
Στην πρώτη φάση της αντίστασης, παράλληλα με το πα-
νεπιστήμιο και τις φοιτητικές λέσχες του κέντρου της Αθή-
νας, τα σχολεία των γειτονιών αποτέλεσαν τον πυρήνα ορ-
γάνωσης της νέας γενιάς που ξεσήκωνε τον κόσμο. Το 7ο 
Γυμνάσιο Αρρένων Παγκρατίου, το μοναδικό στην περιο-
χή Παγκρατίου, Βύρωνα, Καισαριανής, και το 4ο Γυμνάσιο 
Θηλέων, στην οδό Σπύρου Μερκούρη, συμμετείχαν στον 
αντιφασιστικό αγώνα. Μαθητές και μαθήτριες, ανένταχτοι 
μέχρι τότε, πρωτοστάτησαν στη δημιουργία ενός πυρήνα 
αντίστασης στα σχολεία αυτά που τροφοδότησε με μέλη 
τις κατοπινές παγκρατιώτικες αντιστασιακές οργανώσεις 
του «ΕΑΜ Νέων» και της «Λεύτερης Νέας».  

Μία παρέα μαθητριών του 4ου Γυμνασίου Θηλέων και 
της Ιδιωτικής σχολής Καλπάκα, στην οδό Δαμάρεως, αποτέ-
λεσε τον πυρήνα της οργάνωσης της «Λεύτερης Νέας» των 
ανατολικών συνοικιών. Οι συναντήσεις τους γίνονταν σε 
ένα ύψωμα, στη συμβολή των οδών Θεαγένους και Κόνω-
νος (βουναλάκι) και σύντομα ανέλαβαν δράση, συμμετέχο-
ντας στο γράψιμο συνθημάτων, στην αντιπληροφόρηση της 
εποχής, αλλά και στις ευρύτερες εκδηλώσεις του Μαθητι-
κού Κινήματος του Παγκρατίου. Παράλληλη πορεία είχαν 
και μαθητές από το 7ο Γυμνάσιο Αρρένων που στελέχωσαν 
το ΕΑΜ Νέων Παγκρατίου. Αυτοσχέδια μέσα, όπως μαρκα-
δόροι, χειρόγραφα συνθήματα σε χαρτάκια και τρικ με 
καρμπόν στους τοίχους, κόκκινη μπογιά, χωνιά μετάδο-
σης ειδήσεων, έδωσαν «φωνή» σε εκείνους τους μικρούς 
αντιρρησίες με την κάλυψη των καθηγητών τους, αλλά όχι 
πάντα. Δε σπάνιζαν οι αποβολές από συντηρητικούς καθη-
γητές, η παρακολούθηση και οι συλλήψεις από ταγματα-
σφαλίτες. Μαθητές και μαθήτριες στελέχωσαν αργότερα τα 
Επονίτικα νυχτερινά συνεργεία γραφής συνθημάτων στους 
δρόμους των ανατολικών συνοικιών, με την περιφρούρηση 
του ΕΛΑΣ. 

Ενώ οι ντόπιοι δωσίλογοι πλούτιζαν, με την ανοχή πάντα 
ενός ευρύτερου μέρους του λαού, οι μαθητές του Παγκρα-
τίου πρωτοστάτησαν στη μάχη για την επιβίωση, αναλαμ-
βάνοντας τη διανομή των συσσιτίων στα σχολεία και στο 
λόφο του Αρδηττού, και συμμετέχοντας με τους φοιτητές 
στα συλλαλητήρια για τον επισιτισμό, καθώς και στις μεγά-
λες κινητοποιήσεις του 1943. Εκείνη την περίοδο, οι μαθη-
τές του 7ου Γυμνασίου έβγαιναν μαζικά στους δρόμους του 
Παγκρατίου με συνθήματα, ξεσηκώνοντας τους κατοίκους 
της περιοχής. 

Χαρακτηριστική είναι η μεγάλη πορεία που πραγματο-
ποιήθηκε στο Παγκράτι, στις 25 Φλεβάρη του 1943, ενα-
ντίον της Γενικής Επιστράτευσης που κήρυξε η κατοχική 
κυβέρνηση. Και βέβαια, δεν έλειψε και εδώ η παρουσία 
των κατασταλτικών δυνάμεων της εποχής, οι οποίες προ-
σπάθησαν να διαλύσουν την πορεία με κλομπς και όπλα. 
Όμως υποχώρησαν όταν η πορεία έπεσε επάνω τους. Στην 
πορεία αυτή, ο Γιάννης Δρακόπουλος, ένας δεκαπεντά-
χρονος μαθητής από τα Εξάρχεια, σκοτώθηκε από σφαίρες 

Ιταλών καραμπινιέρι. Ήταν ο πρώτος νεκρός μαθητής της 
αντίστασης. 

Ακολούθησαν πολλοί από τους 32.000 νέους που εντά-
χθηκαν στο ανταρτοεπονίτικο κίνημα από τα μέσα του 1943. 
Ανάμεσά τους ο δεκαπεντάχρονος Παγκρατιώτης Τζώνης 
Φραγκονικολόπουλος, μέλος της ΕΠΟΝ και σύνδεσμος 
ανάμεσα στον ΕΛΑΣ Παγκρατίου και Βύρωνα· εντοπίστηκε 
από ταγματασφαλίτες πάνω από το δασάκι της Ανάληψης 
στο Βύρωνα, πολέμησε με άλλους επονίτες συντρόφους 
εγκλωβισμένος σε ένα σπίτι και πέθανε αυτόχειρας, πριν 
πέσει στα χέρια τους. 

Με το πέρασμα του αντιφασιστικού αγώνα στην ένοπλη 
δράση, το μαθητικό κίνημα διαλύθηκε και ενσωματώθηκε 
στην ΕΠΟΝ. Όμως ο λόγος του, μέσα από τα χωνιά, τα συν-
θήματα, τις διαδηλώσεις και τα τρικάκια έμεινε σαν εγερτή-
ριο σάλπισμα.
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