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ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΔΟΣΗ ΑΥΤΗΣ 
ΤΗΣ ΜΠΡΟΣΟΥΡΑΣ

Στις 27 του Σεπτέμβρη του 1991 κλείνουν 50 χρόνια 
από την ημέρα που ιδρύθηκε (27.9.1941) το Εθνικό Απε
λευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ).

Μ’ αυτή την ευκαιρία φέρνουμε στη δημοσιότητα ένα 
ιστορικό ντοκουμέντο - μια μικρή μπροσούρα - που κυ
κλοφόρησε το 1945, ο 6ος Τομέας του ΕΑΜ των Ανατο
λικών Συνοικιών της Αθήνας. Σ’ αυτόν τον τομέα περιλαμ
βάνονταν οι συνοικίες της Αθήνας: από Ζωγράφου, Ιλίσ- 
σια, Καισαριανή, Παγκράτι, Βύρωνα, Ν. Ελβετία, Υμηττό, 
Ν. Κόσμο μέχρι τη Δάφνη και τον Άγιο Δημήτρη (παλιά 
Δουργούτι). Αυτή η μπροσούρα κυκλοφόρησε για τα 4 
χρόνια από την ίδρυση του ΕΑΜ.

Οι αναγνώστες θα διαβάσουν σ’ αυτή την μπροσούρα 
άρθρα γραμμένα από γνωστά στελέχη της Εθνικής Αντί
στασης, που γράφουν για τον τιτάνιο αγώνα αυτών των 
συνοικιών ενάντια στους γερμανοϊταλούς καταχτητές και 
τους ντόπιους συνεργάτες τους, για τη λευτεριά και την 
ανεξαρτησία της πατρίδας. Θα διαβάσουν ακόμα διηγή
ματα και ποιήματα από εξέχοντες ποιητές και λογοτέχνες 
όπως η Μέλπω Αξιώτη και η Σοφία Μαυροειδή - Παπαδάκη 
που υμνούν τα κατορθώματα και τη θυσία των ηρωικών 
παιδιών της Καισαριανής, του Βύρωνα και του Υμηττού 
και άλλων, που έδωσαν τη ζωή τους για τα ιδανικά της 
ελευθερίας, της ανεξαρτησίας, της δημοκρατίας και του 
σοσιαλισμού. Θα διαβάσουν τέλος για το ρόλο των γυναι
κών σ’ αυτόν τον αγώνα, το ρόλο των νέων παιδιών της 



ΕΠΟΝ, που πάλευαν και για μόρφωση και για πολιτισμό, 
κάτω απ’ αυτές τις δύσκολες συνθήκες της σκλαβιάς.

Γι’ αυτό και δεν θα πρέπει να μείνει κάτοικος που πατάει 
αυτή την αιματοποτισμένη γη, χωρίς να διαβάσει αυτό το 
μικρό βιβλιαράκι. Ιδιαίτερα πρέπει να σκύψουν πάνω σ’ 
αυτό και να το μελετήσουν οι νέοι μας. Για να γνωρίσουν 
πόσο αίμα χύθηκε από τους παπούδες και γονείς τους, 
για να λευτερωθεί η βασανισμένη πατρίδα μας από το 
μίασμα του φασισμού και της βαρβαρότητας.

Γιώργος Τρικαλινός
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Ό 6ος τομέας, χωρίς να θέλει νά ξεχωρίσει τις θυσίες 

του καί τή πολύμορφη συμβολή του στό έθνικό Απελευθερω

τικό κίνημα, είναι περήφανος γιατί έδωσε τό τίμιο αίμα τών 

παιδιών του, σάν σπονδή στό Βωμό τής Λευτεριάς καί Εσω

τερικής Απολύτρωσης. Καί σέ ένδειξη αίώνιας εύγνωμοσύνης 

σέ Κείνους πουφυγαν Από κοντά μας, Αφιερώνει μ* εύλάβεια 

τό φτωχό αύτό σ9 έμφάνιση, Αλλά πλούσιο σέ ψυχικό παλμό, 

λεύκωμα.

ΠΩΙ ΦΤΙΑΧΤΗΚΕ ΤΟ ΤΕΥΧΟΙ ΤΟΥΤΟ 
ΝΑ ΤΙ ΚΑΝΕΙ Ο ΛΑΟΙ

"Υλη...........................
Μακέττα—Εξώφυλλου 
Μακέττα γενική 
Σελιδοποίηση—Επίβλεψη 
Φωτογραφίες . 
Σκίτσα..........................
Χαρτί..........................
Τυπογραφεία . 
Κλισσέ ...........................

‘Απ’ τή μέρα πού ρίχτηκε ή Ιδέα μέχρι τή κυκλο
φορία του μέρες 12.

προσφέρθηκε δωρεάν
» 
»
»
»
»

»
»
»

»
μέ πίστωση
» · »
» »

ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΑ

ΦΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ - ΚΩΣΤΑ ΜΙΧΑΑΑ
X. ΤΡΙΚΟΥΠΗ 1 - ΤΗΛ. 24-268



ΤΕΤΡΑΧΡΟΝΑ TOY EAM
Γιορτάζοντας τά τετράχρονα τού ΕΑΜ πρέπει ν’ άναπολήσουμε 

μέ ξεχωριστή Εθνική περηφάνεια τόνΈθνικοαπελευθερωτικό άγώνα 
τών ’Ανατολικών συνοικιών τής ’Αθήνας. ΤΗταν ένας άγώνας άφει- 
δώλευτος σέ αΤμα καί πρωτοπορειακός γιά δλη τήν Ελλάδα καί γιά 
όλους τούς σκλαβωμένους άπό τό χιτλεροφασισμό λαούς. Σ’ δλη 
τή διάρκεια τής σκλαβιάς οί άνατολικές συνοικίες πολεμούσαν καί 
πολλές φορές όλόκληρα 24ωρα πότε στό έργοστάσιο μέ τό σαμπο- 
τάζ καί τήν άπεργία, πότε στούς δρόμους μέ τή διαδήλωση καί πότε 
μέ τό όπλο στό χέρι στόν ΕΑΑΣ μέσα στούς δρόμους καί τά σπίτια 
τους.Στις συνοικίες αύτές χύθηκε τό πιό πολύ αΤμα τών ήρώων τής 
λευτεριάς πότε στό Σκοπευτήριο καί πότε στό πεδίο τής μάχης. Στις 
συνοικίες αύτές άντηχούσε ή φωνή τού τηλεβόα τής Λεύτερης Ελ
λάδας πού έκανε νά σκιρτάει κάθε πατριωτική ψυχή. Στις συνοικίες 
αύτές έφθασε νά μήν μπορεί νά κυκλοφορεί δ κατακτητής ή ό προ
δότης. ΤΗταν συνοικίες άνυπόταχτες—έγιναν κομμάτι λεύτερης ’Ελ
λάδας μέσα στή μύτη τού καταχτητή πού τό κρατούσε στήν έξουσία 
του μόνο δσες ώρες βάσταγε ή έπιδρομή χιλιάδων Χιτλεροφασιστών 
μαζύ μέ τά έλληνόφωνα όργανά τους.Αύτό άκριβώς Εϊταν μιά και
νούργια σελίδα τού παγκόσμιου άντιφασιστικού άγώνα καί ένα δί
δαγμα πού έδωσαν οί άνατολικές συνοικίες τής μαρτυρικής ’Αθή
νας σ’ όλες τις σκλαβωμένες πόλεις.

Σήμερα οί περήφανες καί άδούλωτες άνατολικές συνοικίες ύπο 
φέρουνε κάτω άπό τή φασιστική μανία τού μεταδεκεμβριανού Κρά 
τους. 'Όμως ό ήρωϊκός άγώνας τους στήν έποχή τής σκλαβιάς είναι 

' ή πιό άτράνταχτη έγγύηση δτι γρήγορα θά ξεπεράσουνε καί τή με- 
ταδεκεμβριανή δοκιμασία καί έπί κεφαλής τού ’Αθηναϊκού καί όλου 
τού έ? ληνικού Λαού, χέρι μέ χέρι μέ τούς άλλους λαούς θά τρα 
βήξουνε τό δρόμο τής Δημοκρατίας καί άναγέννησης.

’Αθήνα 19)9)45

Δ. ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ



6ΟΧ Τομέας

01 ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΧΤΟΝ ΕΟΝ ΙΚΟΛ ΠΕ A Ε ΥΟΕ ΡΠΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ

Του συναγ. ΒΑΙΙΛΗ ΑΡΑΘΥΜΟΥ

Έδώ καί τέσσερα χρόνια μιά φούχτα άπό έμπνευσμένους πατριώτες 
σάλπισαν στόν Ελληνικό λαό τό Εγερτήριο σάλπισμα τοΟ Έθνικοαπελευθε- 
ρωτικοΟ Αγώνα.

Στις 29 του Σεπτέμβρη, οτήν ’Αθήνα, Ιδρύθηκε τό Έθχικό ’Απελευθερω
τικό Μέτωπο: ΕΑΜ.

Άπό τά πέρατα τής σκλαβωμένης, μ’ άνυπόταχτης έλληνικής πατρίδασ, 
ή άπάντηση έφτασε όλοπρόθυμη καί φλογερή. Στήν άρχή μιά πρωτοπορεία. 
’Ύστερα όλος ό λαός. Κι* άνάμεσά του, πρώτος στούς πρώτους, ό έργαζό 
μένος καί βασανισμένος λαός τών άνατολικών συνοικιών τής Αδούλωτης ’Αθή
νας. τής πρωτεύουσας τής λευτεριάς.

‘Ο βάναυσος καί βάρβαρος καταχτητής βαδίζοντας πάνω σ’ ένα προ 
σχεδιασμένο σχέδιο έξόντωσης του Ελληνικού Λαού, σατανικά καταστρω- 
μένο, είχε Αρχίσει—λαίμαργη βδέλλα—ν’Απομυζά μέ σαδισμό τό. αϊμα τού Λαού.

ΟΙ άνθρωποι άρχισαν νά γίνονται ώχροί κι’ Αναιμικοί. Νά λιποθυμούν 
καί νά πεθαίνουν. Ό κίνδυνος εΐταν μεγάλος. Φοβερός I ’Έπρεπε κάτι νά γί
νει. Κάτι πού νά προλάβει τόν άφανισμό, τό χαμό.

Κι’ αύτό τό Κάτι εΥταν τό ΕΑΜ. Δειλά καί φοβισμένα στήν άρχή, θαρ
ρετά ύστερα, άρχισαν νά γράφονται τά πρώτα συνθήματα στούς τοίχους. 01 
πόρτες τών Υπουργείων χτυπήθηκαν έντονα. Στήν πόλη Ακούστηκαν οΐ πρώ
τες φωνές: «ψωμί I... Λευτεριά !...»

Τό κτήνος άρχισε ν’ Ανησυχεί. Ό έχθρός—τό ΕΑΜ—εΤναι παντού, γε
μίζει τά πάντα. Μά δέν φαινόταν πουθενά.

Στό βουνό Αντήχησε ή πρώτη ντουφεκιά. Ό Λαός Ανατρίχιασε άπό έλ- 
-πίδα. Ό κατακτητής Από φόβο. Ό ΕΛΑΣ εΐχε δημιουργηθεϊ.

Σιγά-διγά ό Αγώνας θέριεψε καί γιγάντωσε. Στις πόλεις τό αΐμα έβαψι 
τό λιθόστρωτο. Γέφυρες Ανατινάχτηκαν. Καράβια βούλιαξαν. Εφοδιοπομπές 
καταστράφηκαν. Αποθήκες μέ πυρομαχικά Ανοίχτηκαν κΓ Αδέιασαν. Τραίνα 
γεμάτα όμηρους έφευγαν γιά τά στρατόπεδα του θανάτου. Τά δέντρα τής 
Αθήνας καί τής Ελλάδας έγειραν άπό τό βάρος τών κρεμασμένων. Στό θυ 

σιαστήριο τής Λευτεριάς τά πτώματα σχημάτιζαν λόφους. Ματωμένος—κο 
προδομένος—μά Αλύγιστος, ό λαός, βάδιζε ν’ Ανταμώσει τή μέρα τής Λευτε
ριάς του.

Καί τήν Αντάμωσε...
* * *.

Στόν τιτάνειο αύτόν Αγώνα, τι Ίτρόσφερε ό λαός τών άνατολικών συνοι
κιών;

'Όλα!
Άπό τή πρώτη μέρα τής ίδρυσης τού ΕΑΜ οί πεινασμένοι δουλευτάδες 

αύτής τής θρυλικής περιοχής τέντωσαν τ’ αύτί τους στά ΕΑΜικά συνθήματα. 
Γοργά—γοργά δημιουργήθηκαν οΐ πρώτες ΕΑΜικές όμάδες. Ό δοξασμένος 
6ος τομέας τού ΕΑΜ γεννιώνταν. ’Άντρες, γυναίκες, γέροι καί παιδιά, μέρα 
μέ τή μέρα, πύκνωναν τις γραμμές του.

ΟΙ λίγοι έγιναν πολλοί.
’Άρχισαν οΐ κινητοποιήσεις.
Ό Αγώνας γινότανε πιό συστηματικός, πιο έντονος καί όργανωμένος. 

Πιό μαχητικός.
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01 καταχτητές κι’ οΐ ντόπιοι πράχτορές τους Ανησύχησαν. Ό λαός ζη
τούσε ψωμί. Μά ζητούσε καί κάτι άλλο : Λευτεριά!

Άπ* τή Καισαριανή, τό Βύρωνα, τό Παγκράτι καί τόν ‘Υμηττό. ’Από 
τή Γούβα, τόν Νέο Κόσμο, τό Κατσιπόδι καί τό Δουργούτι. ’Από τά Ακρινά 
Κουπόνια κι* άπό τόν Άη—Γιάννη οΐ μάζες Απειλητικά κατέβαιναν στό 
κέντρο τής ’Αθήνας.

Τά πολύχρωμα μπαϊράκια είχαν πάνω τους γραμμένα μαχητικά συνθή
ματα: «Καλύτερα μιάς ώρας έλεύθερη ζωή,..». Μικρά έμπρηστικά χαρτάκια 
σκίαζαν τόν ’Ήλιο καί σκέπαζαν τούς δρόμους. Κι* ό κόσμος άπληστος διά
βαζε: «Φωτιά καί τσεκούρι στούς προδότες», «θάνατος στούς φασίστες είσ· 
βολεϊς», «Λευτεριά».

Ό έκτος τομέας βρίσκεται στή πρωτοπορεία. Ή όργάνωσή του είναι 
πρώτη μέσα στήν ’Αθήνα. Γίνεται τό λύκνο καί τό έργαστήρι του Αγώνα. 
Τέσσερα τυπογραφεία κι’ Αμέτρητοι πολύγραφοι έχουν έγκατασταθεί στή 
περιοχή του. Καί κάθε μέρα ό τύπος έλπιδοφόρος καί μαχητικός, ξεχύνεται 
πρός τά πέρατα τών συνοικιών τού 6ου τομέα. Δώδεκα χιλιάδες είναι τά 
φύλλα τού παράνομου τύπου πού κυκλοφορούν στή βδομάδα καί πού γίνουνται 
ανάρπαστα. Πενήντα χιλιάδες σέ προκηρύξεις, τά τρίκ καί συνθήματα στό 
ίδιο διάστημα.

Καί κάθε μέρα οί γραμμές του πυκνόνουνται. Τά μέλη του ξεπερνούν 
τώρα τις σαράντα χιλιάδες. Τά νειάτα τρέχουν στήν ΕΠΟΝ πού Αγκαλιάζει 
δέκα έπτά χιλιάδες νέους, δλος δέ ό άλλος κόσμος προσφέρει τήν βοήθειά 
του στήν Εθνική ’Αλληλεγγύη πούναι όργανωμμένος. Δημιουργούται δέκα 
τέσσερες λαϊκές ’Επιτροπές καί κάπου έκατό άλλες μαζικές όργανώσεις. Ό 
κόσκος παίρνει πάνω του. Ή ζωογόνα έαμική αύρα φουσκώνει τά στήθεια. 
ΟΙ είδήσεις άπ' έξω δείχνουν πώς ό τροχός είχε γυρίσει. ΟΙ έλπίδες θεριεύ 
ουν. *Ο Αγώνας φουντώνει. *Ο έχθρός λυσσάει. Ή τρομοκρατία μεγαλώνει.

Συχαμένα καί βρώμικα καί βδελυρά κοινωνικά Αποβράσματα—οΐ γέρμα- 
νοτσολιάδες—πουλημμένοι γιά ένα κομμάτι ψωμί, τρέχουν νά βοηθήσουν τόν 
έχθρό πού κινδυνεύει. ΟΙ άνατολικές συνοικίες γίνονται ό καθημερινός 
τους στόχους. Στις 5 τ’ Απρίλη τό 1944 πέντε πατριώτες κρεμιούνται σέ 
Πιπεριές τής όδου Ξενίας, στή Στέγη Πατρίδας. Τό έγκλημά τους; Θέλησαν 
τή λευτεριά τής πατρίδας τους καί κρεμάστηκαν γΓ αύτήν. Ή ’Αθήνα, ή 
Ελλάδα, ό κόσμος δλος κλαίει. Τήν άλλη μέρα ό Λαογέννητος ΕΛΑΣ τού 
6ου τομέα παίρνει τήν έκδίκησή του. Σέ άνοιχτή έπίθεση ενάντια στόν έχθρό 
καί τά δργανά του, στό μέρος τού μυσσρού έγκλήματος σκοτώνει δεκσε νιά 
καί τραυματίζει τριανταπέντε φασίστες καί προδότες.

Αυτή ήταν ή Αρχή,
’Από τότε οι μάχες διαδέχονται ή μιά τήν άλλη. Τό πολυβόλο δέν στα

ματάει...
Σαρανταεννιά φορές γερμανοί, τσολιάδες καί μπουραντάδες Αποπειρά- 

θηκαν νά πατήσουν τό λεύτερο χώμα τών Ανατολικών συνοικιών. Κι* άλλες 
τόσες φορές τά σχέδιά τους ματαιώθηκαν.

Χίλιοι καί πάνω νεκροί είναι τό τίμημα τού θράσους τους.
’Απώλειες τού ΕΛΑΣ πενήντα λεβέντες, τό άνθος ένός Λαού πού 

έζησε μέσα σ’ Ανήλιαγα καί ταπεινά φτωχόσπιτα, μαρτυρούν τούς άγώνες 
τους. ΚΓ άνάμεσά τους Αξέχαστοι θά μείνουν στή μνήμη μας ό ’Απόλλωνος, 
ό Αύγέρης, ό Κιακμενίδης, ό Φολτόπουλος, ό θρυλικός Μαύρος (Μαρτάκης), 
ό Άρης, τό Αετόπουλο Μπέμπος, οί έφτά τής Καισσριανής, ό Κασσιμάτης, 
ό Βαρουτίδης, ό Βαχράμ, ό Άλεβίζος, ό Δαβερώνης καί τόσοι άλλοι...

Ή μέρα τής Λευτεριάς, ή δώδεκα τού Όκτώβρη, βρήκε τόν Ασύγκριτο 
Λαό τών ’Ανατολικών συνοικιών όρθιο στό πόστο του. Καί τόν ΕΛΑΣ μέ τΙς 
πέντε χιλιάδες μέλη του στις πρώτες γραμμές.

Γιά μιά στιγμή ό κόσμος νόμισε πώς θάνασάνει. Πώς θά ζήσει πιά λεύ
τερος κΓ άνέγνιαστος. Πώς θάφίσει τό ντουφέκι γιά νά πάρει τό σφυρί.

Μά γελάστηκε.
01 δόλιες καί ύπουλες δυνάμεις τής Αντίδρασης, βοηθούμενες άπό πανί

σχυρους ξένους προστάτες, βυσσοδομούσαν. 01 προδότες ξεθάρρεψαν καί σή
κωσαν κεφάλι.
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Καί μιά μέρα, μιόν άξέχαστη μέρα, στις τρεις του Δεκέμβρη τού 1944, 
ξαναχτύπησαν. Δεκάδες πέφτουν τά κουφάρια. Ό λαός, άοπλος καί ξαφνια
σμένος, κοντοστέκεται. Μά, σέ λίγο, περιμαζεύει τούς νεκρούς του καί πάλι 
όρμάει, Καί σπάζει τις γραμμές τών δολοφόνων. Καί κυριεύει τήν πόλη.

‘Όμως έκεϊνοι κρυμμένοι πίσω άπό τούς ξένους προστάτες τους, ξανα
χτυπάνε. Ό λαός παίρνει τά όπλα. Καί ή μάχη άρχίζει.

Πάλι ό Λαός τών Ανατολικών συνοικιών βρίσκεται στήν πρώτη γραμ
μή. Ή ντροπιασμένη χωροφυλακή, οί «δοξασμένοι πολεμιστές του Ρ(μινι»_καί 
τά στρατεύματα του Τσώρτσιλ χτυπούν άπό πέντε σημεία μέ λύσσα, Ξένα 
άεροπλάνα, κανόνια καί τάνκς, ύποοτηρίζουν τήν έπίθεοή τους Μά ή Και- 
σαριανή, ό Βύρωνας, τό Παγκράτι, δλες οί άλλες συνοικίες δέν λυγίζουν. 
Κρατούν γερά. Είκοσι έξη μέρες οι έπιθέσεις στρέφουνται μ’ άφάντασιη 
άγριότητα πάνω στις ήρωϊκές συνοικίες. Μά τά πρωτόγονα ντουφέκια, ντρο
πιάζουν τά μοντέρνα σύνεργα τής καταστροφής.

Όμως αύτό δέ μπορούσε νά κρατίσει γιά πάντα. ‘Η άντοχή έχε; δρια. 
Κι’ δταν οί ρουκέτες καί οί όλμοι καί τά κανόνια του στόλου καί οί φάλαγ- 
κες τών τάνκς γκρεμίζουν καί ρημάζουν τά πάντα, ό ΕΛΑΣ, άποχωρεΐ κι’ 
Εγκαταλείπει μέ πόνο τις άδάμαστες συνοικίες.

Λεύτεροι καί κυρίαρχοι, τώρα οι προδότες, άλωνίζουν στήν ξανά σκλα
βωμένη ’Αθήνα. Οί ’Ανατολικές συνοικίες δέχονται καί πάλι τό βάρος τής 
Επίθεσης. ΟΙ παλιοί συνεργάτες τών γερμανών, κάτω άπό καινούρια τώρα 
προστασία, έκτραχυλισμένοι στήν άσυδοσία τους, σκοτώνουν, βασανίζουν, 
βιάζουν, ξευτελίζουν. Ό στρατός, ή άστυνομια, ή χωροφυλακή πού έχουν 
ξαναβρεί τήν παληά τους προδοτική σύνθεση, μέ τό διώξιμο κάθε Δημοκρσ 
τικου στοιχείου, άρχισε πάλι τό έξοντωτικό καί άντιλαϊκό της έργο, προσπα
θώντας νά φανούν δσο πιό πολύ μπορούν άρεστά στούς άφέντες τους, πού 
τούς πληρώνουν.

Μά ό Λαός δέν σκύβει τό κεφάλι. Διεκδικεϊ άποφασιοτικά τό δικαίωμα 
γιά μιά Λεύτερη, χαρούμενη κι’ εύτυχισμένη ζωή.

Καί περιμένει, γιατί ξέρει πώς ή μέρα τής οριστικής τής Λευτεριάς, μπο- 
οεί ν' άργήσει μά θάρθει...

Καί δέ θ’άργήσει. Γιατί ό Λαός τήν ετοιμάζει. ΒΑΣΙΛΗ ΑΡΑΘΥΜΟΥ

ΜΕΤΑΑΕΚΕΜΒΡΙΑΝΟ ΚΡΑΤΟΣ

ι/Ελευθεροτυπία»
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ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΤΑΛΙΝΓΚΡΑΝΤ
Στό βουνό, ή καρδιά κάθε έλασίτη, πού πολεμούσε μέ τό όπλο στό χ$ρι τούς 

ξένους έπιδρομείς καί τά έλληνόφωνα όργανά τους, σκιρτούσε άπό μιά βαθειά καί 
περήφανη συγκίνηση κάθε ςρορά, πού μάθαινε νέα άπ’ τό απέραντο μέτωπο τής 
’Αθήνας. ΟΙ έθνίκοί έκδικητές, πού άναστήσανε καί λαμπρύνανε μέ καινούργια κα 
τόρΟίόματα τό έπος τού 21, δίνανε τήν πρώτη θέση στόν παλλαϊκό πόλεμο τής 
Αθήνας μας, τόν φοβερά δύσκολο καί έπικίνδυνο πόλεμο πού απαιτούσε καρδιά 

/.ιονταριού καί σιδερένια νεύρα.
Ξέρω τήν αγάπη καί τό θαυμασμό τής Αθήνας γιά τόν αγώνα τού βουνού, 

γιά τόν έλασίτη τού Βελουχιού, τής Πίνδου, τού Όλύμπου, τών Χασιών, τού Σμό- 
λικα τού Παγγαίου καί τών βουνών τής Ροδόπης. Μά ή λαχτάρα καί τό καμάρι 
τού έλασίτη τού βουνού γιά τόν συναγωνιστή τής Αθήνας είναι άλλο πράμα. Οί 
έλασίτες όχι μόνο ξέρανε νά έκτιμάνε τό ανυπέρβλητο μεγαλείο τού αγώνα τής 
Αθήνας, μά ξέρουνε καί νά έξωτερικεύουν μέ θερμά λόγια καί μέ γενναίες πράξεις.

— *Ο άγώνας τής ’Αθήνας μάς έμψυχώνει καί μάς δδηγεϊ. ’Ισάξιοι δέν βϊμα- 
σιε μέ τούς ήρωες τής ’Αθήνας, γιατί εκείνοι είναι ημίθεοι. "Ας φροντίσουμε μο 
νάχα νά μή φανούμε πολύ κατώτεροί τους.

"Ετσι άπηχοΰσαν τά έθνικοαπελευθερωτικά τρόπαια τής ’Αθήνας στό βουνίσιο 
έλασίτη στις πολεμικές καρδιές.

ΤΙ Αθήνα είταν τό σύμβολο, ή παρόρμηση, ή προσήλωση γιά άμιλλα σέ με
γάλα έργα γιά τήν Ιίατρίδα, γιατί ή ’Αθήνα έκανε όσο καμμιά άλλη πολιτεία τής 
Ελλάδας καί όσες λίγες πρωτεύουσες τού κόσμου πράξη άσυναγώνιστη τήν ομηρική 

αλήθεια : «Εις οιωνός άριστος άμύνεσθε περί Πάτρης».
’Αθήνα τής ’Αθήνας, καρδιά τής καρδιάς τής Ελλάδας, δόξα τής ελληνικής 

δόξας εϊταν, γιά τήν καινούργια κλεφτουριά τού γένους πού πολεμούσε τραγουδών
τας «Εμπρός ΕΑΑΣ γ ά τήν Ελλάδα—ή Καισαριανή.

Κάθε λαός καί κάθε χώρα άνάδειξε στό μεγάλο πόλεμο μιά πολιτεία. Ή Σο
βιετική Ρωσσία ανάθρεψε μέ ποτάμια αίμα τό πιό μεγάλο γίγαντα στήν 
αιωνιότητα· Τό Στάλιγκραντ. Καί ή Ελλάδα, καί ή ’Αθήνα γαλούχησε καί· θερίεψε 
τήν Καισαριανή μέ αφειδώλευτες σπονδές Τ© 'Ελληνικό Στάλιγκραντ.

Τό Ρωσσικό Στάλινγκραντ είναι μιά μεγάλη πολιτεία, πού έγινε ό τάφος τού 
Χιτλερισμού. ’Εκεί στά νερά τού Βόλγα πνίγηκαν τά τρελλά κοσμοκρατορικά όνειρα 
τού Χίτλερ, ΤΙ Καισαριανή είναι ένας μικρός συνοικισμός πού έθαψε τό πνεύμα 
τής προδοσίας καί έτσάκισε τού χιτλερικού τά σχέδια έξανδραποδισμού τού λαού 
τής ’Αθήνας· ΤΙ Καισαριανή νίκησε τό θάνατο γιατί δέν τόν φοβήθηκε. Τόν νί
κησε γιατί πολεμούσε γιά μιά ελεύθερη ζωή. Τήν Καισαριανή διάλεξαν επίτηδες οι 
καταχτητές καί οί Κουίσλιγκς σάν τόπο εκτελέσεων. Μά τό αίμα πού πότιζε τό 
άγιο χώμα τού θυσιαστηρίου, γίνονταν πηγή ηρωισμού καί βουερό προσκλητήριο 
•μάχης... , , ,

Ή Καισαριανή έγινε τό κέντρο τής άνταρτιάς καί τό πολεμιστήριο σάλπισμα 
στις γειτονικές συνοικίες, καί ξβπετάχθηκαν, καί γιγάντωσαν στόν αγώνα ή μιά 
καλλίτερη άπό τήν άλλη οί άνατολικές συνοικίες. Βύρωνας, Παγκράτι, Μέτς, Γούβα 
Υμηττός, Δουργούτι, Κατσιπόδι, "Αη Γιάννης, Νέος Κόσμος, Κοπανάς, Νέα ’Ελ

βετία, Κουπόνια, ΤΙλύσια, Ζωγράφου, Ηλιούπολη. 15 ισάξιοι πολέμαρχοι μ* ένα 
ανυπέρβλητο αρχηγό έθνικού και λαϊκού πολέμου, τήν Καισαριανή καί στην κα- 

' τοχή καί στή μεγαλουργία του Δεκέμβρη.
Πέρασε πιά στήν αθανασία τής ελληνικής ιστορίας ή Καισαριανή.
49 μάχες δώσανε οί άνατολικές συνοικίες. 1000 θύματα είχαν κατακ.ηιές καί 

Κουίσλιγκς. Πενήντα παλληκάρια πέσανε στόν άγω να. ’Απολογισμός τούτος της 
κατοχής. 1100 σκοτωμένοι συνολικά. 506 καταδιωκόμενοι καί φυλακισμένοι σήμερ 
0)00 στά γερμανικά κάτεργα καί γύρισαν μόνο 20’. Κανένα άλλο κομμάτι της 
’Αθήνας δέν άνοιξε τόσο αλογάριαστα τις φλέβες του γιά νά δώα: .·;· ;u 
γάλη έθνική καί λαϊκή υπόθεση.

Νά πήγε χαμένο ;
νΟχι—βροντοφωνάξει, τό ελληνικό Στάλιγκραντ. Τα άγκαθια πού άνε >ή

μερα νά πνίξουν τύ δέντρο τής λευτεριάς τού λαού θά < ·»··.·. Λαός, ;·. < τ ><·
νεψε ένα Στάλιγκραντ —Καισαριανή, δέν πάει πίσω. Πάει*. ραγουδωντας καί
πολεμώντας-τραγουδώνιας καί παλεύοντας. 5 ΓΕΩΡΓΙΟΥ

5



ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ
'Ένα άλσος πού τών δέντρων του τά φύλλα 
φωλιές γι’ άηδόνια μόνο είχαν φουντώσει, 
θανάτου κάθε τόσο άνατριχίλα 
τό συνταράζει, πριν νά ξημερώσει.
‘Όρθρος βαθύς I Βουβή μιά συνοδεία 
λεβέντικα κορμιά άλυσσοδεμένα, 
άπό τόν ύπνο ξάφνου σηκωμένα, 
βαδίζουν τή στερνή τους τήν πορεία.
Λεβέντες πού δέν είχαν άλλο κρίμα 
παρά τής λευτεριάς τή φλόγα έντός τους, 
κι* εϊτανε φώς τό κάθε άγνό τους βήμα 
και δικαιοσύνη ό πόθος ό κρυφός τους.
Αύγούλα, άπ* τήν ψυχή τους πάρε μόρα 
καί φώς άπ’ τό λαμπρό τό μέτωπό τους 
καί στρώσέ τους τά ρόδα σου πορφύρα 
καί τά θαμπά σου πέπλα σάβανό τους, 
Μακάβρια τή γαλήνη όμοβροντία 
άπό τουφέκια βάρβαρα ταράζει.
Τυνάζεται άπ* τόν ύπνο ή συνοικία 
κι’ ώ ξέρει τί σημαίνει, καί στενάζει.
Σέ λίγο σ’ ένα κάρο βιαστικά, 
άπάνω στόνα τ’ άλλο σωριασμένα, 
διαβαίνουν τά κορμιά τά ήρωϊκά 
άπ’ τής αύγής τό φώς νεκρολουσμένα.

Κι* όταν προβάλλει ή μέρα, ξεχωρίζει 
κάθε διαβάτης μέ θολό τό βλέμμα, 
μιά πορφυρή γραμμή πού άχνοστολίζει 
τό μονοπάτι μέ ρανίδες αϊμα.
Τό μονοπάτι αύτό πούχει χαράξει 
τό αΐμα σας, άδέρφια, θά πλατύνει* 
γιγάντια λεωφόρος θά φαντάξει, 
άπ’ όπου βγαίνει ό ήλιος ώσπου δυνεί, 
γιά νά χωρούν τά πλήθη νά περάσουν 
τών σκλάβων τά βαριά τυραγνισμένα 
νά πάνε πρός τό φώς, νά ξαποστάσουν, 
άπ’ τή σκλαβιά τους τέλος λυτρωμένα.

ΣΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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...Κι’ ό άπολογισμός του.

Έχτελέσεις άπ’ τούς φασίστες καταχτητές καί τούς ντόπιους βοηθούς 
τους γινόντουσαν σ’ δλη τήν ’Αθήνα, στό δρόμο, στα σοκκάκια, στα χαν
τάκια τού Χαϊδαριοΰ καί τού Αιγάλεω. Οί έχτελέσεις δμως αυτές γίνον
ταν · ανεπίσημα», «κρυφά», μέ πιστόλι ή μέ αυτόματο, αφού πρώτα γδυ
νότανε τό θύμα. Γιά τό πτώμα φρόντιζαν τά σκυλλιά καί τά κοράκια.

Στό Σκοπευτήριο,—πού ονομάστηκε μ* απόφαση τής πανηγυρικής συ
νεδρίασης τού 6ου τομέα στα τρίχρονα τού ΕΑΜ* «ΘΥΣΙΑΣΤΗΡΙΟ 
ΛΕΥΤΕΡΙΑΣ»—τά πράματα περνάνε άλλη μορφή.Έκεϊ παρουσιαζόταν» 
ο δολοφόνος «επίσημα» φορούσε πάντοτε στολή Γερμανού Ναζί, μά τα 
θύματά του τά διάλεγε πότε άπ’ τις δικές του φυλακές, πότεάπ’ τίς’ΐτα 
/.ιάνικες καί πότε άπ’τίς ντόπιες.Τό τελευταίο εϊτανε καί τό πιόσυνηθισμένο.

Στό διαμέρισμα βολής 50 μέτρων, κΓ άπό άπόσταση δολοφόνου· θύ
ματος S ώς 10 μ. ξετυλίγονταν σκηνές άφθαστου ήρωϊσμοΰ, άνύποτη; 
εθνικής Λαϊκής περιφάνειας.Τά θύματα πέφτανε τόνα πτώμα πάνω στάλλυ 
ζητωκραυγάζοντας γιά τήν ‘Ελλάδα καί το ΕΑΜ, ενώ ό έπικεφαλής λυσ- 
-,ώντας πούβλεπε πώς ό Λαός νικούσε στό θάνατο, όπως νικούσε στις μά
χες άδιαζε μέ μανία τό πιστόλι του πάνω στά κορμιά πού σπαράζανε. 
Σαράντα οχτώ φορές διάβηκε τό κατώφλι τού Θυσιαστήριου καμαρωτό 
καμαρωτό τό έχτελεστικό απόσπασμα... Σαράντα οχτώ φορές βγήκε ντρο
πιασμένο καί κατσούφικο. Δεν ξέραν, δεν φαντάζονταν οί Ναζίδες, τό
σην αυτοθυσία, τόσον ηρωισμό, τόση πίστη στον αγώνα. ΚΓ όταν, τό 
σκουπιδιάρικο αυτοκίνητο τού Δήμου διάβαινε φορτωμένο τά πτώματα 
στους δρόμους τής Καισαριανής καί ΙΙαγκρατιού, ό λαός μέ λουλούδια 
χαιρετώντας τή διάβα τών ήρώων, ορκιζότανε έκδίκηση. ΚΓδσο φούντω
νε ο άγώνας, τόσο πλήθαιναν οί έχτελέσεις. Μόνο τό Μάη τού 1911 έχτε- 
λεστήκανε 30-1 πατριώτες. ΚΓ έτσι συνολικά, στό βωμό τής λευτεριάς, 
προσφέραν τή ζωή τους;

Τό 1942 πατριώτες 13
Τό 1943 * 147
Τό 1944 * 440

Δηλαδή συνολικά, πατριώτες 600, σ’ δλο τό διάστημα τής κατοχής
Στήν απελευθέρωση, κηρύχτηκε μέ τήν ύπ’άριθ. 51 πράξη τήςΈφο- 

οείας του, τό Θησιαστήριο «χώρος ιερός % κΓ άποφασίστηκε νά στηθεί 
κενοτάφιο στούς 600 Αγωνιστές, έγινε μάλιστα αργότερα καί κάποιος 

' νόμος. ΚΓ όμως. ’Αντί τού «ιερού χώρου* τού «κενοτάφιου»· κΓ δλων 
ιών άλλων, τό μεταδεκεμβριανό Κράτος, άρκέστηκε στό νόμο αυτό πού- 
κλεισε στό χρονοντούλαπο, φρόντισε όμως νά σβυστούν οί έπιγραφές, να 
πεταχτοΰν τά στεφάνια, καί... νά ξαναγίνει πάλι τό Θυσιαστήριο πεδίο 
ασκήσεων, τών ’Αγγλικών Στρατευμάτων αυτή τή φορά.

Ό 6ος Τομέας καταγγέλλοντας τή βεβύλωση αυτή σ’ δλο τόν πολι
τισμένο κόσμο, δηλώνει πώς ό Ελληνικός Λαός θά ζητήσει Ικανοποίηση 
γιά τή βαθειά αυτή προσβολή κΓάνευλάβεια στούς νεκρούς τού Απελευ
θερωτικού του Αγώνα.

ΤΕΛΗΣ ΧΑΡΒΑΛ1ΑΣ
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ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Ο ΑΠΟΡΘΗΤΟΣ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ

Καισαριανή! Ό θρύλος καί τό καμάρι του άγωνιζόμενου Λαοϋ. Ό 
άπόρθητος προμαχώνας, ή Ήρωΐδα, πού δέχτηκε δλη τή μανία του καταχτητή 
και τή λύσσα τών ταγμάτων...Τό φρούριο, μέ τούς άγέρωχους πολεμιστές, πού 
τσάκισε τις όρδές τών θύννων κι’ είχε καταντήσει τρόμος καί φόβος τών 
τσολιάδων.

Κρύος Ιδρώτας τούς έκοβε, σάν πέρνανε διαταγή έπιθεσης στή Καιοα- 
ριανή. Γιά θυμηθήτε τούς Γερμανοπροδότες μέ τί τρόμο καί πόση προφύλαξι 
άνηφορίζανε γιά τήν Καισσαριανή! Καί πού τολμούσαν νά ξανοικτούνε πιό 
τέρα άπ’ τήν όδόν ’Υμηττού! Σπάνια φτάνανε μέχρι τό Δημαρχείο...Καί μόλις 
τά παλληκάρια τής Καισσαριανής, ροβολοϋσαν σέ μιά θυελλώδη έφοδο, σκορ
πούσαν πανικόβλητοι καί ντροπιασμένοι, γιά νά ξαφανιστούν κακήν κακώς '

Καί ζητούσαν άμέσως τή βοήθεια τών Γερμαναράδων. Σέ λίγο πυκνές 
φάλαγγες άπό αύτοκίνητσ, άνεβαίνανε φύσκα άπό άδελφωμένους θύννους, 
τσολιάδες καί χωροφύλακες,μέ βαρύ όπλισμό γιά νά ύποτάξουν τήν άνυπόταχτι 
Άνταρτομάννα, τήν άδούλωτη κΓ άλύγιστη Καισσαριανή. ‘Όλα τά σύνεργα 
τού θανάτου καί τού Άφανισμού, χρησιμοποιήθηκαν μά χωρίς άποτέλεσμα ! 
Ή άλύγιστη ψυχή τού λαογέννητου Στρατού, πού ύπερασπιζόταν ιό λαμπρό
τερο σύμβολο τού άπελευθερωτικού μας άγώνα στήν ’Αθήνα, δέ καταβάλ
λονταν μέ τίποτα !

Γι αύτό κι’ είχε μπει καρφί στό μάτι τους !
ΚΓ δταν ή μαύρη άντίδραση, μέ τούς Γερμανοπροδότες καί τούς λογήσ 

λογής δοσίλογους, έξαπολύσανε τό Δεκέμβρη, άφού είχαν έξσσφαλίσει πρώτα 
τή γενική ένοπλη έπέμβαση,πάλι ή Καισαριανή ύψώθηκε τό γρανιτένιο τείχος 
πούφραξε τό πέρασμά τους. Κάθε καλύβα, κάθε σπίτι, κάθε τρύπα, ενώθηκαν 
σ’ ένα άτράνταχτο φρούριο, πού άπαντούσε άποκλειστική στή μανία τών έπι- 
δρομέων. ΚΓ δταν οί μαύρες δυνάμεις καί οΐ όρεινές ταξιαρχείες, πείστηκαν 
πώς ή Καισαριανή είν’ άπέραοτη, τότες επιστρατεύτηκε ή ’Αγγλική πολε
μική μηχανή !

ΚΓ έδωσαν τή διαταγή, πού θά μείνει παντοτεινό στίγμα σ’ δλο τό πο
λιτισμένο κΓ έλεύτερο κόσμο ! "Αγριο κΓ άνελέητο κτύπημα, άπ’ όλες τις με
ριές ! . . .

Καί κτύπησαν . . . Μά ατά χαμένα !
‘Υποτάξανε τά γκρεμισμένα κΓ άψυχα ντουβάρια, δέν υποτάξανε όμως 

τή ψυχή τών κατοίκων της !
Αίώνιο σύμβολο καί φωτεινό μετέωρο, άδούλωτη Καισσαριανή, Οά φωτί

ζεις πάντα τό δρόμο τού Λαϊκού ‘Αγώνα, γιά τή Λευτεριά καί τή Λαϊκή Δη
μοκρατία.

ΣΠΥΡΟΣ ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ



Η ΛΥΣΣΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΧΤΗΤΗ ΣΤΟ ΔΟΥΡΓΟΥΤΙ
Ό Αύγουστος τού 1944 είναι ό πιο τραγικός μήνας πού γνώρισαν 

οί ’Αθηναίοι στα χρόνια τής σκλαβιάς. Οί Γερμανοί καταχτητές μέ τά 
όργανά τους, τούς Ταγααταλήτες, τούς Παπαγεωργίου, Πανολιάσκους 
κτλ. έχουν αναπτύξει μιά πρωτοφανή σέ μπλόκ ι, έκτελέσεις, έμπρη- 
σμούς καί λεηλασίες δραστηριότητα πού κατέληξαν στήν εξόντωση χι
λιάδων αγωνιστών τής υπόθεσης τής Λευτεριάς. "Όλοι of ’Αθηναίοι 
ζούσαν τό μήνα αύτό τις πιό δραματικές μέρες!

Δέν ξέραν τί τούς πρόσμενε άπό στιγμή σέ στιγμή. Ή έπί τόπου 
εκτέλεση, ή φάλαγγα, τά βασανιστήρια τής οδού Μέρλιν, ό Γολγοθάς 
τού Χαϊδαριοΰ ή τά Γερμανικά κάτεργα καί κρεματόρια.

Μιά μετά τήν άλλη οί τραγικές, κυρίως, συνοικίες τής ’Αθήνας καί 
τού Πειραιά γίνονται στόχος τής φασιστικής λύσσας τών θύννων καταχ
τητών, μέ συμπαραστάτες καί πρωτοπαλληκάρια «'Έλληνες» στό όνομα, 
μά άτιμους καί προδότες στήν υφή καί τή σύνθεσή τους.

’Έτσι στις 9 Αύγούστου τού 1944 οί κάτοικοι τών συνοικισμών 
Δουργούτι, Κατσιπόδι καί Φάρος βρίσκονται κυκλωμένοι πριν σκάσει τό 
λικόφως, άπό όρδέε Γερμανών καί τών ταγματαλητών συνεργατών τους. 
’Έντρομοι οί κάτοικοι ξυπνούν άπό τά ουρλιαχτά τους καί τά χωνιά. 
Καλούσαν τούς άρρενες άπό 16 χρονών μέχρι εξήντα νά μαζευθούνε σέ 
τρία σημεία: 1) ’'Εξω άπό τό εργοστάσιο Καίσαρη (Λεωφόρος Συγγροΰ), 
2) έξω άπό τήν ’Αρμένικη εκκλησία " Αγιος Γρηγόριος καί 3) στήν πλα
τεία Φάρος. Πάνω άπό 1200 πατριώτες συγκεντρώθηκαν στά σημεία 
αυτά. Στό Φάρο ό Άνθυπασπιστής Γεώργιος Ζαχαρόπουλος είχε τό γε
νικό πρόσταγμα. Αυτός καί οί ταγματαλήτες του έδιναν εξετάσεις μπρο
στά στόν καταχτητή καί διεκδικοΰσαν τό βραβείο τής άτιμίας καί τής 
προδοσίας... *Αξιος δ μισθός τους. Καί μά τήν άλήθεια αποδείχθηκαν 
στά μάτια τών καταχτητών άνώτεροι άπό τις προσδοκίες τους!

Ό μασκοφόρος—ζέν - πρεμιέ στις περιπτώσεις τών μπλόκων, υπο
δεικνύει— αλλοίμονο!—μέ πρωτόφαντο κυνισμό, έ'λληνες πατριώτες, πού 
σέ λίγο τό αίμα τους θά ποτίσει τό χώμα στούς άδούλωτους συνοικι
σμούς. "Ενα - ένα τούς αρπάζουν άπό τά μαλλιά καί κτυπώντας τους μέ 
μανία τούς φέρνουν στόν Κρανίου τόπο. Τούς ζητούν επίμονα νά κατα
δώσουν συναγωνιστές τους, έντιμους πατριώτες. Τούς χτυπούν μέ τούς 
υποκόπανους, τούς φτύνουν, τούς βρίζουν μέ τά χυδαιότερα λόγια. Μά 
κανένας—απολύτως κανένας—δέν βγάζει τσιμουδιά. Στέκουν περίφανοι, 
μέ τό κεφάλι ψηλά καί περιμένουν τις ριπές τών πολυβόλων πού θά 
τούς φέρουν στήν άθανασία καί τήν αιωνιότητα.

’Ογδόντα παλληκάρια, γνήσια παιδιά τής άθάνατης Ελλάδας, αγω
νιστές τής Εθνικής απελευθέρωσης πέφτουν κάτω άπό δολοφόνα βόλια 
τών θύννων στό Φάρο. ’Άλλα σαράντα στό εργοστάσιο τού Καίσαρη. 
Άνάμεσά τους οί: Σπύρος Δεμησιάνος, Δημήτρης Μόνος, Τάσος Βασι- 
λόπουλος, Νϊκος Κόλλιας.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣ1ΛΙΕΡΗΣ
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Ο ΕΠΙΤΑΦΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ
'Εκείνη τή Δευτέρα, 2 απ’τό μεσημέρι, ακούστηκαν στή συνοικία μας όλούθε 

τά χουνιά : «Προσοχή προσοχή! φτάνουν οι γερμανοί απ' τό Παγκράτι’ ολοι ο» 
άντρες κρυφτήτε ! σάς φρουρεί ό ΕΛΑΣ!» 'Ο ΕΛΑΣ μάς φρουρούσε μέ τις 5 
άραβίδες του και τά 2 αυτόματα, κι* έτσι 4 1)2 χιλιάδες Βυρωνιώτες κατάφεραν 
νά διαφύγουνε τριγύρω. Φτάνουν οί γερμανοί. τηλεφωνούν γιά ενίσχυση, κατα
φθάνει ό λοχαγός Τρ. Γκοτζαμάνης μέ τό λόχο του, χωροφύλακες, παπαγιώργηδες, 
ιιπουραντάδε^, και πίσω αλαφιασμένοι χίτες μέ γερμανική στολή ΕΣ-ΕΣ οί περισ
σότεροι. Ξεχύνουνται στούς δρόμους μέ πυροβολισμούς, σέρνουν τούς άντρες άπ’ 
τά μαλλιά άπ’ τά σπίτια, χτυπώντας μέ ύποκοπάνους καί κλωτσιές. 'Ένας νέος 
δεν τούς ακολουθεί, τόν σκοτώνουν στήν πλατεία άγ. Λαζάρ υ. Μαζεύουν πεν- 
τακόσους πούμειναν, τούς συγκεντρώνουν· σ’ εκατό Γ>άδες, τούς λένε πώς θά τηί·<

σκοτώσουν γιατί τραυματίστηκε στό χέρι ένας γερμανός. Ιίετιοϋνται δυο λεβενιι- 
επονίτεζ και φωνάζουν : «Είμαστε κομουνιστές κι’ εμείς τόν τραυματίσαμε, σκο
τώστε εμάς, οί άλλοι είνε αθώοι». Ό γερμανός τούς περιφέρει στις όάδες νά υπο
δείξουν κι' άλλους μά δεν υπόδειξαν κανόναν καί τούς σκοτώνει εκεί μπροστά 
και πολλοί ραντιστήκανε άπ’ τό αίμα τους. Ξεχωρίζει άλλους 10. τούς παραδίνει 
στον Γκοτζαμάνη,αυτός τούς στήνει σ’ έναν τοίχο, οδός Σμύρνης άριθ. 10- οπού 
σήμερα ακόμα φαίνουνται οί τρύπες τής έχτέλεσης. Ενας μελλοθάνατος μιά; 
•δομάδος πηδά τή μάντρα νά γλυτώσει, ένας τσολιάς τόν κυνηγά, τόν τραυματί

ζει, τον αποτελειώνει πληγωμένο επί τόπου, καί γελαστός γυρίζει νά πάρει Οι σι, 
στό έχτελεστικό απόσπασμα. Τό παράγγελμα δόθηκε άπ’τόν Γκοτζαμάνη.

Φύγανε τά σκυλιά παίρνοντας τούς 487 ομήρους Τότε μέσα άπ’ τά πτώματα 
Ξετρυπώνει ένα παιδί 15 χρόνων κΓ έφώναξε: «’Εγώ είμαι ζωντανός, εγώ είμαι 
Ξωντανός!» κΓ έτρεχε μέ πεταμένα τά μάτια, εδώ εκεί, προσπαθώντας νά τρυπώ
σει γιά νά μήν τόν ξανασκοτώσουν. Ειταν αλήθεια ζωντανός, αλλά όμως ετρελό, 
θηκε. Ό πατέρας του ήταν μέ τούς ομήρους. Τώρα νύχτωσε πιά. καί μές στό πη
χτό σκότος άκουγες ενα θρήνο, ένα φοβερό μοιρολόι άπό χιλιάδες στόματα. Γ»* 
ναϊκες πεντακόσιων οικογενειών κλαίγανε τούς χαμένους τους.

Πέρα άπ’ τό Βύρωνα, προς τό Παγκράτι, τήν ίδια ώρα έσβυνε άπομακρ; - 
νοντας τό ξένιαστο τραγούδι τών τσολιάδων. Είχαν τελειώσει ευσυνείδητα τό με
ροκάματό τους τής 7ης Αύγουστου τού 1944.

"Έτσι έγινε τό «μπλόκο τού Βύρωνα», πού θά τύχετε ακούσει. Η πένα δεν 
τα περιγράφει όπως πρέπει, αλλά τά καταλαβαίνουν καί κλαΐνι-. όλες οί. ανθρώπι
νες καρδιές τοΰ κόσμου. ΜΕΛΠΩ ΑΞΙΩΤΗ
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MEXA ITH ΦΩΤΙΑ TOY ΑΓΩΝΑ

ΑΝΟΙΓΟΥΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΤΙΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΕΣ
ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΣΤΙΣ 22 ΤΟΥ ΣΕΠΤΕΜΒΡΗ 1944

Είναι μέρες τώρα πού οί θρυλικές άνατολικές γειτονιές κέρδισαν τή λευ
τεριά τους μέ τό αίμα τών παιδιών τους. Είναι Λεύτερες Πολιορκημένες. Κι’ 
όπως Ελεγε ό Σολωμός γιά τό Μεσσολόγγι Ετσι καί τούτες. «Τά σπλάγχνα 
τους κι’ ή θάλασσα ποτέ δέν ήσυχάζουν». Πώς νά ήσυχάοουν... Ή ήσυχία 
είναι σκλαβιά, εΐναι ύποταγή καί θάνατος. . Κι* ένώ οί λαϊκές προφυλακές 
ζυγώνουνε τό κέντρο τής ’Αθήνας, κΓ ό άχός τής μάχης δέ σταματά, έδώ 
πάνω άρχίζει ή άνοικοδόμηση. Οί Λαϊκές Επιτροπές κάνουνε Εκκληση στούς 
δασκάλους ν’ άνοίξουν τά σχολειά. Τρία χρόνια τώρα ό φωτοσβέστης γερ· 
μανοέλληνας ύπουργός Λογοθετόπουλος κι* οί μανδαρίνοι του ‘Υπουργείου 
τής Παιδείας κρατάνε τά σχολειά μανταλωμένα, τά κάνανε στρατώνες καί 
σταύλους νιατί Ετσι τόθελαν τ’ άφεντικά τους οί Ούνοι. ΟΙ καταχτητές μας 
κι* οί ντόπιοι προδότες θέλανε νά γονατίσουν τή νεολαία μέ τήν πείνα μέ 
τόν τρόπο καί πιό πάνω άπ’ δλα μέ τό πνευματικό σκοτάδι. Κλείνουνε τά 
σχολειά, τά μορφωτικά κέντρα καί τούς Εκπολιτιστικούς συλλόγους τής νεο
λαίας κι’ άνοίγουνε πορνεία, ταβέρνες καί χαρτοπαιχτικές λέσχες. Σκοπός 
τους νά ρίξουν ήθικά τή νεολαία νά τήν άποχτηνώσουν νά τήν τραβήξουν στά 
γεννιτσαρικά τάγματα, νά τήν κάνουνε νά ξεχάσει τόν Εθνισμό της, νά γίνει 
δεσμοφύλακας τοΰ λαού, νά πάψει μέσα της κάθε λαχτάρα γιά λευτεριά κι’ 
ύψωμό. Μά ή άδάμαστη νεολαία μας πού φοίτησε στό σχολειό τής πάλης 
τής ΕΠΟΝ παλεύει ζητώντας πίσω τά σχολειά της. Μαζί της κι* ό λαός κι* q! 
φωτισμένοι δάσκαλοι. Κάνει κινητφποιήσεις στά Υπουργεία, στούς έπιθε< ρη
τές καί τό γράφει φλογερό σύνθημα στούς τοίχους τής ’Αθήνας.

— Δώστε πίσω τά σχολειά στή νεολαία, θέλουμε μόρφωση, θέλουμε φώς. 
Τώρα οί γειτονιές δώ πάνω εΐναι Λεύτερη Ελλάδα κι’ ή ΠΕΕΑ άπό καιρό 
Εχει διατάξει: "Οποια γωνιά τής ’Ελλάδας λευτερώνεται πρέπει άμέσως ν’ 
άνοίξει τά σχολειά της. Κι’ οί δάσκα οι άκουνε τή φωνή του λαοϋ, τή προ 
σταγή της ΠΕΕΑ. Στήν Καισαριανή, στό Βύρωνα στή Γί. Ελβετία γίνονται 
πλατιές συνελεύσεις τών δασκάλων κι’ όμόφωνη πέρνεται ή άπόφαση μέσο 
σέ μιά άτμόσφαιρα Ενθουσιασμού.

—Τή Δευτέρα 22 του Σ)βρη ανοίγουμε τά σχολειά, θά βοηθήσουμε καί 
τήν εξωσχολική νεολαία στή μόρφωσή της θ’ άνοίξουμε σχολειά γιά τούς 
άγράμματους.

‘Η άπόφαση μαθεύτηκε στις γειτονιές καί σήκωσε ενα κύμα άφάνταστης 
χαράς άνάμεσα στ’ άετόπουλα.

Ή οργάνωση χαιρέτησε τήν Ιστορική άπόφαση αύτή τών δασκάλων και 
• απ’ τά μεγάφωνα πούχαν στηθή στις πλατείες κάλεσε τούς γονιούς νά στεί- 

λουνε τά παιδιά τους στό σχολείο.
Τ’ άετόπουλα γυρίζουνε στούς μαχαλάδες καί στά σοκκάκια, διαλοΰνε 

μέ χωνιά καί τραγούδια τό μεγάλο μαντάτο.
Μά τά σχολειά τρία χρόνια τώρα παρατημένα είναι χωρίς τζάμια, μέ 

σπασμένα θρανία, γεμάτα άράχνες και βρώμικα. Συνεργεία άπό μεγάλους 
έπονίτες άποφασίζουνε νά τά καθαρίσουνε κι* ό λαϊκός Δήμαρχος μαζί μέ 
τις Λαϊκές ‘Επιτροπές άποφασίζουν νά φροντίσουν γιά τις Επισκευές.

Ή Δευτέρα 22 τοΟ Σεπτέμβρη βρίσκει δλο τόν παιδόκοσμο στό πόδι άπ’ 
τήν αύγή. Ξεκινάνε γιά τό σχολειό . πιασμένα χέρι μέ χέρι χορεύοντας καί 
τραγουδώντας. Τώρα δέν εΐναι μόνο μαθητές είναι κι' άητόπουλα. Άντίς γιά 
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πηλίκιο φοράνε ένα χάρτινο δίκωχο πού άπάνω έχει γραμμένο τό ΕΛΑΣ καί 
στόν ώμο σταυρωτά μέ τή σάκκα έχουν κρεμάσει καί τό ξύλινο ντουφεκάκι 
τους. Τσούρμα τσούρμα τραβάνε γιά τά σχολειά κι* εΐναι τά βουνίσια ποτά 
μάκια πού κάτω σμίγουνε καί μεγαλώνουνε κατηφορίζοντας βουερά, πασίχαρα.
Αντιλαλούνε οΐ γειτονιές άπ’ τό λαγαρό τραγούδι τους καί μοιάζουνε σάν 
τά δάση σ’ ανοιξιάτικο πρωινό μέ μυριάδες πουλιά. Πλημμυρίζουν οΐ αύλές 
τών σχολειών, πλημμυρίζουν οί αίθουσες. Ό δάσκαλος κοιτάει κάτου κι’εΤναι 
συγκινημένος. ΟΙ παλιοί μαθητές οί πιό πολλοί λείπουνε. Εΐναι τώρα μέ τ’ 
όπλο οτό χέρι στά ταμπούρια τής γειτονιάς. Καινούργιες φάτσες χλωμές άπ’ 
τις στέρησες μά μέ μάτια που λάμπουνε, ΕΓναι τά παιδιά πού πρωτοπατάνε 
σέ σχολειό.

Τό πρώτο μάθημα...Πώς μπορεί νάνε άλλο άπ’ τό μάθημα ;ού άγώνα 
καί τής λευτεριάς; ‘Όλα τά παιδιά έχουν νά πουν μιά ιστορία, τήν ϊδια τουε 
ήρωϊκή Ιστορία. Τό καθένα είναι κι’ ένας μικρός ήρωας. ’Έπειτα ό πατέρας, 
ή μάνα, τ’ άδέρφια, ή γειτονιά τους ή δοξασμένη μιά έποποιΐα όλάκερη..,

’Απ’ τά παράθυρα μπαίνει ό ήλιος. Σάν νά πρωτανατέλλει τώρα ύστερα 
άπό τρία χρόνια, Εΐναι τόσος γλυκός. ‘Ένα άεράκι πεταρίζει στήν αίθουσα 
μοσκομύριστο. Ξάφνου αντηχεί τό τραγούδι, ένα τραγούδι που κι* ό θεός 
έκεϊ πάνω ψηλά θά σταμάτησε τά Σεραφείμ καί θάσκυψε νά τ’ άκούσε·. Είναι 
τό τραγούδι τ’ άντάρτικο, τό έπονίτικο, τό τραγούδι τής Λευτεριάς καί τής 
νέας ζωής.

Κι* ύστερα στήν αύλή παίζουνε τά παιγνίδια τού άγώνα «άνταρτοπό 
λεμο», «πώς κυνηγούμε τους τσολιάδες» κι’ άλλα.

Ό δάσκαλος δακρύζει. Μιά κυττάει πάνω τό λιόλουστο ’Υμηττό καί μιά 
κάτω τήν καταχνιά τής ’Αθήνας π’ δσο πάει καί λαγαρίζει, Kl’ ένα όραμα 
ξανοίγεται μπροστά του πού πάει νά ζωντανέψει. Ή Ελλάδα ή καινούργια ή 
λεύτερη ή άναγεννημένη, ό λαός ό νικητής νοικοκύρης στόν τόπο του, ή νέα 
γενιά πού χτίζει τραγουδώντας τήν πρόοδο καί τόν πολιτισμό. Νοιώθει τόν 
.'αυτό του κι’ αύτός καινούργιο, σέ καινούργια άποστολή, ταγμένο, φωτι
σμένο όδηνητή τής νεολαίας και συναγωνιστή της.

ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΣ)

Τά παιδάκια αύτα δέν εΐναι άπ’ τά στρατόπεδα τής 
Γερμανία;, αλλά Ελληνόπουλα τής Αθήνας τοΰ 1941.
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ΕΝΑΣ ΗΡΩΪΚΟΣ ΠΑΤΕΡΑΣ
Ιι έκανε τό ΕΑΜ; ρωτάει καί ξαναρωτάει ή άντίδραση. Τήν άπάντηση 

βέβαια δέν θά τήν δώσουμε έμεϊς. Τήν έδωσε και τή δίνει κάθε μέρα ό ήρωας 
'Ελληνικός λαός. Μά τό μεγαλύτερο κατόρθωμα του ΕΑΜ εΐναι ή πίστη πού 
ένέπνευσε σέ μικρούς καί μεγάλους σέ παιδιά καί σέ γέρους σέ κορίτσια καί 
γρηές γιά τό δίκηο του άγώνα του λαού.

Σάς μεταφέρω έδώ τό παρακάτω γεγονός πού πσραοτάθηκα μάρτυρας, 
στή ήρωϊκή άντίσταση του λαού μας, τό Δεκέμβρη.

ΟΙ ήρωϊκές (;) δυνάμεις του στρατηγού Σκόμπυ, σέ συμμαχία μέ χό 
έθνικά Τάγματα ‘Ασφαλείας τών Γερμανών, σκόρπιζαν τό θάνατο στήν άδού- 
λωτη Καισαριανή.

Τά ήρωϊκά της παιδιά, μέ τό όπλο στό χέρι, εμπόδιζαν τήν εϊσοδο στούς 
φασίστες έπιδρομείς. Σέ μιά έπιδρομή τών άεροπλάνων του Σκόμπυ, που 
είχαμε πολλά θύματα, σκοτώθηκε και τό τρίτο καί τελευταίο παιδί μιας άπό 
ιίς οικογένειες τής Καισαριανής.

"Ολοι σκεπτόματε πώς θά τό πούμε στό πατέρα καί τή μάνα του παι
διού. Μά κείνη τή στιγμή φτάνει ό πατέρας του καί τό άντικρύζει νεκρό. 
‘Όλοι τάχασαν καί περίμενσν βουβοί, τί θά κάνει ό γέρος! Ό ήρωΐκός γέρον 
χας έκανε τό σταυρό του, φίλησε τό νεκρό παιδί του κι* υστέρα γυρίζοντας 
λέει στους άλλους:

«Τρία παιδιά είχα: τό ένα σκοτώθηκε στή μάχη μέ τούς γερμανούς, τό 
άλλο τό κρέμασαν οί Γερμανοί, τό τρίτο καί τό τελευταίο τό σκότωσαν τά 
βόλια τών συμμάχων μας». Καί πρόοθεσε :

«Δέν πάνε στά χαμένα!... Πέσανε γιά τή λευτεριά μας κΓ είμαι περή 
ψανος πού πρόσφερα ο* αύτό τό σκοπό τά τρία μου βλαστάρια».

Νά τό υυστικό τής έπιτυχίας του Λαϊκού ξεσηκώματος, έναντίον του 
κατακτητου, έναντίον του φασισμού.

Ένας τέτοιος Λαός, δέν ύποδουλώνειαι.
Τόν άγώνα μας θά τόν ουνεχίσουμε.
Κι’ ή άγια ήμέρα τής πραγματικής μας άπελευθέρωσης δέν θ’ άργίσιι.

Α. ΚΟΤΣΙΡΑΣ

ΧΩΡΙΣ ΣΧΟΛΙΑ

ΠΟΥ ΒΡΕΘΗΚΑΝ ΤΑ ΟΠΛΑ...
A Ν ΑΦΟΡ A

Στό Γραμματέα τσΰ 6cυ Τομέα
Χτές στις 11 τή νύχτα βγήκα έπικεφαλής συνεργείου τηλεβώα με’ 

ταξύ σχολής Παπαστράτου καί Κοπανά. Λόγω του πολύ σκοταδιού, 
γερμανική περίπολος κατόρθωσε νά περάσει τή περιφρούρηση του συνερ
γείου καί χωρίς νά τό καταλάβω κι’ ό ίδιος έφτασε ώς έμένσ. Άκουμ 
πώντας ό ένας Γερμανός τή κάννη του αύτόματου μου φώναζε γερμα
νικά «ψιλά τά χέρια». ’Εγώ του άπάντησα «γιά—γιά» καί σήκωσα τό 
ένα χέρι ψηλά, κρατούσα δέ μέ τό άλλο ακόμα τό χωνί στό στόμα. 
Έν τώ μεταξύ ή ύπόλοιπη περίπολος άντιλήφθηκε τή περιφρούρηση καί 
τής έπετέθη. Καταλαβαίνοντας αύτό έκανα τάχα πώς χαμηλώνω γιά 
νά βάλω τό τηλεβώα χάμο, κΓ ΰταν τό ελεύθερο χέρι μου έφτασε στό 
ύψος του αύτόματου, τό βουτάω άπό τήν κάννη καί σηκώνοντάς την 
ψηλά, άρχίζω νά σπρόχνω τό Γερμανό. Σέ λίγο πέσομε κάτω, τόν άφό- 
πλισα όμως καί του ζέφυγα πέρνοντάς του κοί τό αύτόματο.

’Απώλειες δικές μας: ‘Ένα χωνί.
Λάφυρα : Ένα αύτόματο.

Υμηττός 22 Δεκέμβρη 1943
Συν. ΠΩΡΓΗΣ (Γραμματέας Βάσης Υμηττού)
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ ΣΤΟΝ 6° ΤΟΜΕΑ
Τό ΕΑΜ σάλπισε τό Σηκωμό σέ πόλεις καί χωριά. “Αστραψε ή ελπίδα στό 

νυχτερινό Ουρανό τής σκλαβιάς. Οί γυναικείες καρδιές απαντούν, χτυπούν τόν 
ίδιο παλμό μέ τις άντρίκειες.

Είναι Νοέμβρης τού 1941, Μαζί μέ τά φθινοπωρινά φύλλα πέφτουν στούς 
δρόμους τά πρώτα κορμιά άπό τήν πείνα. Πέντε γυναίκες άπ’ τις ’Ανατολικές 
γειτονιές συναντιούνται σέ κάποιο σπίτι τής όδου Φορμίωνος καί γίνονται μύστες 
στούς σκοπούς τής καινούργιας Φιλικής Εταιρείας, υπό μιά φλογερή απόστολο, 
πού ήρθε άπ’ τό Κέντρο., Κι* άρχίζει ή κατήχηση στήν παράγκα, στό αστικό 
σπίτι. ‘II φάλαγγα τών γυναικών πυκνώνει. Τό δίχτυ τής συνωμοτικής δράσην, 
απλώνει γρήγορα, οί ομάδες πληθαίνουν καί σέ κάθε απολογισμό δράσης τά νού·

Αντάρτες και άντάρτισες στήν Καισαριανή γΐίρτάζευν 
τά 3)χρονα τού ΕΑΜ

μέρα τής στρατολογίας ανεβαίνουν. 'Από 1U, 100, γίνονται χιλιάδες αργότερα, 
ένας στρατός άπό φλογερές αγωνίστριες πού ξεβγαίνουν θαρρετά στήν πλατεία 
λεωφόρο τής ’Εθνικής Τιμής καί Δόξας, πού άνοιξε τό ΕΑΜ. Ν οικοκυράδες, 
έργάτ ιες, διανοούμενες συνδέθηκαν μέ τόν ακατάλυτο δεσμό τού άγώνα. Παίρ
νουν μέρος ο’ όλες τις μορφές τού άγώνα, καί κρατάνε τιμημένα τό πόστο τους. 
Άπ’ τήν απλή παθητική άττίσταση καί τήν πάλη γιά τήν έπιβίωση, ώς τήν ανώ
τερη μορφή, τήν ένοπλη πάλη. Ανέβηκαν μαζί μέ τόν άντρα στό άνώτερο σκα 
λοπάτι τής θυσίας κι’ άναδείχθηκαν αληθινές ήρωΐδες. Μέ στοργή μητρική άγκά- 
λιασαν τον άγώνα καί τά δώσαν όλα γι' αυτόν. Δέν δίνει ή μάννα μόνο τό παιδί 
της στόν άγώνα, ή γυναίκα τόν άντρα, ή αδερφή τόν αδερφό, μά κι’ ή ίδια κατε 
βαίνει στήν πάλη, παλεύει διπλά : Μιά γιά νά κρατήσει στή ζωή τά παιδιά της. 
νά κρατήσει τό σπίτι, καί μιά νά βοηθήσει στόν ξεοκλαβωμό, Είδε τή παράγκα 
της νά καίγεται, είδε τόν άντρα της νά τόν σέρνουν στά κάτεργα, έχασε τό γυιό 
της μά δέ λύγισε. Ατσαλώθηκε.

—Χαλάλι τό παιδί μου. Νά νικήσουμε μόνο ! έλεγε.
Στό στερεμένο ρογοβύζι της κοίμιζε τό μωρό της μέ τό νανούρισμα τής Λευ-
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τεριάς. Ζεύονταν τό καρότσι καί κουβαλούσε ξύλα.
ΟΙ γυναίκες άπ’ τις Ανατολικές γειτονιές πρωτοστάτησαν στή μαζική πάλη 

κι’ οί. κινητοποιήσεις τους θά μείνουν ιστορικές.
-Μπρος νά κατεβούμε νά φωνάξουμε ' λέγανε.
Συνάζονταν επιτροπές καί μέ τά υπομνήματα ατό χέρι, κατεβαίνανε ορμητι

κές κάτω, τραντάζανε τις πόρτες τών αρμοδίων περήφανα διεκδικώντας το δι
καίωμα στή ζωή. Θά θυμούνται ακόμα οί Γερμανόδουλιι Δήμαρχοι καί ΚουΓσλιγκ 
υπουργοί τις άνάμάλλες μαχητικές Καισαριανιώτισσες, Γουβιώτισες, Δουργουτιώ- 
τισσες, πού πριν λίγες ώρες παράτησαν τό ζαλίκι γιά νά κατέβουν—πειναομένε. 
καί ξυπόλυτες—γιά ν’ απαιτήσουν συσσίτια, παπούτσια, γάλα, σχολειά γιά τά παι
διά.

Άντιβυούσαν οί προθάλαμοι του ’Ερυθρού Σταυρού, όπου απαιτούσαν αύ
ξηση στις διανομές, οί διάδρομοι τών ξένων Πρεσβειών καί τής Μητρόπολης, όπου 
ζητούσαν νά βγει ο κλήρος μπροστά μέ τόν ’Αρχιεπίσκοπο καί μαζί νά ζητήσουν 
άπ’ τον καταχτητή καί τήν Κυβέρνηση νά σταματήσει ή τρομοπρατία, οί έκτελε 
σεις, ή όμηρεία. Μά καί τήν πόρτα τής Κομμαντατούρ χτυπούσαν, αψηφώντας τά 
πολυβόλα, καί ζητούσαν τά παιδιά τους.

Στις μεγάλες κινητοποιήσεις τού 13 ενάντια στην επιστράτευση, τήν τρομο
κρατία καί στή Βουλγαρικέ] εισβολή, κατεβαίνουν σαν κύμα οργής νά φουσκώ
σουν τή λαοθάλασσα.

’Ακόμα συμμετέχουν ενεργά στις Λαϊκές Επιτροπές, στά συσσίτια, στήν 
Κοινωνική ’Αντίληψη καί δουλεύουν ακούραστα.

Στόν τομέα τής Ε. Λ. γίνονται «οί 'Εθνικές Περιστέρες», πού πάνε στις η υ
λακές καί στό μακρυνό Χαϊδάρι. Φέρνουν τό ρούχο, τό ιραϊ καί τό μήνυμα στά 
μελλοθάνατα άδέρηια μας. Χτυπούν τήν πόρτα τής χαροκαμμένης καί τ’ ορφα
νού. παρηγορήτρες κι.’ ένισχύτρες.

’Ανοίγουν τό σπίτι τους στόν παράνομο καί στό διωκόμενο. Φυλακισμένες οί 
ίδιες δείχνουν όλο τό μεγαλείο τής ’Εθνικής άγωνίστρας. Άντικρύζουν τό θάνατο 
τραγουδώντας καί φοράνε τό φωτοστέφανο τού μαρτυρίου. Ή δασκάλα κι’ ή φοι
τήτρια στούς δρόμους τής γειτονιάς μέ τό φώς τού αγώνα στά χέρια. Γυναϊ ε. 
βγαίνουν μέ τό χουνί, βάφουν τούς τοίχους μέ συνθήματα τις νύχτες. Μέσ’ στά 
μεγάλα 4-ντού» και στά μπλύκα. τότε πού οί άνδρες δεν μπορούνε νά κυκλοφο
ρήσουν ελεύθερα, αυτές κρατάνε. ιέρειες τού ’Αγώνα, τή φλόγα άσβεστη.

Μά ακόμα ολόψυχα καί μέ ολοκληρωμένη αυταπάρνηση στάθηκαν πλάι στόν 
ένοπλο αγωνιστή.—Τά παιδιά μας—λέγανε κι’ εύρισκαν δικούς τους τρόπους \·ΰ 
τα ξεκουράσουν καί νά τά βοηθήσουν. ’Έσκυβαν πάνω τους μέ τή λαχτάρα τής 
μάννας νά τούς παρασταθούν. ’Οργανώνουν συνοικιακούς εράνους γιά νά συντη- 
ρήσοιν τόν αγωνιστή. ΙΙεριφρουροΰν τό λαβωμένο μέ μιά υπέροχη αυτοθυσία. 
Κάνανε τά σπίτια τους αποθήκες πυρομαχικών. Στόν κόρφο τους καί μέσα στις 
φασκιές τού παιδιού τους φυλάνε τά αρχεία τού αγώνα. Μέσα στις πιό κρίσιμες 
στιγμές. τότε, πού λυσσασμένοι οί Γερμανοτσολιάδες χτυπάνε τις Ανατολικές γει
τονιές, ξεγλυστρούν απ’ άνάμεσό τους γιά νά φτάσουν τά φαράγγια τοΰ Υμηττού 
καί νά φέρουν στά παιδιά τροφή καί μηνύματα. Μέσα στή φιοτιά τής μάχης 
ασπρομάλλες κουβαλάνε φυσίγγια στούς αγωνιστές, κάνουν τό σύνδεσμο. Οί νειό 

• τερες ζώστηκαν τάρματα καί πολειιοϋσαν παλλικαρίσια. ΊΙ «Μάννα»—Ευτυχία- 
τής Καισαριανής θά μείνει σύμβολο ηρωισμού, ανώτερου ’Εθνικού παλμού κι’ 
αγνότητα. Κι’ άλλες, κι’ άλλες ...

Σάν λευτερώθηκαν οί ’Λν.ατ. γειτονιές άρχισαν γεμάτες ζήλο τήν ανοικοδό
μηση : φτιάχνουν συλλόγους. Λέσχες κοριτσιού, τμήματα γι’αγράμματες κλπ.

Στόν αγώνα του Δεκέμβρη πρώτες καί πάλι στά πόστα τους. Μαχήτριες. 
σύνδεσμοι, τραυματιοφορείς, νοσοκόμες, στήν πρόνοια καί περίθαλψη τού άμαχου 
πληθυσμού.

Καί τώρα στήν πάλη γιά τή Δημοκρατία πάλι στήν πρόιτη γραμμή· στις επάλ
ξεις τού ΕΑΜ.

ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΑΚΑΡΕΛΛΗ —ΚΑΛΑΝΤΖΗ
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Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΣΤΟΝ 6° ΤΟΜΕΑ Σκιτσογραφία

«Μέ χίλια όνόματα, μιά χάρη 
'Ακρίτας εϊτ’ άρματωλός 
'Αντάρτης, κλέφιησ, παλληκάρι 
Πάντα εΓν’ ό ίδιος ό Λαός...».

’Απ’ τόν "Υμνο τού ΕΛΛΣ
Γης Σοφίας Μαυροκιδή*Παπαδάκη

Στό τεχνικό μηχανισμό τού 6ου Τομέα, 
στήν κατοχή, δουλέψανε πολλοί έρασιτέ- 
χνες σκιτσογράφοι. Τό Δουργουτι έδωσε 
τόν μικρό Ο. Β. Είναι 15 χρονών, αύτοδί 
δαχτος. Δουλεύει τώρα σάν καλφαδόπαιδο 
ο’ ένα τσαγκαράδικο στού Μακριγιάννη. 
Τά δυό παραπάνω σκίτσα εΐναι δικά του.



«ΡΥΛΟΣ
Κάστρο δίν ήταν, ένα σπίτι άπλυ, 
βαμμένο άπ* τά συνθήματα τού αγώνα, 
σάν όλα τ’ άλλα έκεϊ στόν Υμηττό, 
μά τ’ δρισεν ή τύχη προμαχώνα.
Κάστρο δέν ήταν, μ’ άντεξε σάν άστρο 
όλάκαιρη μιά μέρα καί βωμός 
υψώθηκε κι* ολόλαμπρο σάν άστρο 
στήν αίγλη του τό πηρεν ό ουρανός.
Τρία παιδιά, τρεις νέοι, τρεις έπονίτες. 
ήταν οί μόνοι κι’ άξιοι του φρουροί 
καί γύρω ένα φουσάτο γζεσταπίτες. 
τσολιάδες καστροπάρτες γερμανοί.

Κι’ δταν στό γέρμα τού ήλιου οι άντρει 
σιγήσαν πια κι' αυτοί, χωρίς πνοή, 
προχώρησαν αργά, δειλά, σκιαγμένοι 
οί πολιορκητές μές στη σιγή.
Σωρό τά πτώματα έλεγαν Οά βρούνε, 
καί βρήκαν μόνο τρία νεκρά παιδιά. 
Κατάηληχτοι τά βλέπουν κι1 άπορου 
ποΰϋε έβγαινε μιά τέτοια λεβεντιά.
ΙΙούΟε έβγαινε; Άπ’ τά Νιάτα άπ’ τη 
τάχεν ή ΕΙΤΟΝ γεννήσει ή ήρωϊκή, 
νά ξαναγράψουν μιά παληά ιστορία, 
σέ νέα σελίδα ακόμα πιό λαμπρή.

Στό Κούγκι τώρα δίπλα καί στ* Άρκάδι 
ro στίτι-κάστρο στέκεται ιερό-
Κι’ οι τρεις λεβέντες λάμπουν κάθε βράδυ 
τρίδυμα αστέρια έκεϊ στόν Ύμμητό.

Απρίλης 1944
ΕΟΦΙΑ ΜΑΥΡΟ3ΙΑΗ · ΙΙΑΙΙΑΪΛΚΗ

Τό θρυλικό «σπίτι κα 
nrnn . ταΓ, *Υ"ι«ύιττλΓ>



EHA ZOHTANO ΔΙΗΓΗΜΑ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΟ ΑΠ’ ΤΟΝ ΑΓΟΝΑ

"Ο ΓΥΙΟΣ ΤΗΣ...,,

Κι’ άξαφνα : τά-τά-τά-τά... Μιά σειρά άπό ξερούς ήχους, κάτι κρι>· 
ταλίσματα απανωτά.». Χύμηξαν στ’ αυτιά της ορμητικά, βίαια, διαπέρα
σαν σά μαχαίρι τή σκέψη της καί πλημμύρισαν τόν κόσμο τής καρδιάς 
της. ’Ένοιωσε απότομα τό αϊμα της νά παγώνει μέσα στις φλέβες της. 
«Ολόκληρο τό κορμί της αναταράχτηκε σάν άπό ηλεκτρική κένωση. Τό 
βελόνι ξέφυγε άπό τό χέρι της καί τής τσίμπησε τήν παλάμη.

Μόλις πριν είχε καθίσει κοντά στό παραθύρι κι’ είχε άρχίσει νά 
ράβει τις κάλτσες τού γυιού της. Τά χέρια της έπεσαν σάν παραλυμένα 
κι’ οί κάλτσες κατρακύλησαν χάμω στό πάτωμα.

Κι’ άμέσως πάλι : τά-τά-τά-τά... Τό βλέμμα της, γιομάτο ρωτήματα, 
πέταξε ψηλά στόν απέναντι τοίχο τής κάμαρης, στή γωνιά μέ τά εικο
νίσματα.

—Χριστούλη μου !.. Βοήθησέ τον !.. μουρμούρισε.
’Απόξω ξακολουθούσαν εκείνα τ’ άνατριχιαστικά κροταλίσματα.
Σηκώθηκε πάνω. Στάθηκε κάτω άπό τά εικονίσματα κι’ έκαμε τό 

σταυρό της δυό-τρεΐς φορές.
—ΙΙαναγία μου!.. Καί δέ σ’ άναψα καντήλι ! Μά πώς ν’ ανάψει 

δίχως λαδάκι...
’Έτσι όρθια άφησε τή σκέψη νά πετάξει σ’ αύτόνε τό γυιό της. 

ΙΙρωΐ-πρωΐ είχε ξυπνήσει κι’ έφυγε. Ήταν άλλοιώτικος. Είχε μιαν άλλη 
όψη, κάτι έλαμπε στό πρόσωπό του. Ήταν γιομάτος χαρά. *Αχ, πού τήν 
εύρισκε τή χαρά στις μαύρες τούτες μέρες... Καί βγήκε, όπως κάθε πρωί, 
νηστικός—τί νά φάει ; Κι’ όμως τή φίλησε τή μάνα του : Τή φίλησε στό 
μέτωπο καί στό μάγουλο.

—Παιδάκι μου ! Τί νά φας ; τού είπε.
—Κουράγιο, μάνα τής άπάντησε κείνος. Κουράγιο κι’ όλα θά πάνε 

καλά! Θάρθει μέρα πού καί μεϊς θά φάμε !.. Ζυγώνει ή μέρ’ αυτή!.. 
Ή μέρα τής λευτεριάς !..

Τό μεσημέρι θά τόνε περίμενε νά φάνε μιά νερόβραστη φασουλάδα. 
Οπως κάθε μεσημέρι, όπως πάντα τόν περιμένει νά φάνε τό ίδιο τό 

φτωχό του, φαγάκι, πού τώρα στις ημέρες τούτες τής σκλαβιάς, εΐναι 
καθημερινό κουρκούτι ή νερόβραστα χόρτα καί όσπρια...

* * *
Μά τώρα ; Τί νάναι κείνοι οί κρότοι; Θυμήθηκε πού τής είχε πει: 
— ’Ίσως νά μην έρθω τό μεσημέρι . . .
Τώρα τελευταία άργούσε καί τά βράδυα. Ύστερα κάτι πάκα άπό 

χαρτιά, κάτι μικρές έφημεριδούλες είχε πάντα στά χέρια του. Τά'φηνε 
σέ μιά κρυψώνα κάτω άπό τό κρεββάτι του άποβραδύς και τό πρωί τά- 
παιρνε. νΕτσι καί σήμερα... ’Άλλοτες πάλι καθόταν ώρες καί διάβαζε 
κι’ έγραφε.

—Τ’ εΐν’ αυτά; τόνε ρώτησε κάποτες.
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— Διάβασε νά δεις τ' είναι, τής απάντησε.
Καί τής έδωσε κάποιο φύλλο.
’Έβαλε τά γυαλιά της κι’ άρχισε νά συλλαβίζει άπό μέσα της τις 

λέξεις, τις φράσεις, κάτι γραμμές, ποΰκαναν τήν καρδιά της νά σκιρτάει.
—Οί καταραμένοι! μουρμούρισε μέ οργή. Πως μάς έκαμαν! Πώς 

μάς κατάντησαν!.. Καλά τά λεν’ εδώ!... Μά πώς νά λευτερωθούμε, παι
δάκι μου...

—Θά τούς διώξουμε ’μεΐς, μητέρα! Μεις... ό λαός!.·.
Τόνε κοίταξε πάνω άπό τά γυαλιά της ερευνητικά σά νά μή κατα

λάβαινε τά λόγια του.
Καί τώρα οί κρότοι... Δέ σταμάτησαν, δέν έπαψαν νά τής τρυπούνε 

τ’ αυτιά. Κοντά σ’ εκείνους ακούστηκαν κΓ άλλοι πιο αραιοί. Καί μαζύ 
μ’ αυτούς χιλιάδες φωνές άπό μακρυά, πού πύκνωναν, δυνάμωναν ένα 
παράξενο βουϊτό, πού σίμωνε, σίμωνε. Νόμιζε πο·ς βρισκόταν καταμεσίς 
ένός απέραντου πελάγου φουρτουνιασμένου μονάχη, ολομόναχη κΓ 
έβλεπε τά κύματα θεόρατα, μανιασμένα, νάρχουνται καταπάνω της. 
"Ακουγε τό μουγκριτό τους κΓ ένοιωθε τά μιλίγγια της νά χτυπούνε, 
Τό κεφάλι της άρχισε νά βαραίνει, νά βουίζει καί τά χείλια της νά σι- 
γοτρέμ.ουν. Δέ μπορούσε πιά ούτε νά προσευχηθεί γιά τό γυιό της. Τό 
αίμα της έφευγε, το κορμί της πάγωνε καί γύρω της ΰλα θάμπωναν, 
σκοτείνιαζαν. "Ωσπου τά γόνατά της λύγισαν, ώσπου ταλαντεύτηκε καί 
σωριάστηκε χάμω...

* * ·

Λίγες μέρες άπό τότες... Κι ένα πρωί... Κάτω άπό τά εικονίσματα, γονατιστή, 
τυύς μιλούσε, μιλούσε σέ κείνους, πούμεναν ασάλευτοι πάντοτε στήν ίδια τους θέση, 
ψυχροί καί αδιάφοροι—έτσι τής φαίνονταν τώρα. "Απλωνε τά χέρια της σ’ αυτούς 
καί καθώς τά κινούσε νευρικά τό κορμί της τρανταζόταν καί τά ξέπλεκα μαλλιά 
της μισοσκέπαζαν τό πρόσωπό της.

—Μιλήστε μου λοιπόν! Πέστε μου εσείς... γιατί... γιατί αύτό ; Γιατί νά μείνω 
μόνη στον κόσμο ; Καταραμένοι νάναι οί φονιάδες τού παιδιού μου ’. Καταραμένοι 
οί κακούργοι!...

Άπό τις κόρες τών ματιών της άνάβλυζαν χοντρές σταλαγματιές, κατρακυ
λούσαν καί σχημάτιζαν ασημένιες λεπτές γραμμές στά μάγο<λα της.

Ξάφνου ένας χτύπος στήν πόρτα καί μετά δεύτερος, τρίτος... *11 πόρτα άνοιξε. 
Ενα βαρύ περπάτημα, σιγανό, ρυθμικό* ύστερα δυο χέρια πάνω στό κεφάλι τη< 

σ’ έν* απαλό χάδι...
Στράφηκε ξαφνιασμένη. Κάποιος άγνωστος. Ψηλός, λιοκαμμένος, μιά νεανική 

’ στητή κορμοστασιά. Μέ τό χαμόγελο στά χείλια...
—Μήν κλαϊς! 'Έχασες ένα γυιό, μά είμαστε και μεΐς παιδιά σου καί θά πά

ρουμε τό αιμα του πίσω ’... Σήκω Τά παιδιά σου είναι πολλά κΓ ολα αγωνίζονται 
γιά σένα, γιά όλες τις έλληνίδες μητέρες, γιά τή λευτεριά μας!... Σήκω’ Τά παι
διά σου είναι πολλά χΓ ολα αγωνίζονται γιά σένα, γιά όλες τις Ελληνίδες μητέρες 
γιά τή λευτεριά μας ’... Εμείς θά σέ προστατέψουμε..

Τά λόγια του χύνουνταν στήν καρδά της καί θέρμαιναν γ<.> αίμα της. Μ προ 
στά στά θολωμένα μάτια της στεκόταν τώρα ένας άγγελος...

Ό νέος έβγαλε άπό τόν κόρφο του ένα χαρτί, τό ξεδίπλωσε και τής elr β

—Μπορείς νά διαβάσεις ;



Βουβή, δίχως μιλιά, σκούπισε τά μάτια της καί φόρεσε τά γυαλιά της. Πήρί 
τό χαρτί στά χέρια της τά τρεμάμενα καί συλλάβισε ψιθυριστά :

«Εθνικό Άπελευτερωτικό Μέτωπο»
Κι’ άπό κάτω στη μέση μέ πιό μεγάλα γράμματα : Ε.Α.Μ.
Τόν έκοίταξε χωρίς νά καταλαβαίνει. Τότε ό άγνωστος πήρε πάλι τό χαρτί 

άπ’ τά χέρια της καί συνέχισε :
«Έχτος Τομέας ! Άπόφαση : "Υστερα άπό τόν ήρωϊκό ΐίάνοτο τοΰ άξιου 

αγωνιστή τής λευτεριάς... πού έπεσε άπό βόλι του βάρβαρου καταχτητή... ή μητέρα 
του μπαίνει κάτω άπό τήν άμεση προστασία τής ’Οργάνωσης. Στό πρόσωπο τής 
μητέρας του χαιρετίζουμε όλες τις Έλληνίδες μητέρες, πού τά παιδιά τους άγωνί 
ζονται στις πόλεις καί στά βουνά γιά τό εθνικό μας ξεσκλάβωμα». Ό άγνωστος 
θά ξαναρχόταν σέ δυο μέρες τήν ίδια ώρα. Καί μετά τρεις φορές τή βδομάδα κα
νονικά. σύμφωνα μέ τήν άπόφαση τής ’Οργάνωσης... Μά δέ ύά ερχόταν μονάχ 
αυτός. Κι' άλλοι πολλοί άγνωστοι θάρχονταν κάθε τόσο καί Οά τής χαμογελούσαν 
καί ύά τής φιλούσαν τό χέρι...

ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Γράφτηκε τόν Όκτώβρη τού 4J καί δη

μοσιεύτηκε τότες οτόν παράνομο τύπο 
τής ·ΑΦήνας μέ τ* άρχικά: ΠΑΠ. ΝΙΚ

Οί έπονίτισσες τ*ΰ Βύρωνα. καταδέτ<υν στεφάνι 
στό «θυσιαστήριο τής Λευτεριάς
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ΟΙ ΕΑΑΗΙΤΕΣ MAI 
ΠΟΥ ΞΑΝΑΖΩΝΤΑΝΕΨΑΝ ΤΟΥΣ ΜΠΟΥΡΛΟΤΙΕΡΙΑΕΙ 

ΑΠΙΣΤΕΥΤΟΙ Α0ΛΟΙ ΚΑΙ ΗΡΩΪΣΜΟΙ

Ο ένοπλος έθνικός άγώνας πού όργάνωσε καί καθοδήγησε τό ΕΑΜ. 
είναι γνωστό πώς έχει καί τήν ναυτική έποποιΐα του. ΟΙ "Ελληνες, λαός άμ· 
φίβιος, δέν μπορούσαν νά μή ριχθούν καί στή θάλασσα νά πολεμήσουν τόν 
κατακτητή. Κι’ άν τό 21 παρουσίασε τούς μπουρλοτιέρηδες καί τους θα 
λασσομάχους πού τόσο θαύμασε ή ίστορία, τό 42 44 έμφάνισε μπουρλοτιέρη
δες καί θαλασομάχους ένός νέου τύπου, πιό θαυμαστού καί πιό τολμηρού 
ακόμη. Μά οί θαλασσομάχοι τού ΕΑΜ, έπρεπε δλσ νά τά δημιουργήσουν άπό 
τό μηδέν. Καί νά ξεκινήσουν μέ ψαρόβαρκες καί γκράδες, ν’ άναμε:ρηθούν μέ 
τόν μηχανοκίνητο κι’ ηλεκτροκίνητο έχθρό.

Ώς τόσο έγινε κι’ αύτό τό θαύμα. Άπό τις άρχές τού 43, ροβόλησαν 
άπ' τις κορφές τής Όθρυος καί τού Πήλιου οί άντάρτες τού ΕΛΑΣ, έξόπλι· 
σαν πρόχειρα μερικά καΐκια καί μ’ αύτά πιάσαν τά πρώτα φορτωμένα πλεού
μενα τού κατακτητή. Κι’ ό σπόρος έπεσε σέ πολύ γόνιμο έδαφος. Γιατί αύτοί 
οί πρώτοι αύθόρμητοι αύτοσχέδιοι πυρήνες πολλαπλαοιάσθηκαν μέ καταπλη 
κτική ταχύτητα. Καί σχεδόν σέ κάθε άκρογυάλι, ξεφύτρωναν νέοι θαλσσσο- 
μάχοι, νέα έξοπλισμένα καΐκια, νέα τρόπαια.

Στις άρχές του καλοκαιριού τού 44, ολοκληρώθηκε, τό ΕΛΑΝ είχε τέ
τοια άνάπτυξη, πού άριθμούσε 2 εικοσάδες καράβια—όλα καΐκια 5 ώς 20 τόν., 
μέ ταχύτητα 5—9 μιλλίων, τά περισσότερα λάφυρα άτόφια άρπάχθηκαν άπό 
τά δόντια τού εχθρού—καί εκατοντάδες άνδρες καί άξιωματικούς. Αύτή ή 
δύναμη όργανώθηκε σέ 4 μοίρες, άνάλοσα μέ τή γεωγραφική διαίρεση. Καί ή 
κάθε μιά είχε τόν «ναύσταθμό» της, τά μηχανουργεία της, τά συνεργεία της. 
Είχε τήν ξέχωρη ίστορία της—ένα έπος δράσης, έμπνευσης καί μόχθου. ’Η 
ισχύ της ήταν ή ψυχό. ή έπινοητικότης, ή πίστη τών άνθρώπων της. Μά ταυ
τόχρονα βασιζόταν στήν δλη όργάνωση του κινήματος. Καί Ιδίως στις 
ΕΑΜικές όργανώσεις τών παράλιων χωρών, πού ήσαν οί πληροφοριοδότες, 
οί τροφοδότες, τά έμπεδα καί τά άχυρά της. Τό ΕΛΑΝ ήταν ό θρίαμβος τού 
ήρωϊκοΰ αύτοσχεδιασμού, μά είχε γιά μάννα καί στήριγμα—δπως καί κάθε 
πτυχή του άγώνα- τό μαζικό, οργανωμένο κίνημα τσύ ΕΑΜ.

ψ ψ ψ

Το ΕΛΑΝ έκπληροϋσε όλες τις άπο7τολές ενός τακτικού ναυτικού. Χτυ
πούσε τις μεταφορές τού εχθρού, έκανε τεράστιες μεταφορές ύλικών άπό 
τήν Τουρκία στό Πήλιο, ή άπό μέρος σέ μέρος τής ‘Ελλάδας, έκανε μεταφο
ρές άνθρώπων—στρατευμάτων καί στελεχών—ύποστήριζε άποβάσεις, μετάδινε 
σάν φλόγα τό κίνημα στά νησιά, ’Έδωσε 80 σημαντικές μάχες καί συμπλο 

' κές, έπιασε πάνω κάτω 120 εχθρικά μικρά σκάφη—καταδιώξεως ή μεταφορι
κά άπό 30—280 τόννων, πού πολλά έφερναν 2 4 κανόνια. Σκότωσε εκατον
τάδες Γερμανούς καί αιχμαλώτισε 300. Συσσώρευσε τεράστιες ποσότητες 
λαφύρων, παράλυσε τις μεταφορές τού έχθροϋ σέ σημαντικό βαθμό κΓ άναψε 
τρανή φλόγα ένθουσιασμου στούς θαλασσινούς πληθυσμούς,

Νά μερικές χαρακτηριστικές έπιτυχίες του: Τόν ’Ιούλη τού 1944 στό 
Μαλικο, ύστερ* άπό πολύωρη έπική ναυμαχία ένός μικρού σκάφους τής μοί 
ρας τού Μπεγνή μέ δυό άπ’ τά Ισχυρότερα γερμανικά καταδιωκτικά τής 
περιοχής, τό ένα άττ’ αύτά—διπλάσιο σέ τοννάζ, πολλαπλάσιο σέ έξοπλισμό 
άπ’ τά έλληνικά -κυριεύθηκε άτόφιο μέ «ρεσάλτο» κΓ υστερ’ άπό συμπλοκή 
σώμα πρός σώμα καί μέ χειροβομβίδες. Τόν Αύγουστο, ένα έλασίτικο καράβι 
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συναντά έξω άπ' τήν Πρέβεζα δυό μεγάλα κατάφορτα έξοπλισμένα έχθρικά, 
πού πήγαιναν πλάϊ πλάϊ. Εκείνο χώνεται παράτολμα άνάμεσά τους, χτυπά 
τό πρώτο πού φοβισμένο φεύγει, ρίχνεται στό δεύτερο καί τό κυριεύει, μ' δλο 
τό πολύτιμο φορτίο του 5.000 νάρκες τής ξηράς, Τέτοια έπεισόδια, τό ΕΛΑΝ 
του Καταπογιώτη (Πήλιο), του Ζαχαρία (Κορινθιακός), του Φόντα (Εύβοια), 
τού Μπεγνή (Μαλλιακός) έχει νά έπιδείξει άφθονα.

Στήν φάση τής άποχώρησης του έχθρού (Σεπτέμβριος —’Οκτώβριος) 
εκατό Γερμανοί όχυρώθηκαν στό νησί Άργυρόνησο, άνάμεσα στό Τρίκερι καί 
τήν Β. Εύβοια. Τό ΕΛΑΝ τού Μαλλιακου — 4 σκάφη τό δλο — μέ ένα λόχο 
δλμων του ΕΛΑΣ, ξεκίνησε άμέσως έναντίον τους. ’Οργανώθηκε μιά πλήρησ 
συνδυασμένη άποβατική έπιχείρηση. Πριν άρχίσει ή επίθεση, κλήθηκε ό γερ 
μανός Διοικητής νά παραδοθεΐ, κι’ δπως ήταν έπόμενο άρνήθηκε. Ό Απε
σταλμένος του τόνισε.

— θά σάς χτυπήσουμε άπό ξηρά καί θάλασσα.
— Μά υπάρχει έδώ εγγλέζικο ναυτικό; ρώτησε έκεϊνος.

’Υπάρχει Αντάρτικο ναυτικό, του απάντησε ό Απεσταλμένος.
Ό Γερμανός χαμογέλασε ειρωνικά καί τόν έδιωξε.
Τήν ίδια νύχτα, άρχισε ή έπίθεση. ’Αφού προηγήθηκε βολή προπαρα- 

σκευής άπό τούς όλμους, τά καραβάκια τού ΕΛΑΝ ρίξαν ο' ένα σημείο τής 
Ακτής παράτολμα δυό διμοιρίες έλανιτών πεζοναυτών, ενώ ή «ναυαρχίδα»— 
Θεός φυλάξει στόν. τίτλο—δηλαδή τό καΐκι «Σταυρούλα» 40 τόννων, πλησίασε 
ώς 50 μέτρα τό νησί καί τό σάρωνε μέ τό πολυβόλο καί τό ταχυβόλο της. 
Σέ λίγο σί Γερμανοί παραδόθηκαν, μ’ δλο τό ύλικύ τους μέ 7 πολυβόλα καί 
3 ταχυβόλα. ’Όταν ξεμπαρκάροντας άπό τήν «Σταυρούλα» πλησίασε ό ύπο- 
φαινόμενος—πού μαζί μέ τόν Μπιγνή διοικούσε αύτήν τήνμοίοα τού ΕΛΑΝ 
τόν αιχμάλωτο Διοικητή, έκεϊνος ήταν έκπληκτος.

- «Ρίχτιγκε Μαρίνε . «Ρίχτιγκε Μαρίνε. » (σωστό ναυτικό) ελεγε κάι 
ανάλεγε.

Αληθινά, εκείνη τή στιγμή, νοιώσαμε όλοι πώς τό ΕΛΑΝ μας κάτι 
άξιζε....

ΣΟΛΩΝ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ

Ή άρχήστρα τ«ύ Ραδιοσταθμού ΚαισαριανΆς
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ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ

ΠΟΣ ΑΚΟΥΑΜΕ ΤΑ ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
Ο συναγ. Νόσος Γεωργίου έπαγγελματίας δημοσιογράφος, πού 

δούλεψε στό «μυστικό τύπο» δίνει σέ μ.ά χαρακτηριστική καμπώνια, 
rva ολοζώντανο κομμάτι ώπό τή κατοχή, πού άποκαλύπτει τό «μηχανι
σμό» του «παράνομου τύπου» καί τό μεγαλείο πού δοκίμαζαν έκείνοι 
πού τόν ε'ίησαν...............

Γιά κείνους πού δουλεύανε στά μαύρα χρόνια τής τετράχρονης σκλα
βιάς τής χώρας στόν «μυστικό τύπο», ήτανε άληθινά μεγάλη ή στιγμή, δταν 
συναντούσανε τόν αντιπρόσωπο τών άνατολικών Συνοικιών. Τόν κεντρικό δια
φωτιστή τών συνοικιών, ύπεύθυνο νά δώσει τις Εξακριβωμένες πληροφορίες 
γιά τή ζωή στό κατεχόμενο αύτό κομμάτι τής ’Αθήνας. Καί ή στιγμή αυτή 
δικαιολογημένα ήτανε μεγάλη.

Οί άνατολικές συνοικίες—τό Δουργούτι, τό Κατσιπόδι, τό Παγκράτι, ό 
Βύρωνας, ή Καισαριανή, τά Κουπόνια, τοΰ Ζωγράφου κλπ—ήτανε άπό τις 
συνοικίες που πολύ νωρίτερα άπό άλλες είχανε μπή στόν άγώνα. Πρωτοπο
ρήσανε καί στήν Εκταση καί στό βάθος πού πήρε δ άγώνας μέσα στό λαό.

Φτωχές καί πλιθόκτιστες συνοικίες γίνανε κάστρα άπόρθητα.
Θυμάμαι μέ πόση χαρά καί συγκίνηση άκούγαμε τήν έκθεση καί παίρ

ναμε τά μικρά μικρά σημειώματα, τοΰ διαφωτιστή τών άνατολικών Συνοικιών 
πού περιείχανε τό «υλικό» γιά τήν Εφημερίδα, γιά τις προκηρύξεις, γιά τά 
τρία, γιά τις άφίσες. ΟΙ άνθρωπο», πού έρχόσανε άπό κει, μάς φαινότανε πώς 
κατεβαίνανε άπό Εναν άλλο κόσμο ήρώων, άν καί σέ κάθε στιγμή σέ κάθε 
βήμα μας συναντούσαμε τέτοιους ήρωες, άνάμεσα στά μεγάλα πλήθη τής 
άγωνιζόμενης πρωτοπόρας ’Αθήνας. Μάς φαινότανε, πώς ό διαφωτιστής ή ό 
Γραμματέας τού Τομέα τών ανατολικών συνοικιών, πού μαζύ του κάναμε σέ 
σκοτεινές γωνιές τών δρόμων τής κατοχής, τά «ραντεβού», ήτανε δμοιος μέ 
τόν «άγγελο» τού Μαραθώνα, παύ έφερνε στούς συμπατριώτες του τό χα
ρούμενο άγγελμα τής νίκης.

Καί έτσι έπρεπε νά είναι. Γιατί οί άνατολικές συνοικίες ήτανε οί μπο 
ρουτοκαπνισμένοι τόποι, δπου καθημερινά δινότανε καί άπό μιά σκληρή μάχη 
μέ τόν έχθρό τής Πατρίδας. Σήμερα τό Δουργούτι. αύριο τό Κατσιπόδι, χθές 
ό Βύρωνας, τό Παγκράτι. Προχθές ή Καισαριανή. ’Αλήθεια αύτή ή ήρωίδα 
του άγώνα στεκότανε πιό πάνω άπό κάθε άλλο στή συνείδηση μας.

Χθές —μάς έλεγε ό ύπεύθυνος—άντιμετωπίσαμε τούς βαρειά οπλισμέ
νους γερμανούς τσολιάδες καί μπουραντάδες έπί τέσσερις ώρες. Ακλόνητοι 
υείναμε στή θέση μας. Δώσαμε στόν κατακτητή ένα μάθημα. Τόν άναγκά- 
σαμε νά υποχωρήσει, άφού του προξενήσαμε καί άπώλειες. Μά είχαμε καί 
εμείς τούς νεκρούς μας. Καί μάς έλεγε τά όνόματα, αύτών, πού πέσανε γιά 
τήν Λευτεριά, γιά τήν Τιμή, γιά τόν Λαό, γιά τήν Πατρίδα.

Πόσο άπέραντο ήτανε τό εύλαβικό δέος, πού μάς κατέλαβε, δταν σκυ- 
μένοι στό καλαμάρι, άκούγαμε τήν γνώριγη φωνή τού ύπεύθυνου τών Άνα
τολικών συνοικιών, νά ξεδιπλώνει μπροστά μας μιάν άφθαστη σκηνή μεγα
λείου τού λαού μας, πού άγωνιζότανε καί κατακτούσε μέ τό δικό Του αίμα 
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τήν λευτεριά. Μίλαγε ή γνώριμη φωνή γιά τό θαμπωτικό περιστατικό τού 
κάστρου του ‘Υμηττού, δπου οί τρεις νέοι έλασΐτες ξεψυχήσανε πολεμώντας 
τόν έχθρό ώς τό τελευταίο τους φυσίγγι.

Μιά ήμέρα Εκλεισαν οΐ σελίδες του βιβλίου τής κατοχής. Ό λαός μέ 
τις δικές του δυνάμεις καί μέ τήν βοήθεια τών Συμμάχων Ελευθερώθηκε, θυ
μάμαι γιά τελευταία φορά τήν φωνή του διαφωτιστή, πού Εκανε τόν άπολο- 
γισμό τής τετράχρονης σκλαβιάς τών άνατολικών συνοικιών; ’Αρίθμησε: Εί
χαμε συνολικά σαράντα έννηά μάχες μέ γερμανούς, ’Ιταλούς, τσολιάδες καί 
μπουραντάδες. ΣτΙς περισσότερες μάχες κρατήσαμε τόν έχθρό Εξω άπό τις 
συνοικίες μσς* Σέ μερικές περιπτώσεις ό Εχθρός πάτησε τό πόδι του ώς τό 
κέντρο τής συνοικίας». Καί κατόπι άρίθμησε τά θύματα κσί τις καταστροφές, 
πού κάνανε στό λαό οί κατακτητές καί οι προδότες.

Δέν θυμάμαι τώρα άπό κείνο τόν άπολογισμό παρά τόν άριθμό τών μα
χών. Καί σέ κάθε στιγμή άναρωτιέμαί: 'Υπήρξε άληθινά άλλη πόλη τής κατε- 
χομένης Εύρώπης πού νά εδωσε τόσα πολλά στόν άγώνα γιά τήν συντριβή 
του αίμοβόρου ’φασισμού; Καί άν ή άπάντηση είναι άρνητική, άναρωτιέμαί 
άν τό τίμημα γιά τόν ήρωϊκό αύτόν άγώνα πρέπει νά εΐναι ή Επικράτηση 
στίς ίδιες αύτές συνοικίες του φασιστικού ζυγού, τού μεταδεκεμβριανού 
Κράτους!

Μά ποιός θά δώσει τήν άπάντηση; Ό ίδιος Εκείνος ήρως λαός τών άνα
τολικών συνοικιών. Καί γι’ αύτό δέν μπορεί νά βγεί σάν συμπέρασμα παρά 
τούτο, δτι στόν τόπο αύτό τών μεγάλων άγώνων καί θυσιών δέν εΐναι δυνατό 
νά ξαναστηλωθούν οΐ γκρεμισμένοι θεοί τού φασισμού.

ΝΑΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

Τρίχρονα του ΕΑΜ Παγχράτι
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ΣΤΟΝ ΑΡΗ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗ

Η ΜΑΝΑ ΤΟΥ

Μέ στροψτερήν, άψά φτερούγα 
βγήκες, πετρίτη μου, στή ρούγα— 
κι* έσκόνισεν ό δρόμος χάμου !

Σά νάμαι, λένε, άπό τή Σπάρτη 
έχω παιδί τόν Πρώτο ’Αντάρτη— 
κι’ έσύ τ’ όντέχεις, βρέ καρδιά μου’

Σ' άκώ, καθώς στό παραμύθι, 
πώς έχεις Γκιώνα όρθή τ’ άστήθι 
καί μέσα θάρρο λιονταρίσο.

'Αγέρα, στ' άλογο καβάλλα, 
πρώτο μυαλό και πρώτη πάλα, 
πρώτον στό Τίμιο, πρώτο στό ’Ίσο,

Χιλιάδες σ’ άκλουθάνε πρώτοι,
• κάμμα του έχτρου καί του Προδότη— 

καί ψώς, τό πλοίο νά δει τόν κάβο!

Πέ μου, σέ βύζαξα έγώ βρέφος ; 
παιδί μεγάλωνα ή τό νέφος 
τ’ άγριο, τ' άπάλευτο τών σκλάβω ’

’Όξω οί δειλοί κι' όξω οι γαλάζοι, 
εΐσαι ή ’Ελλάδα, πού άνταριάζει, 
τό νέο ζωμένη άρματωλίκι!

Κι’ είσαι ή ’ Αξα Ιδέα, ή δίκια I 
κΓ είσαι ή Ρωμιά ψυχή, ή άντρίκια ! 
Κι’ είσαι ή Πατρίδα I Κι* εΐσαι ή Νίκη!

II

Μεσοοτρατίς σ’ όλέρμη ρούγα 
κοίτεσαι κρύα, νεκρή φτερούγα, 
Πετρίτη μου, ριμένος χάμου !

Σά νάμουν, λένε, άπό τή Σπάρτη, 
είχα παιδί τόν Πρώτο Αντάρτη. 
Ναί. Καί χρωστάνε στήν καρδιά μουΙ

Πάνου άπ’ τόν τρίψηλό οου στύλο 
κύττσ, ώς νά ζείς, κατά τόν ήλιο I 
"Οσο νά ούρλιάζουν, εΐναι οΐ λύκοι

Κι’ είσαι ή "Αξα Ιδέα, ή δίκια 1
Κι’ είσαι ή Ρωμιά ψυχή, ή άντρίκια! 
Κι' εΐσαι ή Πατρίδα ’ Κι’ εΐσαι ή Νίκη!

ΤΑΚΗΣ Ξ.
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ΠΑΡΑΝΟΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ

θά σάς διηγηθώ πώς πρωτοβγήκε ή πρώτη Έαμική έφημερίδα τής Μασσα
λίας. Ή «Αλήθεια» τής Λάρισας.

’Εν αρχή ήν... ό λόγος τής οργάνωσης:
Συναγωνιστές, δήλωσε, κάποια μέρα, ό «υπεύθυνος». IIρέπει οπωσδήποτε νά 

βγάλουμε έφημερίδα. "Εστω και στήν αρχή σά δελτίο είδήσεων.
Ξέρετε αυτά τά «οπωσδήποτε» τών «υπευθύνων». Δεύτερη κουβέντα δέ χωρεϊ.
Σύμφωνοι. Άλλα πώς; Τά «τεχνικά εφόδια», ολα κι* όλα περιορίζονται γιά 

τή στιγμή στή,.. θέληση τής Συντακτικής ’Επιτροπής νά βγάλει έφημερίδα. Έμει
ναν νά βρεθούν τά υπόλοιπα. Δηλαδή... ολα : Σπίτι, πολύγραφος, γραφομηχανή, 
χαρτί, μελάνια...

"Ας σημειωθεί, γιά τήν ιστορία, πώς τά μισά σπίτια τής Λάρισας ήταν 
πεσμένα άπ’ τό σεισμό και τούς βομβαρδισμούς. Άπ’ τά όρθια τά περισσότερα 
στέγαζαν Γερμανούς καί ’Ιταλούς. Άν δεν είχες τόν καταχτητή κάτω άπ’ την 
ίδια στέγη, άπαραίτητα τόν... χαιρόσουνα δίπλα σου ή απέναντι. Μέ τέτοιες συν 
θήκες καί ή απλή ακόμα λήψη είδήσεων μέ τό ραδιόφωνο, καταντούσε δραματική 
υπόθεση.

Τό σπίτι πού στήθηκε ό παράνομος μηχανισμός έκπληρούσε αναγκαστικά 
όλους αυτούς τούς ορούς... συνωμοτικότητας: Γερμανοί σιδηροδρομικοί στό διπλανό 
σπήτι, Ιταλοί αξιωματικοί απέναντι. "Όταν βρέθηκε τό ραδιόφωνο καί μεταφέρ
θηκε στό σπίτι, μέρα μεσημέρι, μέσα σ’ ένα καροτσάκι μέ πατάτες άπό πάνω γιο 
καμουφλάζ, άρχισε ή αγωνία τής *Συνταχτικής ’Επιτροπής»:

—Θ’ άκούγεται άπ’ έξω άραγε;
Άκουγόταν δυστυχώς τό άτιμο! "Αν έπρόκειτο δηλαδή νά τό άκούμε καί 

μεις άπό μέσα έτσι πού νά μπορούμε νά γράφουμε τις είδήσεις. Άκούγονταν κΓ 
απ’ έξω όπως καί νά τόκανες. ’Επακολούθησαν αγωνιώδεις πειραματισμοί. Μετά 
φέρθηκε εναλλάξ άπό δωμάτιο σέ δωμάτιο, σκεπάστηκαν μέ κουβέρτες τά παρά
θυρα, στουπώθηκαν μέ μαξηλάρια οί πόρτες: Τίποτα! Τό μεν φερναν δυτικά. Θά 
τάκουγε ό Γερμανός. Τό κουβαλούσαν ανατολικά—«ένέπιπτε» στήν ακουστική 
περιοχή τοΰ Φρατέλου. Απελπισία...

’Οπότε παρουσιάστηκε ή λύση υπό μορφήν μιας... θεόρατης ντουλάπας'
Φαντάζομαι πώς θά είναι ή πρώτη καί ή μόνη ντουλάπα στόν κόσμο πού 

αντιμετώπιζε τήν απίθανη αυτή χρήση: Νά γίνη δηλαδή... έδρα Συντακτικής Επι
τροπής έφημερίδος!

Άπό μέσα καπλαντίστηκε μέ. ένα... πάπλωμα. Δυό τρύπες, μιά άπό τά 
πλάγια καί μιά άπό πάνω άφιναν τή διέλευση τών συρμάτων τής πρίζας καί τού 
εσωτερικού φωτισμού. "Ενας γλόμπος τοποθετήθηκε στό νταβάνι της καί τό 
Γραφείο ήταν έν τάξει,

’Όταν έφτανε ή ό$ρα 8 τό βράδυ (’Εδώ Λονδϊνον, καλησπέρα σας!) ή ντου
λάπα γινόταν...κατοικήσιμη. Μέσα στήν κοιλιά της κατορθώθηκε νά χωρούν 1) 
μιά καρέκλα καί πάνω της τό ραδιόφωνο, 2) 1 σκαμνάκι καί 3) ό... ρεπόρτερ 
απάνω του μέ χαρτί, μολύβι κι’ ένα σανίδι τετράγωνο στά γόνατά του γιά...γρα
φείο. Ή πόρτα τής ντουλάπας έκλεινε καί τό ραδιόφωνο άνοιγε σκορπίζοντας τά 
μηνύματα του μέσα στις προστατευτικές πτυχές τού παπλώματος. Άχνα δέν 
έβγαινε άπ* έξω I

Άλλ’ αύτό ήταν πια τό καινούργιο κακό... Καλά ν’ άκούς τά έλπιδοη,όρα 
μηνύματα τών συμμάχων !

— Βαστάτε ’Έλληνες καί φτάσαμε !
—Εμπρός "Ελληνες ήρωες, τραβάτε μπροστά καί μή σάς νοιάζει.
Αλλά έπρεπε καί ό.,.Έλλην πού τά άκουγε δλ* αυτά νά αναπνέει μέσα στη 

ντουλάπα κατά τή διάρκεια τής ήμίωρης καθημερινής «ένεσης» τού Λονδίνου... 
Καί ό δυστυχής δέν άνέπνεε καθόλου ! Γιά τό ραδιόφωνο ήταν καλά έκεϊ μέσα, 
άλλά γιά τό...ραδιοφωνατζή περίπου πνιγμός...

ΑΠ. ΣΠΗΛΙΟ!
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ΜΙΑ ΣΠΑΡΤΑΡΙΣΤΗ UTOPIA

Ο 'ΜΑΥΡΟΣΚΟΥΦΗΣ,
Γβνάρη$· Τό κρατητήριο του 10ου, στό Παγκρά«ι, είναι φίσκα άηό 

Λαϊκούς άγωνιστές. 'Ένα μπουντρούμι, γιομάτο μούχλα, κι* άράχνες. Χωρίς 
φαΐ, χωρίς νερό, μέσα στό πυχτό σκοτάδι, μέ τις βρισές καί τό ξύλο, περι
μέναμε τι θάπογίνουμε. Τό μεγάλο μας δράμα ήταν τή νύχτα. ’Αξημέρωτη. 
Καί δέ μπορούσες ούτε νά κουνηθής. Είχαμε όμως τό < Μαυροοκούφι» πού 
μας έλεγε κάθε νύχτα τήν ιστορία του. Μιά Ιστορία σπαρταριστή που όπως 
μάλιστα τήν άφηγιόταν, μέ άπροσποίητη άφέλεια όση κατάθλιψη κι’ άν είχες, 
δέ μπορούσες νά μή λυθείς στά γέλοια !

θάξιζε νά τήν άφηγηθεί κανείς μέ τό ν καί μέ τό σ. Μά θά θέλαμε πολ
λές σελίδες, θά σάς τήν πώ έστω μέ δυό λόγια.

Ό «Μαυροσκούφης» ένα ντόμπρο παλληκάρι του Λαού, μόλις άρχισαν 
οί πείνες στήν ’Αθήνα, τράβηξε γραμμή στό χωριό του. Καλλιεργούσε ένα 
κομμάτι γης καί τήν πέρασε κοτσάνι. ’Ηρθε κι’ ή «’Απελευθέρωση». Γιορτές, 
πανηγύρια κακό, σαματάς, άκουγε νά χαλάει ό κόσμος στήν ’Αθήνα, καιρός 
εΐπε, νά τού δίνω καί γώ. Ξεκίνησε νά ρθή. Συγκοινωνίες δέν ύπήρχαν. Τό 
κόψε ποδαρόδρομο. Σ’ ένα χάνι, κάθησε νά ξαποστάση. ’Ανταμώνει τρεις 
άντάρτες, πραγματικούς «Μαυροσκούφιδες». Πώς καί τί, πλάσανε τή κου
βέντα. Τούς διηγήθηκε τά καθέκαστα. ’ Αντε μωρέ τού λένε, κΓ άς μή πρό- 
σφερες τίποτα στόν άγώνα. Σέ λυπόμαστε. Μώς νά πας ποδαράτο στήν ’Α
θήνα I Νά I τού λένε! Πάρε αύτό τό σκουφί, βάλτο στό ξερό σου καί θά ο’ 
έξυπηρετήσει I Τδβαλε πράγματι καί τουδωσε Σέ λίγο τόν συναντάει ένα φορ
τηγό. Τόν πέρνει μαζύ του. Στήν ’Αθήνα, μόλις τόν έβγαλε νάσου ένας όλό- 
κληρος κόσμος μέ τρελλό ένθουσιασμό νά τρέχει άπό πίσω του, νά τόν χει
ροκροτεί νά τόν καμαρώνει ! Τά κορίτσια τόν φιλούσαν καί τόν γιομίξαν λου
λούδια I Μωρέ μαγικό τό σκουφί έλεγε ! Στό τραίνο είσιτήριο δέ τού πέρναν! 
Στά έστιατόρια τσακιζόντουσαν ποιός νά τόν περιποιηθεΐ 1 Στό Παγκράτι δυό 
μέρες πουφτασε, πριν τό κίνημα τόν άποθεώσανε 1 Ό <μαυροσκούφης» άπ’ 
έδώ, ό υαυροσκούφης άπό κεΐ. Μωρέ τί σούνετο αύτό τό σκουφί, άναρωτ.ό· 
ταν ! Ήρθε τό κίνημα. Κάπου κούρνιασε. 'Όταν τέλειωσε, οΐ Έθνοφύλακεσ 
τόν γραπώσαν. Σηκωτό τόν έφέρανε ! Σάν τού ηύρανε τό σκουφί, πίστεψαν 
πώς εΐχαν πετύχει λαυράκι I! Μέσα στό κρατητήριο, δέ μπορούσε νά χωνέψει, 
γιατί τό σκουφί έπαψε νά τόν έξυπηρετεϊ 1 .. σπ. σ. δενδρ.

© EAAS Καιααριανή;, τιμάβι τ©ύ$ ήρωίς τ©ϋ άγώνα
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ΟΙ ΜΑΤΩΒΛΜΜΕΝΕΣ ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ
Εϊταν οί μέρες τής πιό μαύρης σκλαβιάς. Ή ντόπια άντίδραση περνάει 

άποφασιστικά μέ τό ·μέρος τής άνοιχτής συνεργασίας μέ τόν καταχτητή. 
Δημιουργεί τά τάγματα άσφάλειας καί κηρύχνει άνοιχτά τόν έμφύλιο πόλεμο 
έξυπηρετώντας πέρα γιά πέρα τά σχέδια του καταχτητή. Τά μπλόκο, οΐ συλ
λήψεις, οί σκοτωμοί καθημερινά καί πληθαίνουν μέ κύρια κατεύθυνση τά 
στελέχη καί μέλη του κινήματος άντίστασης.

"Αρχισαν στήν άρχή μέ τήν έκπόρθηση τών άναπήρων, τό αιματηρό 
μπλόκο τής Καλογρέζας.

Καί ήρθε ή σειρά τών άνατολικών συνοικιών τής Καισαριανής, τ^ΰ Βύ·

Ενας άπό τούς πέντε κρεμασμένους πατμωτβς 
στοΰ Ζωγράφου

ρωνα, τής Γούβας, τού Δουργούτι πού στέκαν καρφί στά μάτια τών κατα 
χτητών καί τών Κουϊσλιγκ, σοβαρό έμπόδιο στά άτιμα σχέδιά τους.

Εϊταν ή 5η τ* ’Απρίλη. ’Απ’ τό πρωί 300 γερμανοτσολιάδες ζώοαν τήν 
περιοχή τών Ήλυσίων καί κρέμασαν στήν πλατεία τής Παπαδιαμαντοπούλου 
5 νέους άγωνιστές. Αύτό μαθεύτηκε σ’ δλες τις άνατολικές συνοικίες. Οί 
καμπάνες χτυπάνε πένθιμα καί ό λαός ξεσηκώνεται καί ζητάει άπ’ τόν ΕΛΑΣ 
έκδίκηση. Κι* ό ΕΛΑΣ στις προσταγές του έθνους ύπακούει, δέχεται τήν 
πρόκληση κΓ ή μάχη άποφασίζεται. Μέ λιγοστές δυνάμεις καί μέ λιανοντού- 
φεκα πλησιάζει τούς τσολιάδες καί τούς χτυπάει. Ή μάχη άρχίζει. ΚΓ έξα- 
κολουθεί ώρες πολλές. Μπροστά στήν ύπεροχή τών έχθρών σέ άψυχο ύλικό ό 
ΕΛΑΣ υποχωρεί. Καί μεταφέρεται ή μάχη στήν Καισαριανή καί Παγκράτι, 
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στό Βύρωνα καί τήν Ν* Ελβετία. *Εδώ ό' ΕΛΑΣ πρός τό βράδυ στήνει ένέ- 
δρα στόν έχθρό καί προξενεί μεγάλες άπώλειες: 19 νεκρούς καί 35 τραυμα
τίες καί τόν άναγκάζει νά ύποχωρήσει πανικόβλητος.

’Έτσι καί τελείωσε ή πρώτη μάχη τής ’Αθήνας, ή πρώτη μάχη τών άνα
τολικών συνοικιών καί ή πρώτη νίκη τού λαού τους.

Τήν πρώτη μάχη άκολούθησαν κι* άλλες 49 στό σύνολό τους ή 
μιά πιό σκληρή άπ* τήν άλλη, ή μιά πιό τραγική σέ άπώλειες γιά τόν έχθρό 
άπ’ τήν άλλη.’Απ’τίς 49 αύτές μάχες οι πιό σπουδαιότερες είναι οί παρακάτω:

Ή μάχη τής 21 τοΰ ’Απρίλη- Δεκατέσσερα αύτοκίνητα γερμανοτοολιά- 
δων καί Μπουραντάδων ζώνουν τήν Καισαριανή άπ’ δλες τις μεριές, κατά 
τό μεσημέρι. Ό ΕΛΑΣ άγρυπνεί. Κι* άρχίζει ή μάχη, σκληρή, άδυσώπητη.Ό 
ΕΛΑΣ διεκδικει σπιθαμή πρός σπιθαμή τό πατρικό σπίτι. Μέ λιγοστό όπλι- 
σμό μά μέ γρανιτένια καρδιά ό νεαροί έλασίτες έχοντας βοηθό τους δλο τό

Καί άλλος ένας πατριώτης* πού τον κρέμα
σαν οί Ουνοι ατού Ζωγράφου

λαό πολεμούνε σά λιοντάρια.Μά μπροστά στόν πολυπληθή καί άρτια έξοπλι 
σμένο έχθρό ύποχωρεΐ προς τό βράδυ. Κι’ ό έχθρός τρέμοντος τά σκοτάδια 
άδειάζει τή συνοικία άφού πλήρωσε βαρειά μέ 40 νεκρούς καί τραυματίες. Ό 
ΕΛΑΣ είχε 5 τραυματίες καί πιασμένο τό Γραμματέα τής όργάνωσης σ. Βα
σίλη πού άργότερα έχτελέστηκε στό Γουδί.

Ή μάχη της 29 του ’Απρίλη. Εΐναι ή μάχη τού ’Υμηττού. Εΐναι άπ’ τις 
πιό λαμπρές σελίδες τής άντίστασης τού λαού μας, πού θά μείνει σά θρύ
λος καί παράδειγμα γιά τις κατοπινές γενιές καί θά θυμίζει καινούργιο *Αρ- 
κάδι καί Μεσολόγγι, εΐναι ή μάχη πού άνέδειξε τούς τρεις ήρωες έπονελα- 
σίτες του ‘Υμηττού Αύγέρη—Φολτόπουλο—Κιοκμενίδη.

’Απ’ τά χαράματα 200 γερμανοτσοληάδες ζώσαν τό σπίτι τού ‘Υμηττού 
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άπό προδοσιά ποΰταν ή άποθήκη όπλισμου τής διμοιρίας καί μέ τά χωνιά 
καλούν τούς Ενοικους νά παραδοθούν, γιατί θά τους κάψουν ζωντανούς. Μά 
ή άπάντησή τους εϊταν ν’ άνοίξουν πόρ καί νά ξαπλώσουν κάμποσα καθάρ- 
τατα. ’Έτσι ή σκληρή κΓ άνιση μάχη τών τριών Ενάντια στούς 200 άρχίζει 
καί συνεχίζεται ώρες όλόκληρες. Μά τό Κάστρο δέν πέφτει. Τά κανόνια καί 
οί όλμοι δέν κλονίζουν τούς ήρωες ύπερασπιστές του. Μά τά πυρομαχικά, οί 
σφαίρες κάποτε τελειώνουν καί κατά τις 4 τό άπόγευμα ό Ενας ύστερα άπ’ 
τόν άλλον πέφτουν όλοι τους ζητωκραυγάζοντας γιά τήν ΕΠΟΝ τόν ΕΛΑΣ 
καί τήν Ελλάδα.

Ή μάχη τή$ 4 του Μάη. Εΐναι ή μάχη τής Γούβας ή όπως τήν λέει ό 
λαός τών ’Ανατολικών συνοικιών «ή μάχη του Μαύρου καί του ’Άρη».

’Απ' τά χαράματα οί τσολιάδες μέ έπικεφαλής τόν Πλυτζανόπουλο κυ- 
κλώσαν τή Γούβα κι’ άφοϋ κάλεσαν τόν κόσμο μέ τά χωνιά διαλέξαν 300 
τούς βάλαν στή σειρά κι’ άπό τήν όδόν Φιλολάου, τράβηξαν πρός τό Πα· 
γκράτι. Μά ό θρυλλικός ΕΛΑΣ του Π Συντάγματος δέν μπορούσε ν’ άφή- 
σει τούς τσολιάδες νά Επαναλάβουν ότι κάναν στήν Καλογρέζα. Δυό ομά
δες μέ έπικεφαλής στή μιά τό Βαγγέλη Μαρτάκη «Μαύρο» καί στήν άλλη 
τόν Παναγιώτη Καρλαύτη (Άρη) χτύπησαν τούς Τσολιάδες μέ σκοπό 
τήν άπελευθέρωση τών όμήρων στό Παγκράτι. ’Έτσι άρχισε σκληρή μάχη. 
’Ένα μέρος του σχεδίου πέτυχε. Μά ό ’Άρης καί ό Μαύρος πέσαν. Καί ό 
έχθρός τήν πλήρωσε μέ 15 γερμανοασφαλιστικά καθάρματα.

Ή μάχη τής 16 του Ίό-νη· Ή τρομακτικώτερη έπίθεση, μιά άπ' τις 
μεγαλύτερες μάχες τής Καισαριανής. Τις Επιχειρήσεις τις διηύθυνε προσω
πικά ό Πλυτζανόπουλος καί πού κράτησε 20 ώρες.

Άπ* τά χαράματα 2.500 γερμανοτσολιάδες καί γερμανοχωροφύλακες 
ζώσαν τήν Καισαριανή άπ’ δλες τΙς μεριές μέ όλμους καί πολυβόλα. Άγριες 
μάχες σώμα πρός σώμα διεξάγονται καί πού θυμίζουν Στάλινγκραντ. Ό 
Λαός σύσωμος μέ πρωτοπορεία τόν ΕΛΑΣ πολεμάει 20 περίπου ώρες. Πο
λεμάει μέ τά λιανοντούφ^κα, μέ τις πέτρες, μέ τά ξύλα. Εκεί πρός τόν ’Υ
μηττό κυκλώνονται 7 παλληκάρια μέ έπικεφαλής τόν Γραμματέα τής όργά- 
νωσης Καισαριανής Απόλλωνα Δαυλάκο. Αφού Εξάντλησαν δλες τις σφαί
ρες άφήσαν άπό μιά στόν καθένα τους καί προτίμησαν τήν αύτοκτονία άπό 
τήν παράδοση.

Πρός τό σούρουπο οί γερμανοφασιστικές δυνάμεις άποσύρονται μέ άπώ- 
λείες 150 νεκρούς καί τραυματίες.

Ό μχτωβαμμένος Αύγουστος. Τούτο τό μήνα ό άγώνας τού Άθηναι 
κού Λαού παίρνει άφάνταστη σφοδρότητα καί περνάει σ’ άνώτερο στάδιο. 
ΟΙ ήρωϊκές κι’ άδούλωτες άνατολικές συνοικίες άγωνίζονται σκληρά σ’ άγώ
να ζωής ή θανάτου. Γερμανοί καί ένθνοπροδότες χτυπάνε λυσσασμένα μ£ 
όλμους μέ κανόνια, μέ τάνκς. Βγάζουν μάτια, τρυπάνε μέ λόγχες, βιάζουν 
κορίτσια, σκοτώνουν παιδιά. Μά ό βασανισμένος λαός τής Καισαριανής, του 
Βύρωνα, τού Δουργουτιού πολεμάει καί δέν ύποτάσσεται. Μέ πρωτοπορεία 
τόν ΕΛΑΣ στόν πόλεμο άπαντάει μέ πόλεμο. Χιλιάδες οί όμηροι, πολλά τά 
θύματα. Καί οί άπώλειες πού φέρνει στό Εχτρό είναι τεράστιες.Ματωβαμμένο 
Αύγουστο τόν άποκάλεσε ό Λαός.

ΟΙ μάχες άρχισαν τήν πρώτη Αύγούστου καί κράτησαν μέχρι τις 9 
Αύγούστου.Άρχισαν μέ μιά τρομαχτική Επίθεση πάνω άπό 1000 Γερμανοτσο 
λιάδων Ενάντια στήν Καισαριανή καί Βύρωνα πού έπεχτάθηκε μέχρι τήν ΓΗ. 
Ελβετία, Γούβα, 'Υμηττό. Σκότωσαν, πλιατσικολόγησαν, βίασαν κοπέλλες. 
κάψαν σπίτια. Ό ΕΛΑΣ σέ πολύωρη μάχη Εκδικήθηκε τό Λαό σκοτώνοντας 
καί τραυματίζοντας 70 καθάρματα.

Στις 3, στις 4, 5 καί 6 του Αύγούστου καινούργιες Επιθέσεις μέ καινούρ
γιες μάχες. Ό ύπέροχος ΕΛΑΣ άγωνίζεται στό πλευρό του λαού φέρνοντας 
πολλές ζημιές στόν Εχθρό. 114 νεκρούς καί τραυματίες. Απώλειες γιά τόν 
ΕΛΑΣ 7 νεκροί καί τραυματίες.
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Στις 7 Αύγούστου ή τρομαχτικότερη έπίθεση κυρίως ένάντια στό 
Βύρωνα. Γίνονται πολύωρες μάχες.Ό ΕΛΑΣ παλεύει ύπέροχα. Μπροστά στήν 
ύπεροχή του έχθροϋ σέ όπλισμό άναγκάζεται νά ύποχωρήσει. Καί τότε οί 
καννίβαλοι άρχισαν κάτι τό φοβερό. Στήν πλατεία σκοτώσαν 12 καί μάζεψαν 
1100 γιά τά κάτεργα τής Γερμανίας.

Καί τό άποκορύφωμα του Αύγούστου: ή 9η Αύγούστου. «Τό Δίστομο τής 
Αθήνας. Γερμανοί, Ιταλοί, Χωροφύλακες, Τσολιάδες, Μπουρσντάδες μέ 

τάνκς, Κανόνια καί δλμους άπό πολύ πρωί κύκλωσαν τήν περιοχή Δορργου- 
τιοϋ, ΚατσιποδιοΟ, Ν. Κόσμου. Σκότωσαν, βίασαν, ρήμαξαν. Σκότωσαν 86 
καί τραβήξαν όμηρους γιά τή Γερμανία πάνω άπό 3500.

"Ετσι καί τέλειωσαν βασικά οί μάχες. Άπό δώ και πέρα Οστερα άπό τά 
χτυπήματα τών συμμάχων, μπροστά στήν άντίσταση του λαοΟ μας, στίς φο
βερές ζημιές τους—πάνω άπό 1100 νεκρούς και τραυματίες μονάχα γιά τίς 
άνατολικές συνοικίες—άναγκάστηκαν νά σπάσουν τίς έπιθέσεις τους χωρίς 
νά σημαίνει μ’ αύτό πώς τις σταμάτησαν. Αντίθετα έξακολουθοϋσαν. Μ’ αύ 
τές εϊταν λιγώτερο έντονες μά κι’ άπ’ τήν άλλη μεριά συναντούσαν ποιό με 
γάλη άντίσταση, γιατί οί μάχες κι’ οί θυσίες μεγάλωναν τό μίσος του λαού, 
θέριευαν τό στρατό του τόν θρυλλικό πιά ΕΛΑΣ. Κι’ άπό τότε μέ 5000 περί
που παλληκάρια όπλισμένα σχετικά καλά λευτέρωσε τίς άνατολικές γειτο
νιές. Μέ τήν «Κόκκινη Γραμμή» πού έπιανε δλη τή Φιλολάου μέχρι τό Νοσο
κομείο Συγγρου έκανε άδύνατη τήν είσοδο στόν έχθρό.

Στήν 1 του Σεπτέμβρη ξεκαθαρίστηκε κΓ ή μοναδική έστία στό Παγκράτι 
μέ τόν Παπαγιώργη. Επακολούθησαν 3—4 μάχες μέχρι τίς 5 του Σεπτέμβρη 
άπό Γερμανούς, Τσολιάδες καί Μπουραντάδες πού δμως σπάσαν στήν «Κόκ
κινη γραμμή» πού άπ’ τις 13 τοϋ Σεπτέμβρη μεταφέρεται στό Στάδιο, στόν 
Ίλισσό—Κι’άπό τότε οί Άνατολικές Γειτονιές λεύτερες γιορτάσαν τή λευτεριά 
τους.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΡΙΚΚΑΛ1ΝΟΣ

Κατάδεση στεφάνων στους τάφους τών ήρώων 
στην πλατεία Καισαριανης
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ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Σέ χαιρετούν τού Παρισιού, τής Βιέννας, τής Καντώνας 
καί τής Μαδρίτης cd όδοφράγματα, τά λαοματωμένσ ! 
ΟΙ φωτεινές κολώνες σου—φράγμα στό μαύρο κύμα 
στέκουν όλόρθο κι’ άπαρτο, άγέρωχο ταμπούρι 
μές τής Ελλάδας τ’ άγριοπάλαιμα, μές τών Μπαλκανιών τήν άντάρα.. 
Άδούλωτη, άνειρήνευτη, τρικυμισμένη, 
σάν τό πνεύμα που έπέτρωσε στά μάρμαρά σου 
—άρχαΐο, συγκαιρινό καί πάντα νέο — 
πάνω στό δοξασμένο μέτωπό σου 
άχτινωτά φεγγοβολάει τής ματωμένης 
κορώνας σου τό άκάνθινο στεφάνι 1 
ΤΩ 1 Άθήν’ ’Αθήνα..
Κάθε σου σπίτι, κάθε δρόμος, 
τά σταυροδρόμια τών συνοικιών σου 
μιλάν γιά τά σεμνά τά παλληκάρια 
τής φτωχομάννας σου καρδιάς τά φύτρα 
πού ρίχνονται άλογάριαστα στή μάχη 
φλόγ’ άξεδίψαστη νιώθοντας στά στήθεια 
γιά λευτεριάν άκέρια—πού κανένας 
δικός ή ξένος δέν μπορεί νά δώσει 
άν δέν τήν πάρης μόνος σου, μέ τό σπαθί σου 
Τούτη τήν ώρα 
μές τή βαρειά πού σέ τυλίγει νύχτα.
(τού σκοταδιού τό πιό βαθύ λίγο πριν ξημερώσει) 
άστροβολάς σά φάρος στή φουρτούνα 
σκορπώντας γύρω σου τό φώς πού καίει 
κι’ άνέσπερο φωτίζει δλη τή χώρα.
Τούτη τήν ώρα
πού πολεμάς μέ τή ψυχή στό στόμα 
μές τών άφρών τή λύσσα πού σέ πνίγει 
τών ματωμένων άργιων τή λύσσα 
κάθε παλμός μας 
καί κάθε σκέψη μας γιά σένα 
ώ Αθήνα, ’Αθήνα 
σύμβολο αίώνιο λεύτερων Άνθρώπων !

Αύγουστος 1944 ΑΠ. Σ. ΣΠΗΛΙΟΣ
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Η ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ
Τύ πρόγραμμα πού κατήρτησε ό πολιτικός συνασπισμός τών κομμάτων 

τού ΕΑΜ ’Αθήνας γιά τήν άνοικοδόμηοη τής πρωτεύουσας φέρνει στήν Επι- 
φάνεια μιά σειρά άπό ζητήματα ζωτικής σημασίας γιά τόν ’Αθηναϊκό Λαό 
καί χαράσοεί γενικές κατευθυντήριες γραμμές γιά τή λύση αύτών ιών ζητη
μάτων. 'Ωστόσο μόνο άπό τήν Εξονυχιστική συζήτηση αύτου του προγράμ
ματος μέσα στά πλατειά στρώματα τού Εργαζόμενου Λαού τής ’Αθήνας θά 
μπορέσουν νά φανερωθούνε δλα τά ζητήματα καί νά ύποδειχθοΰνε οι πιό 
σωστές λύσεις τους. Γι’ αύτό εΐναι καθήκον σέ κάθε ’Αθηναίο καί 'Αθηναία 
όχι μονάχα νά διαβάσει τό πρόγραμμα τής άνοικοδόμησης, μά νά τό μελε
τήσει προσεκτικά νά σκεφτεΐ κάθε του κεφάλαιο καί Ιδίως νά τό ίδή αύτό τό 
πρόγραμμα άπό τή δική του άποψη καί μέσα στή δίκιά του τή συνοικία. “Ε
τσι μονάχα θά μπορέσει δλος ό λαός νά συμβάλει στήν άνοικοδόμηοη τής 
’Αθήνας μας μέ βάσει ένα πρόγραμμα, πού πραγματικά θ* άνταποκρίνεται 
στις άπαιτήσεις καί τούς μισθούς του.

Οί κάτοικοι τών ’Ανατολικών συνοικιών τής ’Αθήνας έχουνε καί πολλά 
ζητήματα νά λύσουνε καί ήρωϊκή παράδοση πού έγγυάται πώς θά άγωνισθούν 
μέ Επιμονή γιά τή λύση τους.

’Από τά ζητήματα πού βασικά πρέπει νά προσεχθούν στις 'Ανατολικέ; 
συνοικίες πρέπει νά σημειώσουμε τά παρακάτω :

α) Τό ζήτημα τής Λαϊκής κατοικίας. Μέ τις μάχες τής κατοχής καί τούς 
βομβαρδισμούς τού Δ-κέμβρη λίγα σπίτια μείνανε όρθια στις λεβέντισες συ
νοικίες τής ’Αθήνας, ιδίως σιό Βύρωνα, τό Δουργούτι καί τήν Καισαριανή. 
Μπαίνει Επομένως ζήιημα άμεσης Επισκευής τών χαλασμένων σπιτιών μά καί 
άμεση έναρξη άνοικοδόμησης καινούργιων.‘Όλος ό Λαός στις συνοικίες αύτές 
πρέπει νά κινηθεί γιά ν’ άποσπάσει πισσόχαρτο, τζάμια, ξυλεία. Άλλοιώτικα 
θά χτυπηθεί πολύ άπό τό χειμώνα. Τό ζήτημα Συνεταιρισμού άνοικοδόμησης 
πρέπει νά μπει άπό τώρα κιόλα σ’ Εφαρμογή.

β) Τό ζήτημα τής ύγείας καί καθαριότητας. Ό ύποσιτισμός καί οί κα
κουχίες φέραν άρρώστειες. Πρέπει νά πορθούν γρήγορα δσα μέτρα εΐναι 
δυνατά. Τό πολυϊατρεΐο τού Βύρωνα πρέπει νά έπεκταθεϊ καί νά γίνει άλλο 
ένα στήν Καισαριανή μέ παραρτήματα καί στις άλλες συνοικίες τού Τομέα. 
ΟΙ τοπικοί δήμοι πρέπει \ ά φροντίσουνε γιά τήν καθαριότητα τών συνοικι
σμών καί τών κατοίκων. Τό μάζεμα τών σκουπιδιών κάθε μέρα καί ή ίδρυση 
Ενός λαϊκού πλυντηρίου σέ κάθε συνοικισμό εΐναι άπαραίτητα πρώτα μέτρα.

γ) ΟΙ τοπικοί δήμοι πρέπει άπό τώρα νά Ελθουνε σέ συνεννόηση μέ 
αύτοκινητιστές καί νά Εξασφαλίσουνε τακτική συγκοινωνία γιατί άν τό καλο
καίρι πολύς κόσμος κατέβαινε στό Κέντρο μέ τά πόδια τό χειμώνα, δύσκολα 
θά μπορεί νά γίνει αύτό.

δ) Τό Επισιτιστικό ζήτημα πρέπει γρήγορα ν’ άντιμετωπισθεί μέ Υδρυση 
Λαϊκών συνεταιρισμών στις γειτωνιές καί πρατηρίων γιά λαχανικά πού μπο 
ρουν ν’ άνοίξουν οί ’ίδιοι οί Συνεταιρισμοί. Γιά τά παιδιά πρέπει νά μπούν 
σ’ Εφαρμογή τά παιδικά συσσίτια καί θά πρέπει γι’ αύτό νά ζητηθεί ή κρα
τική καί δημοτική Ενίσχυση. Καί τέλος

ε) νά γίνει σοβαρή Εξόρμηση γιά τήν Επισκευή τών σχολειών καί γιά 
τήν Υδρυση Ενός Επαγγελματικού σχολειού στήν Καισαριανή πού νά μπο
ρούν νά μορφωθούν τά παιδιά τού κόσμου σέ χρήσιμες τέχνες.

Φυσικά πολλά μπορούν άκόμα νά ύποδειχθούν. Έδώ δείχνονται μόνο 
τά βαοικώτερα. Τά άλλα θά τά βρεί ό ίδιος ό λαός τού 6ου τομέα καί θ’ 
άγωνιστεί δπως μέχρι τώρα ήρωϊκά άγωνίοθηκε γιά νά ζήσει άνετα, χαρού
μενα καί πολιτισμένα στις άγατώμενες καί δοξασμένες συνοικίες του.

A. Ρ.
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