
Ο αντιφασιστικός αγώνας στο Παγκράτι, 1941 – 1944
Τα εγκλήματα ναζιστών και ταγματασφαλιτών – Η λαϊκή αντίσταση

Οι επιδρομές των κατοχικών δυνάμεων στις ελεύθερες και 
αντιστεκόμενες ανατολικές συνοικίες ήταν τακτικότατες. Πρω-
τοστατούντες στις επιδρομές αυτές, βέβαια, οι ντόπιοι συνερ-
γάτες των κατοχικών δυνάμεων: ταγματασφαλίτες, χίτες, χω-
ροφύλακες, τσολιάδες έβγαζαν όλη την βρώμικη δουλειά για 
τα ES-ES. Δεκάδες επιθέσεις δέχτηκε το ανατολικό μέτωπο που 
όριζε η οδός Φιλολάου, η Κόκκινη Γραμμή, αλλά τις απέκρουσε 
αποτελεσματικά ο ΕΛΑΣ. Δεν μπόρεσαν οι κατοχικές δυνάμεις 
να κατακτήσουν τις συνοικίες, όμως τα φριχτά εγκλήματα τους, 
η εκτέλεση των 200 στην Καισαριανή την Πρωτομαγιά του ‘44, 
η εκτέλεση των 11 νέων στο μπλόκο του Βύρωνα και τόσα ακό-
μη δεν έχουν σβηστεί από τη συλλογική μνήμη και επιτάσσουν 
την αντίσταση στον ναζισμό, τον δωσιλογισμό και τους υμνη-
τές τους.

Προπηλακισμοί και τρομοκρατία, αιχμαλωσίες και αποστο-
λή στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά κυρίως εκτελέσεις 
για παραδειγματισμό ή αντίποινα ήταν οι εγκληματικές τακτι-
κές αυτών που ξεπλύθηκαν από το επίσημο Κράτος μετά την 
απελευθέρωση. Έτσι, για «παραδειγματισμό» εκτέλεσαν την 
εικοσάχρονη Αφροδίτη Γρανιτσιώτη στις 21 Απρίλη 1944, στη 
διασταύρωση των οδών Χρεμωνίδου και Φιλολάου. Την πυ-
ροβόλησαν γιατί δεν σταμάτησε στον έλεγχο στοιχείων που 
έκαναν χωροφύλακες και ταγματασφαλίτες, κατά τη διάρκεια 
επιδρομής τους σε Παγκράτι, Γούβα, Βύρωνα, Νέα Ελβετία, 
Καισαριανή, ενισχυμένοι από δυνάμεις ES-ES. Η νεαρή γυναίκα 
τραυματίστηκε σοβαρά και πέθανε το βράδυ στο νοσοκομείο 
του Ερυθρού Σταυρού.

Εδώ, στην Πλατεία Παγκρατίου, ήταν το επίκεντρο των επι-
χειρήσεων στο μεγάλο μπλόκο Παγκρατίου και Γούβας, στις 
18 Ιουνίου 1944. Μπροστά στον κινηματογράφο «Παλλάς», 
οι Γερμανοί εγκατέστησαν το στρατηγείο τους και οι τσολιά-
δες βγήκαν στους δρόμους με τηλεβόες, καλώντας όλους τους 
άνδρες να συγκεντρωθούν εκεί, υπό την απειλή της εκτέλεσης 

σε όποιον αρνούνταν να εμφανιστεί. Περίπου 1.200 Γερμα-
νοί, ταγματασφαλίτες και Παπαγιώργηδες -η τοπική προδοτική 
ένοπλη συμμορία με αρχηγούς τα αδέρφια Παπαγεωργίου- εί-
χαν κατακλύσει από τα χαράματα της ημέρας όλη την περιο-
χή από τη Φορμίωνος ως τη Βουλιαγμένης. Στο επιτελείο των 
Γερμανών, ήταν και οι αρχηγοί των ταγμάτων Πλυτζανόπουλος, 
Γκοτζαμάνης κ.λπ., αλλά και διάφοροι «μασκοφόροι», όπως ο 
γνωστός τότε Παναγιώταρος, που υποδείκνυαν όσους ΕΑΜίτες 
γνώριζαν.

Ταυτόχρονα, στη Γούβα, οι ταγματασφαλίτες οδηγούσαν 
τον κόσμο με απειλές, βρισιές και χτυπήματα προς την οδό 
Φιλολάου, όπου ο χαφιές Μαρίνος με κουκούλα υποδείκνυε 
τους αγωνιστές, τους οποίους οι τσολιάδες κρατούσαν για να 
μεταφέρουν στο Χαϊδάρι. Δύο πολίτες που  διαμαρτυρήθηκαν 
για τη συμπεριφορά τους, εκτελέστηκαν αμέσως μπροστά 
στο φούρνο που βρισκόταν στην οδό Δικαιάρχου και τα πτώ-
ματά τους παρέμειναν πεταγμένα στο δρόμο για όλη την ημέ-
ρα. 

Ο ΕΛΑΣ αρχικά αιφνιδιάστηκε από το εύρος της επίθεσης 
εκείνη την ημέρα. Οι συγκρούσεις ήταν σφοδρές, σε λίγες 
ώρες, όμως, οι ΕΛΑΣίτες κατάφεραν καίρια χτυπήματα στους 
ταγματασφαλίτες, οι οποίοι πανικόβλητοι υποχωρούσαν προς 
την πλατεία Παγκρατίου για να φύγουν τελικά προς το κέντρο 
της Αθήνας, έχοντας υποστεί αξιοσημείωτες απώλειες. Από τον 
ΕΛΑΣ έπεσαν μαχόμενοι οι αξιωματικοί  Βαγγέλης Μαρτάκης 
και Παναγιώτης Χαρλαύτης. Το όνομα και τιμητικό μνημείο του 
αγωνιστή Βαγγέλη Μαρτάκη φέρει η πλατεία που οι περισσό-
τεροι γνωρίζουν ως «Πλατεία Δεληολάνη». 

Σε αυτή την επιδρομή των ναζιστών, όπως και στις δεκάδες 
ακόμη που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο Απριλίου - Αυγού-
στου 1944, κατάφεραν να μαζέψουν 1.000 περίπου ομήρους 
τους οποίους μεταφέρανε στο Χαϊδάρι και από εκεί στην Γερ-
μανία, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, από όπου ελάχιστοι γύ-
ρισαν. Άλλα και αυτοί οι ελάχιστοι επέστρεψαν με κατεστραμ-
μένη υγεία, όπως ο Ματθαίος Ποτάγας, γιος του ιδιοκτήτη του 
κινηματογράφου «Παλλάς», που επέστρεψε με φυματίωση 
από την Γερμανία και πέθανε λίγο καιρό αργότερα. Είχε συλ-
ληφθεί κατ’ υπόδειξη χαφιέ την ώρα που έκοβε εισιτήρια στο 
ταμείο του σινεμά...

Οποιαδήποτε ομοιότητα της δράσης των δοσίλογων ταγματασφαλιτών με 
τωρινές καταστάσεις, ΔΕΝ είναι συμπτωματική.
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