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Εισαγωγικό κείμενο 
 
Όπως σε κάθε κατεχόμενη ευρωπαϊκή χώρα, έτσι και στην Ελλάδα, στόχος 

της γερμανικής ναζιστικής πολιτικής ήταν η δημιουργία ενός συλλογικού σοκ 

στον κατεχόμενο πληθυσμό με την επιβολή μιας κατάστασης χάους. Αυτό που 

επεδίωκαν οι Γερμανοί λοιπόν, ήταν η κατάρρευση της καθημερινότητας, των 

παραγόντων δηλαδή που καθόριζαν τη ζωή των πολιτών, μέσω της διάλυσης 

του κρατικού μηχανισμού, της οικονομίας και της καταπάτησης κάθε ατομικού 

και συλλογικού δικαιώματος. Αυτή η πολιτική στόχευε στη δημιουργία ενός 

καθεστώτος τρομοκρατίας και διαρκούς αγώνα για την επιβίωση, κάτι που 

επέτρεπε στους Γερμανούς να εφαρμόσουν ανενόχλητοι την κατακτητική τους 

πολιτική, εκμεταλλευόμενοι τις πρώτες ύλες, τις παραγωγικές μονάδες, το 

εργατικό δυναμικό και τη γεωργική παραγωγή της χώρας.  

Τη λογική αυτή επεσήμανε το ηγετικό στέλεχος της ναζιστικής 

Γερμανίας Γιόζεφ Γκαίμπελς γράφοντας στο ημερολόγιό του το Φεβρουάριο 

του 1942 ότι «οι κάτοικοι των κατεχόμενων περιοχών είναι βουτηγμένοι στις 

υλικές έγνοιες. Η πείνα και το κρύο είναι στην ημερήσια διάταξη. Άνθρωποι 

που η μοίρα τους έχει χτυπήσει τόσο σκληρά, σε γενικές γραμμές δεν κάνουν 

επαναστάσεις.»1 

Με άλλα λόγια, οι Γερμανοί για να επιβάλουν τη ναζιστική Νέα Τάξη 

Πραγμάτων και για να καταστείλουν κάθε σκέψη για Αντίσταση, προκαλούσαν 

στις κοινωνίες των χωρών που κατακτούσαν ένα συλλογικό σοκ. Στην Ελλάδα 

και συγκεκριμένα στην Αθήνα, το σοκ αυτό, η προσπάθεια δηλαδή 

αποδιοργάνωσης της ζωής των κατοίκων της, είχε τα εξής κύρια 

χαρακτηριστικά: 

1. Κατάρρευση παραγωγής. Οι ελάχιστες διαθέσιμες ποσότητες σε πρώτες 

ύλες, ενέργεια και μεταφορικά μέσα διατέθηκαν αποκλειστικά στις επιχειρήσεις 

που επέταξαν οι Γερμανοί και Ιταλοί κατακτητές, οι οποίες παρήγαγαν για τις 

ανάγκες του στρατού κατοχής, με αποτέλεσμα το κλείσιμο ή την 

υπολειτουργία των υπολοίπων επιχειρήσεων και εμπορικών καταστημάτων.    

                                                 
1 Παρατίθεται στο Mark Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ. Η εμπειρία της Κατοχής, Κ.  
  Κουρεμένος (μτφ.), Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 1994, σ. 115. 
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2. Κατάρρευση της αγοράς. Η αποκοπή της Αθήνας τόσο από την επαρχία, 

που την προμήθευε με αγροτικά και άλλα προϊόντα, λόγω του διοικητικού 

κατακερματισμού της χώρας σε τρεις ζώνες κατοχής (γερμανική, ιταλική και 

βουλγαρική) όσο και από το εξωτερικό, λόγω του βρετανικού ναυτικού 

αποκλεισμού της ηπειρωτικής Ευρώπης, στέρευσε την αγορά από προϊόντα. 

Τα υπέρογκα έξοδα κατοχής με τα οποία οι Γερμανοί επιβάρυναν τον κρατικό 

προϋπολογισμό, οδήγησαν στη συνεχή κοπή νέου χρήματος προς κάλυψη των 

αναγκών και συνεπώς στην κατακόρυφη αύξηση του πληθωρισμού. Αυτές 

ήταν μερικές από τις βασικές αιτίες που το χρήμα έχασε εντελώς την αξία του. 

Σε ότι έχει να κάνει με το τεράστιο ζήτημα των εξόδων κατοχής, είναι 

κατατοπιστική η παρακάτω εικόνα: την περίοδο 1941-1942, η Ελλάδα 

κατέβαλε ως έξοδα κατοχής ποσά που αντιστοιχούσαν στο 113,7% του 

ετήσιου εθνικού εισοδήματος, ενώ πλουσιότερες κατεχόμενες χώρες 

επιβαρύνθηκαν κατά πολύ λιγότερο. Για παράδειγμα, την ίδια περίοδο η 

Νορβηγία κατέβαλλε το 69% του ετήσιου εθνικού της εισοδήματος, ενώ το 

Βέλγιο και η Ολλανδία το 24% και 18% αντίστοιχα.2  

3. Κινητικότητα εργασίας. Η βίαιη επέμβαση των κατακτητών στον τρόπο 

λειτουργίας της οικονομίας, έστρεψε πρώτες ύλες, ενέργεια και εργατικό 

δυναμικό προς τις επιταγμένες από αυτούς παραγωγικές μονάδες και προς τα 

οχυρωματικά έργα που αυτοί πραγματοποιούσαν στο λεκανοπέδιο. Η 

κινητικότητα της εργασίας επιτεύχθηκε με το κλείσιμο δεκάδων επιχειρήσεων 

που δεν ενδιέφεραν τον στρατό κατοχής και εκατοντάδων εμπορικών 

καταστημάτων, επειδή δεν είχαν πλέον εμπορεύματα προς πώληση. Οι 

άνεργοι από αυτές τις επιχειρήσεις βρήκαν εργασία στα αεροδρόμια, τα 

λιμάνια, τα ναυπηγεία και τα οχυρωματικά έργα των κατακτητών. Για να 

γίνουν κατανοητά τα μεγέθη, στα εργοστάσια των γερμανικών εταιριών Jumo 

(Junkers Motors), BMW και Daimler-Benz που είχαν στεγαστεί στις 

εγκαταστάσεις του καλυκοποιείου Μαλτσινιώτη στον Υμηττό και επισκεύαζαν 

κινητήρες των γερμανικών πολεμικών αεροπλάνων, εργάζονταν 5.000 περίπου 

άτομα. Στο ναυπηγείο Βασιλειάδη στον Πειραιά, όπου επισκευάζονταν 

                                                 
2 Gabriella Etmektsoglou-Koehn, Axis exploitation of wartime Greece, 1941-1943, 

αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, Τμήμα Ιστορίας, Πανεπιστήμιο Emory, 1995.σ. 466-474 
και Mazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, σ. 91-98. 
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γερμανικά πολεμικά πλοία, απασχολούνταν 500 με 600 άτομα, στα ναυπηγεία 

του Περάματος περίπου 1.500, ενώ περίπου 3.700 άτομα απασχολούνταν σε 

13 μεγάλα ιδιωτικά μηχανουργεία που συνεργάζονταν με τα επιταγμένα 

ναυπηγεία.3 Μόνο οι εργάτες που απασχολούνταν στην επισκευή των 

πολεμικών πλοίων των δυνάμεων κατοχής, ξεπερνούσαν τις 12.000, ενώ στο 

επιταγμένο εργοστάσιο λιπασμάτων στον Πειραιά απασχολούνταν 2.500 

εργάτες.4 Τέλος, στο επίσης επιταγμένο εργοστάσιο των αδελφών Λαναρά στο 

Περιστέρι, εργάζονταν περίπου 3.500 άτομα και άλλα περίπου 700 στο 

ανθρακωρυχείο Περιστερίου που είχε περάσει σε ιταλικά χέρια.5 Στα ίδια 

επίπεδα κινούνταν και ο αριθμός αυτών που απασχολήθηκαν από τις 

γερμανικές τεχνικές εταιρείες για την επισκευή και συντήρηση των σκαφών 

της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας, αλλά και για τη λειτουργία των τριών 

αεροδρομίων που χρησιμοποίησαν οι Γερμανοί στην Αττική. Με τους πλέον 

μετριοπαθείς υπολογισμούς, τουλάχιστον 30.000 Έλληνες εργάτες, δηλαδή 

ένα σημαντικό τμήμα του εργατικού δυναμικού της Αθήνας και του Πειραιά, 

χρησιμοποιήθηκαν από τις κατοχικές δυνάμεις στα λιμάνια, τα αεροδρόμια, τα 

ναυπηγεία, τα μηχανουργεία, τα επιταγμένα εργοστάσια, αλλά και στα 

οχυρωματικά έργα της Αττικής.6 

Η απότομη αποδιοργάνωση του κρατικού μηχανισμού και της 

οικονομίας, είχε άμεσες συνέπειες στη ζωή των Αθηναίων. Δεν ήταν μόνο η 

έλλειψη τροφίμων η οποία οδήγησε στον φονικό λιμό και δημιούργησε μια 

εφιαλτική καθημερινότητα για τους πολίτες. Τεράστια προβλήματα στην 

επιβίωσή τους προκλήθηκαν από τους περιορισμούς στην κατανάλωση νερού, 

ηλεκτρικού ρεύματος και γκαζιού. Τον Φεβρουάριο του 1943 οι εφημερίδες 

                                                 
3 CAB 81/148/1, Intelligence Section Operations (ISO), Report On Greece. Resources,  
Railways, Roads, Aviation, Νοέμβριος 1943, British National Archives, London.  
4 Διοικητική έκθεση του συνταγματάρχη Βάλτερ Βάιγκολντ, επιτελάρχη στη στρατιωτική  

διοίκηση Νότιας Ελλάδας, για το διάστημα Ιούλης-Σεπτέμβρης 1942 με ημερομηνία 17  

Σεπτεμβρίου 1942, παρατίθεται στο Μάρτιν Ζέκεντορφ, Η Ελλάδα κάτω από τον αγκυλωτό 
σταυρό. Ντοκουμέντα από τα γερμανικά αρχεία, Αθήνα, Σύγχρονη Εποχή, 1991, σ. 143. 
5 Νίκος Σφακιανάκης, Το Περιστέρι στην Ανίσταση 1941-1944. Και μαρτυρίες από τη 
Μικρασιατική Καταστροφή και την προσφυγιά, Αθήνα, αυτοέκδοση, 1993, σ. 47-53.  
6
 Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του Χρήστου Χατζηιωσήφ, σε πανελλαδικό επίπεδο  

τουλάχιστον το 10% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού εργαζόταν για την πολεμική  
προσπάθεια των δυνάμεων του Άξονα, Χρήστος Χατζηιωσήφ «Όψεις της ελληνικής  
οικονομίας στη διάρκεια της Κατοχής 1941-1944» στο Συμπόσιο στη μνήμη του Νίκου  
Σβορώνου, Αθήνα, Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1993, 
σ. 153.  
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ενημέρωναν τους Αθηναίους ότι λόγω μείωσης του αποθέματος νερού στη 

λίμνη του Μαραθώνα, η παροχή νερού περιορίζονταν από τις 6 το πρωί μέχρι 

τις 6 το απόγευμα σε όλο το λεκανοπέδιο.7 Σαν να μην έφτανε αυτό, την ίδια 

περίοδο περιορίστηκε σε μόλις μερικές ώρες η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, 

στα λιγοστά σπίτια της Αθήνας που είχαν ηλεκτρικό, ενώ το γκάζι και τα ξύλα 

εξαφανίστηκαν από την αγορά. Το μαγείρεμα, για όσους εύρισκαν τρόφιμα, 

ήταν ένας διαρκής πονοκέφαλος. Το παρακάτω απόσπασμα αποτυπώνει 

γλαφυρά την κατάσταση αυτή: 

 

«Όλες οι νοικοκυράδες πρέπει να πάρουν δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στη 

μαγειρική. Πέρασαν τους τσελεμεντέδες όλων των χωρών και τους αλχημιστές 

όλων των αιώνων. Πρώτα – πρώτα έμαθαν να μαγειρεύουν χωρίς ηλεκτρικό 

και γκάζι και σχεδόν χωρίς ξύλα και κάρβουνα. […] Έχουν κάτι φουφούδες 

που για να ψήσουν ένα φαγητό στραβώνονται από τον καπνό και το σπήτι 

γεμίζει καπνιά και τσίκνα. […] Τί μαγειρεύουν αφού λείπει το κρέας, τα ψάρια, 

το βούτυρο, το λάδι και τα περισσότερα αρτύματα; Αυτό είναι μυστήριο. 

Φτιάσανε όμως και σερβίρουν κεφτέδες με πληγούρι, πράσσο, κολοκύθι και 

μελιτζάνα. Πουρέ με αλεσμένα φασόλια. Παστίτσιο με καλαμποκάλευρο, 

ραπάνια, καρότα και κρεμύδια. Γιουβέτσι με λαχανίδες, γαϊδουράγκαθα, βλήτα 

και λάδι από μολόχα».8 

 

Επίσης συνεχείς ήταν οι εκκλήσεις μέσω του Τύπου για τη μείωση των 

απορριμμάτων που κατέβαζαν οι Αθηναίοι στο δρόμο, λόγω των ελλείψεων σε 

καύσιμα για να κινηθούν τα ελάχιστα εναπομείναντα απορριμματοφόρα του 

Δήμου. Αν και είχαν επιστρατευτεί κάρα για την αποκομιδή των σκουπιδιών, οι 

ανάγκες σε μεταφορές ανθρώπων και υλικών τα είχαν περιορίσει στο 

ελάχιστο. Οι περιορισμοί στην παροχή ηλεκτρικού είχαν ως συνέπεια την 

ελαχιστοποίηση των δρομολογίων του τραμ, που αποτελούσε το κύριο 

μεταφορικό μέσο της περιόδου. Οι Αθηναίοι σχημάτιζαν τεράστιες ουρές 

                                                 
7 Πρωία, 10 Φεβρουαρίου 1943. 
8 Τάσος Μωρίκης, Σκλαβωμένη ζωή 1941-1944, ημερολόγιον πρόσφυγος, Αθήνα, αυτοέκδοση, 

1948. 
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προσπαθώντας να στοιβαχθούν στα λίγα τραμ που κυκλοφορούσαν στην 

πόλη. Οι τεράστιες ελλείψεις σε καύσιμα οδήγησαν στην πατέντα των 

περίφημων γκαζοζέν της Κατοχής. Η παρακάτω διαφήμιση σε εφημερίδα της 

εποχής είναι χαρακτηριστική: 

 

«Τελεία κατάργησις βενζίνης. Μετατρέψαμεν εντός 18 μηνών πλέον των 200 

αυτοκινήτων τα οποία εχρησιμοποίουν βενζίνην δια της εγκαταστάσεως 

αεριογόνου συσκευής λειτουργούσης με ξυλάνθρακες. Τοιαύται συσκευαί 

ετοποθετήθησαν επί λεωφορείων, επί επιβατικών και φορτηγών αυτοκινήτων 

ως και εις σταθεράς εγκαταστάσεις και λειτουργούν κανονικώτατα με μεγάλην 

οικονομίαν και απόλυτον σταθερότητα».9  

 

Την εφιαλτική αυτή κατάσταση συμπλήρωναν οι ελλείψεις σε 

φαρμακευτικά και υγειονομικά υλικά, η υπολειτουργία των νοσοκομείων, το 

κλείσιμο των σχολείων και των πανεπιστημίων και η συνολική κατάρρευση 

των κρατικών υπηρεσιών. Ουσιαστικά από τους πρώτους μήνες της Κατοχής, 

οι Αθηναίοι εισήλθαν βίαια σε μια πραγματικότητα όπου το κράτος ήταν απόν, 

η νόμιμη κυβέρνηση αυτοεξόριστη στην Αίγυπτο και η διορισμένη από τους 

Γερμανούς δοσίλογη κυβέρνηση Τσολάκογλου αδιάφορη και ανίκανη να λύσει 

οποιοδήποτε πρόβλημά τους. Με άλλα λόγια, από τον Απρίλιο του 1941 οι 

Αθηναίοι βρέθηκαν μόνοι απέναντι στην τρομοκρατία της στρατιωτικής 

κατοχής, κάτοικοι μιας πόλης που για πρώτη φορά μετά τη δημιουργία του 

νέου ελληνικού κράτους, βρίσκονταν κάτω από ξένη κατοχή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Πρωία, 2 Ιουλίου 1943. 
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25 Μαρτίου 1942 στην Πλατεία Κολωνακίου 
 
Το πρωί της 25ης Μαρτίου 1942, εκατοντάδες φοιτητές συγκεντρώθηκαν στην 

πλατεία Εξαρχείων. Στόχος τους ήταν να τιμήσουν την εθνική επέτειο 

πραγματοποιώντας διαδήλωση στους κεντρικούς δρόμους της πόλης με 

κατάληξη την πλατεία Κολωνακίου για να στεφανώσουν τους ανδριάντες των 

ιδρυτών της Φιλικής Εταιρείας. Αυτή ήταν μια από τις πρώτες μαζικές 

αντιστασιακές κινητοποιήσεις των Αθηναίων, η οποία πέρα από το συμβολικό 

της χαρακτήρα, είχε ως στόχο την εξύψωση του καταρρακωμένου ηθικού των 

κατοίκων της πρωτεύουσας. Λίγους μήνες πριν, τον Οκτώβριο του 1941 είχε 

ξεσπάσει ο λιμός και ακόμη και τον Μάρτιο του 1942 η εικόνα των νεκρών από 

την πείνα στους δρόμους της Αθήνας ήταν καθημερινό φαινόμενο. Οι 

φοιτητές ανέβηκαν την οδό Σόλωνος τραγουδώντας τον Εθνικό Ύμνο και 

φωνάζοντας συνθήματα ενάντια στους κατακτητές. Πολλοί Αθηναίοι βγήκαν 

στους δρόμους ενώ κάποιοι από αυτούς κρέμασαν έστω και για λίγο τη σημαία 

στα μπαλκόνια τους. Πέρα όμως από αυτούς τους συμβολισμούς, η 

διαδήλωση αυτή είχε και μια ακόμη ιδιαίτερη σημασία. Ήταν μια από τις λίγες 

και σαφώς η πλέον σημαντική, αντιστασιακές κινητοποιήσεις που συμμετείχαν 

από κοινού όλες οι αντιστασιακές οργανώσεις, πριν αρχίσουν οι μεταξύ τους 

διαμάχες. Στην περίφημη φωτογραφία που υπάρχει και στο εξώφυλλο του 

βιβλίου μου, διακρίνονται μέλη της ΠΕΑΝ, της Ιερής Ταξιαρχίας και του ΕΑΜ 

Νέων, τη στιγμή που η κεφαλή της διαδήλωσης είχε φτάσει στη συμβολή των 

οδών Σόλωνος και Ασκληπιού, με σημαιοφόρο τον ΠΕΑΝίτη Διονύση 

Παπαδόπουλο.  

Όταν οι διαδηλωτές έφτασαν στην πλατεία Κολωνακίου δέχτηκαν 

επίθεση από Ιταλούς καραμπινιέρους. Παρά την επίθεση οι φοιτητές 

ανασυντάχθηκαν, κατέβηκαν τη Σόλωνος, έφτασαν στα Προπύλαια , όπου 

στεφάνωσαν το άγαλμα του Ρήγα Φεραίου, και συνέχισαν μέσω της Σπύρου 

Τρικούπη μέχρι το Πεδίο του Άρεως, για να στεφανώσουν τους ανδριάντες 

των αγωνιστών του 1821. Εκεί δέχτηκαν μια ακόμη επίθεση από Ιταλούς και 

διασκορπίστηκαν στους γύρω δρόμους. Η διαδήλωση για τόση ώρα και για μια 

τόσο μεγάλη διαδρομή στο κέντρο της Αθήνας ήταν μια νίκη για τους νέους 
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και τις νέες της εποχής που αποτέλεσαν την πρωτοπορία του αντιστασιακού 

κινήματος στην Αθήνα. 

 

 

Το κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στην Πανεπιστημίου 

 

Απέναντι μπορούμε να δούμε το κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού στο 

οποίο στεγάζονταν η γερμανική Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση. Οι «φτωχοί 

συγγενείς» των Γερμανών, οι Ιταλοί περιορίστηκαν στο κτίριο της συμβολής 

Λυκαβηττού και Πανεπιστημίου, γνωστό στην Κατοχή ως «Κομάντο Πιάτσα».  

Αν η Κατοχή για τους Έλληνες ήταν μια περίοδος πρωτόγνωρης δυστυχίας, για 

τους Ιταλούς και κυρίως Γερμανούς στρατιώτες, το να υπηρετήσουν τη θητεία 

τους στην Ελλάδα ήταν τεράστια τύχη, καθώς απέφευγαν το σφαγείο που 

τους περίμενε στο ανατολικό μέτωπο απέναντι στον Κόκκινο Στρατό. Πέρα 

από τον ήλιο και τη θάλασσα της Αθήνας, οι χιλιάδες αξιωματικοί και 

στρατιώτες του κατακτητή απολάμβαναν τις υπηρεσίες που τους πρόσφεραν 

ζαχαροπλαστεία, καφέ, ταβέρνες και άλλα καταστήματα στην Αθήνα.  

Το Ζόναρς υπήρξε το αγαπημένο ζαχαροπλαστείο των Γερμανών, τόσο 

διότι βρίσκονταν στο ισόγειο του κτιρίου της Γερμανικής Διοίκησης, όσο και 

για τα φρέσκα γλυκά του. Στα κεντρικά και ιστορικά καφενεία – 

ζαχαροπλαστεία του Ζαβορίτη, του Ζαχαράτου και του Γιαννάκη, στην πλατεία 

Συντάγματος, έβρισκε κάποιος σχεδόν αποκλειστικά Γερμανούς και Ιταλούς 

αξιωματικούς, ιδίως τους πρώτους μήνες της Κατοχής. Επίσης ένα από τα 

γνωστά ζαχαροπλαστεία της εποχής ήταν το «Βαλκάνια» στη συμβολή 

Θεμιστοκλέους και Πανεπιστημίου. Ακριβώς δίπλα στο Ζόναρς υπήρχε το καφέ 

- εστιατόριο Φλόκας, στο οποίο σύχναζαν κυρίως Ιταλοί. Ο Φλόκας έκλεισε για 

δύο ημέρες προς αναζήτηση του «δράστη» που προκάλεσε το ακόλουθο 

συμβάν: ένας Ιταλός της Μεραρχία Τζούλια, οι αξιωματικοί της οποίας έφεραν 

φτερά στα κράνη τους, μπήκε στου Φλόκα και άφησε το κράνος του σ’ ένα 

τραπέζι για να κάνει ένα τηλεφώνημα. Όταν επέστρεψε για να πάρει το 
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κράνος, βρήκε από κάτω ένα αυγό. Οι Ιταλοί, ταπεινωμένοι έκλεισαν το 

Φλόκα για δύο ημέρες αναζητώντας τον δράστη.10   

Στον τελευταίο όροφο στο πλάι του κτιρίου του Μετοχικού Ταμείου 

Στρατού οι Γερμανοί κατασκεύασαν μια γέφυρα για να ενώσουν την 

στρατιωτική διοίκηση με την Αθηναϊκή Λέσχη απέναντι και συνεπώς να 

περνάνε εκεί απ’ ευθείας από τα γραφεία τους χωρίς να χρειάζεται να 

κατεβαίνουν στο δρόμο. Η Αθηναϊκή Λέσχη ήταν ένας χώρος χαλάρωσης και 

διασκέδασης για τους Γερμανούς υψηλόβαθμους αξιωματικούς και τόπος 

συνάντησης με αξιωματούχους της ελληνικής δωσίλογης κυβέρνησης, καθώς 

και με επιχειρηματίες. 

Οι Γερμανοί διασκέδαζαν επίσης στους επιταγμένους κινηματογράφους 

«Αττικόν» στην Σταδίου και «Άστυ» στην Κοραή, που έπαιζαν γερμανικές και 

ιταλικές ταινίες και επίκαιρα. Το ίδιο συνέβαινε και με το κινηματοθέατρο 

«Απόλλων» που τότε βρίσκονταν απέναντι από το «Αττικόν». Ενδιαφέρουσα 

ήταν η περίπτωση του κινηματογράφου «Παλλάς». Σε αυτόν, μετά από 

συμφωνία του Υπουργείου Παιδείας με το γραφείο προπαγάνδας των 

γερμανικών αρχών, πραγματοποιούνταν επισκέψεις σχολείων, όπου 

προβάλλονταν προπαγανδιστικά επίκαιρα στους μαθητές, που έδειχναν τις 

νίκες του ναζιστικού στρατού στα μεγάλα μέτωπα του πολέμου. Δύο ακόμη 

κινηματογράφοι λειτουργούσαν στο κτίριο του ΡΕΞ. Ο ένας μάλιστα, το 

«Σινεάκ», επειδή βρίσκονταν στο 2ο υπόγειο του κτιρίου, μετατρέπονταν σε 

καταφύγιο κατά τη διάρκεια των βομβαρδισμών από συμμαχικά αεροπλάνα. 

Στο ίδιο κτίριο λειτουργούσε και το πολυτελές θέατρο «Κοτοπούλη».  

Οι ταβέρνες και τα εστιατόρια του κέντρου συνέχισαν να λειτουργούν 

σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής λόγω της εξασφαλισμένης πελατείας από τον 

γερμανικό και ιταλικό στρατό: ο Κωστής στην Κοραή 2 (στο ισόγειο του 

κτιρίου της ΕΦΕΕ), το Αβέρωφ στην Σταδίου 24, απέναντι από το άγαλμα του 

Κολοκοτρώνη, το Διεθνές στη Σταδίου απέναντι από την παλιά Βουλή, το 

Πάνθεον στη συμβολή Πανεπιστημίου 57 και Εμμ. Μπενάκη. Επίσης διάσημα 

και γεμάτα κόσμο κάθε βράδυ ήταν τα μπαρ «Πικαντίλλυ» στην οδό 

                                                 
10 Κ. Ν. Χατζηπατέρας Κ.Ν. και Δραγώνα Μ. Φαφαλιού (επιμ.), Μαρτυρίες 41-44. Η Αθήνα της 
Κατοχής, Αθήνα, Κέδρος, 2002, σ. 92. 
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Πανεπιστημίου 42, Ρωσσικόν στην Πανεπιστημίου 26, Αρζεντίνα στη 

Φιλλελήνων και το Ταμ-Ταμ στη Βουκουρεστίου 12. Σε πολλά από αυτά 

υπήρχε ζωντανή ορχήστρα που έπαιζε τζαζ. 

Όμως ακόμη και η διασκέδαση των κατακτητών κόστιζε ελληνικές ζωές. 

Η δεύτερη αιτία θανάτων, μετά τους θανάτους από ασιτία, το 1942 και πρώτη 

αιτία θανάτου το 1943 στην Αθήνα, ήταν τα αυτοκινητιστικά δυστυχήματα. Σε 

μια πόλη όπου, λόγω των τεράστιων ελλείψεων σε καύσιμα και των 

επιτάξεων, κυκλοφορούσαν ελάχιστα οχήματα και αυτά ήταν σχεδόν 

αποκλειστικά του στρατού κατοχής, οι 149 νεκροί από τροχαία το 1942 και οι 

162 το 1943, δηλαδή περίπου ένας νεκρός κάθε δύο ημέρες μόνο στην Αθήνα, 

έδειχναν τον τρόμο που σκορπούσαν ακόμη και στους δρόμους οι μεθυσμένοι 

Γερμανοί και Ιταλοί στρατιώτες. Πολλές μαρτυρίες αναφέρονται στο 

απάνθρωπο παιχνίδι που έπαιζαν μεθυσμένοι Γερμανοί, σημαδεύοντας πεζούς 

οδηγώντας εναλλάξ τα στρατιωτικά τους οχήματα. Οι 311 αυτοί νεκροί από 

τροχαία, σχεδόν αποκλειστικά από στρατιωτικά οχήματα των κατακτητών 

σύμφωνα με το Αρχείο της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, ήταν θύματα 

της αντίληψης που έφερε ο στρατός κατοχής για την αξία της ζωής των 

κατακτημένων, αντίληψη που πήγαζε από την πίστη στην ανωτερότητα της 

αρείας φυλής.11  

Όμως η ζωή των κατακτητών στην Αθήνα, είχε και μερικούς κινδύνους. 

Η περιοχή γύρω από την πλατεία Ομονοίας ήταν γεμάτη με οίκους ανοχής. 

Γερμανοί και Ιταλοί στρατιώτες ήταν μόνιμοι πελάτες των «σπιτιών» αυτών. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι στα εγχειρίδια που μοιράζονταν για την Ελλάδα, οι 

διοικήσεις των στρατιωτικών σχηματισμών διένεμαν εγχειρίδια οδηγιών στους 

φαντάρους όταν αυτοί πήγαιναν για πρώτη φορά σε μια από τις κατεχόμενες 

χώρες, αναφέρονταν ως οι δύο μεγαλύτεροι κίνδυνοι για τους Γερμανούς 

στρατιώτες η ελονοσία και τα μεταδιδόμενα αφροδίσια νοσήματα από τα 

κορίτσια των οίκων ανοχής. Υπάρχουν μαρτυρίες που δείχνουν τη σύνδεση 

των οίκων ανοχής με τις αντιστασιακές οργανώσεις. Στόχος αυτής της 

συνεργασίας ήταν η απόσπαση πληροφοριών από τους πελάτες των οίκων 

                                                 
11 Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής και της Αντίστασης στην Αθήνα, Αθήνα, 
Αλεξάνδρεια, 2012, σ.114-115. 
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ανοχής, οι οποίοι πολλές φορές ήταν υψηλόβαθμοι αξιωματικοί. Παράλληλα, η 

εσκεμμένη μετάδοση ασθενειών αποτελούσε μια ιδιόμορφη πράξη αντίστασης, 

καθώς οι προσβεβλημένοι φαντάροι και αξιωματικοί τίθονταν «εκτός μάχης» 

για αρκετό καιρό.   

 

 

Τράπεζα της Ελλάδος - Πανεπιστημίου και Ομήρου 
 

Η Κεντρική Μακεδονία και η Θεσσαλονίκη βρίσκονταν υπό γερμανική κατοχική 

διοίκηση. Μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας και την αποχώρηση του 

ιταλικού στρατού κατοχής από την Ελλάδα, οι γερμανικές αρχές 

προσπαθώντας να αναπληρώσουν τα κενά που άφησαν πίσω τους οι Ιταλοί, 

στράφηκαν προς τη σύμμαχο Βουλγαρία. Η είδηση της επικείμενης επέκτασης 

της ζώνης της Βουλγαρικής κατοχής στην Κεντρική Μακεδονία και άρα της 

εισόδου βουλγαρικού στρατού στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης προς 

αντικατάσταση των γερμανικών στρατευμάτων, εμφάνιζε ένα νέο μεγάλο 

κίνδυνο για την κατεχόμενη χώρα. Για τον ελληνικό λαό, που γνώριζε τη 

σκληρότητα της βουλγαρικής κατοχής και είχε ακόμη νωπές τις μνήμες των 

βαλκανικών πολέμων, η εξέλιξη αυτή ήταν καταστροφική. Στην Αθήνα, η 

κινητοποίηση των αντιστασιακών οργανώσεων και κυρίως του ΕΑΜ, που είχε 

λάβει πλέον μαζικές διαστάσεις, ήταν άμεση και δυναμική: προκήρυξη γενικής 

απεργίας και διαδήλωσης στις 22 Ιουλίου 1943.  

Τις ημέρες που προηγήθηκαν οι αντιστασιακές οργανώσεις σε 

συνοικίες, εργοστάσια και εκπαιδευτικά ιδρύματα, μοίρασαν χιλιάδες 

προκηρύξεις και έγραψαν συνθήματα σε τοίχους προς διαφώτιση των 

πολιτών. Παράλληλα καθόρισαν τόπους προσυγκεντρώσεων και δρομολόγια 

διαδηλωτών προς το κέντρο της πόλης σε αυστηρά καθορισμένη ώρα. 

Εργάτες και εμπορικοί υπάλληλοι συγκεντρώθηκαν στην Ομόνοια, οι δημόσιοι 

υπάλληλοι στην πλατεία του δημαρχείου Αθηνών και οι φοιτητές – μαθητές 

στην πλατεία Εξαρχείων. Στόχος του σχεδιασμού ήταν η συνένωση των τριών 

αυτών διαδηλώσεων σε μια στη συμβολή των οδών Εμμανουήλ Μπενάκη και 

Πανεπιστημίου. 
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Το πρωινό της 22ας Ιουλίου, η συμμετοχή του κόσμου ξεπέρασε κάθε 

προσδοκία. Στις 10:00 το πρωί φτάνοντας στο κέντρο, οι διαδηλωτές 

κατάλαβαν το μέγεθος της κινητοποίησης. Μια πυκνή μάζα τουλάχιστον 

100.000 ανθρώπων «γέμισε» την Πανεπιστημίου από την Ομόνοια μέχρι τα 

Προπύλαια και τους παρακείμενους δρόμους.  

Οι κατακτητές και η δωσίλογη κυβέρνηση Ράλλη επιχείρησαν, κάνοντας 

επίδειξη δύναμης, να δείξουν ότι η επικείμενη κατάρρευση της Ιταλίας δεν 

συνεπάγονταν τη χαλάρωση της κατοχικής πολιτικής. Γερμανικές και ιταλικές 

δυνάμεις, χωροφύλακες και το Μηχανοκίνητο Τμήμα της Αστυνομίας Πόλεων, 

βρίσκονταν σε επιφυλακή. Ισχυρές δυνάμεις Ιταλών βρίσκονταν γύρω από το 

κτίριο της Κομάντο Πιάτσα, στη συμβολή Πανεπιστημίου και Λυκαβηττού, ενώ 

μπροστά από το κτίριο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, όπου βρίσκονταν η 

Ανώτατη Γερμανική Διοίκηση, όπως και σε αυτό της οδού Κοραή, όπου έδρευε 

το Γερμανικό Φρουραρχείο, είχαν παραταχθεί άρματα μάχης. Με ίδιο τρόπο 

είχαν οχυρωθεί τα κτίρια της Γερμανικής, Ιταλικής και Βουλγαρικής πρεσβείας, 

στη λεωφόρο Β. Σοφίας, και αυτό της σημερινής Βουλής.  

Παρά το γεγονός ότι ήταν δεδομένη η ένοπλη επέμβαση των 

κατακτητών, οι διαδηλωτές αποφάσισαν να σπάσουν τον κλοιό στρατιωτών 

και τεθωρακισμένων, με στόχο να φτάσουν στη βουλγαρική πρεσβεία, στην 

πλατεία Ρηγίλλης, ανεβαίνοντας την Πανεπιστημίου και συνεχίζοντας στη Βασ. 

Σοφίας. Οι δυνάμεις κατοχής σκόπευαν να πάρουν τη ρεβάνς για την 

ταπεινωτική, για αυτούς,  κατάληξη που είχαν 4 μήνες νωρίτερα οι 

κινητοποιήσεις ενάντια στο μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης.12 Όταν η 

κεφαλή της διαδήλωσης έφτασε στο ύψος της Ομήρου, δέχτηκε πυρά από 

στρατιωτικό όχημα που έφερε στην καρότσα του πολυβόλο. Ένας από τους 

διαδηλωτές θυμάται: «Νεκροί έπεφταν, τραυματίες κραύγαζαν από πόνο και 

το αίμα έρρεε άφθονο στην άσφαλτο. […] Ο κόσμος έντρομος και 

                                                 
12 Για τους αγώνες ενάντια στο μέτρο της πολιτικής επιστράτευσης, για το «δεκαήμερο της 

εξέγερσης» όπως το ονομάζω, Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Η Εμπειρία της Κατοχής και της 
Αντίστασης στην Αθήνα, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2012, σ. 166-172. 
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πανικόβλητος άρχισε να υποχωρεί ¨πατείς με πατώ σε¨. Μάταια προσπαθούσε 

να βρει εξόδους διαφυγής».13 

Ο πανικός κορυφώθηκε όταν ένα θωρακισμένο όχημα εμβόλισε τους 

διαδηλωτές, τραυμάτισε την εργάτρια και επονίτισσα Παναγιώτα Σταθοπούλου 

και στη συνέχεια πέρασε πάνω από το σώμα της συνθλίβοντάς την. Οι ριπές 

των πολυβόλων σκότωσαν στην οδό Ομήρου τον επονίτη, φοιτητή Ανωτάτης 

Εμπορικής, Θεωνά Μαυρομματίδη, ενώ την ίδια στιγμή, στο απέναντι 

πεζοδρόμιο μπροστά από το Οφθαλμιατρείο έπεφτε νεκρός ο επονίτης Θωμάς 

Χατζηθωμάς, σπουδαστής του τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του 

Πολυτεχνείου. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, χτυπώντας «στο ψαχνό», οι 

κατακτητές και οι συνεργάτες τους σκότωσαν τους Θανάση Τεριακή, 

σπουδαστή του τμήματος Μηχανολόγων – Ηλεκτρολόγων ΕΜΠ, Κούλα Λίλη, 

φοιτήτρια της Γαλλικής Ακαδημίας, Ε. Αντωνιάδου, φοιτήτρια, Ιωάννη 

Κατσαρό, όλοι τους μέλη της ΕΠΟΝ και τους Αντώνη Παπαδοσταυράκη, 

ανάπηρο του αλβανικού μετώπου, μέλος του ΕΑΜ Αναπήρων, Δημήτρη 

Δουκάκη, ξυλουργό,  Αλέξανδρο Δεσύπρη, εφαρμοστή και Χρήστο Κοντό, 

επιπλοποιό.14 Οι νεκροί ξεπέρασαν τους 15 και οι τραυματίες τους 60. Αρχικά 

πολλοί τραυματίες μεταφέρθηκαν για τις πρώτες βοήθειες στο κτίριο του 

Οφθαλμιατρείου. Όσοι δεν ήταν βαριά τραυματισμένοι φυγαδεύτηκαν από 

συναγωνιστές τους στην πλατεία Ομονοίας για να μην πέσουν στα χέρια των 

κατακτητών. Από εκεί μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία όπου γιατροί, μέλη του 

ΕΑΜ, τους χειρούργησαν και στη συνέχεια τους διοχέτευσαν σε ασφαλή 

σπίτια.  

Την επόμενη ημέρα με ανακοίνωσή της η Comando Piazza Αθηνών ανέφερε 

ότι «κατόπιν της ανοήτου χθεσινής αποπείρας προς διατάραξιν της δημοσίας 

τάξεως εν Αθήναις, διετάχθη όπως από της χθες και μέχρι νεωτέρας διαταγής 

η ελευθέρα κυκλοφορία των πολιτών λήγη την 8ην μ.μ. ώραν.»15 Η δωσίλογη 

κυβέρνηση του Ιωάννη Ράλλη έσπευσε να ανταμείψει τη δράση των Σωμάτων 

Ασφαλείας ενάντια στους διαδηλωτές, μοιράζοντας προαγωγές σε 
                                                 
13 Γιώργος Φέττας, «Αναμνήσεις από τους αγώνες του αθηναϊκού λαού στα χρόνια της 
Κατοχής. Η διαδήλωση της 22ης Ιούλη 1943», Εθνική Αντίσταση 79, Απρίλιος – Ιούνιος 1993, 

σ. 33.  
14 Αρχείο Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ. 
15 Πρωία, 24 Ιουλίου 1943. 
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χωροφύλακες και αστυφύλακες για την «αποτελεσματική συμπλοκή μετά 

ταραξιών και διαδηλωτών κατά τας σκηνάς της 22ας Ιουλίου 1943» και τη 

συμβολή τους «εις την αποκατάστασιν της τάξεως».16 

 

 

Η Ανατίναξη των γραφείων της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ 

 

Η Εθνική Σοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωση (ΕΣΠΟ), υπήρξε η κυριότερη 

προδοτική οργάνωση στην Ελλάδα. Η ΕΣΠΟ κατέβαλε προσπάθειες για τη 

σύσταση ελληνικών μαχητικών τμημάτων που θα πολεμούσαν δίπλα στις 

γερμανικές δυνάμεις στο ανατολικό μέτωπο κατά του Κοκκίνου Στρατού της 

Σοβιετικής Ένωσης, ενώ παράλληλα οργάνωνε αποστολές ελλήνων εργατών 

στη Γερμανία. Για να προσελκύσει τους λιμοκτονούντες Αθηναίους, η ΕΣΠΟ 

πρόσφερε χρήματα και κυρίως τρόφιμα. Η έδρα της βρίσκονταν σ’ ένα 

τριώροφο κτίριο στη συμβολή Γλάδστωνος και Πατησίων και επικεφαλής της 

ήταν ο γιατρός Σταύρος Στεροδήμος. Η ΕΣΠΟ που ήταν μια αμιγώς ναζιστική 

οργάνωση, χρηματοδοτούνταν από τις γερμανικές αρχές κατοχής και λόγω της 

δράσης της είχε μπει στο στόχαστρο των ελληνικών αντιστασιακών 

οργανώσεων. Μια από αυτές, η Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων 

(ΠΕΑΝ), αποφάσισε να θέσει τέλος στην προδοτική της δράση. Το πρωί της 

20 Σεπτέμβρη 1942, δύο μέλη της ΠΕΑΝ, ο Αντώνης Μυτιληναίος και η Ιουλία 

Μπίμπα, ξεκίνησαν από το Κουκάκι μεταφέροντας σε μια πάνινη τσάντα για 

ψώνια, τη βόμβα με την οποία σχεδίαζαν να ανατινάξουν τα γραφεία της 

ΕΣΠΟ. Ο ουλαμός καταστροφών της ΠΕΑΝ είχε σχεδιάσει μέρες πριν με 

απόλυτη ακρίβεια το σχέδιο της ανατίναξης. Αφού έφτασαν στην περιοχή, ο 

Μυτιληναίος και ο Σπύρος Γαλάτης παρέλαβαν τη βόμβα και την τοποθέτησαν 

στο μεσοπάτωμα του κτιρίου. Λίγο αργότερα μια εκκωφαντική έκρηξη 

αναστάτωσε το κέντρο της Αθήνας. Το κτίριο καταστράφηκε σχεδόν 

ολοσχερώς, ενώ η φωτιά που ακολούθησε κατέστρεψε ότι είχε απομείνει. Από 

την έκρηξη σκοτώθηκε ο αρχηγός της ΕΣΠΟ και άγνωστος αριθμός μελών της, 

που συνεδρίαζαν εκείνη την ώρα στα γραφεία της. Η είδηση του σαμποτάζ 

                                                 
16 Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, 42/17-2-1944, τεύχος Γ΄.  
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μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Αθήνας, προκάλεσε τεράστια εντύπωση στους 

Αθηναίους και αναπτέρωσε το ηθικό τους. Το χτύπημα αυτό είχε ως συνέπεια 

την ουσιαστική διάλυση της ΕΣΠΟ, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι η 

μοναδική ευρωπαϊκή κατεχόμενη χώρα η οποία δεν έστειλε εθελοντικά 

στρατιωτικά σώματα στα μέτωπα του πολέμου, ντυμένα με τις στολές της 

γερμανικής Βέρμαχτ. Όμως η τεράστια επιτυχία της ΠΕΑΝ είχε τεράστιο 

κόστος για την οργάνωση. Μετά από προδοσία του χωροφύλακα Πολύκαρπου 

Νταλιάνη, ο οποίος έλαβε αμοιβή από μια έως τρεις χρυσές λίρες το κεφάλι, ο 

επικεφαλής της Κώστας Περρίκος και σχεδόν όλα τα μέλη της ηγετικής της 

ομάδας, πιάστηκαν από τους Γερμανούς. Ο Περρίκος και η ηγετική ομάδα της 

ΠΕΑΝ εκτελέστηκαν, με την Ιουλία Μπίμπα να έχει τον πλέον τραγικό θάνατο, 

καθώς μεταφέρθηκε στη Γερμανία και εκτελέστηκε από δήμιο με 

αποκεφαλισμό.17  

 

                                                 
17 Τα στοιχεία για την ανατίναξη της ΕΣΠΟ αντλήθηκαν από το Ευάνθης Χατζηβασιλείου, 

ΠΕΑΝ (1941-1945). Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων, Αθήνα, Σύλλογος προς 

Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2004. 
 


