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Tα πρϊτα χρόνια του πολζμου 

Θ οικογζνειά μου ιρκε το 1932 ςτθν Θλιοφπολθ. Εγϊ τότε ιμουνα εξίμιςυ χρονϊν και πιγα ςτθν Β’ 
Δθμοτικοφ, ςτο δικζςιο τότε 1ο Δθμοτικό Σχολείο. Κυμάμαι τθν γειτονιά μου ςαν ζνα τόπο γεμάτο 
πζτρεσ, αφάνεσ, χόρτα και βράχια. Ο κεντρικόσ δρόμοσ, θ ςθμερινι Μαρίνου Αντφπα, ιταν ο μιςόσ 
χωματόδρομοσ και ο άλλοσ μιςόσ κροκάλεσ πζτρεσ.  

Πταν τελείωςα το Δθμοτικό, πιγα ςτο 1ο Γυμνάςιο, ςτθν Ρλάκα, ςτθν οδό Αδριανοφ και Νικοδιμου. 

Ακόμθ κυμάμαι, τον Μάιο του’ 41, όταν είχαν καταλάβει τθν Ακινα οι Γερμανοί, και Εγγλζηικα αεροπλάνα 
βομβαρδίηανε το αεροδρόμιο του Ελλθνικοφ, το Χαςάνι όπωσ λεγόταν τότε. Χτυπικθκε ζνα αεροπλάνο 
και ο Εγγλζηοσ πιλότοσ ζπεςε με αλεξίπτωτο ςτισ Συκιζσ, κοντά ςτον Άγιο Κωνςταντίνο και ςκοτϊκθκε. 
Κθδζψαμε τον Άγγλο πιλότο, κι’ εγϊ μάηεψα λουλοφδια από τθ γειτονιά, ζβγαλα μια καλαςςιά κορδζλα 
που ζδενα τα μαλλιά μου, τθν ζπλυνα, τθν ςιδζρωςα και ζδεςα μ’ αυτιν μια  ανκοδζςμθ και τθν ζβαλα 
ςτο ςθμείο που ςκοτϊκθκε… Ζχω ενκφμιο από εκείνθ τθ μζρα, ζνα κομμάτι από αλεξίπτωτο. Το 
διατιρθςα από τότε… 

Με τθν οικογζνειά μου φφγαμε από τθν Θλιοφπολθ τον Αφγουςτο του ’41, και πιγαμε ςτο χωριό του 
πατζρα μου, ςτθν Θλεία. Δεν ζηθςα τθν πείνα τθσ Ακινασ, είχαμε να φάμε κάτι εκεί.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γυρίςαμε ςτθν Ακινα τον Μάιο του 1942. Γράφτθκα ςτο 3ο Γυμνάςιο Κθλζων, που ιτανε κοντά ςτου ΦΛΞ. 
Το πατριωτικό αίςκθμα όλων των κοριτςιϊν ιταν ιςχυρό. Είμαςτε διατεκειμζνεσ να πολεμιςουμε τον 
εχκρό. Πλεσ κζλαμε να γίνουμε «Μπουμπουλίνεσ»… Ζνασ κακθγθτισ, μασ μιλοφςε με ιδιαίτερθ κζρμθ για 
τθν «Φιλικι Εταιρία» και δια τθσ διδαςκαλίασ τθσ ιςτορίασ, αντιλαμβάνομαι τϊρα ότι μασ εξωκοφςε να 
οργανωκοφμε… 
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Άρχιςα να βλζπω πεταμζνα φζιγ-βολάν ςτθν αυλι του ςχολείου, να ακοφω μιςόλογα, και κατάλαβα ότι 
κάτι γινόταν γφρω μου. Τον Σεπτζμβρθ  του ’42 πλθςίαςα κάποια ςυμμακιτριά μου, και ςε λίγο 
ςυνδζκθκα με τθν οργάνωςθ «Ελεφκερθ Νζα» που υπιρχε και ςτο ςχολείο μασ. Στο ίδιο ςχολείο ιταν και 
θ Θρϊ Κωνςταντοποφλου (βλ. παρακάτω). Ιμουν καρρετι, είχα άγνοια του κινδφνου… Τισ πρϊτεσ 
προκθρφξεισ που μασ δϊςανε τισ αντιγράφαμε ςτα τετράδιά μασ κόβαμε τα φφλλα και τα πετάγαμε ςτθν 
αυλι του ςχολείου μασ, ςτον δρόμο, ςτο Ηάππειο, ςτον Εκνικό κιπο…  

Οι πρϊτεσ αντιςταςιακζσ ομάδεσ και δραςτθριότθτεσ ςτθν Ηλιοφπολθ.  

Στθν Θλιοφπολθ μετά το ’43 οι Γερμανοί είχαν επιτάξει κάποιεσ βίλεσ ςτθν περιοχι τθσ Άνω Θλιοφπολθσ,  
ςτθ ςθμερινι Λεωφόρο Σοφοκλι Βενιηζλου και ζχω  ακοφςει ότι πιγαιναν εκεί ςτρατιϊτεσ για ανάρρωςθ. 
Επίςθσ οι Γερμανοί είχαν επιτάξει και κάποια ςπίτια ςτθ γειτονιά μου, κοντά ςτθ ςθμερινι ςτάςθ 
Λυκοφργου, κακϊσ και μια ταβζρνα που χρθςιμοποιοφςαν ωσ μαγειρείο, όπου πιγαινε ο κόςμοσ απϋ τθ 
γειτονιά και μάηευε τισ φλοφδεσ που πζταγαν από τισ πατάτεσ, οι οποίεσ, φρόντιηαν οι μαγείριςςεσ, να 
ζχουν αρκετό ψαχνό επάνω…  

Στθν Θλιοφπολθ, αρχικά ςυνδζκθκα με τθν «Εκνικι Αλλθλεγγφθ» που είχε δθμιουργθκεί για να βοθκά 
τουσ φυλακιςμζνουσ. Εκεί μαηί με άλλα παιδιά, κάναμε διάφορα, γράφαμε ςυνκιματα, κυρίωσ ςτο 
δρόμο, γιατί δεν υπιρχαν αρκετά ντουβάρια τότε, βγάηαμε πολφ ωραίεσ καλλιτεχνικζσ προκθρφξεισ και 
φζιγ-βολάν, που ετοίμαηαν κάποια αγόρια που δοφλευαν ωσ λικογράφοι και κάναμε και διάφορα άλλα.  

Ραράλλθλα με το δικό μασ κλιμάκιο, λειτουργοφςε ςτθν Θλιοφπολθ ζνα δεφτερο κλιμάκιο τθσ «Εκνικισ 
Αλλθλεγγφθσ», από γυναίκεσ και άνδρεσ τθσ περιοχισ Αγίου Κωνςταντίνου, κυρίωσ. Επικεφαλισ αυτοφ 
του κλιμακίου ιταν θ Εφθ Αποςτολοποφλου, που αν και δεν ηοφςε τότε ςτθν Θλιοφπολθ –είχαν 
μετακομίςει από  το πολφ ωραίο ςπίτι τουσ– είχε αναπτφξει πολφ μεγάλθ δράςθ. Μεταξφ άλλων είχαν 
δθμιουργιςει το «Κυριακάτικο πιάτο των Ραιδιϊν», για να καλφψουν το κενό, επειδι τα ςχολεία που 
ζδιναν ςυςςίτιο ςτα παιδιά δεν λειτουργοφςαν τθν Κυριακι. Με τθν βοικεια τθσ Αρχιεπιςκοπισ, 
μαγείρευαν το φαγθτό ςε κάποια ταβζρνα ςτα Κανάρια και το μοιράηανε. Ακόμθ, κάνανε και κάτι άλλο 
που δεν ξζρω αν γινότανε κι’ αλλοφ: Κάποιεσ κυρίεσ, κάκε Σάββατο, ςε κάποιο  ςπίτι που υπιρχε εδϊ και 
διζκετε ζνα χϊρο ςτο υπόγειο, τθσ κυρίασ Βοτςαλι, ηεςταίνανε ςε καηάνια νερό και λοφηανε τα παιδιά για 
να τα απαλλάξουν από τθ ψϊρα και τισ ψείρεσ... 

Αυτά γίνανε μζχρι τον Φεβρουάριο του ’43, οπότε δθμιουργικθκε θ ΕΡΟΝ. Ωσ γνωςτόν, το ΕΑΜ ιδρφκθκε 
ςτισ 29 Σεπτεμβρίου του 1942. Οι ΕΑΜικζσ οργανϊςεισ μεταξφ των οποίων και θ ΕΡΟΝ, ιδρφκθκαν μετά. 
Τότε αυτοδιαλφκθκε και θ «Ελεφκερθ Νζα», ςτθν οποία ιμουν οργανωμζνθ εγϊ. Στθν ΕΡΟΝ, μπικαν όλα 
ςχεδόν τα παιδιά τθσ Θλιοφπολθσ. 

Είχε τότε νοικιαςτεί ζνα υπόγειο ςε ζνα ςπίτι ςτθν πλατεία ςτα Κανάρια, εκεί που είναι τϊρα θ Εκνικι 
Τράπεηα, είχαμε βάλει πάγκουσ και κρανία, μαηεφαμε τα παιδιά, τουσ κάναμε παιγνιδάκια, λζγαμε 
τραγουδάκια και τρϊγανε και το ςυςςίτιο που το λζγανε «εξοςχολικό» και το παρείχε θ Αρχιεπιςκοπι… 
Εμείσ οι ΕΡΟΝίτεσ τα κάναμε κι’ αυτά, ιταν θ φανερι μασ δουλειά, τθν κρυφι μασ τθ δουλειά δεν τθν 
ιξερε ο κόςμοσ…  

Το 1943 τζλειωςα το Γυμνάςιο. Ιταν θ τελευταία χρονιά που λειτοφργθςαν τα Σχολεία, μετά ζκλειςαν όλα 
με εντολι των Γερμανϊν. Από τον Μάιο του’43 αςχολικθκα ωσ εκελόντρια ςτθν υπθρεςία περικάλψεωσ 
τθσ Αρχιεπιςκοπισ. Τον Αφγουςτο  του ’43, διορίςτθκα ωσ κανονικι υπάλλθλοσ του Ενοριακοφ 
Ραραρτιματοσ Αγίασ Μαρίνασ του Εκνικοφ Οργανιςμοφ Χριςτιανικισ Αλλθλεγγφθσ (Ε.Ο.Χ.Α.). Λίγο 
αργότερα προςλιφκθκα και ςτον Διμο Βφρωνα, όπου οι γονείσ μου είχαν εξ αγχιςτείασ ςυγγζνεια με τον 
Διμαρχο. Ζτςι βρζκθκα να είμαι «διπλοκεςίτθσ». Αυτό μου ζδινε τθν δυνατότθτα να είμαι μζςα ςε ότι 
γινόταν ςτθν περιοχι μασ… Ιμουνα τολμθρι, ιμουνα κοπζλα, 18 χρονϊν τότε και πζρναγα εφκολα…Κάκε 
μζρα πιγαινα ςτον Διμο Βφρωνα, με τα πόδια βζβαια, όπου μάκαινα τα νζα και ό,τι υλικό κυκλοφοροφςε 



 

3 
 

και το ζφερνα ςτθν Θλιοφπολθ. Το απόγευμα εργαηόμουνα ςτο ενοριακό παράρτθμα τθσ Αγίασ Μαρίνασ 
Θλιοφπολθσ…  

Το «χωνί» 

Αρχικά γραμματζασ τθσ ΕΡΟΝ ςτθν Θλιοφπολθ ιτανε κάποιοσ που ερχότανε από κάπου αλλοφ, ίςωσ τθν 
Καιςαριανι. Μετά, ζγινα εγϊ γραμματίνα τθσ ΕΡΟΝ Θλιοφπολθσ.  

Σαν ΕΡΟΝίτεσ κάναμε τθν φανερι μασ δουλεία, κάναμε και τθν κρυφι… Τα κρυφά οργανωτικά μασ 
ραντεβοφ τα κάναμε ςτθν οδό Αγίασ Σοφίασ, ςτον Βφρωνα. Κάκε μζρα κάποιοι ενθμερϊνονταν από το 
ΒΒC, το Κάιρο, τθ Μόςχα μζςα   από τα ελάχιςτα αςφράγιςτα ραδιόφωνα που υπιρχαν, γιατί όλα τα άλλα 
ιταν υποχρεωτικά ςφραγιςμζνα και κολλθμζνα με βουλοκζρι ςτο ελεγχόμενο ραδιοφωνικό ςτακμό τθσ 
Ακινασ. Θ κακοδιγθςθ μασ ζδινε και κάποια άλλα νζα, μια περίλθψθ, προςκζταμε και ειδιςεισ από τον 
παράνομο τφπο (ςυλλιψεισ, μάχεσ) και βγαίναμε με το χωνί να τα ποφμε ςτον κόςμο.  

Στθν Θλιοφπολθ, εγϊ ιμουν το «χωνί»… Ριγαινα ςε ζνα καίριο ςθμείο, ςε ζνα λόφο, απζναντι από τον 
Άγιο Κωνςταντίνο ι προσ το Χαλικάκι ι τθν Αγία Μαρίνα και διάβαηα με το «χωνί» το κείμενο. Αρκετοί 
αναγνϊριςαν από τθν πρϊτθ φορά τθ φωνι μου…  Οι Γερμανοί  άκουγαν το «χωνί» και πυροβολοφςαν 
ςτον αζρα από μακριά  κι εγϊ όταν τελείωνα ζφευγα…  Μια μζρα δεν πυροβόλθςαν και πλθςίαςαν 
ακόρυβα από τθν ςθμερινι Μαρίνου Αντφπα καλυμμζνοι πίςω από κάποια μεγάλα δζντρα που τα λζγαμε 
πιπεριζσ… Δεν τουσ είδαν τα παιδιά που είχαμε βάλει να προςζχουν και φτάςανε κάτω απ’ το λόφο. Τότε, 
με ειδοποίθςαν οι ςφντροφοί μου και μόλισ τουσ είδα κουτρουβάλθςα, βαρελάκι, μζχρι το ρζμα που 
ιτανε τότε ςτθν ςθμερινι πλατεία Σικελιανοφ, κι από κει εξαφανίςτθκα προσ τθν Αγία Μαρίνα…  

Για το μπλόκο τθσ Ηλιοφπολθσ 

Ο Αφγουςτοσ του 1944 ιτανε αιματοβαμμζνοσ για όλθ τθν Ακινα. Γίνονταν ςυνεχϊσ μπλόκα: Στθν 
Κοκκινιά, τθν Καλλικζα, τθ Νζα Σμφρνθ, τον Βφρωνα, το ζηθςα το μπλόκο του Βφρωνα γιατί δοφλευα 
εκείνθ τθ μζρα εκεί, ωσ υπάλλθλοσ ςτον Διμο. 

Κάκε μζρα οι Γερμανοί με βοθκοφσ τουσ Τςολιάδεσ των Ταγμάτων Αςφαλείασ, που δθμιοφργθςαν, 
ηϊνανε τισ ςυνοικίεσ, μαηεφανε τον κόςμο, ζπιαναν και ςκότωναν κάμποςουσ. Τουσ υπόλοιπουσ τουσ 
ζςτελναν ςτο Χαϊδάρι, κι από εκεί τουσ ξαπόςτελναν ςτθ Γερμανία..  

Τον Αφγουςτο του ’44, πριν τθσ Ραναγίασ κάνανε μπλόκο  και ςτθν Θλιοφπολθ. Τότε ςκοτϊςανε κάπου 
εκεί ςτον Άγιο Νικόλαο και τον Νίκο τον Γιαταγαντηι, που είχε το ψευδϊνυμο «Μαφροσ» και ιτανε  
Γραμματζασ τθσ ΚΟΒ Θλιοφπολθσ, ςτθν οποία ζπαιρνα κι εγϊ μζροσ, ςε κάποιεσ ςυνεδριάςεισ, ωσ 
εκπρόςωποσ τθσ ΕΡΟΝ. Εγϊ δεν ιμουνα ςτθν Θλιοφπολθ εκείνθ τθν θμζρα, ιμουνα ςτθν δουλειά μου 
ςτον Βφρωνα. Μου τθλεφϊνθςε θ μθτζρα μου και μου είπε να μθν ζρκω ςτθν Θλιοφπολθ. Ιταν θ 
τελευταία μζρα που εργάςτθκα  ςτον Διμο Βφρωνα. Εξαφανίςτθκα και από τθ δουλεία μου ςτθν 
Θλιοφπολθ. Ζμακα ότι πιάςανε πολλά παιδιά από τθν Αγία Μαρίνα και τοφσ ςτείλανε ςτθ Γερμανία. 
Ευτυχϊσ, γφριςαν όλοι… 

Τότε πιάςανε τον Σμυρλι, τον Κοντογιάννθ, τον Κεχαγιά και άλλουσ. Κάποιοι απ’ αυτοφσ ιτανε 
ςυμμακθτζσ μου… Με ηιτθςαν, κάποιοσ με υπζδειξε, αλλά πιγαν ςτο ςπίτι μιασ ςυνονόματθσ 
Ρετροποφλου, που δοφλευε κι’ αυτι ςτον Ε.Ο.Χ.Α. Αυτι ιταν Γραμματζασ του Ραραρτιματοσ τθσ Ενορίασ 
τθσ Κοίμθςθσ τθσ Κεοτόκου και εγϊ τθσ Ενορίασ Αγίασ Μαρίνασ. Το βράδυ πιγε θ μάννα τθσ ςτο ςπίτι μασ  
και βρικε τθ μάννα μου και τθσ είπε ότι ζψαξαν το ςπίτι τουσ για να βροφνε εμζνα, τα ζςπαςαν όλα και 
τισ κακοποίθςαν. «Διϊξε κυρά μου τθν κόρθ ςου γιατί κα ςτθ ςκοτϊςουν», είπε ςτθ μάννα μου και ζφυγε.  

Ζφυγα από το ςπίτι μου τότε, και για 5-6 θμζρεσ ζμεινα ςτο Ραγκράτι ςτο ςπίτι κάποιων ςυγγενϊν. Τθσ 
Ραναγίασ ανιμερα γφριςα ςτθν Θλιοφπολθ και είχα βρει τον τρόπο να ςυνεννοθκϊ για να μου φζρει ο 
μπαμπάσ μου φαγθτό ςτα Κανάρια… Είχαν ετοιμάςει κοτόπουλο, λόγω τθσ γιορτισ… Ριγε αυτόσ εκεί με 
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περίμενε, ζκανε δυο βόλτεσ και ζφυγε, εγϊ προτίμθςα να μθν πάω τελικά… Φοβικθκα μιπωσ τον 
παρακολουκοφν… Μζχρι τθν απελευκζρωςθ, τον Οκτϊβρθ του ’44 ζμεινα ςτο ςπίτι μιασ φίλθσ μου 
ΕΡΟΝίτιςασ ςτθν Αγία Μαρίνα… Δεν είχε μθτζρα κι ο πατζρασ τθσ δοφλευε κάπου νυχτοφφλακασ, κι  ζτςι 
εγϊ πιγαινα εκεί κάκε βράδυ να κοιμθκϊ όταν εκείνοσ πιγαινε ςτθ δουλειά του… Ο κόςμοσ μασ ζκρυψε, 
μασ τάιςε, μασ κοίμιςε, και ποτζ δεν μασ πρόδωςε…  

…Και κάτι ακόμθ: μζςα ςε πολφ δφςκολεσ ςυνκικεσ, ςτισ 40 μζρεσ από τθν εκτζλεςθ του Νίκου 
Γιαταγαντηι, πιγαμε μ’ ζναν παπά ςτον τόπο τθσ δολοφονίασ του, πάνω από τον Άγιο Νικόλαο και 
κάναμε ζνα μνθμόςυνο… 

Στισ αρχζσ του Οκτϊβρθ του ϋ44 οι Γερμανοί και τςολιάδεσ κάνανε κι άλλο μπλόκο ςτθν Θλιοφπολθ.  Στο 
αμπζλι που υπιρχε τότε από τθν ςθμερινι Λεωφόρο Μαρίνου Αντφπα μζχρι τον Άγιο Κωνςταντίνο, 
ςκοτϊςανε τον Κϊςτα Καγιάςθ, ελεγκτι του Ερυκροφ Σταυροφ και ςτο ςπίτι του, ςτθν οδό Λυκοφργου, 
τον Ραναγιϊτθ Απζργθ. Τθν ίδια μζρα, με πρόςχθμα, ότι είχε χακεί ζνα αυτοκίνθτο μαηί με ζναν Γερμανό, 
πιάςανε ςτθν περιοχι μασ τουσ άντρεσ, και τον πατζρα μου μαηί, και τουσ πιγανε ςτισ Συκιζσ, ςτο ρζμα. 
Είπανε ότι κα τουσ ςκοτϊςουνε, αλλά ιρκε ζνα τθλεφϊνθμα και τουσ αφιςανε, γιατί είπανε ότι βρζκθκε 
το χαμζνο αυτοκίνθτο 

Για τον λόχο του ΕΛΑΣ τθσ Ηλιοφπολθσ 

Αρχικά ςτθν Θλιοφπολθ υπιρχε ζνα ζνοπλο τμιμα, που το αποτελοφςαν κάποια παιδιά από τον 4ο Τομζα 
(Κάτω Θλιοφπολθ), και κυρίωσ από παιδιά οικογενειϊν από το Χαςάνι, που είχαν ζρκει ςτθν Θλιοφπολθ 
γιατί τισ είχαν διϊξει οι Γερμανοί από τθ περιοχι γφρω από το Αεροδρόμιο του Ελλθνικοφ, που ιταν τα 
ςπίτια τουσ. Ανάμεςα ςτα παιδιά από το Χαςάνι ιταν και ο Τάκθσ ο Μαυροδόγλου, που ζγινε αργότερα 
βουλευτισ του ΚΚΕ, τον οποίο είχα ςαν αδελφό μου, γιατί δεν είχα αδελφό εγϊ… Από αυτοφσ αργότερα 
ςυγκροτικθκε ο πυρινασ του εφεδρικοφ λόχου του ΕΛΑΣ ςτθν Θλιοφπολθ… Ιτανε κι ο Λάηαροσ, τα 
αδζρφια ο Κάνοσ και ο Ντίνοσ, ο Κωςτάκθσ, ζνα αγοράκι που μου ζςτειλε αργότερα μια φωτογραφία από 
τθ Γιοφρα, όπου ιταν εξόριςτοσ, ο Κφμιοσ ο Νταλιάνθσ και άλλοι.  

Στισ 3 του Δεκζμβρθ’44, ςτθν πλατεία Συντάγματοσ ανάμεςα ςτουσ ςκοτωμζνουσ, ιτανε και δφο από τθν 
Θλιοφπολθ. Ο Νίκοσ Λουρωτόσ και θ Κεϊνθ Βάϊλα , ζνα ωραίο ξανκό κορίτςι που με τθν οικογζνειά τθσ 
είχαν μετακομίςει ςτο Κουκάκι. Θ μάννα τθσ ζμεινε χρόνια κρατοφμενθ ςτισ φυλακζσ Αβζρωφ, όπωσ και ο 
αδελφόσ τθσ, ο Μιχάλθσ, που φυλακίςτθκε και βαςανίςτθκε ςτθ Μακρόνθςο.  

Λίγεσ μζρεσ αργότερα, που φοφντωςαν οι μάχεσ, ο λόχοσ τθσ Θλιοφπολθσ διατάχτθκε μαηί με τον λόχο του 
ΕΛΑΣ τθσ Ρλάκασ να χτυπιςει το Τμιμα Μεταγωγϊν. Ζδωςε τθ μάχθ αλλά δεν  κατάφερε να το 
καταλάβει… Υπιρχε εντολι να μθ χτυπθκοφμε με τουσ Άγγλουσ κι ζτςι όταν εμφανίςτθκε ζνα Εγγλζηικο 
νοςοκομειακό αυτοκίνθτο, δικεν για να παραλάβει τραυματίεσ, οι δικοί μασ το άφθςαν να περάςει και 
βζβαια το νοςοκομειακό ενίςχυςε με πολεμοφόδια που κουβαλοφςε αυτοφσ που ιταν ταμπουρωμζνοι 
μζςα και οι οποίοι είχαν ξεμείνει από πυρομαχικά… Εκεί ςκοτϊκθκε κι ο Αντϊνθσ ο Βενζτθσ από τθν 
Θλιοφπολθ… 

Τον Δεκζμβρθ του ’44 ακολοφκθςα ωσ νοςοκόμα τον λόχο τθσ Θλιοφπολθσ  ςτθν μεγάλθ μάχθ τθσ 
Καιςαριανισ, όπου ο λόχοσ τθσ Θλιοφπολθσ είχε εγκαταςτακεί ςε κάποια ςπίτια τθσ οδοφ Φορμίωνοσ και 
πιρε μζροσ ωσ λόχοσ εφεδρείασ αρχικά, για τθν υποςτιριξθ  του Ρρότυπου Τάγματοσ Καιςαριανισ.  

Λίγο πριν, ςτθ μάχθ του Μαρτςινιϊτθ, ςκοτϊκθκαν  Θλιουπολίτεσ Γιϊργοσ Αρμπιλάσ και Κϊςτασ 
Κορςίνθσ, από τθν Αγία Μαρίνα και οι δφο. 

Σφλλθψθ και  Στρατόπεδα «πεικαρχθμζνθσ διαβίωςθσ»  

Το 1945 καταφζραμε να επαναπροςλθφκοφμε όςοι είχαμε απολυκεί από τισ κζςεισ μασ. Θ κζςθ μου ςτθν 
Ε.Ο.Χ.Α. είχε καταλθφκεί και με ςτείλανε να εργαςτϊ προςωρινά ςε ζνα  Ορφανοτροφείο ςτο Ραλαιό 
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Φάλθρο, ςτθ κζςθ μιασ δαςκάλασ, θ οποία τελικά αποχϊρθςε. Εκεί ζμεινα μζχρι τθν 1θ Λουλίου1947, 
οπότε απολφκθκα για λόγουσ «ζλλειψθσ νομιμοφροςφνθσ», γιατί ςφμφωνα με το ςτερεότυπο 
κατθγορθτιριο «ςκόπευα να παραχωριςω το όλον ι μζροσ τθσ επικρατείασ ςτουσ εχκροφσ τθσ 
πατρίδοσ»… 

Με ςυνζλαβαν τθν 1θ Μαρτίου 1948 . Τθν ίδια μζρα ςυνζλαβαν ςτθν Θλιοφπολθ και πολλοφσ άλλουσ. 
Ιμουν θ μόνθ γυναίκα και επειδι δεν υπιρχε διακζςιμο κρατθτιριο εδϊ με πιγαν ςτον Άγιο Δθμιτριο, 
όπου ζμεινα 10 μζρεσ. Αφοφ είδαν ότι δεν ζκανα διλωςθ μετανοίασ, με ζςτειλαν εν ςυνεχεία ςτο 
Μεταγωγϊν και μασ ςτείλανε ςτθ Χίο, όχι εξορία με ελεφκερθ διαβίωςθ, όπωσ αλλοφ, αλλά  ςε 
ςτρατϊνεσ,  με μάντρεσ και ςυρματοπλζγματα. Δεν ερχόμαςτε ςε επαφι με τον κόςμο. Δεν είδαμε ποτζ 
τθ Χίο, δεν γνωρίςαμε ποτζ κανζνα Χιϊτθ, Είμαςτε ςε τζλεια απομόνωςθ... Εκεί ζμεινα μζχρι  τον Απρίλιο 
του ’49 κι από κει μασ ςτείλανε ςτο Τρίκερι, ςτο ςτρατόπεδο γυναικϊν.  Στισ 25 Γενάρθ 1950 μασ ςτείλανε 
ςτο ςτρατόπεδο ςτθ Μακρόνθςο, όπου μείναμε ςτο «Ειδικό Σχολείο Αναμόρφωςθσ Γυναικϊν», Ε.Σ.Α.Γ 
όπωσ το λζγανε  κι’ από κει, τον Αφγουςτο του ’50, όςεσ δεν κάναμε διλωςθ, γυρίςαμε πάλι ςτο Τρίκερι, 
όπου παρζμεινα ςτο «ςτρατόπεδο πεικαρχθμζνθσ διαβίωςθσ» μζχρι το 1952. 

Τα μεταπολεμικά χρόνια 

Πταν απολφκθκα απ’ το Τρίκερι, ξαναγφριςα ςτθν Θλιοφπολθ, αλλά δεν ιμουνα οργανωμζνθ εδϊ. Εν τω 
μεταξφ παντρεφτθκα, ζκανα  παιδιά. Μπικα με εξετάςεισ, φςτερα από διαγωνιςμό και δοφλεψα ςτο 
Ταμείο Ρρονοίασ Δικθγόρων, μζχρι το 1968 οπότε απολφκθκα με ζνα νόμο τθσ Χοφντασ. Μετά τθ 
μεταπολίτευςθ, το 1974, ξαναγφριςα εκεί. Ωςτόςο, δεν ζμεινα ποτζ χωρίσ δουλειά.  

Για την Ηρώ Κωνςταντοποφλου 

«Γνϊριςα τθν Ηρϊ Κωνςταντοποφλου το 1942 ςτο 3ο Γυμνάςιο Θθλζων που λειτουργοφςε ςτθν περιοχι 

του ΦΙΞ και δεχόταν μακιτριεσ από τισ περιοχζσ Κουκακίου και Γαργαρζτασ. Εγϊ φοιτοφςα ςτθν 5θ τάξθ 

και θ Ηρϊ ιταν δφο χρόνια μικρότερθ. Ήταν κάτοικοσ Κουκακίου. Ήταν πολφ ηωθρό, πολφ ηωντανό παιδί. 

Ήμαςταν οργανωμζνεσ ςτθν ΕΑΜικι αντιςταςιακι οργάνωςθ «Ελεφκερθ Νζα». Ανικαμε, μάλιςτα, ςτθν 

ίδια «τριάδα». Γιατί θ οργάνωςθ ιταν ςυγκροτθμζνθ ςε τριάδεσ. Δεν γνωρίηαμε παρά τα άλλα δφο μζλθ 

τθσ «τριάδασ» μασ και μόνο θ μια από εμάσ γνϊριηε τον «ςφνδεςμό» μασ, που μασ ζφερνε ςε επαφι με 

τθν «κακοδιγθςθ». Δουλζψαμε μαηί μζχρι τισ αρχζσ του 1943. Πταν δόκθκε θ εντολι να δουλεφει ο 

κακζνασ  μασ ςτθ ςυνοικία του, εγϊ ιρκα ςτθν Ηλιοφπολθ και εργάςτθκα αρχικά ςτθν «Εκνικι 

Αλλθλεγγφθ» και αργότερα ςτθν ΕΡΟΝ. Άλλωςτε, το 1943 ζκλειςαν με εντολι των αρχϊν κατοχισ όλα τα 

ςχολεία. Δεν τθν ξαναςυνάντθςα από τότε. Ζμακα πωσ τθν ςυνζλαβαν δυο φορζσ. Τθ δεφτερθ τθν 

εκτζλεςαν» 

(από το περιοδικό «ΕΥΩΝΥΜΟΣ», τεφχοσ 3, Απρίλιοσ – Μάϊοσ 2000) 

 


