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 Τραγούδι Ιστορικό Γεγονός  Υλικά 
1 Ύμνος στον 

Ποσειδώνα 
Αναφορά στην αρχαιότητα και στο 
σχετικό τοπικό μνημείο (Καστράκι) 

Φωτογραφίες και κείμενα δευτερογενή 

2 Από ξένο τόπο Προσφυγική εγκατάσταση ‘22 Κείμενα δευτερογενή, γράμματα, φωτογραφίες, 
προφορικές μνήμες  

3 Χαράματα η ώρα 3 Ρεμπέτικο Κείμενα δευτερογενή, βιογραφία Βαμβακάρη, 
φωτογραφίες,  

4 Τα ματόκλαδα σου Ρεμπέτικο Κείμενα δευτερογενή, βιογραφία Βαμβακάρη, 
φωτογραφίες 

5 Σφυρίζει η φάμπρικα Βιομηχανική ανάπτυξη και 
εργατούπολη 

Προφορικές μαρτυρίες και μνήμες, φωτογραφίες, 
δευτερογενή κείμενα 

6 Ο σαλταδόρος Κατοχή / Αντίσταση Επίσκεψη στο μνημείο της Ηλεκτρικής και στο 
παράρτημα της ΠΕΑΕΑ, φωτογραφίες, προφορικές 
και γραπτές μαρτυρίες και μνήμες 

7 Μην απελπίζεσαι Εμφύλιος Προφορικές μαρτυρίες και μνήμες, φωτογραφίες 
8 Της γερακίνας γιός Απόδραση από τα Βούρλα Προφορικές και γραπτές μαρτυρίες και μνήμες, 

άρθρα ημερήσιου τύπου της εποχής, φωτογραφίες, 
τηλεοπτική εκπομπή (ντοκιμαντέρ από τα διαδίκτυο), 
δευτερογενή κείμενα 

9 Το ντι ντι τι Συνθήκες διαβίωσης  Προφορικές και γραπτές μαρτυρίες και μνήμες, 
δευτερογενή κείμενα, φωτογραφίες, άρθρα 
ημερήσιου τύπου 

10 Δραπετσώνα Η μάχη της παράγκας Προφορικές και γραπτές μαρτυρίες και μνήμες, 
δευτερογενή κείμενα, φωτογραφίες, άρθρα 
ημερήσιου τύπου 

11 Τίποτα δεν πάει 
χαμένο 

Κλείσιμο γιορτής  

Παράδειγμα διδασκαλίας τοπικής ιστορίας: Από τις παράγκες των προσφύγων στη μάχη της παράγκας,                                                                     
Ε’ τάξη, 4ο Δημοτικό Σχολείο Δραπετσώνας, δασκάλες: Μαρία Δέδε, Θεώνη Πετρίδου, 2014 - 2015 



 
 

 

 

 

ερωτήσεις σε σχέση με τα τραγούδια 

2. Από ξένο τόπο 

Aπό ξένο τόπο κι απ’ αλαργινό 
ήρθ’ ένα κορίτσι, φως μου, δώδεκα χρονώ 

 
 

Ούτε στην πόρτα βγαίνει, ούτε στο στενό                                            
Ούτε στο παραθύρι, φως μου, δυο λόγια να τής πω 
 
Έβγα κόρη του γιαλού, άστρο λαμπερό 
χάρισέ μου την ελιά σου πού ’χεις στο λαιμό

Ερωτήσεις 

1. Ποιος νομίζεις ότι είναι ο ξένος και αλαργινός (μακρινός) τόπος; 
2. Γιατί αναγκάστηκε το κορίτσι ν΄ αλλάξει τον τόπο που μένει; 
3. Έχουμε σήμερα μετακινήσεις ανθρώπων για παρόμοιους λόγους; 
4. Πώς ζούσε αυτό το κορίτσι;  
5. Πώς σου φαίνεται το ότι το κορίτσι είναι 12 χρονών; Σε τι ηλικία νομίζεις ότι παντρεύονταν τότε τα κορίτσια; 

 
3. Χαράματα η ώρα τρεις 
Ερωτήσεις 
 
1. Σχολίασε την πρώτη στροφή 

Γιατί ο Βαμβακάρης  επιλέγει αυτή την ώρα για αν ξυπνήσει την αγαπημένη του «κρυφά από τη μάνα της;» 
2. Σχολίασε τη δεύτερη στροφή. Γιατί δεν πρέπει να τους δει  «άλλος κανείς, μόνο το φεγγαράκι» 
3. Σχολίασε την τρίτη στροφή. Γιατί δεν πρέπει να φανερωθεί με κανένα τρόπο «η μυστική αγάπη τους»; Αν φανερωθεί θα έχει τις ίδιες 

συνέπειες για το κορίτσι και τον Βαμβακάρη; 



 
 

4. Το τραγούδι σχετίζεται με τρόπο ζωής των ρεμπετών; 
5. Τι  στοιχεία μπορούμε να αντλήσουμε για τον τρόπο ζωής των κοριτσιών από τα τραγούδια «από ξένο τόπο» και «χαράματα η ώρα 

τρεις»; Υπάρχουν κοινά στοιχεία; 
4.Τα ματόκλαδα σου λάμπουν 
 
Ερωτήσεις 
 

1. Σχολίασε τις φράσεις « τα ματόκλαδα σου λάμπουν σαν τα λούλουδα του κάμπου», «τα ματόκλαδα σου γέρνεις, νου και λογισμό μου 
παίρνεις» Τι εικόνες σου φέρνουν στο μυαλό; 

2. Η φράση « τα ματάκια σου να βγούνε βρε σαν και μένανε δε θα βρούνε» είναι στο ίδιο ύφος; Τι νομίζεις ότι προσπαθεί να εκφράσει ο  
Βαμβακάρης; 

 
 
5 . Σφυρίζει η φάμπρικα (Οι φάμπρικες) 
 
Ερωτήσεις 
 
1. Μπορείς να περιγράψεις την καθημερινή ζωή των εργατών 
2. Σε τι εργοστάσια απασχολούνται κυρίως οι κοπέλες; 
3. Σχολίασε το στίχο «στάζει ο ιδρώτας τους χρυσές σταγόνες»;  Τι νομίζεις ότι εννοεί ο Τσιτσάνης; 
4. Γιατί νομίζεις ότι επαναλαμβάνεται ο στίχος «γεια σου περήφανη κι αθάνατη εργατιά»; 
 
 

 

 

 



 
 
6. " Οι Σαλταδόροι "  ( Ο Σαλταδόρος Ή Θα Σαλτάρω ) 
   
Δε(ν) Τη Φοβάμαι, " Τη Στενή ", 
Το Ξύλο, " Τη(ν) Κουμπούρα ", 
Βρε !, (Ε)'κείνη Που Φοβήθηκα,                                                          
Είν'(αι) Η " Κουμαντατούρα ", 
 
(Ό)ταν Περνούν Οι Γερμανοί, 
.Περνάν(ε) Μ(ε) " Όλο Πόζα ", 
Βρε !, (Πη)δάω Στ'(ο) Αυτοκίνητο 
Και Τους Τα Κλέβω Όλα, 
 
{Θα Σα(ρ)τάρω, Θα Σα(ρ)τάρω, 
Βρε ! Κι Έτσι, Θα " Ξαναρεφάρω ",} ( Δις ) 
 
(Μπ)ε(ν)ζίνες Και Πετρέλαια, 
Εμείς Τα Κυνηγάμε, 
(Για)τί Έχουν(ε) Πολλά Λεφτά 
Και Φίνα Την Περνάμε, 

 
 
Θα Σα(ρ)τάρω, Θα Σα(ρ)τάρω, 
Και Τη " Τσίκα ", Θα Φουμάρω, 
Θα Σα(ρ)τάρω, Θα Σα(ρ)τάρω, 
Βρε ! Και Τη " Τσίκα ", Θα Φουμάρω, 
 
Ζηλεύουν(ε), Δε (Ε)'θέλουν(ε)                                                                       
" Ντυμένο " Να Με (Ει)'δούν(ε), 
Βρε !, (Μπα)τίρη Θέλουν Να Με (Ει)'δουν.                                             
Για Να (Ε)'φχαριστηθούν(ε), 
 
 
{Θα Σα(ρ)τάρω, Θα Σα(ρ)τάρω, 
Βρε ! Και Τη " Τσίκα " Θα Φουμάρω._} ( Δις ) 
 
   

 

Ερωτήσεις 
1. Τι έκανε ο σαλταδόρος; 
2. Στο τραγούδι υπάρχουν στοιχεία που ενισχύουν την άποψη ότι η  πείνα καθορίζει και τις αποφάσεις αρκετών ανθρώπων. 

Συνδυάζονται με τη μαρτυρία του Μανόλη Σιγανού;  
3. Από που καταλαβαίνουμε ότι  ο σαλταδόρος του τραγουδιού  έχει προηγούμενη εμπειρία από φυλακές πριν την κατοχή; 
4. Πώς εμφανίζονται οι σχέσεις ανάμεσα στο «σινάφι»; Από που το καταλαβαίνεις; 

 



 
 

7 . Μην απελπίζεσαι (κάνε λιγάκι υπομονή) 
 
Ερωτήσεις 
1. Το τραγούδι  έχει γραφτεί το 1948 και αναφέρεται 

στις γυναίκες των εξόριστων του εμφυλίου. Από την 
επίσκεψή μας στο ΚΑΠΗ βρίσκουμε σχετικά στοιχεία 
για το πώς βίωσαν τον εμφύλιο στην Δραπετσώνα;  

2. Παρατηρώ τη φωτογραφία. Υπήρχε λόγος να γράψει 
ο Τσιτσάνης ένα τραγούδι ελπίδας για τις γυναίκες 
των εκτοπισμένων; 

8.  Της γερακίνας γιος 

Ερωτήσεις 
1. Γιατί νομίζεις ότι το τραγούδι αν και γράφτηκε πολύ 

νωρίτερα ηχογραφήθηκε το 1975; 
2. Πού νομίζεις ότι αναφέρεται; Πώς  περιγράφει ο 

κρατούμενος τη ζωή του; 
3. Σχολίασε το ρεφραίν του τραγουδιού.  Γιατί ο 

κρατούμενος ζητάει απ΄ τη μάνα του να μη λυπάται και να μην κλαίει γι’ αυτόν; 
4. Γιατί αποκαλεί «αδελφό» του τον… «ένοικο» του διπλανού κελιού; Τι σκέφτεται γι΄ αυτόν; 

            

   

 

 



 
 

 

 9. Το  DDT (Χειμερινοί κολυμβητές) 

              Ερωτήσεις 

1. Γιατί είναι ένα « φάρμακο πολύ εξαιρετικό» το ντι ντι τι; 
2. Πιστεύεις ότι οι προληπτικοί ψεκασμοί με ντι ντι τι  προκειμένου να προστατευτεί η υγεία των κατοίκων ήταν η καλύτερη λύση; 
3. Παρατηρώ την παρακάτω εικόνα. Ποιος νομίζεις ότι 

ήταν ο μεγαλύτερος κίνδυνος: τα λύματα ή οι 
ψεκασμοί; 

4. Γιατί νομίζεις ότι το  DDT « είναι ένα φάρμακο 
καπιταλιστικό»;  

5. Το τραγούδι προσπαθεί να θίξει με αστείο τρόπο 
ένα σοβαρό ζήτημα. Τα καταφέρνει; 
 
 
 
10. Δραπετσώνα 
 
1.  Πώς ήταν χτισμένο το σπίτι; 

                    2 .  Υπάρχουν δυσκολίες στη ζωή των  κατοίκων του 
σπιτιού; 

3. Στη στροφή  « Ένα κρεβάτι… ουρανός» ο ποιητής περιγράφει ένα δωμάτιο του σπιτιού, ίσως και ολόκληρο το σπίτι. Τι τρόπο 
χρησιμοποιεί; 

4. Πώς περιγράφεται η σχέση του ζευγαριού; Σε ποια σημεία φαίνεται; 
5. Υπάρχουν κοινά στοιχεία με το τραγούδι του Τσιτσάνη « Οι φάμπρικες»; 



 
 

Ενδεικτικές εικόνες και ερωτήσεις 

 
Παρατήρησε την παρακάτω εικόνα. Από πού νομίζεις ότι είναι οι εικονιζόμενοι; 
 

 
 
Η εικόνα απεικονίζει πρόσφυγες.  Τα παιδιά παρατηρώντας τα ρούχα εκτιμούν αρχικά ότι είναι Τούρκοι. Στη συνέχεια, όταν 
αποκαλύπτουμε την ποντιακή καταγωγή τους,  συζητάμε για την εμφάνιση, τις ομοιότητες, τις διαφορές, τις εντυπώσεις κλπ… 
 
 
 



 
 

 
 

  

 

Στην επίσκεψή μας στο 
ΚΑΠΗ άκουσες για τα α 
υλικά που ήταν 
φτιαγμένα τα  
αυτοσχέδια σπίτια στη 
Δραπετσώνα. Τι 
παρατηρείς στην εικόνα; 
Επιβεβαιώνεται η 
μαρτυρία από την 
εικόνα; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Παρατήρησε την εικόνα. Πού νομίζεις ότι 
είναι τραβηγμένη η φωτογραφία; Τι 
παρατηρείς για τη ζωή των   ρεμπετών; 
Ταιριάζουν τα στοιχεία με ότι έχεις μάθει 
μέχρι τώρα για τους ρεμπέτες; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Μπλόκο στη Δραπετσώνα, όμηροι για τα στρατόπεδα της Γερμανίας.  

 

 

 

Παραπάνω βλέπεις μια φωτογραφία και τη χαρακτική της απεικόνιση 

1. Αναγνωρίζεις την περιοχή; 
2. Στις συνεντεύξεις που πήραμε, άκουσες τη φράση « Γερμανοτσολιάδες, προδότες συνεργάτες των Γερμανών». Οι παραπάνω εικόνες 

επιβεβαιώνουν την αφήγηση; 

 



 
 

 

Μελέτησε προσεκτικά το διπλανό πρωτοσέλιδο. Τι στοιχεία 
έχουμε για την απόδραση;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η μάχη της Παράγκας: κείμενο των μαθητών στο τέλος της διδασκαλίας 

Τη δεκαετία του ’50, η Ελλάδα προσπαθούσε να σταθεί ξανά όρθια και να μαζέψει τα κομμάτια 
της μετά τον πόλεμο και την Κατοχή που άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Μπαίνοντας εκείνη 
του ’60, το είχε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό κι όλα έδειχναν ότι χρόνο με το χρόνο τα 
πράγματα θα πήγαιναν όλο και καλύτερα, ώσπου το ρολόι σταμάτησε στο 1967… 

Βεβαίως, ακόμη και πριν την έλευση της δικτατορίας η ελληνική κοινωνία ήταν γεμάτη 
προβλήματα. Η ανοικοδόμηση της χώρας σήμανε μεταξύ άλλων και την εμφάνιση των 
μεγάλων κι επιβλητικών πολυκατοικιών, οι οποίες ειδικότερα στην Αθήνα έκαναν την 
εμφάνισή τους με καταιγιστικό ρυθμό και φυσικά σε βάρος των μικρών σπιτιών που γίνονταν 
κομμάτια από τις «δαγκάνες» της μπουλντόζας. 

 Οι συνθήκες ζωής βέβαια στα προσφυγικά καταλύματα είναι πολύ δύσκολες. Αυτοσχέδια 
οικήματα, φτιαγμένα με πρόχειρα υλικά. Πλίνθους και πισσόχαρτο με τα λύματα να πέφτουν 
κάτω απ ΄το πάτωμα των σπιτιών κι από εκεί στη μέση των δρόμων. Η έξωθεν βοήθεια των 
συμμάχων μας προσφέρει τη λύση. Τακτικοί ψεκασμοί με ΝΤΙ ΝΤΙ ΤΙ, το «φάρμακο» που 
δοκιμάζεται για μια ακόμη φορά σε ανθρώπους φτωχούς χωρίς αυτοί να γνωρίζουν τις 
συνέπειες της χρήσης του. 

Κάποιοι όμως δεν ήταν διατεθειμένοι να παραδώσουν τις μονοκατοικίες τους στον 
«εκμοντερνισμό» και τις «ανέσεις» της πολυκατοικίας. Έτσι, αντιστάθηκαν όπως και όσο 
μπορούσαν στη νέα «μόδα 

Από τις σχετικές περιπτώσεις που έτυχαν μεγάλης δημοσιότητας, ήταν εκείνη της περιοχής 
μας, της Δραπετσώνας το 1960. Η απόφαση της τότε κυβέρνησης να γκρεμίσει τα σπίτια και τα 
παραπήγματα της περιοχής ούτως ώστε να χτιστούν πολυκατοικίες, συνάντησε την έντονη 
αντίδραση των κατοίκων της και προκλήθηκε μεγάλη αναταραχή. 

Σε καθημερινή βάση όλες οι εφημερίδες είχαν εκτενέστατα ρεπορτάζ για τις κινητοποιήσεις 
των πολιτών, το θέμα είχε πάρει οξύτατες διαστάσεις και τίποτε δεν έδειχνε ότι θα 
ολοκληρωνόταν σύντομα και ήρεμα. Κάθε φορά που οι μπουλντόζες πήγαιναν να γκρεμίσουν 
τα σπίτια, συναντούσαν μπροστά τους ένα ανθρώπινο τείχος από τους διαμένοντες στη 
Δραπετσώνα κι έτσι έφευγαν άπρακτες… 

Εκείνη την εποχή, ο Γιάννης Θεοδωράκη κάλυπτε τις εξελίξεις στην περιοχή ως ρεπόρτερ της 
εφημερίδας «Αυγή» και  «Δρόμοι της Ειρήνης» Παρουσιάζουμε αποσπάσματα του άρθρου του 
όπως παρουσιάστηκαν στους ΔΡΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ. 

Τα παρακάτω αποσπάσματα παρουσιάστηκαν δραματοποιημένα 

 «Πίσω από τις μάντρες του Βασιλειάδη, του Σαπουνάδικου, των Λιπασμάτων, των Σφαγείων, 
του Τσιμεντάδικου, του Ασβεστάδικου, από το 1922 ζούσαν χιλιάδες πρόσφυγες στα 



παραπήγματα που μόνοι τους είχαν κτίσει. Ένας ολόκληρος κόσμος, η Δραπετσώνα, του καπνού 
των φουγάρων και του αρώματος του γιασεμιού, του σκληρού μεροκάματου και του λυγμού 
του μπαγλαμά, του Δεκέμβρη του ‘44 και της απόδρασης των Βούρλων. Μία εργατική συνοικία 
δίπλα στο μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, δίπλα στις θριαμβεύουσες βιομηχανικές επιχειρήσεις 
των νικητών του Εμφυλίου και του Σχεδίου Μάρσαλ. Έφθασε η στιγμή που το κράτος 
αποφάσισε να εξαλείψει μια και καλή το “άγος της παράγκας”». 

Αυτή τη γειτονιά, μια συνοικία «όνειρο», μια γειτονιά «αγγέλων», επισκέφτηκε ο μαχητής 

Γιάννης Θεοδωράκης. Συνάντησε τους κατοίκους, που διώχνονταν από τα δωμάτια που είχαν 

χτίσει μόνοι τους. Πεισματικοί και ανυποχώρητοι, πρόσωπα σκαμμένα από τα χρόνια και τις 

κακουχίες, θα δηλώσουν τη μαχητικότητα και την αποφασιστικότητά τους να διαφυλάξουν 

τα όνειρα και τις ελπίδες τους. 

Α.       ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ, ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ 

Του συντάκτη των “ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ”, Γιάννη Θεοδωράκη 

Στη Δραπετσώνα δεν φτάνεις εύκολα. 

-Πενήντα μέτρα από τη στάση, σου 
λένε. Κατεβαίνεις στη στάση, 
βρίσκεσαι σε μια φαρδιά πολύβουη 
λεωφόρο, γεμάτη μαγαζιά και μεγάλα 
κτίρια. «Κάπου υπάρχουν οι 
παράγκες, μα δεν ξέρω πού» 
μουρμουρίζεις και προχωράς. Σ’ ένα 
σημείο συναντάς ένα στενάκι-
πέρασμα ανάμεσα σε μια 
πολυκατοικία κι ένα χασάπικο. 
Μοιάζει περισσότερο με φωταγωγό. 

 Μήπως οδηγεί σε αυλή ; Όχι. Συνεχίζεις το δρόμο σου.                                                                                       

Ξαφνικά, σαν μαγική πολιτεία, ξεδιπλώνεται μπροστά 
στα έκπληκτα μάτια σου το βασίλειο της παράγκας. 

Η Δραπετσώνα ! 

Για όσους δεν έχουν επισκεφθεί φτωχογειτονιές, πρέπει 
να τονισθεί τούτο: 

Η πρώτη αντίδραση των κατοίκων προς τον ξένο είναι η 
καχυποψία. Απολύτως δικαιολογημένη άλλωστε. 

Τη Δραπετσώνα έχουν κατακλύσει αυτές τις μέρες 
οι «περαστικοί», όπως τους βάφτισαν με τη 
θυμοσοφία τους οι κάτοικοι. Σκοτεινοί δηλαδή 
άνθρωποι που μοιράζουν «συμβουλές» και «συστάσεις» γεμάτες απειλητικά 



 Αυτός που παραδίδει το χαρτί να 
αδειάσουν τα σπίτια τους 

υπονοούμενα. Χρειάστηκε ένα κάποιο χρονικό διάστημα (μικρό) για να διευκρινισθεί ότι οι 
«Δρόμοι της Ειρήνης» δεν ήταν «περαστικοί» από τη Δραπετσώνα. Και τότε, μόνο τότε, 
λύθηκαν οι γλώσσες! 

-Γράψε, ότι δεν φεύγουμε…. 

-Γράψε, ότι εδώ θα πεθάνουμε… 

                                                                        Το «χαρτί :                                                           

Ο χώρος είναι μικρός, το δρομάκι στενό. Κάθε κουβέντα 
ακούγεται πεντακάθαρα ως την τελευταία κουζίνα κάθε 
σπιτιού. Το σοκάκι, εντελώς ξαφνικά, γεμίζει ανθρώπους 
σα σκηνή θεάτρου. Όλοι χειρονομούν, φωνάζουν:  

-Το χαρτί ! Να το χαρτί, κ. δημοσιογράφε!  

                            -Το πολυγραφημένο έντυπο του Υπουργείου 
Κοινωνικής Προνοίας αφού αναφέρει πολλά, καταλήγει 

έτσι: 

«…διότι μετά την λήξιν της προθεσμίας ταύτης εσείς μεν 
θα χάσετε τα δικαιώματά σας, ημείς δε θα  

               ευρεθώμεν εις την δυσάρεστον θέσιν να σας 

αποβάλωμεν βιαίως». 

Κι όμως ένας Θεός το ξέρει αν οι πρόσφυγες αγωνίστηκαν για τα δικαιώματά τους. Με τα 
χέρια, με τα νύχια, με τα δόντια, με την ψυχή. 

-Να καταργηθούν τα κριτήρια! Αυτοστέγαση για όλους 

  Τα κριτήρια που διώχτηκαν απ’ την πόρτα της παράγκας ξαναμπήκαν απ’ το παράθυρο. Κι 
αυτό, από μιαν άποψη, είναι λογικό. Αφού οι οικογένειες είναι 12.500 και τα 
προβλεπόμενα σπίτια 3.500, πώς θα αποκλεισθούν «νομοτύπως» οι 9.000; Με τον κλήρο; 
Στην τύχη; 

Οι περισσότεροι μένουν 

Στη Δραπετσώνα, όσο πλησιάζει η κρίσιμη μέρα της 31 Οκτωβρίου, τόσο ηλεκτρίζεται η 
ατμόσφαιρα. 

-Θα φέρουν πολυβόλα και κανόνια, θα πλακώσει στρατός, λέει ένας πιτσιρίκος σ’ ένα φίλο 
του που μένει απαθής. 



-Σαχλαμάρες! του απαντάει ο άλλος. Σκύβει, παίρνει μια πέτρα και μ’ όλη του τη δύναμη τη 
στέλνει στον ουρανό Το Κράτος λέει στις προσφυγικές οικογένειες-«Σας δίνω μια διορία για 
ν’ αδειάσετε την περιοχή. Αν φύγετε – και είστε πολυμελής οικογένεια – σας στεγάζω 
πρόχειρα σε λυόμενα σπίτια εδώ κοντά. Αν είστε ολιγομελής, σας δίνω 6 χιλιάδες δραχμές 
(500 το μήνα) να νοικιάσετε ένα σπίτι για ένα χρόνο. Ύστερα από ένα χρόνο, όλοι εσείς που 
φύγατε θα περάσετε από Επιτροπή που θα 
κρίνει αν έχετε δικαίωμα ή όχι να πάρετε 
διαμέρισμα από αυτά που θα χτίσω. Αν δεν 
υπακούσετε, σας βγάζω με τη βία και χάνετε τα 
όποια δικαιώματά σας».  

                                                                      

                                                        

                                                                                                                                                      
Παντελής: Θα του γκρεμίσουν το φούρνο 

Μερικοί (ελάχιστοι) δελεάστηκαν, φοβήθηκαν, υπάκουσαν. Όταν όμως πήγαν να 
πάρουν τις 6 χιλιάδες, νέα έκπληξη! Υποχρεώθηκαν να υπογράφουν μια δήλωση ότι 
εγκαταλείπουν το παράπηγμά τους «οικειοθελώς»!… Με τον τρόπο αυτό, αν δεν πάρουν 
ποτέ διαμέρισμα, δεν θα μπορούν να προβάλλουν ούτε την παραμικρή απαίτηση για 
αποζημίωση. Ποιος τους έφταιξε να εγκαταλείψουν «οικειοθελώς» την παράγκα τους 
;Όμως οι περισσότεροι μένουν. Πεισματάρηδες, αγύριστα κεφάλια δεν ακούνε κανένα  
και γαντζώνονται στο μόνο που  έχουν: Την παράγκα τους                                                                                                       

Β. Διαβάζουμε στον τύπο της εποχής: δημοσιεύματα στις εφημερίδες Αυγή, Έθνος, 
Ανεξάρτητος Τύπος, Νέα, Ελευθερία, Ακρόπολις 

Το πρωί της 14 Νοέμβρη δόθηκε η αποφασιστική μάχη, η μάχη της παράγκας. 

«Τον συνοικισμό απέκλεισαν από τις 7.15 το πρωί ισχυρότατες 
αστυνομικές δυνάμεις    
 
Με ράχη την κεντρική οδό Κανελλοπουλου, 1000 περίπου 
αστυνομικά όργανα σχημάτισαν μια τεράστια βεντάλια και 
απέκοψαν από τον υπόλοιπο κόσμο το τμήμα του συνοικισμού 
όπου θα εγίνοντο οι εξώσεις των προσφυγικών οικογενειών και οι 
κατεδαφίσεις των παραπηγμάτων τους. Οι αστυνομικοί είχαν 
ακροβολισθεί γύρω και μέσα στο αποκλεισμένο τμήμα (δυτικά 
του σταθμού Λαρίσης - Αγ.Δημητρίου, Κανελλοπούλου, Δογάνης 
και Αγ. Φανουρίου). Δεν υπήρχε σημείο στο οποίο να μην 
ευρίσκοντο δεκάδες αστυφυλάκων, ενώ αυτοκίνητα με 
ραδιοτηλέφωνα έπαιρναν συνεχώς διαταγές. 
 
Η αστυνομία κράτησε για πολλή ώρα τους παραπηγματούχους 



κλεισμένους στα σπίτια τους και δεν τους επέτρεπε να εξέλθουν ούτε και για τα κοινόχρηστα 
αποχωρητήρια. 
Μετά τις 8 έκανε την εμφάνισί του το συνεργείο κατεδαφίσεως, συνοδευόμενο από δεκάδες 
αστυφύλακες. Μόλις όμως άρχισε το έργο της κατεδάφισης καμμιά δύναμη δεν μπόρεσε να 
συγκροτήσει τους παραπηγματούχους. 
Οι γυναίκες ιδιαίτερα ξεχύθηκαν στους δρόμους και έτρεξαν να βοηθήσουν τους πρόσφυγες, που 
άρχισαν να εξώνουν οι αστυνομικοί. Πολλές άρπαξαν πέτρες και ξύλα, αλλά η πάλη ήταν άνιση. Με τα 
πρώτα επεισόδια εμφανίστηκαν και νέες ενισχύσεις και ενώ εμαίνοντο οι συμπλοκές κατεδαφίστηκαν 
τέσσερα παραπήγματα   
 . Οι τραυματιοθείσες γυναίκες έφθασαν τις 20 περίπου από τις οποίες 8 είναι σοβαρώτερα. Πολλές 
φέρουν μώλωπες ή υπέστησαν νευρική κρίσι και ελιποθύμησαν. 
  Aστυνομικοί δεν επέτρεπαν στους βουλευτές να εισέλθουν στην αποκλεισμένη περιοχή και παράλληλα 
συνέλαβαν  φωτογράφους και τους κατέσχον τα φιλμς. 
Οι βουλευτές επικοινώνησαν με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου   και τον προϊστάμενο της 
εισαγγελίας Πειραιώς κ Ευγενικό και τους ζήτησαν να σταματήσουν οι παράνομες εξώσεις όπως και 
έγινε . 
Με την αναστολή των εξώσεων όλος ο κόσμος ξεχύθηκε στους δρόμους με φωνές χαράς. 
Οι αστυνομικές δυνάμεις συμπτύχθηκαν αμέσως και αποσύρθηκαν σε διάφορα σημεία υπό τις 
αποδοκιμασίες του πλήθους. Στο μεταξύ εισήλθαν στο συνοικισμό οι βουλευτές, ο δήμαρχος 
Δραπετσώνας κ Κοσκινάς με πολλούς δημοτικούς συμβούλους, καθώς και αντιπροσωπεία της Ε.Ε. του 
Συνεδρίου Προσφύγων και της Ομοσπονδίας   
Οι πρόσφυγες κατήγγειλαν τις τρομοκρατικές ενέργειες της αστυνομίας καθώς και επίσης ότι τις 
τραυματισμένες γυναίκες δεν τις εδέχοντο τα νοσοκομεία μόλις εγίνετο γνωστό ότι προήρχοντο από τη 
Δραπετσώνα. 
Σε ένδειξη διαμαρτυρίας για όλα αυτά οι πρόσφυγες ύψωσαν μαύρες σημαίες. Οι γυναίκες ανέσυραν 
από τα μπαούλα τους τα μαύρα τσεμπέρια, εξοικονόμησαν κοντάρια και μια πολυπληθής ομάδα με τις 
αυτοσχέδιες αυτές σημαίες ξεκίνησαν πορεία προς το υπουργείο Προνοίας Πειραιώς. 
Βγήκαν από το συνοικισμό και έφθασαν μέχρι τον Ηλεκτρικό Σταθμό, όπου διελύθησαν από ισχυρές 
αστυνομικές δυνάμεις. 
Οι εκπρόσωποι των προσφύγων Κοντόπουλος, Μιχαλόπουλος, Χονδροματίδης φεύγοντας από τον 
συνοικισμό μετέβησαν στο εισαγγελέα κ Ευγενικό και του εζήτησαν να επιτρέψει την ανοικοδόμησι των 
κατεδαφισθέντων σπιτιών. Ο εισαγγελέας συμφώνησε και οι εκπρόσωποι των προσφύγων επανήλθαν 
στο συνοικισμό και ανακοίνωσαν τη διαταγή συστήνοντας να βοηθήσουν όλοι για να ξαναχτιστούν τα 
παραπήγματα. 
Αμέσως δεκάδες πρόσφυγες έτρεξαν να βοηθήσουν. Όμως ξαφνικά εμφανίστηκε ισχυρή αστυνομική 
δύναμη  . Απειλήθηκαν νέα επεισόδια τα οποία τελικά3ς απεφεύχθησαν, αφού διευκρινίσθη 
τηλεφωνικώς η σχετική εντολή του κ Ευγενικού. Από τα τέσσερα σπίτια ανοικοδομήθηκαν τα τελικά τα 
τρία   
 Μόλις βρήκε διέξοδο, το χρόνιο αίσθημα της αδικίας και της καταπίεσης, παρέσυρε τους εργολάβους 
και τους αυτόκλητους πολιτισμικούς κηδεμόνες , που θέλησαν να 
φυλακίσουν το όνειρο και τη φωτεινή, πολύχρωμη ψυχή τους.  
 
  



Το Περιοδικό admin team - ΙΣΤΟΡΙΑ - 12/10/2015 

 

 12 Οκτωβρίου 1944, ηµέρα Πέµπτη.  Ύστερα από 1264 µέρες Κατοχής η 
Αθήνα είναι και πάλι ελεύθερη. Οι Γερµανοί υποστέλλουν τη σηµαία τους 
από την Ακρόπολη στις 9:45 το πρωί της 12ης Οκτωβρίου ενώ την ίδια 
στιγµή τµήµα του γερµανικού στρατού καταθέτει στεφάνι στο µνηµείο του 
Άγνωστου Στρατιώτη. 

Ο Γερµανός αντιπτέραρχος, στρατιωτικός διοικητής Νοτίου Ελλάδος Χέλµουτ 
Φέλµυ δηλώνει ότι τα γερµανικά στρατεύµατα αποσύρονται από την Αθήνα 
που έχει κηρυχθεί ανοχύρωτη πόλη. Το ίδιο κάνουν και τα συνεργαζόµενα µε 
τους κατακτητές Τάγµατα Ασφαλείας τα οποία κλείνονται στο στρατόπεδο στο 
Γουδί. Μικρό γερµανικό απόσπασµα παραµένει στον Πειραιά για να 
διενεργήσει καταστροφές. 

Πριν ακόµα οι τελευταίοι Γερµανοί εκκενώσουν την πόλη, ο αθηναϊκός λαός 
ξεχύνεται στους δρόµους σε ένα αυθόρµητο ξέσπασµα και η Αθήνα 
κατακλύζεται από ελληνικές και συµµαχικές σηµαίες (αγγλικές, σοβιετικές, 
αµερικανικές). 

Αναγγελία της Απελευθέρωσης, ο Εθνικός Ύµνος στη µνήµη των πεσόντων, 
Αρχείο ΕΡΤ: 

«Ήταν ένα κάρο φορτωµένο νέους και νέες που ξεφωνίζανε. Στο άλογο που 
τραβούσε το κάρο καθότανε καβάλα µια γυναίκα µελαχρινή σα γύφτισσα που 
είχε στο κεφάλι και στους ώµους ένα σάλι επαναστατικά κατακόκκινο. Φορούσε 
κίτρινο φουστάνι κι είχε διάφορα χαϊµαλιά στο στήθος, κρατούσε µια ελληνική 
σηµαιούλα και ξεφώνιζε τραγουδώντας: «Απ’ τα κόκκαλα βγαλµένη…». Μια 
παρέα µάγκες γυρίζανε µε ένα χαρτονένιο Χίτλερ κρεµασµένο σε ένα κοντάρι 
και φωνάζανε ρυθµικά «Εµπατίρησε»(καινούργια λέξη argot).. Πολλά τραµ και 
καµιόνια ανεβοκατέβαιναν τους κεντρικούς δρόµους φορτωµένα παιδιά του 
ΕΑΜ-ΕΛΑΣ που φωνάζανε συνθήµατα των οργανώσεών τους. Είδα και µια 
παρέλαση πιτσιρίκων µε ξύλινα τουφέκια, του «παιδικού µετώπου» του 
ΕΑΜ», γράφει ο συγγραφέας Γιώργος Θεοτοκάς για  τη «µεγάλη ηµέρα» 
(Γιώργος Θεοτοκάς,Τετράδια Ηµερολογίου, Αθήνα: Εστία). 



 
12 Οκτωβρίου 1944. Το τελευταίο τµήµα Γερµανών στρατιωτών καταθέτει 

στεφάνι στο µνηµείο του Αγνώστου Στρατιώτη λίγο πριν αποχωρήσει από την 
Αθήνα. Γενικά Αρχεία του Κράτους – Κεντρική Υπηρεσία – Βασίλης 

Τσακιράκης. 

Ο Κώστας Παράσχος, δηµοσιογράφος, ένας από τους εκατοντάδες 
χιλιάδες Αθηναίους που συρρέουν στο κέντρο της πόλης, περιγράφει την 
πρωτόγνωρη εµπειρία που έζησε: 

«Μπήκα άθελά µου στο ρυθµό που επικρατούσε γύρω µου. Τι κάναµε δηλαδή; 
Μα απλό πράγµα: χαιρόµαστε και δεν ξέραµε πώς να εκφράσουµε τον 
ενθουσιασµό µας […] Τώρα µας ενδιέφερε να ζήσουµε τη µεγάλη µέρα» 
(Κώστας Παράσχος, Η απελευθέρωση, Αθήνα: Ερµής 1983) 

«Σε κάθε γωνιά βουίζουν τα χωνιά (…).  Ανεβασµένοι στ” αυτοκίνητα ρίχνουν οι 
ΕΑΜίτες τα συνθήµατα που τ” αρπάζει µε µια φωνή ο κόσµος και τα κάνει βουή 
και σάλπισµα για να φτάσουν απ” άκρη σ” άκρη της Ελλάδας: Κανένα άσυλο 
στους προδότες! Λευτεριά- Λαοκρατία!», διαβάζουµε στην ανταπόκριση 
του Ριζοσπάστη που κυκλοφορεί ύστερα από 8 χρόνια ελεύθερα πλέον στο 
κέντρο της πρωτεύουσας (Ριζοσπάστης, 13 Οκτωβρίου 1944). Για τα µέλη των 
αντιστασιακών οργανώσεων, η Απελευθέρωση αποτελεί µια πρωτόγνωρη 
εµπειρία καθώς έβγαιναν από µια µακρόχρονη περίοδο διώξεων και 
παρανοµίας. 



 
Παρέλαση τµήµατος του Προτύπου Τάγµατος Καισαριανής του ΕΛΑΣ στην 

κεντρική λεωφόρο της Καισαριανής· αποδίδουν τιµές στον στρατιωτικό διοικητή 
του ΕΛΑΣ, στρατηγό Στέφανου Σαράφη. Γενικά Αρχεία του Κράτους – Κεντρική 

Υπηρεσία – Βασίλης Τσακιράκης. 

Τη 12η Οκτωβρίου κυριαρχούν οι αυθόρµητες εκδηλώσεις του αθηναϊκού 
λαού για την απελευθέρωση της πόλης. Σε όλη τη διάρκεια των 
πανηγυρισµών επικρατεί  απόλυτη τάξη σε αντίθεση µε ότι συνέβη σε πολλές 
ευρωπαϊκές πρωτεύουσες.  Διασκεδάζοντας τους φόβους των πολιτικών του 
αντιπάλων για «λουτρό αίµατος» και παρά τη διάχυτη επιθυµία για εκδίκηση 
απέναντι στους συνεργάτες των κατακτητών, η ηγεσία του ΕΑΜ τήρησε τις 
υποχρεώσεις της απέναντι στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας 
τιθασεύοντας τη µεγάλη δύναµή του κινήµατος. 

Το Α΄ Σώµα Στρατού του ΕΛΑΣ στην Αθήνα παρόλο που θα µπορούσε να 
προχωρήσει σε κατάληψη του συνόλου της πόλης, καθώς απουσίαζε µια 
οργανωµένη επαρκής ένοπλη δύναµη, όχι µόνο πρωτοστάτησε στην 
τήρηση της τάξης αλλά περιφρούρησε και προστάτευσε τις υποδοµές της 
Αθήνας και του Πειραιά. Τµήµατα µηχανικού του ΕΛΑΣ έκοψαν τα σύρµατα 
των υπονοµεύσεων στο αεροδρόµιο του Ελληνικού (Χασανίου), στο φράγµα 
του Μαραθώνα ενώ δυνάµεις της ΙΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ Αττικής 
συγκρούστηκαν µε τους υποχωρούντες Γερµανούς στο Κακοσάλεσι (Β. 
Μπαρτζιώτας, Η Εθνική Αντίσταση στην αδούλωτη Αθήνα, Αθήνα: Σύγχρονη 
Εποχή 1984) 

Ο Βρετανός συνταγµατάρχης της SOE, Ρ. Σέπαρντ, σύνδεσµος του 
Στρατιωτικού Διοικητή µε το Βρετανικό Στρατηγείο, ο οποίος επισκέφθηκε το 
βράδυ της 12ης Οκτωβρίου τις συνοικίες της πόλης και τις περιοχές που έλεγχε 
το ΕΑΜ, διαπίστωσε απόλυτη ησυχία παντού, ενώ ο ΕΛΑΣ και άλλες 



οργανώσεις περιπολούσαν µε πειθαρχία στους σχεδόν έρηµους 
δρόµους (Χρονολόγιο γεγονότων 1940-1944. Από τα έγγραφα του βρετανικού 
υπουργείου των εξωτερικών Foreign Office 371 Τόµος Β 1944, Αθήνα: 
Ακαδηµία Αθηνών 2004). 

Την ίδια ηµέρα µονάδα Βρετανών αλεξιπτωτιστών ρίπτεται στα Μέγαρα. Η 
µονάδα αυτή από κοινού µε τη Βρετανική Ταξιαρχία, που θα αφιχθεί στις 14 
Οκτωβρίου, θα κινηθεί προς την Αθήνα µαζί µε τις άλλες βρετανικές µονάδες 
της επιχείρησης ΜΑΝΝΑ οι οποίες θα αρχίσουν να φτάνουν στις 15 του µηνός. 

Η  απελευθέρωση της Ελλάδας έθετε στο επίκεντρο το ζήτηµα της δοµής 
της µεταπολεµικής εξουσίας. Η Αντίσταση κατά των αρχών κατοχής είχε 
αναδείξει νέες κοινωνικές και πολιτικές δυνάµεις οι οποίες µε προεξάρχον το 
ΕΑΜ ασκούσαν εξουσία σε εκτεταµένες περιοχές της ορεινής Ελλάδας. 
Επιπρόσθετα, διέθεταν αξιόµαχο στρατό, τον ΕΛΑΣ, το δεύτερο µεγαλύτερο 
αντάρτικο στρατό στην Ευρώπη, ο οποίος είχε επιδείξει σηµαντικές επιτυχίες 
εναντίον των στρατευµάτων Κατοχής. Το ΕΑΜ, λαµβάνοντας υπόψη του τη 
διεθνή συγκυρία, παράλληλα µε τη δηµιουργία της Κυβέρνησης του Βουνού 
υπέγραψε το Εθνικό Συµβόλαιο του Λιβάνου (20 Μαΐου 1944), προσχώρησε 
στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας υπό τον Γ. Παπανδρέου (2 Σεπτεµβρίου 
1944) και στην Καζέρτα συµφώνησε στην υπαγωγή των αντάρτικων δυνάµεων 
στη συµµαχική διοίκηση (26 Σεπτεµβρίου 1944). 

Ο παλαιός πολιτικός κόσµος, συσπειρωµένος γύρω από την εξόριστη 
ελληνική κυβέρνηση του Καΐρου σχεδίαζε την επιστροφή του στην 
πολιτική σκηνή. Μία επιστροφή η οποία θα στηρίζονταν στη βρετανική 
διπλωµατία και στα βρετανικά όπλα. Η επιχείρηση  ΜΑΝΝΑ προέβλεπε την 
απόβαση βρετανικών στρατευµάτων στην Ελλάδα αµέσως µετά την 
υποχώρηση των Γερµανών µε επίκληση την «τήρηση του νόµου και της τάξης» 
αλλά κατ’ ουσία για την εξασφάλιση του πολιτικού ελέγχου. 

Στη χώρα παρέµεναν και τα Τάγµατα Ασφαλείας, στρατιωτικά σώµατα τα 
οποία οργανώθηκαν από τις δοσιλογικές κυβερνήσεις και εξοπλίστηκαν από 
τους Γερµανούς και τα οποία επανειληµµένως είχαν καταδικάσει η εξόριστη 
ελληνική κυβέρνηση και οι Βρετανοί. 

 



Οι τελευταίες γερµανικές ωµότητες 

 

Οι τελευταίες ηµέρες της Κατοχής δεν ήταν αναίµακτες. Με στοχευµένες 
επιθέσεις δύο µέρες πριν την υποχώρησή τους Γερµανοί και Τάγµατα 
Ασφαλείας εκτέλεσαν 47 άτοµα και πυρπόλησαν 400 σπίτια στο Κορωπί, στο 
δρόµο προς την πρωτεύουσα από τα ανατολικά παράλια της Αττικής, από 
όπου οι Βρετανοί προωθούσαν οπλισµό στον Στρατιωτικό Διοικητή Αττικής Π. 
Σπηλιωτόπουλο, για την ενίσχυση της Αστυνοµίας και της Χωροφυλακής αλλά 
και των αντικοµµουνιστικών οργανώσεων, όπως η Χ. Την παραµονή της 
Απελευθέρωσης Γερµανοί επιτέθηκαν στην προσφυγική Καισαριανή, 
προπύργιο του ΕΑΜ, δολοφονώντας µε απαγχονισµό τους αγωνιστές που 
συνέλαβαν.. 

 
Σκοπευτήριο Καισαριανής. Κατάθεση στεφάνου από τον στρατιωτικό διοικητή 

του ΕΛΑΣ, στρατηγό Στέφανο Σαράφη, στη µνήµη των εκτελεσµένων 
αντιστασιακών από τις δυνάµεις Κατοχής. Κατά τη διάρκεια της Κατοχής 
εκτελέστηκαν στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής 645 αντιστασιακοί, Γενικά 

Αρχεία του Κράτους – Κεντρική Υπηρεσία – Βασίλης Τσακιράκης. 

Ακόµα και την ίδια στιγµή που χιλιάδες άτοµα γιόρταζαν την 
Απελευθέρωση οι Γερµανοί προσπάθησαν να υπονοµεύσουν και να 
καταστρέψουν βιοµηχανικές υποδοµές γύρω από την Αθήνα. Η 
σηµαντικότερη απόπειρα έγινε στον Πειραιά στις λιµενικές εγκαταστάσεις της 
Ηλεκτρικής Εταιρείας. Η «Μάχη της Ηλεκτρικής» που έδωσε ο ΕΛΑΣ έσωσε 
το εργοστάσιο από την καταστροφή, η οποία θα βύθιζε για µήνες την 
περιοχή της πρωτεύουσας στο σκοτάδι και διαφύλαξε το αγαθό του 
ηλεκτρισµού για τους κατοίκους της. Το λιµάνι του Πειραιά δε γλίτωσε ωστόσο 



την «υπογραφή του κτήνους» (Ελευθερία, 14 Οκτωβρίου 1944).  «Την 5.30 
απογευµατινήν της 12ης Οκτωβρίου ήρχισαν αι τροµακτικαί ανατινάξεις και 
εξηκολούθησαν µέχρι νυκτός. Κόπος και µόχθος γενεών κατεστρέφετο», γράφει 
ο Θεµιστοκλής Τσάτσος (Θεµιστοκλής Τσάτσος, Αι παραµοναί της 
Απελευθερώσεως (1944), Αθήνα: Ίκαρος 1973). Η πρακτική της «καµένης γης» 
θα συνεχιστεί σε όλες τις πόλεις από τις οποίες υποχώρησαν οι Γερµανοί. 

 
Καταστροφές των Γερµανών στο λιµάνι του Πειραιά λίγο πριν την αποχώρησή 
τους, Γενικά Αρχεία του Κράτους – Κεντρική Υπηρεσία – Βασίλης Τσακιράκης. 

  

Με την πλήρη αποχώρηση των Γερµανών εγκαταστάθηκε στην Αθήνα 
τριµελές κλιµάκιο της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας από τους 
υπουργούς Φ. Μανουηλίδη, Γ. Ζεύγο και Θ. Τσάτσο για να αναλάβει την 
εξουσία των απελευθερωµένων περιοχών ενώ η Αστυνοµία, που τελούσε υπό 
τις διαταγές του Άγγελου Έβερτ, συνέλαβε τον τελευταίο κατοχικό 
πρωθυπουργό Ι. Ράλλη ο οποίος είχε παραµείνει στην Μητρόπολη καθ’ όλη τη 
διάρκεια της 12ης Οκτωβρίου. Την ίδια τύχη είχε και ο πρώτος δωσίλογος 
πρωθυπουργός Γ. Τσολάκογλου και οι υπουργοί της κυβέρνησής του αλλά και 
διευθυντές εφηµερίδων που είχαν συνεργαστεί ανοιχτά µε τους Γερµανούς 
(Ελευθερία, 13 Οκτωβρίου 1944). 

Οι τρεις υπουργοί της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας ύστερα από 
δοξολογία στη Μητρόπολη της Αθήνας απηύθυναν οµιλία στο πλήθος 
που είχε κατακλύσει την πλατεία Συντάγµατος. Ακολούθησε είσοδος στην 
πόλη και παρέλαση 700 Βρετανών καταδροµέων και 400 Ιερολοχιτών. Τα 



τµήµατα αυτά κατέληξαν στην πλατεία Συντάγµατος όπου τα επιθεώρησε ο 
διορισµένος από την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας Στρατιωτικός Διοικητής 
Αττικής Π. Σπηλιωτόπουλος και κατέθεσαν στεφάνι στον Άγνωστο Στρατιώτη. 
«Στην πόλη επικρατεί τεράστιος ενθουσιασµός», σηµείωναν τα τηλεγραφήµατα 
που έστελναν οι βρετανοί σύνδεσµοι. 

Την επόµενη της Απελευθέρωσης τους αυθόρµητους πανηγυρισµούς του 
αθηναϊκού λαού διαδέχθηκαν διαδηλώσεις των οργανώσεων µε έντονα 
συµβολικά στοιχεία.  Στις 13 και τις 14 Οκτωβρίου το ΕΑΜ κατέβασε 
συντεταγµένα τις δυνάµεις του στο κέντρο της Αθήνας µε συνθήµατα υπέρ 
των Συµµάχων, της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και της Λαοκρατίας. 

 
Διαδηλωτές της Απελευθέρωσης διασχίζουν τη συµβολή των οδών 

Πανεπιστηµίου και Πεσµατζόγλου, Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας 

Στις 15 Οκτωβρίου ήταν η σειρά του αστικού κόσµου και των «εθνικών» 
οργανώσεων να κάνουν επίδειξη των δυνάµεών τους. «Ήταν µια 
αριθµητική αναµέτρηση, µια απόδειξη και προς τους συµµάχους ότι δεν ήταν 
µόνο το ΕΑΜ που είχε το λαό» (Αναστάσης Πεπονής, Προσωπική Μαρτυρία, 
Αθήνα, Προσκήνιο 2001, σ. 145). Στη διαδήλωση στην οποία συµµετείχαν ο 
ΕΔΕΣ, η ΠΕΑΝ, το Εθνικό Κοµιτάτο, η Ιερά Ταξιαρχία, η οργάνωση Χ και άλλες 
οργανώσεις, κυριάρχησε συνθηµατολογία µε αιτήµατα για εδαφικές αξιώσεις 
της Ελλάδας και τιµωρία των Βουλγάρων για εγκλήµατα που διέπραξαν στη 
Θράκη και στην Ανατολική Μακεδονία (εφ. Ελευθερία, 16 Οκτωβρίου 1944). 



 
Διαδηλώση ΕΔΕΣ στην Αθήνα τις µέρες της Απελευθέρωσης µε πλακάτ υπέρ 
Πλαστήρα και Ζέρβα, εκδ. Δηµήτρης Παπαδήµος. Ταξιδιώτης φωτογράφος. 

1943-1980, ΜΙΕΤ 

Η δηµόσια και µαζική αυτή έκφραση της διαφοροποίησης προανήγγειλε το 
χαρακτήρα της ταξικής σύγκρουσης που θα ακολουθούσε. «Έφτανε ένα σπίρτο 
για να πάρει η Αθήνα φωτιά σαν ένα δοχείο µπενζίνα», παρατηρούσε ο 
Θεοτοκάς (Γ. Θεοτοκάς, Τετράδια Ηµερολογίου, Αθήνα: Εστία). 

Την ίδια ηµέρα και ώρα διεξαγωγής της διαδήλωσης των «εθνικών» 
οργανώσεων, συνεργάτες των Γερµανών που διέµεναν υπό περιορισµό αλλά 
ένοπλοι σε ξενοδοχεία της Οµόνοιας πυροβόλησαν εναντίον παράλληλης 
ΕΑΜικής διαδήλωσης σκοτώνοντας επτά και τραυµατίζοντας δεκάδες. 
«Αφορµή των φονικών επεισοδίων προήλθε από τους εις το ξενοδοχείον 
«Ερµής» εγκατεστηµένους οπαδούς του αρχηγού ΕΑΣΑΔ [Εθνικός Αγροτικός 
Σύνδεσµος Αντικοµµουνιστικής Δράσης] Τάκη Μακεδόνος. Ωσαύτως αφορµή 
υπήρξεν και η προκλητική στάσις άλλων οµάδων εγκατεστηµένων εις τα 
ξενοδοχεία «Εθνικόν» και Πάνθεον». Κατά τας παρασχεθείσας πληροφορίας οι 
άνδρες του Τάκη Μακεδόνος ήρχισαν πυροβολούντες εναντίον αυτοκινήτου του 
οποίου επέβαινον διαδηλωταί του ΕΑΜ», σηµειώνει η Ελευθερία (16 
Οκτωβρίου 1944). 



 
Πλακάτ του ΕΑΜ που προβάλει το αίτηµα για την τιµωρία όσων συνεργάστηκαν 
µε τους κατακτητές, Γενικά Αρχεία του Κράτους – Κεντρική Υπηρεσία – Βασίλης 

Τσακιράκης 

Το ΕΑΜ δεν απάντησε στην πρόκληση, τηρώντας τις δεσµεύσεις που 
είχε αναλάβει απέναντι στην Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Με δεδοµένη 
την πολιτική του κυριαρχία σε ολόκληρη την πρωτεύουσα αλλά και τη 
στρατιωτική κυριαρχία στο µεγαλύτερο µέρος της χώρας επιδίωκε να 
κεφαλοποιήσει σε πολιτικό επίπεδο αυτή του την επικράτησή. 

 

Η άφιξη της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας – Ο Λόγος της Απελευθέρωσης 

 

Η επίσηµη άφιξη της Ελληνικής Κυβέρνησης υπό τον Γ. Παπανδρέου, 
στην οποία το ΕΑΜ συµµετείχε µε έξι υπουργούς, έγινε το πρωί της 
Τετάρτης 18 Οκτωβρίου 1944.  Στην υποδοχή της βρέθηκε το σύνολο του 
αθηναϊκού λαού και τα µέλη της κυβέρνησης µε επικεφαλής τον Γεώργιο 
Παπανδρέου έγιναν δεκτά µε επευφηµίες και   ενθουσιασµό. 



 
18 Οκτωβρίου 1944. Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου κατά την πρώτη 
ελεύθερη έπαρση της ελληνικής σηµαίας στην Ακρόπολη, Γενικά Αρχεία του 

Κράτους – Κεντρική Υπηρεσία – Βασίλης Τσακιράκης 

Την κυβέρνηση συνόδευε ο Βρετανός πρεσβευτής R. Leeper και ο 
αντιστράτηγος R. Scobie, αρχηγός των Συµµαχικών Δυνάµεων στην 
Ελλάδα, υπό τις διαταγές του οποίου έχουν υπαχθεί ο ΕΔΕΣ και ο ΕΛΑΣ 
µε βάση τη Συµφωνία της Καζέρτας.  Η βρετανική παρουσία αποτελούσε µια 
διαρκή επισήµανση του ρόλου των Βρετανών στις εξελίξεις στην Ελλάδα και 
συνιστούσε εγγύηση του νόµου και της τάξης για τους αστούς πολιτικούς. Η 
επιστροφή των τελευταίων στο θώκο της εξουσίας περνούσε µέσα από τη 
βρετανική διπλωµατία και τα βρετανικά όπλα.  (Π. Παπαστράτης, «Από την 
Απελευθέρωση στο Δεκέµβρη», στο Οι 150 µέρες που συγκλόνισαν την 
Ελλάδα. Απελευθέρωση – Δεκεµβριανά – Βάρκιζα, ένθετο εφηµ. Επενδυτή, 
σειρά Ιστορικό Αρχείο, Φεβρουάριος 2013) 

Σύµφωνα µε το πρόγραµµα της ηµέρας, αρχικά ο Παπανδρέου και µέλη της 
Κυβέρνησης κατευθύνθηκαν στην Ακρόπολη, όπου ύψωσαν την ελληνική 
σηµαία την οποία µετέφεραν κορίτσια του Λυκείου Ελληνίδων µε την συνοδεία 
ευζώνων και αντιστασιακών. Τιµητικά αγήµατα του Ιερού Λόχου και του ΕΛΑΣ 
παρουσίασαν όπλα. Αµέσως µετά τη δοξολογία στη Μητρόπολη, στην οποία 
χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος και µελλοντικός Αντιβασιλέας Δαµασκηνός, ο 
Παπανδρέου εκφώνησε στην Πλατεία Συντάγµατος τον «Λόγο της 
Απελευθέρωσης». 

«Ποτέ δεν είχα δει την πλατεία σε τέτοιο σηµείο πληµυρισµένη από λαό. Το 
δάσος οι σηµαίες κι οι πινακίδες συνθέτανε µιαν εικόνα παρδαλή και ζωηρή, 
πολύ αλλιώτικη από το θέαµα των παλαιών αθηναϊκών συλλαλητηρίων, όπου 



έβλεπε κανείς µονάχα ένα γκρίζο πλήθος», γράφει στο ηµερολόγιό του ο 
Θεοτοκάς. 

Την ατµόσφαιρα της συγκέντρωσης περιγράφει γλαφυρά ο Θεµιστοκλής 
Τσάτσος αυτόπτης µάρτυς και Υπουργός Δικαιοσύνης τότε: «…Η ερυθρά 
σηµαία και τα λάβαρα µε το σφυροδρέπανον εκυριάρχουν από άκρου εις άκρον. 
Ο Εθνικός ύµνος η εν οιονδήποτε Εθνικό άσµα δεν ηκούοντο. Μόνον η 
«Λαοκρατία». Θέσις δια µιαν έστω εθνικήν οργάνωσιν εις την Πλατείαν του 
Συντάγµατος δεν υπήρχε. Μόνον Εαµικές οργανώσεις ηδυνήθησαν να 
καταλάβουν θέσιν επί της πλατείας. Γύρω γύρω µόνον, όπου είχον µαζευτεί 
όσοι δεν ενθουσιάζοντο ανά τετράδας ηκούετο η φωνή «Μεγάλη Ελλάδα»!». (Θ. 
Τσάτσος Αι παραµοναί της Απελευθερώσεως (1944), Αθήνα: Ίκαρος 1973). 

 
18 Οκτωβρίου 1944. Πλήθος κόσµου έχει κατακλύσει το κτήριο της Βουλής των 
Ελλήνων για να παρακολουθήσει την κατάθεση στεφάνου στο Μνηµείο του 
Αγνώστου Στρατιώτη από τον πρωθυπουργό της Απελευθέρωσης Γεώργιο 

Παπανδρέου, Αρχείο ΕΡΤ – Πέτρος Πουλίδης 

Απόσπασµα από τον Λόγο του πρωθυπουργού Γεωργίου Παπανδρέου για την 
Απελευθέρωση, Αρχείο ΕΡΤ: 

Στο λόγο του ο πρωθυπουργός επισήµανε την αναγκαιότητα διατήρησης της 
Εθνικής Ενότητας έως τη διεξαγωγή των εκλογών, την εθνική ολοκλήρωση και 
την ανασύνταξη των ενόπλων δυνάµεων και των σωµάτων ασφαλείας. 
Παράλληλα επιβεβαίωσε µε έµφαση την απόφαση να τιµωρηθούν οι προδότες 
της πατρίδας και οι εκµεταλλευτές της δυστυχίας του λαού διαβεβαιώνοντας ότι 
«Η Εθνική Νέµεσις θα είναι αδυσώπητος». Απευθυνόµενος σε ένα κοινό το 
οποίο συνεχώς τον διέκοπτε µε τα συνθήµατα «Λαοκρατία» και «Εθνική 



Νέµεση», δε δίστασε να εκφωνήσει εκτός κειµένου την περίφηµη φράση 
«πιστεύοµεν εις την Λαοκρατίαν». 

Η Απελευθέρωση εύρισκε την Ελλάδα οικονοµικά κατεστραµµένη και 
πολιτικά διχασµένη. Παρόλο που οι ανθρώπινες απώλειες και οι υλικές 
ζηµιές που υπέστη η Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσµιο Πόλεµο δεν έχουν 
επιβεβαιωθεί µε ικανοποιητική ακρίβεια, εκθέσεις ελληνικών κρατικών φορέων 
και διεθνών οργανισµών που συντάχθηκαν αµέσως µετά το τέλος του πολέµου 
καταγράφουν βαριές καταστροφές.   Η Ελλάδα απώλεσε περίπου το 10% του 
συνολικού πληθυσµού της (που τότε ανέρχονταν σε 7,3 εκατοµµύρια) εξαιτίας 
της πείνας, των κακουχιών, των βοµβαρδισµών, των πολεµικών συγκρούσεων 
και των εκτελέσεων ενώ 880.000 έµειναν ανάπηροι χωρίς να µπορούν να 
εργαστούν (έκθεση Αθ. Σµπαρούνη).  Οι Ισραηλιτικές Κοινότητες της Ελλάδας 
αποδεκατίστηκαν, καθώς η πλειοψηφία των µελών τους δολοφονήθηκε στα 
στρατόπεδα θανάτου. Οι απώλειες έφτασαν το 87% του προπολεµικού 
εβραϊκού πληθυσµού της Ελλάδος, από τα υψηλότερα ποσοστά της Ευρώπης. 

Σε εφαρµογή της πολιτικής των τυφλών αντιποίνων και της «συλλογικής 
ευθύνης» του άµαχου πληθυσµού οι κατακτητές έκαψαν 1.170 χωριά, τα 
περισσότερα στην Ήπειρο. Η αγροτική και η βιοµηχανική παραγωγή 
γνώρισαν δραµατική πτώση. Ολική ήταν η καταστροφή του σιδηροδροµικού και 
οδικού δικτύου, του Ισθµού της Κορίνθου, των εγκαταστάσεων του πλήρως 
εκσυγχρονισµένου λιµανιού του Πειραιά και των αεροδροµίων. Το 75% του 
εµπορικού στόλου που προπολεµικά ήταν ο ένατος µεγαλύτερος σε 
χωρητικότητα, και το ¼ των οικοδοµών, περίπου 1.500.000  σπίτια, 
καταστράφηκαν. Ατελείωτος ο κατάλογος µε τις καταστροφές στο 
τηλεπικοινωνιακό δίκτυο, στις βιοµηχανίες, στις επιχειρήσεις, στις υποδοµές 
που εξαρθρώθηκαν (Έκθεση Κ. Α. Δοξιάδη για Υπουργείο Δηµοσίων Έργων, 
1946). 



 
Χάρτης του Πειραιά µε επισηµάνσεις των περιοχών και του βαθµού των 

καταστροφών που προκάλεσαν οι Γερµανοί. Υφυπουργείο Ανοικοδοµήσεως – 



Κ. Α. Δοξιάδης (επιµ.), Αι θυσίαι της Ελλάδος στο Δεύτερο Παγκόσµιο Πόλεµο, 
Αθήνα 1946, Γενικά Αρχεία του Κράτους – Κεντρική Υπηρεσία 

Ο συνδυασµός Κατοχής και πολέµου στέρησε από την κατεχόµενη 
οικονοµία τα µέσα για τη συντήρηση και την αναπαραγωγή της και 
προσέδωσε στον σφετερισµό των παραγωγικών πόρων και των αγαθών 
της κατεχόµενης χώρας καταστροφικές διαστάσεις. Η Ελλάδα 
αναγκάστηκε να πληρώσει τόσο για τη στρατιωτική της Κατοχή όσο και για την 
εκπλήρωση στρατιωτικών σχεδίων του Άξονα στην Ανατολική Μεσόγειο. Μόνο 
το 1941-42 εκτιµήθηκε ότι τα έξοδα Κατοχής ανέρχονταν στο ισοδύναµο του 
113,7% του εθνικού εισοδήµατος (Έκθεση Αθ. Σµπαρούνη). Καθώς οι δαπάνες 
Κατοχής ολοένα αυξάνονταν για να λάβουν εν τέλει τροµακτικές διαστάσεις τα 
ελλείµµατα του προϋπολογισµού αυξήθηκαν σε τροµακτικά επίπεδα : από 4% 
το 1938-9 σε 71% το 1941-2 και σε 93% το 1943-44 (Εκθέσεις της Τράπεζας 
της Ελλάδος) . 

«Ένας νέος κόσµος θα υψωθεί από τα ερείπια» υποσχέθηκε ο Παπανδρέου 
στο Λόγο της Απελευθέρωσης. Αντί όµως να ξηµερώσει ένας «νέος κόσµος» 
τον οποίο οραµατίστηκαν και για τον οποίο αγωνίστηκαν όλοι όσοι 
αντιστάθηκαν στους κατακτητές και τους συνεργάτες τους, αυτό που περίµενε 
τον ελληνικό λαό ήταν νέα ερείπια. 

 

 

 

ΠΗΓΗ: Αναδηµοσίευση από freeathens44.org / Ιστορική επιµέλεια: Βασιλική 
Λάζου, Γιάννης Σκαλιδάκης, Μενέλαος Χαραλαµπίδης 
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