα λιοντάρια στο κλουβί. Η ΚΟΑ
δεχόταν από την Ασφάλεια το ένα χτύπημα μετά το άλλο. Στις αρχές του 1948
είχε σχεδόν διαλυθεί. Τον Οκτώβρη του 1948 «στα φρούρια της Αθήνας δεν

38 Ο Νικολακόπουλος Ηλίας  Κόμματα και  βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα 1846-1964. Η
εκλογική γεωργραφία των πολιτικών δυνάμεων, Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Αθήνα
1988, β΄έκδοση, σ. 143-144 επισημαίνει  ότι η έκταση της αποχής ήταν αισθητά μεγαλύτερη
στα αστικά κέντρα από ότι στην ύπαιθρο. Στις περισσότερες πόλεις ξεπέρασε το 30% και
ορισμένες φορές και το 50%, εκτός από την Αθήνα. Ενα ερμηνευτικό στοιχείο θεωρεί στην
πρόσφατη  στρατιωτική  ήττα  το  Δεκέμβρη  και  το  γεγονός  ότι  η  απασχόληση σημαντικών
στρωμάτων  ήταν  άμεσα  εξαρτημένη  από  το  κράτος.  Υποστηρίζει  ότι  ο  κυριότερος
παράγοντας «θα πρέπει να αναζητηθεί στο γεγονός ότι η αναίρεση της μυστικότητας, την
οποία  συνεπάγεται  η  αποχή,  λειτούργησε  ανασταλτικά  εκεί  ακριβώς,  που  η  αρχή  της
μυστικότητας δεν ήταν τελείως κενή περιεχομένου -δηλαδή στο μεγαλύτερο αστικό κέντρο»
και καταλήγει ότι αυτό ήταν μια σαφής ένδειξη ότι η εκλογική βάση της αριστεράς δεν ήταν
διατεθειμένη να αποδεχθεί μια πορεία προς νέα εμφύλια σύγκρουση.
39 «Ο Λόγος του σ. Ν. Ζαχαριάδη» στο Η Πανελλαδική Οργανωτική Σύσκεψη (15-17 Απρίλη
1946) Εκδόσεις της ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα 1946, Αν. Ντοκουμέντα του Ελληνικού Προοδευτικού
Κινήματος 5, σ. 9.
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υπάρχει τίποτα οργανωμένο. Σ΄όλη την 6η Αχτίδα από Καισαριανή ως Υμηττό
έχουμε σύνδεση μόνο με 8 μέλη. Κολωνό Περιστέρι τίποτε. Ποδαράδες βρέθηκε
ο γραμματέας της αχτίδας με 10 μέλη.»40

Δεν είναι όμως μόνο αυτοί οι παράνομοι της πόλης. Υπάρχουν χιλιάδες άλλοι
που χωρίς σύνδεση με το κόμμα προσπαθούσαν να κρυφτούν και να διαφύγουν
τη σύλληψη, τη φυλακίση, την εξορία ακόμα και το θάνατο. Οι παράνομοι της
πόλης δεν είχαν άλλη διέξοδο από το να οραματίζονται τη διαφυγή τους στο
Βουνό.  Γι  αυτό  όμως  χρειαζόταν  η  έγκριση  του  κόμματος.  Και  επιπλέον  ο
«δρόμος του βουνού με καράβια», στον οποίο επικεφαλής ήταν ένας κρητικός
καθώς και «ο δρόμος της ξηράς» «χτυπήθηκαν» και «ξυλώθηκαν» το χειμώνα
του 1947-48 σχεδόν μόλις πάρθηκε η απόφαση ότι  μπορούν να βγουν στο
βουνό. 

Η προσπάθεια του κόμματος  να μεταφέρει το  αντάρτικο  μέσα στην  πόλη
κυρίως με «τα παιδιά από το Μπούλκες» δεν ήταν επιτυχής. Μόνο κάτι επονίτες
που  έκλεψαν  δυναμίτη  από  τα  νταμάρια  των  Πατησίων  κατάφεραν  και
ανατίναξαν  τους  τηλεφωνικούς  συσσωρευτές.  Την  Πρωτομαγιά  του  1948
«ομάδες  του  ΔΣ  της  Αθήνας»  σκότωσαν  τον  Υπουργό  Δικαιοσύνης  Χρήστο
Λαδά,  στην  ομώνυμη  οδό.41  Η  επιχείρηση  πέτυχε  μεν  το  στόχο  της  αλλά
στάθηκε  η  αφορμή να επιβληθεί και στην  Αθήνα ο  Στρατιωτικός Νόμος.  Με
Διαταγή του Στρατιωτικού Διοικητή της πόλης πίσω από την πόρτα κάθε σπιτιού
έπρεπε  να  είναι  γραμμένα  τα  ονόματα  των  ενοίκων  του.  Για  όποιον
«φιλοξενούσε» σπίτι του ένοικο χωρίς προηγουμένως να έχει κάνει «δήλωση
κατοικίας» στην Αστυνομία η ποινή ήταν θάνατος. Το τίμημα ήταν ακριβό και οι
παράνομοι  διώχτηκαν  από  τα  ελάχιστα  σπίτια  που  τους  είχαν  απομείνει.  Η
παρανομία  στην  πόλη  πάντα  ήταν  σκληρή  μα  τώρα  έγινε  αβάσταχτη.  Και
μάλιστα  με  γραμματέα  της  ΚΟΑ  που  κατηγορείται  ότι  υποτιμούσε  τους
Αθηναίους και προωθούσε τους Πελοπονήσιους42.

Τα δίκτυα συμπαράστασης στις λαικές γειτονιές μέσα από τα οποία είχαν
διοχετευθεί στην πόλη, στη διάρκεια της κατοχής οι ιταλοί και οι εβραίοι και στην

40  «Εκθεση για την κατάσταση στην ΚΟΑ από την 3η Ολομέλεια της ΚΕ του Κόμματος μέχρι
την  καθαίρεση  της  ΕΠ,  21.5.1949»  ΑΣΚΙ,  Αρχείο  ΚΚΕ,  ΚΟΥΤΙ  407,  Φ.  22/1/54  και
«Πληροφορίες για την ΚΟΑ και ΚΟΠ, 30.10.1948» ό.π., ΦΑΚ. 22/1/5.
41 Ούτε η στρατιωτική ούτε και  η ναυτική οργάνωση που προσπάθησαν να  στήσουν  δεν
ορθωπόδησαν.  Βλ.  «Σημείωμα  για  τη  σημερινή  πολιτική  και  οργανωτική  κατάσταση  της
ΚΟΑ. Ηλίας Ιωαννίδης, Γράμμος 25.5.1949», ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, ΚΟΥΤΙ 407, ΦΑΚ. 22/1/55
καθώς  και  την   «Εκθεση  του  Γ.Σ.  προς  το  Π.Γ.  της  ΚΕ  του  ΚΚΕ.  Ελεύθερη  Ελλάδα,
Σεπτέμβρης 49» ό.π. ΦΑΚ. 21/1/61. Ο Γ.Σ. ήταν ο Γιάννης Σπανός γραμματέας της ΚΟΑ. Οι
γραμματείς  της ΚΟΑ στην  περίοδο 1941-1949 ήταν  κατά σειρά:  Ο Βασίλης Μπαρτζιώτας
(Φάνης)  στην  κατοχή. Τον  Ιούνη του 1946 έφυγε από την  Αθήνα  και  ανέλαβε ο Αρίστος
Βασιλειάδης που μετά στάλθηκε στη Θεσ/νίκη και  στη συνέχεια  η Χρύσα Χατζηβασιλείου.
Οταν αρρώστησε ανέλαβε ο Αχιλλέας Μπλάνας. Και οι τρεις ήταν μέλη της ΚΕ του ΚΚΕ. Στις
6.10.1948 το ΠΓ καθαίρεσε την  ΕΠ της ΚΟΑ και τοποθέτησε νέα με Γραμματέα το Γιάννη
Σπανό.  Σύμφωνα  με  τον  Ηλία  Ιωαννίδη  ο  Γ.  Σπανός  δεν  είχε  ούτε  πολιτικές  ούτε
οργανωτικές  ικανότητες.  Βλ.  «Σημείωμα για  την  πολιτική  και  Οργανωτική  Κατάσταση της
ΚΟΑ» ο.π. Ο Μπαρτζιώτας στο βιβλίο του ό.π. δεν τον αναφέρει καθόλου. 
42 Βλ. «Εκθεση για την κατάσταση στην ΚΟΑ από την 3η Ολομέλεια της ΚΕ του Κόμματος
μέχρι  την  καθαίρεση της ΕΠ.  Ηλίας  Ιωαννίδης,  Γράμμος 21.5.1949».  ΑΣΚΙ,  Αρχείο  ΚΚΕ,
ΚΟΥΤΙ  407, ΦΑΚ. 22/1/54.  Πρόκειται  για  τον  Αχιλλέα Μπλάνα,  ο οποίος σύμφωνα  με το
συντάκτη  της  έκθεσης  «δεν  ήξερε  κανέναν»  και  «ηταν  μακριά  από  την  οργάνωση».
Σημαντικές πληροφορίες για τις συνθήκες ζωής των παράνομων περιέχει και η «Εκθεση για
όσα υπέπεσαν στην αντίληψή μου ή πληροφορήθηκα στο χρονικό διάστημα από Ιουλ. 47
μέχρι Αυγ. 49» ό.π. ΦΑΚ. 22/1/63. Η αίσθηση που είχα μελετώντας το αρχείο της ΚΟΑ ΚΟΠ,
κυρίως τις αναφορές των στελεχών προς το Κόμμα, ήταν ότι αυτοί οι άνθρωποι ζούσαν σε
μια κατάσταση συνεχούς φόβου και υποψίας ακόμα και μεταξύ τους, ίσως και με τον ίδιο τους
τον εαυτό.
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πρώτη μεταπολεμική περίοδο το κύμα των επαρχιωτών, είχαν αποσαρθρωθεί.
Τη σύλληψη του γείτονα, ακολουθούσε σιωπή. Ο φόβος είναι το αντίθετο της
ελευθερίας.  Η  ανάπτυξη  του  δικτύου  των  χαφιέδων  επέφερε  ρήγματα  στις
σχέσεις  των  κατοίκων  της  γειτονιάς,  όπως  η  θεσμοθέτηση  της  συλλογικής
ευθύνης  των  μελών  της  οικογένειας,  που  προέβλεπαν  τα  «έκτακτα  μέτρα»,
διέρριξε --σε πολλές περιπτώσεις-- τους δεσμούς συγγένειας. 

Οσο  οι  συλλογικότητες  οργανωμένες  ή  μη  διαλύονταν  τόσο  οι  άνθρωποι
σπρώχνονταν  σε  ατομικές  λύσεις,  που  έμοιαζαν  να  αποτελούν  τη  μοναδική
διέξοδο. Ωστόσο στη μεγάλη εμπειρία του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα είχε
πάρει μέρος με τον άλφα ή βήτα τρόπο η πλειοψηφία των κατοίκων της πόλης.
Αυτή όμως η συμμετοχή θεωρείτο τώρα παράνομη. Οσοι εξακολουθούσαν να
την υπερασπίζονταν ‘αποβάλονταν’ από την πόλη. Οσοι ήθελαν να συνεχίσουν
‘κανονικά’  τη  ζωή  τους  έπρεπε  να  αποκηρύξουν  τη  δράση  τους  «μετά
βδελυγμίας». Η μεταστροφή αυτή δεν ήταν εύκολη. Ολων η καρδιά ρίγησε όταν
έμαθαν  ότι  έπεσε  το  Καρπενήσι  (Γενάρης  49).  Προσπαθούσαν  να  μάθουν
περισσότερα μέσα από τους παράνομους ραδιοσταθμούς, κατά προτίμηση τη
Ρουμανία  που  ακουγόταν  πιο  καλά,  γιατί  ο  «Μάρκος»  είχε  παράσιτα  και  η
«Μόσχα» δεν έλεγε ειδήσεις από το μέτωπο.

Στην πραγματικότητα το κράτος θεωρώντας παράνομες τις πράξεις ενάντια
στις αρχές κατοχής που έγιναν στα πλαίσια της δράσης του ΕΑΜ/ΚΚΕ έθεσε την
πλειοψηφία των κατοίκων της πόλης σε κατάσταση παρανομίας. Ολοι σχεδόν
είχαν  πει  ή  είχαν  κάνει  τουλάχιστον  μια  ενέργεια  την  οποία  έπρεπε  να
αποκρύψουν, να τη θάψουν βαθιά μέσα στο χώμα, να τη σβύσουν και από τη
δική  τους  μνήμη,  γιατί  αν  μαθευόταν  δε  θα  μπορούσαν  να  πάρουν  το
απαραίτητο  διαβατήριο  για  οποιαδήποτε  δημόσια  δραστηριότητα,  το
«πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων».

«Οποιος λείπει καιρό από την Αθήνα και ξαναγυρίζει δεν την αναγνωρίζει
εύκολα. Θα νομίζει στην αρχή πως άλλαξε τελείως και όμως άμα καλοπροσέξει
θα δει πως απλώς το φόρεμά της αλλαξε. Εχουμε πάρει όλοι μας εκεί κάτω ένα
φοβισμένο και κουτοπόνηρο ύφος. Ο ένας δε μιλάει εύκολα στον άλλο εκτός αν
του έχει εμπιστοσύνη. Ενας γνωστός ως αριστερός που κυκλοφορεί ελεύθερος
θεωρείται ύποτος. [...] Δεν έπαψε η Αθήνα να καιροσκοπεί μα ο καιροσκοπισμός
της δεν την έφερε στην υποταγή. Πράξεις ατομικές εξυτελισμού και προδοσίας
υπάρχουν, μα γενικές όχι. [...] Είνε ‘ζαλισμένος’ ο κόσμος στην Αθήνα.»43

Η «ζάλη» διήρκεσε 30 χρόνια, όσα περίπου και τα «έκτακτα μέτρα». Για 30
περίπου χρόνια ήταν επικίνδυνο να θυμάσαι. Εν τω μεταξύ η πόλη μεγάλωνε.
Τα σπίτια με τις αυλές δόθηκαν αντιπαροχή και κτίστηκαν πολυκατοικίες και για
τους φτωχούς. Οι γειτονιές διαλύθηκαν. Λίγο λίγο όλοι απόκτησαν ζεστό νερό,
μπανιέρα και  μπιντέ.  Η  εποχή  που  οι  κάτοικοι  της  πόλης  είχαν  σκεφτεί  να
δώσουν  ακόμα  και  τη  ζωή  τους  για  μια  μελλοντική  κοινωνική  ευτυχία  είχε
περάσει ανεπιστρεπτί. Το άμεσο και το ατομικό συμφέρον, το ‘εγώ’ και το ‘τώρα’
φαινόταν να κυριαρχεί. 

Σήμερα,  μετά  50  χρόνια,  η  πόλη  μοιάζει  να  έχει  σβήσει  εντελώς από  τη
μνήμη της το πρόσφατο παρελθόν της44. Γι αυτό δε φταίει μόνο η αστυφιλία και

43 «Εφυγα από την Αθήνα για το Παρίσι στις 26.5.49» ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, ΚΟΥΤΙ 407, ΦΑΚ.
22/1/42. 
44 Σήμερα όλοι θαυμάζουμε τα νεοκλασσικά κτίρια  και  στεναχωριόμαστε  που αρκετά από
αυτά έχουν κατεδαφιστεί, ενώ μας ευχαριστεί το γεγονός όταν κάποιο αναστηλώνεται. Αυτό
δεν  έχει  να  κάνει  με  την  ανακάλυψη  της  αισθητικής  τους  αξίας,  γιατί  οι  ίδιοι  σχεδόν
άνθρωποι πριν μερικές δεκαετίες τα κατεδάφιζαν για να φτιάξουν πολυκατοικίες. Θεωρώ ότι
έχει να κάνει με μια συλλογική αντίληψη για το είδος της πόλης που θέλουμε να ζούμε. Μέσα
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οι οικονομικοί πρόσφυγες που άλλαξαν τη σύνθεση των κατοίκων της. Φταίει
ίσως το  γεγονός ότι  τα  χρόνια αυτά  ήταν  τόσο  βαριά που οι  άνθρωποι δεν
αντέχουν να τα αντιμετωπίσουν. Ισως γιατί σε καμιά άλλη πόλη δεν πέθαναν
τόσοι πολλοί άνθρωποι στους δρόμους από πείνα. Ισως γιατί πουθενά αλλού
δε συγκροτήθηκαν τόσο τεράστιες, μαχητικές αλλά και πολύνεκρες διαδηλώσεις.
Ισως γιατί, όπως λένε, οι νεκροί από τη μάχη της Αθήνας, το Δεκέμβρη του
1944, ήταν περισσότεροι από ότι στο Αλβανικό μέτωπο. 

Αυτή η πόλη ούτε την απελευθέρωσή της δε γιορτάζει. Οι εκδηλώσεις μνήμης
αφορούν  κυρίως  χώρους  θυσίας  και  ηρωισμού  της  κατοχικής  περιόδου  και
γίνονται  στις  συνοικίες:  στο  Σκοπευτήριο  της  Καισαριανής,  στο  «Σπίτι  του
Υμηττού». Η εκδήλωση  για την Ηλέκτρα Αποστόλου γίνεται στο Ν. Ηράκλειο45.
Η Ηλέκτρα όμως σκοτώθηκε  από  τα  βασανιστήρια στο  ξενοδοχείο  Κρυστάλ
όπου στεγαζόταν  η  Ειδική Ασφάλεια,  στην  οδό  Ελπίδος,  ένα μικρό δρομάκι
κάτω από την οδό 3ης Σεπτεμβρίου, στην πλατεία Βικτωρίας, δηλ. στο κέντρο
της  πόλης46.  Και  βέβαια  κανείς  δε  μιλάει  για  τις  φυλακές  στην  οδό
Θεμιστοκλέους. Του «Αβέρωφ» το γκρέμισαν. Το σπίτι της οδού Διδότου47 έγινε
πολυκατοικία.  Του  Ψυρρή  αναβαθμίσθηκε.  Το  Δουργούτι,  τον  Κοπανά,  τα
Κουπόνια και τη Γούβα δεν τα γράφει πια ο χάρτης. Το Κατσιπόδι το είπαν Ανω
Δάφνη.

Ωστόσο  παρατηρώντας  τη  ζωή  αυτής  της  πόλης  όλο  και  περισσότερο
πιστεύω  ότι,  παρόλες  τις  αλλαγές  που  έχουν  συντελεσθεί,  διατηρεί  ακόμα
κάποιες ιδιαίτερες σχέσεις με την παρανομία48. 

Τασούλα Βερβενιώτη

σε  αυτό  ενυπάρχει  και  το  ποιά  κομμάτια  από  το  παρελθόν  της  πόλης  επιλέγουμε  να
διατηρήσουμε. Σε καμιά περίπτωση τούτη τη στιγμή δεν υπάρχει η διάθεση να διστηρηθεί η
«μνήμη της πόλης» που αφορά τη δεκαετία του 40. Εκτός από το υπόγειο της οδού Κοραή δε
γνωρίζω άλλο χώρο μνήμης αυτής της περιόδου μέσα στην πόλη.
45 Οι  εκδηλώσεις  αυτές  οργανώνονται  κυρίως  από  τις  οργανώσεις  των  αγωνιστών  της
Αντίστασης με τη βοήθεια ή τη συμπαράσταση του Δήμου. Εκδήλωση γίνεται επίσης και για
την ίδρυση της ΕΠΟΝ, στο σπίτι της οδού Δουκίσσης Πλακεντίας, στους Αμπελοκήπους. Για
την  περίοδο του εμφυλίου θα πρέπει  να  αναφέρουμε,  την  εκδρομή που οργανώνει  κάθε
χρόνο  ο  Σύλλογος  Γυναικών  Πολιτικών  Εξορίστων,  στο  Τρίκερι,  ο  Σύλλογος
Μακρονησιωτών  στη Μακρόνησο,  ο Σύλλογος «Λαζαρέτο» στην  Κέρκυρα, καθώς και την
εκδήλωση στο δάσος του Δαφνιού, στο σημείο όπου εκτελέσθηκε ο Νίκος Πλουμπίδης. Στο
κοινό όλων αυτών των εκδηλώσεων συγκαταλέγονται ελάχιστοι νέοι.
46 Την Ειδική καθώς και τη Γενική Ασφάλεια τις ανατίναξαν στη διάρκεια των Δεκεμβριανών.
47 Υπάρχει  ένα  διήγημα «Οδός Διδότου αριθμ.  4» που αναφέρεται  στη Δράση του Λόχου
«Λόρδος Μπάυρον» στα Δεκεμβριανά και δημοσιεύεται στην Εξόρμηση, Οργανο του Γενικού
Αρχηγείου του ΔΣΕ, φ. 20.12.1948.
48 Οταν έγινε η ανακοίνωση είχα φέρει ως παράδειγμα το παράνομο παρκάρισμα στο οποίο
επιδίνονται όλοι οι Αθηναίοι αλλά και την αμφισβήτιση της Δημοτικής αρχής να εγκαταστήσει
παρκόμετρα  στους  δρόμους.  άρα  και  στην  μη  πληρωμή  των  κλήσεων  για  παράνομη
στάθμευση. Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι να παραδώσω το κείμενο,  το Συμβούλιο
της Επικρατείας έκρινε παράνομη την ενέργεια του Δήμου και δικαίωσε τους ‘παράνομους’
Αθηναίους. Η αλήθεια είναι  ότι στην Αθήνα είναι  δύσκολο να ζήσεις χωρίς να παρανομείς,
γιατί είναι μια πολύ σκληρή πόλη στην οποία δύσκολα επιβιώνει όποιος δεν είναι σωματικά,
πνευματικά  και  ψυχολογικά  ικανός.  Είναι  παρα  πολύ  εύκολο  να  χαθείς  γιατί  δεν  έχει
σήμανση. Κεντρικοί δρόμοι όπως η Πανεπιστημίου και η Πατησίων είναι  σηματοδοτημένες
ως  Ελευθερίου  Βενιζέλου  και  28ης  Οκτωβρίου.  Οι  συγκοινωνίες  της  δεν  είναι  καθόλου
εξυπηρετικές και υπάρχουν ώρες που όσα λεφτά και αν διαθέτεις δεν βρίσκεις ταξί για να
μετακινηθείς. Κάνοντας επίσης ένα «προσωπικό γκάλοπ» σε φίλους και γνωστούς κατέληξα
στην  υπόθεση  εργασίας  ότι  οι  άνθρωποι  που  γεννήθηκαν  στην  Αθήνα  είναι  λιγότερο
νομοταγείς από όσους έχουν γεννηθεί στην επαρχία (η ερώτηση αφορούσε αν μπαίνουν στο
δακτύλιο, ενώ δεν κυκλοφορούν). 
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