
Κοντά στην πλ. Μάνου Χατζιδάκι, στη συμβολή των οδών 
Αρριανού και Αμύντα, υπάρχει ένα μάλλον άσημο μνημείο. 
Μια λευκή μαρμάρινη πλάκα, σχεδόν κρυμμένη στην πρασιά, 
όπου διαβάζουμε ότι βρισκόμαστε στην πλατεία Γιώργου Ρού-
γκα, αγωνιστή της Εθνικής Αντίστασης. Όποιος ψάξει θα βρει 
ότι στα χρόνια εκείνα ο Ρούγκας πρόλαβε να σκαλίσει τη ζωή 
περισσότερο από όσο το άκαμπτο μάρμαρο μας αφήνει να κα-
ταλάβουμε.

 Έμενε επί της οδού Αρριανού και φοιτητής στο Χημικό, 
εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ σπουδάζουσας. Σύντομα τοποθετήθηκε 
επικεφαλής του ΕΛΑΣ Παγκρατίου, ενώ αργότερα  πέρασε στον 
ΕΛΑΣ Καισαριανής και συμμετείχε σε πολλές συγκρούσεις με 
τους Γερμανούς και τους ταγματασφαλίτες. Σε μία από αυτές, 
στις 2 Σεπτεμβρίου 1944, εγκλωβίστηκε με δύο συντρόφους του 
σε ένα σπίτι στην Άνω Καισαριανή, όπου  έπεσαν νεκροί όταν 
εξάντλησαν και την τελευταία τους σφαίρα. Ήταν τότε μόλις 
19 χρονών. Οι Καισαριανιώτες φρόντισαν να ταφούν  οι τρεις 
αγωνιστές στο κεντρικότερο σημείο της Καισαριανής, μπροστά 
στην εκκλησία της Παναγίτσας.

O Δ. Παλαιολογοπουλος γράφει ότι ένα βράδυ του χειμώνα 
του ’43, ο Ρούγκας  και μια ομάδα ΕΠΟΝιτών του Βατραχονησί-
ου, είχαν καταφέρει να περάσουν ανάμεσα από τους γερμανι-
κούς στρατώνες της Β. Γεωργίου, απέναντι από το άγαλμα του 
Τρούμαν. Ο τοίχος ακριβώς κάτω από τη σκοπιά έγραφε το επό-
μενο πρωί με μεγάλα γράμματα το σύνθημα: 

«ΖΗΤΩ Η ΕΛΛΑΔΑ – ΖΗΤΩ Η ΛΕΥΤΕΡΙΑ». 

 Τα συνθήματα στους τοίχους ξεκίνησαν αυθόρμητα από 
ομάδες δυο-τριών ατόμων, με κιμωλίες και κραγιόνια. Λίγο 
αργότερα, τα συνθήματα με μπογιά αποτελούσαν οργανωμέ-
νες επιχειρήσεις των αντιστασιακών οργανώσεων, με μεγάλη 
προφύλαξη και ένοπλη περιφρούρηση. Ήταν η πρώτη μορφή  
δράσης που γνώρισαν οι περισσότεροι νέοι που οργανώνο-
νταν στην αντίσταση και παράλληλα η καθημερινή επαφή των 
αντιστασιακών οργανώσεων με τους κατοίκους της Αθήνας που 
θα τα αντίκρυζαν το επόμενο πρωί. Οι τοίχοι έγιναν έτσι πεδίο 
ανταγωνισμού μεταξύ των οργανώσεων για την επικράτηση 
της πολιτικής τους γραμμής, αν και δεν έλειπαν και περιπτώ-
σεις συνεργασίας, όπως κάποιο βράδυ που κοινά συνεργεία 
της ΕΠΟΝ και της ΠΕΑΝ σκορπίστηκαν σε όλη την περιοχή του 
Παγκρατίου.

Πολύ κοντά, στην περιοχή του Αγ. Σπυρίδωνα, έμενε επίσης 
ο κεντρικός διανομέας του παράνομου αντιστασιακού τύπου 
του ΕΑΜ σε όλη την Αθήνα, ο οικοδόμος από την Κερατέα Γιάν-
νης Πολίτης. Με ένα παλιό ποδήλατο έκανε καθημερινά  τη δια-
νομή και στις 12 γιάφκες της Αθήνας, χωρίς να πιαστεί μέχρι το 
τέλος της Κατοχής!  Όταν πιάστηκε κατά τη διάρκεια του εμφυ-
λίου, έκοψε με τα δόντια τη γλώσσα του για να μην καταδώσει 
συντρόφους…

Η κυκλοφορία του παράνομου τύπου απαιτούσε ένα καλά 
οργανωμένο δίκτυο που και σ’ αυτή την περίπτωση ακολού-
θησε το αυθόρμητο μοίρασμα πρόχειρων προκηρύξεων κάτω 
από τις πόρτες των σπιτιών. Τους τελευταίους μάλιστα μήνες 
της κατοχής η παραγωγή έφτασε τα 12.000 φύλλα την εβδο-
μάδα. Στο Παγκράτι ήταν δύσκολο να λειτουργήσουν μόνιμα 
τυπογραφεία όπως σε πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές,  αλλά 
πολύγραφοι και γραφομηχανές εγκαταστημένες σε σπίτια βο-
ήθησαν να σπάσει από νωρίς  το μονοπώλιο της κατοχικής κυ-
βέρνησης στην πληροφόρηση.

Ωστόσο, η πιο άμεση αντιπληροφόρηση στις γειτονιές -και η 
πιο καλά ενταγμένη στην καθημερινότητα των ανθρώπων- ήταν 
εκείνη που έφτανε από το γνωστό «χωνί». Το χωνί έβγαινε με 
τη συνοδεία ένοπλης περιφρούρησης,  άλλοτε με το που έπε-
φτε η νύχτα και άλλοτε το πρωί που οι κάτοικοι πήγαιναν στις 
δουλειές τους ή την Κυριακή μετά την εκκλησία. Πολλές φορές 
έβγαινε αμέσως μετά την παράνομη ακρόαση ραδιοφωνικών 
εκπομπών ή και κατά τη διάρκεια επιθέσεων των ταγμάτων 
ασφαλείας για να βοηθήσει στην οργάνωση της άμυνας. Στο 
Παγκράτι χρησιμοποιήθηκαν οι λόφοι του Πετρίτη απέναντι 
από τον Αρδηττό, το Βουναλάκι (όπως ήταν γνωστό το ψηλότε-
ρο σημείο της Κόνωνος) και ο Προφήτης Ηλίας. 

Ας μην ξεχνάμε βέβαια ότι απέναντι στον τηλεβόα που ενη-
μέρωνε, καλούσε τον κόσμο στην αντίσταση και έσπαγε την 
προπαγάνδα των ναζί και των συνεργατών τους, στήθηκε κάπο-
τε σ’ αυτούς τους δρόμους και ο τηλεβόας των ταγματασφαλι-
τών που διέταζε τους κατοίκους να συγκεντρωθούν πριν οδη-
γηθούν σε κρατητήρια, στρατόπεδα συγκέντρωσης και τόπους 
εκτελέσεων…

Σήμερα, που τα ΜΜΕ είναι η γραμμή πυρός της καθεστωτι-
κής παραπληροφόρησης, τα ίδια μέσα -ντουντούκες, αφίσες, 
τρικάκια- μαζί με τις ιστοσελίδες αντιπληροφόρησης έχουν 
αναλάβει πάλι το έργο της διασποράς αληθινών ειδήσεων.
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