
Η τρομοκρατία που βιώνουν οι κάτοικοι της Αθήνας την 
περίοδο της κατοχής από τις εκτελέσεις, τα μπλόκα και τις 
ένοπλες εφόδους των Γερμανών σε συνεργασία με τα Τάγ-
ματα Ασφαλείας, τη Χωροφυλακή και το Μηχανοκίνητο 
Τμήμα της Αστυνομίας συμπληρώνεται από τη δράση της 
Ομάδας «Χ». Με αρχηγό τον Γ. Γρίβα ήταν οργάνωση αξιω-
ματικών του στρατού και Ευέλπιδων, βασιλοφρόνων στην 
πλειοψηφία τους, που διακρίνονταν για τον αντικομμουνι-
σμό τους. Η οργάνωση ήταν οπλισμένη και εμφάνιζε σημα-
ντική δύναμη πυρός. 

Είχε στενή επαφή με την Ειδική Ασφάλεια σε βαθμό 
συνεργασίας -τους χορηγούνταν μέχρι και πλαστές ταυτό-
τητες- ενώ δρούσε και υπό την ανοχή των Γερμανών. Χα-
ρακτηριστικό είναι ότι μέλη της που πιάνονταν σε μπλόκα 
αφήνονταν ελεύθερα ενώ τους επιστρεφόταν και ο οπλι-
σμός. Στις επιχειρήσεις που διενεργούσαν οι κατοχικές 
δυνάμεις με τους συνεργάτες τους στις γειτονιές, ενεργό 
μέρος έπαιρναν και οι χίτες.  Σε αντίθεση όμως με τους πρώ-
τους που επιστρέφουν πάντα στο κέντρο, οι χίτες -όντας 
κάτοικοι των συνοικιών- παραμένουν δημιουργώντας ένα 
εσωτερικό μέτωπο. Τα ιδιαίτερα αυτά χαρακτηριστικά της 
οργάνωσης «Χ» την καθιστούν αντίπαλο πρώτης τάξης για 
το ΕΑΜ. 

Μια τέτοια ομάδα ήταν οι Παπαγιώργηδες, μια ισχυρή 
ένοπλη ομάδα «Χ» με έδρα το Παγκράτι. Οι Παπαγεωργίου 
ήταν οικογένεια στρατιωτικών, με 4 αδερφούς και 2 αδερ-
φές και αποτέλεσε τον πυρήνα γύρω από τον οποίο σχημα-
τίστηκε μια συμμορία που τρομοκρατούσε τις ανατολικές 
συνοικίες. Με καλυμμένα τα μετόπισθεν στα δυτικά από τα 
τάγματα ασφαλείας που στρατοπέδευαν στον Ιλισσό, απο-
τελεί μια προωθημένη αντιεαμική βάση στις εαμοκρατού-
μενες ανατολικές συνοικίες. Ο χώρος δράσης της φτάνει 
στα ανατολικά μέχρι την «κόκκινη γραμμή», δηλαδή τη Φι-
λολάου αρχικά, ενώ αργότερα περιορίζεται ως την Υμηττού 
και τη γειτονιά της Γούβας στα νότια. Αριθμώντας 20-30 
μέλη και με άρτιο εξοπλισμό πραγματοποιούν μικρά μπλό-
κα, περιπόλους, ελέγχους ταυτοτήτων ενώ συμμετέχουν 

και στις επιθέσεις των Ταγμάτων Ασφαλείας στις ανατολι-
κές συνοικίες. Συχνά συλλαμβάνουν αγωνιστές, τους μετα-
φέρουν στο σπίτι τους στη γωνία Κρησίλα και Πασιτέλους, 
όπου τους ανακρίνουν για να αποσπάσουν πληροφορίες ή 
ακόμα τους βασανίζουν·  κάποιους τους παραδίδουν στους 
Γερμανούς.

Η δράση της ομάδας Παπαγεωργίου είχε περιορίσει την 
παρουσία του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ σε αυτή την περιοχή σε αντίθε-
ση με το υπόλοιπο Παγκράτι που βρισκόταν πέρα από την 
«κόκκινη γραμμή». Συνέπεια αυτού ήταν οι συχνές μάχες 
μεταξύ των δύο πλευρών σε έναν αγώνα για τον έλεγχο 
ζωτικού χώρου αλλά και εντυπώσεων. Οι πρώτες ένοπλες 
αντιπαραθέσεις του ΕΛΑΣ με την ομάδα Παπαγεωργίου στο 
Παγκράτι αρχίζουν το φθινόπωρο του 1943. Στις 17 Ιουνί-
ου 1944 μια ομάδα από παγκρατιώτες και καισαριανιώτες 
ΕΛΑΣίτες επιτίθενται με χειροβομβίδα και αυτόματα σε κα-
φενείο, στέκι Παπαγιώργηδων στο Βατραχονήσι, ενώ στις 
21 Ιουλίου εκτελείται στην πλ. Παγκρατίου ο Ιωάννης Β., 
μέλος της χίτικης ομάδας.

Όσο πλησιάζει ο καιρός της απελευθέρωσης τα τάγματα 
ασφαλείας περιορίζουν τη δράση τους γύρω από τα στρα-
τόπεδά τους, οι Γερμανοί ετοιμάζονται για αποχώρηση και 
οι συνεργάτες τους χίτες εγκαταλείπονται χωρίς προστα-
σία. Έτσι το πρωί της 2 Σεπτεμβρίου 1944 εκτελείτε από 
την ΟΠΛΑ (Οργάνωση Προστασίας Λαϊκών Αγωνιστών) ο 
Νίκος Παπαγεωργίου, αρχηγός της ομάδας.  Στην ενέδρα 
που στήνεται ο Παπαγεωργίου ειδοποιείται να κατέβει για 
ένα τηλεφώνημα στο κουρείο του Στέλιου Χατζηεμμανουήλ  
στην οδό Ευτυχίδου. Τέσσερα μέλη της ΟΠΛΑ έχουν από το 
προηγούμενο βράδυ κρυφτεί στην ταβέρνα που βρίσκεται 
ακριβώς απέναντι. Τη στιγμή που ο Παπαγεωργίου περνάει 
από μπροστά τους, αδειάζουν τους γεμιστήρες πάνω του 
και πέφτει νεκρός. Το ίδιο βράδυ τα χωνιά ανακοινώνουν 
«Λαέ ο μαύρος τρομοκράτης του Παγκρατίου δεν ζει πια». 
Τα αντίποινα από μέλη της ομάδας του ξεκινούν από την 
πρώτη κιόλας ημέρα με δολοφονίες στην περιοχή της εκτέ-
λεσης του αρχηγού τους. Κατεβάζουν μέχρι και κόσμο από 
το τραμ στην πλ. Παγκρατίου τους οποίους και εκτελούν 
επιτόπου. Τα πτώματα αφήνονται στο δρόμο με ταμπέλες 
στο λαιμό τους που γράφουν «Παπαγεωργίου 1,2…» μέχρι 
που ο αριθμός φτάνει τουλάχιστον το 10 -κατά άλλες μαρ-
τυρίες το 50. 

Χωρίς την κάλυψη που απολάμβαναν μέχρι πρότινος 
όμως, η δράση των Παπαγιώργηδων περιορίζεται και στις 
23 Σεπτέμβρη εκτελείται ο μικρότερός αδερφός Ιωάννης, 
με τον ίδιο σχεδόν τρόπο στο ίδιο σημείο. Ο ΕΛΑΣ κερδί-
ζει σιγά σιγά έδαφος, μεταφέροντας την «κόκκινη γραμμή» 
στις όχθες του Ιλισσού. Η εξόντωση της ομάδας Παπαγεωρ-
γίου επέτρεψε στο Παγκράτι να αναπνεύσει και λειτούργη-
σε ως παράδειγμα περιφρούρησης της αντίστασης και ταυ-
τόχρονα τιμωρίας των ανθρώπων που με την δράση τους 
«κέρδισαν» τον τίτλο του «συνεργάτη των συνεργατών».  
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