
Στις αρχές του Μάρτη του 1944 οργανώθηκε από το 3ο τάγμα 
του ΕΛΑΣ Καισαριανής μια αρκετά ριψοκίνδυνη επιχείρηση, με 
στόχο την αναγραφή τεράστιου συνθήματος στο Καλλιμάρμα-
ρο Στάδιο. Αποφασίστηκε να γραφτεί με τεράστια γράμματα 
(20x10 μέτρα το καθένα) το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σε ολόκληρο το κυκλικό 
τμήμα των κερκίδων του Σταδίου. Ο κίνδυνος ήταν μεγάλος κα-
θώς δίπλα ακριβώς από το Στάδιο, στην οδό Β. Κωνσταντίνου 
και Ερατοσθένους, ήταν στρατωνισμένοι δύο λόχοι τσολιάδων, 
ενώ πίσω προς την οδό Αρχιμήδους περιπολούσαν οι συμμορί-
ες των Παπαγιώργηδων. Η επιχείρηση ξεκίνησε από την Καισα-
ριανή στις 10 το βράδυ, χρειάστηκαν δύο περίπου ώρες για να 
φτάσουν στον προορισμό τους. Το γράψιμο κράτησε περίπου 
πέντε ώρες και χωρίς κανένα εμπόδιο γύρισαν τις πρωινές ώρες 
στην Καισαριανή. Οι Γερμανοί κι οι συνεργάτες τους θορυβή-
θηκαν φοβερά την επόμενη μέρα, που κάτω από τη μύτη τους 
έγινε όλη αυτή η επιχείρηση. Οι Αθηναίοι όμως που αντίκριζαν 
αυτά τα πελώρια γράμματα, παίρνανε κουράγιο και πύκνωναν 
τις γραμμές της Αντίστασης.
Στις 12 Οκτωβρίου 1944 οι τελευταίοι Γερμανοί εγκατέλειψαν 

την Αθήνα. Οι Αθηναίοι 
ξεχύθηκαν στους δρόμους 
πανηγυρίζοντας και δια-
δηλώνοντας έξαλλοι από 
τη χαρά τους. Ίσως εκείνη 
την ημέρα κανένας να μη 
σκέφτονταν πως ήταν δυ-
νατό σε μικρό χρονικό δι-
άστημα να συμβούν τόσο 
δραματικά γεγονότα. Λίγο 
πριν την απελευθέρω-
ση, οι Άγγλοι αποφάσι-
σαν ότι εχθρός τους στην 
Ελλάδα είναι η ελληνι-
κή αριστερά, την οποία 
αφού δεν κατάφεραν να 
εξοντώσουν οι Γερμανοί, 
θα πρέπει να εξοντώσουν 
οι ίδιοι. Για το σκοπό αυτό 

έπρεπε να φύγουν ανενόχλητα τα γερμανικά στρατεύματα 
αφήνοντας άθικτες και πάνοπλες τις δυνάμεις των συνεργατών 
τους (τάγματα ασφαλείας, αστυνομία κ.λπ.), δίνοντας τους μά-
λιστα και πρόσθετο οπλισμό.
Στις 14 Οκτώβρη ο αγγλικός στρατός αποβιβάστηκε στην Αθήνα. 
Το ΕΑΜ και το ΚΚΕ δικαιολογημένα ζήταγαν τη σύλληψη και την 
τιμωρία των συνεργατών του κατακτητή που κυκλοφορούσαν 
ελεύθεροι. Ζήταγαν ακόμα την κάθαρση στα σώματα ασφαλεί-
ας και την καθαρή λύση στο πολιτειακό πρόβλημα (δηλαδή τη 
μη επιστροφή του βασιλιά). Από την άλλη μεριά η κυβέρνηση 
Παπανδρέου μηχανορραφούσε συνέχεια με τους Άγγλους ενα-
ντίον της αριστεράς. Στο μεταξύ μέρα με τη μέρα τόσο οι Άγγλοι 
όσο και οι Έλληνες σύμμαχοί τους (δηλαδή η ορεινή ταξιαρχία, 
οι ταγματασφαλίτες και οι χίτες) γίνονταν όλο και πιο προκλη-
τικοί και δημιουργούσαν επεισόδια που πολλές φορές ήταν αι-
ματηρά. 
 Οι Άγγλοι είχαν αποφασίσει να διαλύσουν το ΕΑΜ με κάθε 
τρόπο έτσι την 1η Δεκέμβρη ο στρατάρχης Σκόμπυ ως νέος κα-
τακτητής της Ελλάδας διέταξε τον ΕΛΑΣ να διαλυθεί. Το ΕΑΜ 

απάντησε με το φοβε-
ρά μαζικό συλλαλητή-
ριο της 3ης Δεκέμβρη. 
Οι Άγγλοι όμως και ο 
Παπανδρέου είχαν πά-
ρει απόφαση να το χτυ-
πήσουν. Έτσι μόλις οι 
διαδηλωτές φτάσανε 
μπροστά στο μνημείο 
του άγνωστου στρατι-
ώτη, η αστυνομία, κα-
λυμμένη στις ταράτσες 

των γύρω μεγάρων, άνοιξε πυρ εναντίον τους με αποτέλεσμα 
21 νεκρούς και 140 τραυματίες. Αυτή ήταν και η έναρξη του εμ-
φυλίου μέσα στην Αθήνα.
Από τις πρώτες μέρες της σύγκρουσης οι μάχες γενικεύτηκαν 
σε όλη την Αθήνα. Οι Άγγλοι μαζί με τους χίτες και τους ταγμα-
τασφαλίτες κρατούσαν το κέντρο, δηλαδή τα κτίρια γύρω από 
τη Βουλή, την Ομόνοια, την Ακρόπολη και το Ζάππειο. Όλη την 
υπόλοιπη Αθήνα την κρατούσε ο ΕΛΑΣ. Φυσικά και τις ανατο-
λικές συνοικίες. Η γραμμή του μετώπου ξεκίναγε από τα Κου-
πόνια, καλύπτοντας όλο το μήκος του Ιλισσού ως το Στάδιο και 
την Αγία  Φωτεινή και συνέχιζε. Ο λόφος του Αρδηττού ήταν το 
πιο στρατηγικό σημείο της περιοχής. Ο ΕΛΑΣ είχε φροντίσει για 
την οχύρωση του αλλά και για τη μεταφορά πυρομαχικών όπως 
και στο γειτονικό λόφο, τον Πετρίτη, αλλά και στις ταράτσες κά-
ποιων ψηλών σπιτιών. Η προσοχή των Άγγλων στράφηκε από 
την πρώτη στιγμή στον Αρδηττό. Αναφέρονται κανονιοβολι-
σμοί από τον Αγγλικό στόλο στο Φάληρο με στόχο τον λόφο, 
ενώ οι επιθέσεις με όλμους, οβίδες πυροβολικού και μυδράλια 
καλύπτονταν και από την βρετανική αεροπορία. Μετά τις πρώ-
τες αποτυχίες για την κατάληψη του, οι Άγγλοι ξεκίνησαν να 
βομβαρδίζουν τη γύρω γειτονιά. Οι απώλειες και από τις δύο 
μεριές ήταν μεγάλες, όμως οι μαχητές του ΕΛΑΣ πείσμωναν 
ακόμα περισσότερο και ο άμαχος πληθυσμός στέκονταν στο 
πλευρό τους συμπαραστάτης και αρωγός. Στις 18 Δεκέμβρη οι 
Άγγλοι ξεκίνησαν γενική επίθεση που άρχιζε από τη νέα Σμύρ-
νη και κατέληγε στο Στάδιο. Το κύριο μέρος της επίθεσης ήταν 
στον Αρδηττό, όπου ο ΕΛΑΣ είχε σοβαρές απώλειες και αναγκά-
στηκε να υποχωρήσει, γρήγορα όμως πέρασε στην αντεπίθε-
ση και ανακατέλαβε το λόφο. Οι επιθέσεις και οι αντεπιθέσεις 
συνεχίστηκαν με αποτέλεσμα ο λόφος να μείνει ουδέτερος. Ο 
ΕΛΑΣ έφτιαξε δύο μεγάλα οδοφράγματα ανατινάζοντας δύο 
σπίτια στην Ερατοσθένους και στη Μάρκου Μουσούρου. Ωστό-
σο αυτά αποτελούσαν μόνο προσωρινή λύση αφού όπως όλα 
έδειχναν ο ΕΛΑΣ της Αθήνας είχε ένα συγκεκριμένο όριο αντο-
χής τόσο σε άνδρες όσο και σε πολεμικό υλικό.      
    Το πρωί στις 29 Δεκέμβρη τα Αγγλικά τανκς άρχισαν να μπαί-
νουν στους δρόμους του Παγκρατίου και της Γούβας, οι μαχη-
τές του ΕΛΑΣ δεν μπορούσαν να τα σταματήσουν με τις βόμβες 
μολότοφ και τα λιγοστά πυρομαχικά που διέθεταν. Μερικές 
ημέρες αργότερα 2000 μαχητές και πολλές χιλιάδες πολιτών 
αρχίζουν να ανεβαίνουν τον Υμμητό μέσα σε πυκνή χιονοθύ-
ελλα. Μαχητές, γέροι, γριές, παιδιά, νοσοκόμες και τραυμα-
τίες αδερφωμένοι και σφιχτοδεμένοι προχωράνε αφήνοντας 
πίσω τους τα σπίτια τους, τις αδούλωτες ανατολικές συνοικίες 
της Αθήνας.
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