
15. 

Η ίδρυση της Ενιαίας Πανελλαδικής Οργάνωσης Νέων (ΕΠΟΝ)  

Μεγάλη άνοδος των οικονομικών και πολιτικών αγώνων 

Η νίκη στο Στάλινγκραντ, οι συνεχείς επιτυχίες του σοβιετικού στρατού 
στο Ανατολικό Μέτωπο και η συνθηκολόγηση της Ιταλίας (Σεπτέμβρης 
του 1943) άσκησαν ευνοϊκότατη επίδραση στην άνοδο του 
εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην 
ανάπτυξη του ένοπλου αγώνα. 
Το 1943 το απελευθερωτικό ρίνημα του ελληνικού λαού, χάρη στην 
ένταση της δράσης των οργανώσεων του, μπήκε σε καινούργια, 
ανώτερη φάση. 
Η καινούργια αυτή φάση χαρακτηρίζεται από την ορμητική άνοδο των 
μαζικών οικονομικών και πολιτικών αγώνων. 
Κύριο γνώρισμα των αγώνων αυτών ήταν η μαζικότητά τους. 
Αγκάλιαζαν όλο και πλατύτερα λαϊκά στρώματα, διεξάγονταν σε 
ανεβασμένο αγωνιστικό και πολιτικό επίπεδο και επεκτείνονταν σε 
μεγάλες και μικρές πόλεις, κεφαλοχώρια και μικρά χωριά όλων των 
περιοχών της χώρας. 
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Στην ανάπτυξη του κινήματος Αντίστασης, την 
περίοδο αυτή, συνέβαλε και η ενοποίηση των 
οργανώσεων της ελληνικής νεολαίας. Το 
ζήτημα της ενότητας απασχόλησε την ΚΕ του 
ΕΑΜ Νέων στη σύσκεψη στις 14 του Γενάρη 
1943 και τις καθοδηγήσεις των οργανώσεων 
νεολαίας ΟΚΝΕ, Λαϊκή Επαναστατική Νεολαία 
και Σοσιαλιστική Επαναστατική Πρωτοπορία 
Ελλάδας σε σύσκεψη που είχαν την 1η του 
Φλεβάρη 1943. Ύστερα από τις συσκέψεις αυτές 
και με πρωτοβουλία της ΚΕ του ΕΑΜ Νέων 
συνήλθε στις 23 του Φλεβάρη 1943 στην Αθήνα 
πλατιά σύσκεψη, στην οποία πήραν μέρος 
αντιπροσωπείες των οργανώσεων: 

 
Ομοσπονδία Κομμουνιστικών Νεολαιών 
Ελλάδας, Αγροτική Νεολαία της Ελλάδας, 
Ενιαία Εθνικοαπελευθερωτική 
Εργατοϋπαλληλική Νεολαία, Ενιαία Μαθητική 
Νεολαία, Ενωση Νέων Αγωνιστών Ρούμελης, 
Θεσσαλικός Ιερός Λόχος, Λαϊκή Επαναστατική 
Νεολαία, Λεύτερη Νέα, Σοσιαλιστική 
Επαναστατική Πρωτοπορία Ελλάδας, Φιλική 
Εταιρεία Νέων. Στη σύσκεψη αποφασίστηκε 
ομόφωνα η ίδρυση ενιαίας οργάνωσης της 
Νεολαίας με την επωνυμία Ενιαία Πανελλαδική 
Οργάνωση Νέων (ΕΠΟΝ).

 

  



Η ΕΠΟΝ στα χρόνια της Εθνικής Αντίστασης γαλούχησε τους νέους και τις νέες με το πνεύμα του 
φλογερού πατριωτισμού και τους οδήγησε σε πράξεις άφθαστου ηρωισμού και αυτοθυσίας. 
Τριάντα δύο χιλιάδες ΕΠΟΝίτες και ΕΠΟΝίτισσες πολέμησαν τους κατακτητές από τις γραμμές του 
ΕΛΑΣ. 

Φλογισμένη από τα ευγενικά ιδανικά της ΕΠΟΝ, η νέα γενιά επιτέλεσε απαράμιλλους άθλους τόσο 
στον πόλεμο όσο και στην ειρηνική δουλειά. Η ΕΠΟΝ άνοιξε στην ελληνική νεολαία καινούργιους 
φωτεινούς ορίζοντες.  
Στις παραμονές της απελευθέρωσης είχαν προσχωρήσει στις γραμμές της ΕΠΟΝ 640 χιλιάδες 
περίπου νέοι, νέες και αετόπουλα. 

Την περίοδο αυτή οι κατακτητές, για να αποσύρουν δυνάμεις και να τις στείλουν στο Ανατολικό 
Μέτωπο, προσπάθησαν, σε συνεργασία με την κυβέρνηση των κουΐσλινγκ, να επιστρατεύσουν 
Έλληνες πολίτες και να τους στείλουν στα γερμανικά εργοστάσια και ταυτόχρονα να επεκτείνουν 
τη βουλγαρική φασιστική κατοχή στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. 

Την ίδια περίοδο, σε απάντηση στα μέτρα αυτά των κατακτητών, έγιναν πολλές μαχητικές 
απεργίες, μαζικές κινητοποιήσεις και μεγαλειώδεις διαδηλώσεις του ελληνικού λαού για τη 
ματαίωση της πολιτικής επιστράτευσης, την κατάπαυση της αιματηρής τρομοκρατίας, την 
αποτροπή της επέκτασης της φασιστικής βουλγαρικής κατοχής κλπ. 

Ορόσημο στους μεγαλειώδεις αγώνες για τη ματαίωση της επιστράτευσης αποτέλεσαν οι 
κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις τού λαού της Αθήνας-Πειραιά, που άρχισαν στις 24 ,του Φλεβάρη 
1943. Τη μέρα αυτή, έπειτα από σοβαρή προετοιμασία των ΕΑΜικών οργανώσεων, οι εργάτες, οι 
υπάλληλοι, οι φοιτητές και οι μαθητές κήρυξαν μαχητικές απεργίες. Πάνω από 100.000 λαού 
κατέβηκαν σε μεγάλη διαδήλωση προς την Πλατεία Συντάγματος, το Πολιτικό Γραφείο του Ράλλη, 
την Ομόνοια, το Εργατικό Κέντρο και το υπουργείο Εργασίας.  
Οι διαδηλωτές κατέλαβαν το υπουργείο Εργασίας, έκαψαν μέρος των αρχείων του και πήραν τα 
τρόφιμα που είχαν συγκεντρώσει στα υπόγειά του οι εγκάθετοι των Γερμανοϊταλών κατακτητών.  

 
 

Η κινητοποίηση της μέρας αυτής  

αποτέλεσε γενική δοκιμή για τη μεγάλη εξόρμηση του αθηναϊκού λαού  

στις 5 του Μάρτη 1943. 

Το πρωί της 5ης του Μάρτη κήρυξαν απεργία οι δημόσιοι υπάλληλοι και πολλοί άλλοι κλάδοι των 
εργαζομένων. Όλα τα καταστήματα της Αθήνας έκλεισαν. Πυκνές μάζες λαού απ’ όλες τις 
συνοικίες, κρατώντας πλακάτ με συνθήματα εναντίον της πολιτικής επιστράτευσης, κατευθύνθη- 
καν προς το κέντρο της Αθήνας. Πάνω από 200.000 λαού πήραν μέρος σ’ αυτή την κινητοποίηση. 

Σ’ όλους τους δρόμους, γύρω από την πλατεία Ομόνοιας 
και την Πλατεία Συντάγματος, δόθηκαν πραγματικές μά-
χες ανάμεσα στους άοπλους διαδηλωτές και τους πάνο-
πλους Γερμανοίταλούς φασίστες. Η λεωφόρος 
Πανεπιστημίου, η οδός Σταδίου, η πλατεία Δημαρχείου, ο 
χώρος μπροστά στην Ακαδημία, την Εθνική Βιβλιοθήκη 
και το Πανεπιστήμιο, η στοά Πεσμαζόγλου μετατράπηκαν 
σε πεδία μάχης. Πολλοί ήταν οι νεκροί και οι τραυματίες. 
Ανάμεσα στους νεκρούς ήταν ο σπουδαστής Εδμόνδος 
Τορόν και ο Κώστας Ωραιόπουλος.  

Τελικά, οι διαδηλωτές απώθησαν τις εχθρικές δυνάμεις, αφόπλισαν αρκετούς Ιταλούς στρατιώτες, 
μπήκαν στο υπουργείο, έβαλαν για δεύτερη φορά φωτιά στα αρχεία κι έκαψαν τις καταστάσεις 
επιστράτευσης που είχαν ήδη συνταχθεί. Ταυτόχρονα, στον Πειραιά οι απεργοί εργάτες έκαναν 
επίθεση στο Παράρτημα Εργασίας του λιμανιού και το έκαψαν. Και στον Πειραιά οι διαδηλωτές 
είχαν αρκετούς νεκρούς και τραυματίες. 
Οι κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις επεκτάθηκαν και στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, την Κόρινθο, 
την Καλαμάτα, το Άργος, τη Σπάρτη, το Βόλο, τη Λάρισα και άλλες πόλεις.  



Ο ελληνικός λαός, με την καθοδήγηση του ΕΑΜ, έδωσε και κέρδισε τη μάχη για τη ματαίωσή της 
επιστράτευσης. Χάλασε τα σχέδια των χιτλερικών να τον σύρουν στα εργοστάσια της Γερμανίας. 
Έτσι, δεν μπόρεσαν τότε οι κατακτητές να αποσύρουν δικές τους δυνάμεις και να τις στείλουν στο 
Ανατολικό Μέτωπο. 

Στη σειρά των μαζικών λαϊκών εκδηλώσεων ξεχωριστή θέση κατέχει και ο δεύτερος γιορτασμός 
της επετείου του 1821, που έγινε στις 25 του Μάρτη 1943. Στις περισσότερες πόλεις της χώρας ο 
λαός, με την καθοδήγηση των απελευθερωτικών του οργανώσεων, απότισε φόρο τιμής στους 
αγωνιστές της λευτεριάς. Στην Αθήνα, παρά τα μέτρα των κατακτητών και της προδοτικής 
κυβέρνησης, δεκάδες χιλιάδες πατριώτες ξεχύθηκαν στους δρόμους.  
Οι νέοι της ΕΠΟΝ στεφάνωσαν στο Πεδίο του Άρεως τις προτομές των ηρώων του εθνικού 
ξεσηκωμού, ενώ το πλήθος γονατιστό έψαλε τον εθνικό ύμνο. Ιταλοί φασίστες και ντόπιοι συ-
νεργάτες τους χτύπησαν τους διαδηλωτές. Σκοτώθηκαν ή τραυματίστηκαν πάνω από 100 
πατριώτες. 

Στις 6 του Ιούνη 1943 οι Ιταλοί φασίστες εκτέλεσαν στο Κούρνοβο 
Φθιώτιδας 106 αγωνιστές κρατούμενους στο στρατόπεδο Λάρισας, σε 
αντίποινα για την ανατίναξη από τους αντάρτες του ΕΛΑΣ της 
σήραγγας Κούρνοβου, την ώρα που περνούσε ιταλική αμαξοστοιχία, 
με αποτέλεσμα να σκοτωθούν οι Ιταλοί που ήταν μέσα μαζί με ένα 
στρατηγό.  
Ανάμεσα στους εκτελεσμένους ήταν και 60 περίπου Ακροναυπλιώτες 
και Αναφιώτες κρατούμενοι, που τους είχαν παραδώσει στους 
κατακτητές οι «ελληνικές» αρχές. Η εκτέλεση προκάλεσε μεγάλη 
συγκίνηση και αγανάκτηση στο λαό. Με την πρωτοβουλία των 
οργανώσεων του ΕΑΜ άρχισε προετοιμασία για μεγάλη 
αντιτρομοκρατική εκδήλωση, που καθορίστηκε για τις 25 του Ιούνη 
1943. 

Τη μέρα της εκδήλωσης κηρύχτηκε γενική απεργία κατά της τρομοκρατίας και ο λαός ξεχύθηκε 
από τις συνοικίες προς το δέντρο της πρωτεύουσας. Οι κατακτητές επιτέθηκαν με λύσσα.  
Οι διαδηλώσεις του λαού συνεχίστηκαν μέχρι τις δύο το απόγευμα με την ίδια ένταση και 
μαχητικότητα. 

Δεν είχε περάσει μήνας από τις μεγάλες αντιτρομοκρα τικές διαδηλώσεις του Ιούνη και νέα απειλή 
άρχισε να διαγράφεται στον ορίζοντα. Οι χιτλερικοί αποφάσισαν να αντικαταστήσουν με 
βουλγαρικά φασιστικά στρατεύματα τα δικά τους στρατεύματα κατοχής και στην υπόλοιπη 
Μακεδονία. Δημιούργησαν μάλιστα τετελεσμένο γεγονός με την επέκταση της βουλγαρικής 
φασιστικής κατοχής μέχρι τον ποταμό Αξιό. 

Με το νέο αυτό μέτρο οι χιτλερικοί επιδίωκαν να αποδεσμεύσουν δικές τους δυνάμεις για να 
καλύψουν ένα μέρος από τις τεράστιες απώλειές τους στο Ανατολικό Μέτωπο και να διαθέσουν 
περισσότερες δυνάμεις στην αντιμετώπιση της δράσης των ανταρτών του ΕΛΑΣ. 

Μόλις έγινε γνωστή η απόφαση των χιτλερικών, ισχυρό κύμα αγανάκτησης σηκώθηκε σ’ όλη τη 
χώρα. Στις 8 του Ιούλη 1943 η ΚΕ του ΕΑΜ με απόφασή της κάλεσε το λαό «σε συναγερμό για τη 
σωτηρία του μακεδονοθρακικού λαού από τα νύχια των αιμοβόρων εισβολέων». Χαιρετίζει «τους 
μαρτυρικούς και ηρωικούς Μακεδόνες» και υπόσχεται ότι «θα διαθέσει όλα τα τμήματα του ΕΑΜ 
στις πόλεις και την ύπαιθρο και όλες τις δυνάμεις του μαχητικού τμήματος του ΕΛΑΣ και τ’ 
αντάρτικά του σώματα στον αγώνα για τη ματαίωση της απειλούμενης εξαφανίσεως του 
ελληνισμού από τη Μακεδονία»1 Απόφαση με παρόμοιο περιεχόμενο κυκλοφόρησε και η ΚΕ του 
ΕΛΑΣ, ο οποίος αντιμετώπισέ δυναμικά στη Δ. Μακεδονία τους Βούλγαρους κομιτατζήδες, καθώς 
και τις αυτονομιστικές κινήσεις μερικών σλαβόφωνων του Γκότσε. 

Η αρχή των κινητοποιήσεων έγινε στη Μακεδονία και πρώτα-πρώτα στη Θεσσαλονίκη στις 10 του 
Ιούλη. Με την καθοδήγηση του ΚΚΕ και του ΕΑΜ έγιναν συλλαλητήρια με συμμετοχή χιλιάδων 
πατριωτών στις πόλεις Κιλκίς (10 του Ιούλη), Έδεσσα (12 του Ιούλη), Βέροια, Αρδέα, Γιαννιτσά, 
Κοζάνη, Βόλο, Καρδίτσα κ.ά. 

                                                
1 Κείμενα της Εθνικής Αντίστασης, τόμος πρώτος, σελ. 37. 



Αποκορύφωμα των εκδηλώσεων αποτέλεσε η μάχη που έδωσε ο αθηναϊκός λαός στις 22 του 
Ιούλη 1943. Τα γερμανικά τανκς επιχείρησαν, χωρίς επιτυχία, να διαλύσουν τις φάλαγγες των 
διαδηλωτών. Ακολούθησαν σκληρές συγκρούσεις. 

  

 

Στις συγκρούσεις σκοτώθηκαν 30 διαδηλωτές, ανάμεσά τους η 
Παναγιώτα Σταθοπούλου, η Κούλα Λίλη, ο Κ. Λουκάκης, η 
υφαντουργίνα Όλγα Μπακόλα, η φοιτήτρια Αντωνιάδη, ο Μ. 
Κολοζύμης, ο Θωμάς Χατζηθωμάς, ο Θ. Τε ριακής, ο Β. 
Στεφανιώτης, ο Κ. Υφαντής, ο Θ. Μαυροματίδης, η Δ. 
Σταυροπούλου, ο Γιάννης Παυλάκης, ο Γραμματέας της 
Αχτίδας δυτικών συνοικιών του ΚΚΕ (Γιάννης) και ο ανάπηρος 
του ελληνοϊταλικού πολέμου Αντώνης Παπασταυράκης. 
Τραυματίστηκαν 200 διαδηλωτές και συνελήφθηκαν 500. 
Πολλοί απ’ αυτούς καταδικάστηκαν σε βαριές ποινές. Πάνω 
από 300.000 πατριώτες πήραν μέρος στις εκδηλώσεις αυτές. 

 

Μεγάλο απεργιακό κύμα ξέσπασε τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη του 1943 στην Αθήνα, τον 
Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη. Στους απεργιακούς αγώνες πήραν μέρος δημόσιοι υπάλληλοι, 
τροχιοδρομικοί, αυτοκινητιστές, εμποροϋπάλληλοι κ.ά. Την ίδια περίοδο, με την οργάνωση και 
καθοδήγηση του ΕΑΜ, ο ξεσηκωμένος λαός άνοιξε τις αποθήκες μεγαλεμπόρων και 
μαυραγοριτών και μοίρασε τρόφιμα στους πεινασμένους στην Αθήνα. 

Οι μεγάλες λαϊκές απεργίες, κινητοποιήσεις και διαδηλώσεις του Φλεβάρη, Μάρτη, Ιούνη και Ιούλη 
αποτελούν μια περίοδο σκληρών αγώνων στις πόλεις για την επιβίωση, την κατάπαυση της 
τρομοκρατίας, τη ματαίωση των σχεδίων των χιτλερικών να αναγκάσουν τον ελληνικό λαό σε 
υποταγή και, κυρίως, για τη ματαίωση της πολιτικής επιστράτευσης. Στην άνιση αυτή πάλη με τους 
πάνοπλους φασίστες κατακτητές, ο ελληνικός λαός έδειξε σπάνια χαρίσματα αντοχής, 
μαχητικότητας και καρτερίας, απαράμιλλα δείγματα ατομικού και μαζικού ηρωισμού. 

Οι μάχες αυτές εναντίον των κατακτητών και των συνεργατών τους, με τις αξιόλογες επιτυχίες 
τους, ατσάλωναν την απόφυση του λαού να συνεχίσει την πάλη, έδωσαν πρωτοφανή ώθηση στο 
εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, συνέβαλαν σημαντικά με την ακτινοβολία τους στην ανάπτυξη του 
ένοπλου αγώνα. 

Τον Γ. Τσολάκογλου διαδέχτηκε στην κυβέρνηση κατοχής ο Κων. Λογοθετόπουλος που τον 
αντικατέστησε στις 7 του Απρίλη 1943 ο Ιωάννης Ράλλης. 

Οι κατακτητές και οι ντόπιοι συνεργάτες τους, μ’ επικεφαλής τον κουΐσλινγκ πρωθυπουργό Ιω. 
Ράλλη, κήρυξαν πραγματική σταυροφορία κατά του εθνικοαπελευθερωτικού κινήματος. Ο ίδιος, 
εξάλλου, ο Ράλλης, σε διάγγελμά του προς τον ελληνικό λαό, με την ευκαιρία της ανάληψης των 
πρωθυπουργικών του καθηκόντων, είχε απερίφραστα αναφερθεί στην απόφασή του να 
συνεργαστεί με ολοκληρωτικό τρόπο με τους κατακτητές και να προστατεύσει, εκτός των άλλων, 
και το κοινωνικό σύστημα της χώρας. Συγκεκριμένα, είχε τονίσει:  
«Έχουσα η υφ’ υμών διορισθείσα και υφ’ ημάς Κυβέρνησις πάντα λόγον να πιστεύη ότι πάσα συνέχισις 
της διαταράξεως της δημοσίας τάξεως θα συσσωρεύση ανεπανορθώτους συμφοράς εις την χώρα 
ημών, κύριον αυτής καθήκον θεωρεί την αποκατάστασιν της τάξεως και την προστασίαν του κοινωνικού 
μας καθεστώτος.  
Πρέπει καλώς πάντες να κατανοήσωμεν, ότι διεξάγων ο Άξων σκληρόν αγώνα κατά του επαπειλούντος 
τον πολιτισμόν φοβερού κομμουνιστικού κινδύνου, δικαιούται να έχη τουλάχιστον την αξίωσιν, όπως μη 
δημιουργή εις αυτόν ο Ελληνικός λαός περίπλοκός και όπως μη πάρεμβάλη εμπόδια εις το βαρύτατον 
τούτο έργον του»

2
. 

Το εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα, ωστόσο, είτε αμυνόμενο είτε επιτιθέμενο, με τον ΕΛΑΣ στις 
πρώτες γραμμές του αγώνα, αντιμετώπιζε με επιτυχία τη λυσσαλέα, συνδυασμένη επίθεση των 
εχθρών του κι αναπτυσσόταν συνεχώς, περιλαμβάνοντας στις γραμμές του τη μεγάλη πλειοψηφία 
των λαϊκών μαζών. 

                                                
2 Εφημερίς της Κυβερνήσεως,  τ. Α', αριθ. φύλλου 81, 7, Απριλίου 1943. 



 

Δοκίμιο Ιστορίας ΚΚΕ (Α΄τόμος σελ 332-336)  

9.2.1. 

Η δράση της ΕΠΟΝ 

Οι επιπτώσεις από τις απηνείς διώξεις, που ήταν ορατές σε όλο το εύρος του εργατικού-λαϊκού 
κινήματος, εκφράστηκαν και στο χώρο της νεολαίας. Ήδη από τα μέσα του 1946 ο αριθμός των 
μελών της ΕΠΟΝ είχε μειωθεί κατά πολλές δεκάδες χιλιάδες, φτάνοντας εκείνο το διάστημα τις 
290.000 μέλη. 3 4 

Αυτή η δύναμη, βέβαια, δεν ήταν καθόλου ευκαταφρόνητη, ωστόσο βρισκόταν πολύ κάτω από 
εκείνη των 450.000 μελών που είχε ανακοινωθεί από το Α' Συνέδριο της ΕΠΟΝ το Γενάρη του 
ίδιου χρόνου. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Πελοπόννησος είχε 21.248 μέλη, από 75.000 που είχε 
πριν το Δεκέμβρη του 1944. 

Πέρα από την ποσοτική μείωση ήταν σημαντικά δύο ακόμα ποιοτικά στοιχεία: Η μικρή αριθμητική 
δύναμη της ΕΠΟΝ σε Αθήνα-Πειραιά σε σύγκριση με άλλες περιοχές, καθώς και η χαλαρή 
οργανωτική σχέση πολλών μελών της ΕΠΟΝ. Στην προαναφερόμενη οργανωτική κατάσταση 
υπογραμμιζόταν σχετικά: 
«Σήμερα με την τρομοκρατία έχουμε επαφή με τα 50-60% των χωριών της υπαίθρου...»5 

Σημειώνεται, επίσης, η καταστροφή ή το κλείσιμο γραφείων και λεσχών της ΕΠΟΝ από την 
αστυνομία, με πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα της Αθήνας και της Πελοποννήσου, όπου στην 
πρώτη είχαν απομείνει 20 γραφεία, ενώ στη δεύτερη υπήρχαν μόνο σε ορισμένες βασικές πόλεις.6 

 

Στις 28 Φλεβάρη 1947 το Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε 
τη διάλυση της ΕΠΟΝ, μετά από σχετική αίτηση που είχε 
υποβάλλει ο νομάρχης Σχοινάς. Η απόφαση ανέφερε: 
«Το δικαστήριον της 17ης Ιανουάριου συνελθόν εκτάκτως 
αποφαίνεται ότι πράγματι η ΕΠΟΝ εξετράπη των σκοπών, 
δι’ ους συνέστη και διά τούτο δια- τάσσει την διάλυσίν της 
και την διαγραφήν της εκ του οικείου βιβλίου του Πρω-
τοδικείου». 

 

Το βράδυ, αστυνομική δύναμη κατέλαβε τα γραφεία του Κεντρικού Συμβουλίου και του περιοδικού 
Νέα Γενιά. Την ίδια μέρα το Κεντρικό Συμβούλιο της ΕΠΟΝ έστειλε τηλεγράφημα καταγγελίας στη 
Γραμματεία της Επιτροπής Ερεύνης του ΟΗΕ στη Θεσσαλονίκη, ενώ ταυτόχρονα ενημέρωσε την 
Παγκόσμια Ομοσπονδία Δημοκρατικής Νεολαίας και άλλες διεθνείς οργανώσεις νέων.7 

Η δράση της ΕΠΟΝ συνεχίστηκε σε πολύ πιο δύσκολες συνθήκες, που βέβαια επιδεινώνονταν 
από τη συνολική επίθεση του αστικού κράτους. Χαρακτηριστικά είναι τα παρακάτω που 
περιέχονται σε έκθεση για την κατάσταση της ΕΠΟΝ στη Βόρεια Ελλάδα και αφορούν την περιοχή 
της Ηπείρου: «Έχουμε βάση σε 26 χωριά κι είναι οι μόνες βάσεις μας για την ώρα στην ύπαιθρο. 
Με τις πόλεις δεν υπάρχει επαφή. Προωθείται τώρα η δουλειά μας προς το Ζαγόρι. Από στελέχη 
που βγάλαμε, συγκροτήσαμε ένα προσωρινό κλιμάκιο του ΣΠ Ηπείρου από τρεις.. ,»8 

Μετά από τη συνεδρίαση του Κλιμακίου Αθήνας της Κεντρικής Επιτροπής, οι αποφάσεις της 3ης 
Ολομέλειας αναλύθηκαν στο Προεδρείο της ΕΠΟΝ, που είχε επικεφαλής τον Σταύρο Κασιμάτη 
(Ορέστη).  

                                                
3 Αρχείο της ΚΕτου ΚΚΕ, Έγγραφο 224064, Έκθεση του Ευάγγ. Κορμούλη. (Η έκθεση αποτελείται από 14 δακτυλογραφημένες σελίδες.) 
4 Αυτή η δύναμη κατανεμόταν ως εξής: Μακεδονία 120.000 ΕΠΟΝίτες, Θεσσαλία 38.073, Αθήνα25.000, Πειραιάς 16.400, Πελοπόννησος 

21.248, Κρήτη 21.000, Νησιά Αιγαίου 16.000. (Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ, Έγγραφο 413250, Οργάνωτική Κατάσταση ΕΠΟΝ). Στο έγγραφο δεν 
αναγράφεται ημερομηνία, ωστόσο από το περιεχόμενο συνάγεται ότι συντάχτηκε μετά από τις πρώτες συλλήψεις που ακολούθησαν την 
ψήφιση του Γ' Ψηφίσματος. 

5 Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ, Έγγραφο 413250, Οργανωτική Κατάσταση ΕΠΟΝ. 
6 Ό.π. 

7 Ριζοσπάστης, 1.3.1947. 
8 Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ, Έγγραφο 6885, Έκθεση του Ν. Ακριτίδη για τη δουλειά της ΕΠΟΝ για το χρονικό διάστημα 1.6.1947 έως 

15.10.1947. 



Ο τελευταίος είχε αντικαταστήσει τον Φώκο Βέττα, που μαζί με τον Αδάμ Μουζενίδη βγήκαν στο 
βουνό. Η συνεδρίαση έγινε σε σπίτι της λεωφόρου Συγγρού.9 

Στην παραπάνω συνεδρίαση του Προεδρείου, επίσης, αποφασίστηκε να φύγουν για το βουνό οι 
Λεωνίδας Τζεφρώνης, Γρηγόρης Φαράκος, Θεόδωρος Λιακόπουλος (Πορφύρης) καιΤραϊφόρος. 

Σε γράμμα του προς το ΠΓ (21 Σεπτέμβρη 1949), ο Σταύρος Κασιμάτης ανέφερε για τη δράση της 
ΕΠΟΝ στο προηγούμενο διάστημα: 

«Στο γιορτασμό της επετείου της ΕΠΟΝ το Φλεβάρη του ’48 η ΕΠΟΝ Αθήνας κυκλοφόρησε 
1.200.000 προκηρύξεις τρικ και μικρές αφίσες (...) Πάνω από 20 φωτεινά σημεία και πλακάτ 
κρεμάστηκαν στους κεντρικούς δρόμους, στους λόφους και στις συνοικίες. Τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα βάφτηκαν με περισσότερα από 1.200 συνθήματα. Στον Πειραιά έγινε ανάλογη δουλειά 
(200.000 προκηρύξεις και τρικ). Στην Αθήνα αυτή την περίοδο είχαμε3.500μέλη και στον Πειραιά 
1.000. Η ΕΠΟΝ Αθήνας έφτιαξε τυπογραφείο όπου βγήκαν 4 φύλλα Νέας Γενιάς (το τελευταίο στις 
15 Ιουλίου 1948), μια ειδική έκδοση για τη Μακρόνησο και πολλές χιλιάδες προκηρύξεις. Ο 
Πειραιάς επίσης έφτιαξε τυπογραφείο. Ο μηχανισμός του ΚΣ έφτιαξε άλλο τυπογραφείο στο 
Φάληρο. Οι φοιτητές έβγαζαν τη Φλόγα σε καλά εγκατεστημένο πολύγραφο. Υπήρχαν 
εγκατεστημένα μηχανάκια και 6 τομεακοί πολύγραφοι που δούλευαν συνέχεια, χώρια ο μηχανισμός 
των τμημάτων,»10 

Στο ίδιο γράμμα ο Στ. Κασιμάτης έκανε ιδιαίτερη μνεία για τη δράση των υφαντουργών σε μια 
σειρά εργοστάσια και συνοικίες της Αθήνας (Πευκάκια Νέας Ιωνίας, Κάτω Πετράλωνα, 
βαμβακουργεία Ν. Ιωνίας, Κέντρο, Τέρμα Πατησίων, Φιλοθέη κ.ά.).11 

Σημαντική ήταν η οικονομική δουλειά που έκανε η ΕΠΟΝ. Είχε συσταθεί οικονομική επιτροπή, με 
υπεύθυνο τον Βασίλη Λουλέ και στη συνέχεια τον Παναγιώτη Καρυοφίλη12 και καθοδηγητή τον 
Αδάμ Μολυβδά. 

Αναφερόμενος στην έξοδο ΕΠΟΝιτών στο βουνό, ο Κασιμάτης έγραψε: 

«Μόνο μερικοί έφυγαν (4-5). Οι περισσότεροι περίμεναν μήνες, και τελικά πιάστηκαν (...) Εμείς 
κάναμε απόπειρα να ανοίξουμε δρόμο από το Βόλο, Κόρινθο, Ξυλόκαστρο, Χαλκίδα. Στη Χαλκίδα 
κάτι φτιάξαμε αλλά δόσαμε τους ανθρώπους στο Κ γιατί χρειάζονταν πολλά λεφτά. Στο βγάλσιμο 
ανθρώπων στο βουνό με δικά τους μέσα δεν είχαμε επιτυχία (...) Τα παιδιά ζητούσαν να βγουν 
αντάρτες και μπρος στις δυσκολίες να βγουν στο βουνό, να καταταγούν στο δημοκρατικό] Σ[τρατό] 
πόλης. Ούτε στη μία ούτε στην άλλη απαίτηση της νεολαίας ανταποκριθήκαμε.»13 

Στο ίδιο θέμα αναφέρθηκε η Φώφη Λαζάρου, γράφοντας για την περίοδο ως την 3η Ολομέλεια: 

«Για το Δημοκρατικό Στρατό δεν παίρναμε ανοικτά θέση σαν ΕΠΟΝ, ως το Γενάρη του ’48. Δεν 
γράφαμε πχ. στα τρικ «Ζήτω ο ΔΣ – ΕΠΟΝ». Πολύς κόσμος ζητούσε να βγει έξω στ’ αντάρτικο. 
Εμείς δεν είχαμε εντολή να στρατολογούμε και όπως κατάλαβα αργότερα ούτε οργανωμένο τρόπο 
να τους στέλνουμε έξω.»14 

Τελικά, το φθινόπωρο του 1948 στάλθηκαν στο βουνό 20 άτομα. 

Παράλληλα, συνεχίστηκε η πιο δυναμική δράση, καθώς και η προσπάθεια να πυκνώσουν οι 
γραμμές του Δημοκρατικού Στρατού Αθήνας, που υπεύθυνος ήταν ο Πέτρος Διβέρης. Ρίχτηκαν 
χειροβομβίδες σε οίκημα της αστυνομίας στην οδό Φιλελλήνων και αλλού, ενώ κάηκαν μερικά 
στρατιωτικά αυτοκίνητα. Ταυτόχρονα, η ΕΠΟΝ απευθυνόταν με τηλεβόες στους στρατιωτικούς 
χώρους, στέλνοντας και γράμματα στους φαντάρους και τις οικογένειές τους. 

Ωστόσο, οι δυνάμεις της ΕΠΟΝ έφθιναν ακόμα περισσότερο. Το καλοκαίρι του 1948 (με το 
κλείσιμο των σχολείων) τα μέλη της στην Αθήνα ήταν περίπου 500 και 1.000 το Νοέμβρη, ενώ 
διακόπηκε η επαφή του Κεντρικού Συμβουλίου με τη Θεσσαλονίκη και το Βόλο.15 

                                                
9 Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ, Έγγραφο 59901, Έκθεση από τη δουλειά του σ. Ορέστη, από τον Αύγουστο του 1947 μέχρι το Νοέμβρη του 1952. 

10 Σταύρος Κασιμάτης, Οι παράνομοι. Άνθρωποι και Ντοκουμέντα, εκδ. Φιλίστωρ, Αθήνα, 1997, σελ. 93. 

11 Ό.π., σελ. 95. 
12 Ό.ΓΓ., σελ. 578-579. 

13 Ό.π., σελ. 93. 
14 Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ, Έγγραφο 492913, Έκθεση Φώφης Λαζάρου. 

15 Σταύρος Κασιμάτης, Οι παράνομοι. Άνθρωποι και Ντοκουμέντα, εκδ. Φιλίστωρ, Αθήνα, 1997, σελ. 93. 



Τον Ιούνη 1948 ανακοινώθηκε στον Τύπο η σύλληψη και παραπομπή σε δίκη 19 στελεχών της 
ΕΠΟΝ. Η δίκη έγινε το 1949. Καταδικάστηκαν σε θάνατο και εκτελέστηκαν οι Δημήτρης 
Καμουτσής, Δημήτρης Τσούτης, Μαρούλα Ρέππα και Γεωργία Πολυδεύκους. 

Τον Οκτώβρη-Νοέμβρη του 1948 δέχτηκε ισχυρό πλήγμα από την Ασφάλεια η οργάνωση της 
ΕΠΟΝ Πειραιά, αφού ο γραμματέας της, Γιάννης Βρετάκης, έγινε χαφιές.  

Η οργάνωση της ΕΠΟΝ Πειραιά σχεδόν διαλύθηκε.16 

Οι απανωτές συλλήψεις στους τομείς της Αυτοάμυνας και των ΕΠΟΝίτικων οργανώσεων 
δημιούργησαν κλίμα καχυποψίας, που εντάθηκε μετά από τη σύλληψη του Στέργιου Αναστασιάδη 
(1 Μάρτη 1949),17 του Βαγγέλη Καββαδία,18 του Παντελή Κιουρτσή και άλλων.  
Ο Στ. Κασιμάτης αναφέρει ότι μέσω κρατούμενης έλαβε μήνυμα του Στ. Αναστασιάδη από τις 
φυλακές, το οποίο έλεγε: 
«Ο Βαγγέλης Καββαδίας είναι χαφιές, ο Σπανός να φύγει από την καθοδήγηση, να φύγει αυτός 
που ’χει τις 500-600 λίρες.»19 

Με τις τελευταίες λέξεις φωτογραφιζόταν ως ύποπτος ο Νίκος Πλουμπίδης. Βέβαια, η εκτίμηση 
ήταν τελείως άστοχη. Κανείς από τους παραπάνω δεν ήταν χαφιές. 

Ωστόσο, μέσα στο κλίμα που είχε διαμορφωθεί, ο Στ. Κασιμάτης πήρε την πρωτοβουλία να 
συγκροτηθεί δεύτερο παράνομο καθοδηγητικό κέντρο του ΚΚΕ στην Αθήνα. Έγραψε σχετικά: 

«Ήμαστε τότε ελεύθεροι στην Αθήνα ο Πέτρος Διβέρης, η Φώφη Λαζάρου, ο Κώστας Φιλίνης και 
εγώ [σημ. Δοκιμίου: 4 μέλη του Προεδρείου της ΕΠΟΝ], Αποφασίζω χωρίς έγκριση να βγω από 
την “εφεδρεία” και σε συνάντηση με τη Φ. Λαζάρου συζητούμε να πάρουμε πρωτοβουλίες να 
συναντηθούμε και με τους άλλους δυο του προεδρείου (...) Χωρίς περιστροφές, αναφέρομαι σύ-
ντομα στις συλλήψεις, στη δημιουργημένη απ’ αυτές κατάσταση και προτείνω ν’ αναλάβουμε εμείς 
οι τέσσερις πρωτοβουλία για ανασυγκρότηση των οργανώσεων όχι μόνο της ΕΠΟΝ αλλά και του 
Κόμματος (...) οι περιστάσεις απαιτούν να δράσουμε (...) Έτσι ξεκίνησε το 2ο παράνομο 
Καθοδηγητικό Κέντρο του ΚΚΕ στην Αθήνα.»229 

Η συγκρότηση και η δράση του δεύτερου καθοδηγητικού κέντρου αποτυπώνει μία πλευρά της 
σκληρότητας της ταξικής πάλης.  
Η ξεχωριστή δράση του διήρκεσε ως το καλοκαίρι του 1950, οπότε ήρθε στην Ελλάδα ο Νίκος 
Μπελογιάννης. 

Στις 16 Ιούνη 1949 άρχισε στο Έκτακτο Στρατοδικείο Αθήνας η δίκη 76 ΕΠΟ- Νιτών των 
Οργανώσεων Αθήνας-Πειραιά, οι οποίοι κατηγορήθηκαν ως μέλη του παράνομου ΚΚΕ και 
υποστηρικτές του ΔΣΕ. Από αυτούς 36 είχαν συλληφθεί και οι 40 δικάζονταν ερήμην.  
Την 1η Ιούλη εκδόθηκε απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν σε θάνατο οι 16, οι οποίοι 
κράτησαν ηρωική στάση στα βασανιστήρια στην Ασφάλεια. Οι καταδικασμένοι σε θάνατο ήταν: 
Δημήτρης Αυγερινός, Αγγελική (Κική) Βουδούρη, Θανάσης Γκανάς, Γιώργος Γιωτόπουλος, 
Χαράλαμπος (Μπάμπης) Ευσταθιάδης, Νίκος Καρράς, Αχιλλέας Λαγουρός, Νικήτας Μαραγκός, 
Δημήτρης (Τάκης) Μπενάς, Ανδρέας Ξυφτίλης, Χρήστος Παπαγιαννάκης, Φάνης Πασπαλιάρης, 
ΆνναΤεριακή (Σολωμού), ΜάνθοςΤσιμπουκίδης, ΒέραΤσιμπουκίδου και Κλεοπάτρα (Πάτρα) 
Χατζησάββα.20 21  
Η εκτέλεσή τους ματαιώθηκε χάρη και στη διεθνή κινητοποίηση για τη σωτηρία τους. 

 

 

                                                
16 Ό.π., σελ. 95. 

17 Ό.π., σελ. 87. Η σύλληψη του Στέργιου Αναστασιάδη ανακοινώθηκε στις 12 Απρίλη 1949. Εκτελέστηκεστις 22 Σεπτέμβρη 1949. (ΚΕτου ΚΚΕ, 

«Δεν αναγνωρίζω κανένα νόμο σας. Ούτε το κράτος σας...», εκδ. Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 2017, σελ. 41-42.) 

18 Αναπληρωματικό μέλος της ΚΕ του ΚΚΕ. Εκτελέστηκε στις 26 Σεπτέμβρη 1949. (ΚΕ του ΚΚΕ, ό.π., σελ. 103). 

19 Σταύρος Κασιμάτης, ό.π., σελ. 87. 

20 Σταύρος Κασιμάτης, Οι παράνομοι. Άνθρωποι και Ντοκουμέντα, εκδ. Φιλίστωρ, Αθήνα, 1997, σελ. 79,80,81. 
21 Ό.π., σελ. 568-569. 


