
«Η πρώτη λέξη στο αρχαιότερο λογοτεχνικό κείμενο της Ευρώπης είναι η πρώ-
τη λέξη της Ίλιάδας: Μήνις. Ο πυρήνας του έργου είναι η οργή [μήνις] ενός 
ήρωα για έναν ομόφυλο, ομόθρησκο και ομόγλωσσο συναγωνιστή. Αυτή η κα-
τάρα διατρέχει όλη την ελληνική ιστορία τριών χιλιάδων χρόνων» (Κώστας 
Γεωργουσόπουλος).

Η μήνις, στο έπακρο, κυριαρχεί τη δεκαετία 1942-1952, την εποχή δηλαδή που 
πραγματεύεται η παρούσα έκδοση με επίκεντρο τα κορίτσια. Η οργή των Ναζί 
ενάντια στις αντιστασιακές Ελληνίδες, η οργή τους ενάντια στις αλλόθρησκες 
εβραιοπούλες. Όμως το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου το διαποτίζει η εμφύλια 
μήνις, αυτή που ανέκαθεν κατέτρωγε τον πολύπαθο τόπο μας, χωρίζοντάς μας 
σε αντιμαχόμενα στρατόπεδα. Τα κορίτσια του βιβλίου που βρέθηκαν στη δίνη 
του πολέμου τιμωρήθηκαν επειδή εκείνα ή οι οικογένειές τους δεν συμβάδιζαν 
με τις εκάστοτε κατά τόπους κυρίαρχες αντιλήψεις. Το τίμημα ήταν να ζήσουν 
σε «περίκλειστους χώρους».

Ο αναγνώστης ίσως παρατηρήσει ότι δίνω μεγάλο βάρος στην περιγραφή 
των χώρων αυτών. Το κάνω όχι μόνο χάριν της ιστορικής τεκμηρίωσης, αλλά 
επειδή πιστεύω ότι, γνωρίζοντας το χώρο, πιο εύκολα κατανοούμε τα βιώματα 
και τα συναισθήματα εκείνων που έζησαν σε αυτές τις συνθήκες. Συνθήκες 
διάφορες, που περιγράφονται σε καθένα από τα κεφάλαια ή και στις επιμέρους 
περιπτώσεις του βιβλίου. Βάρβαρα ολοπαγή ιδρύματα αλλά και μικρά «σπιτά-
κια», με κοινή όμως συνισταμένη την απομάκρυνση από τον τόπο κατοικίας, 
την απομάκρυνση από τον έξω κόσμο, την αυστηρή ομαδοποίηση, την έλλειψη 
προσωπικού χώρου, την άσκηση εξουσίας, την προσπάθεια δημιουργίας πειθή-
νιων σωμάτων και σε πάρα πολλές περιπτώσεις την άκρατη βία, την έλλειψη 
γονικής θαλπωρής και το οδυνηρό αίσθημα ανασφάλειας και φόβου. 

«Βαρούμ;» αναρωτιόταν η 19χρονη Βάσω Σταματίου. «Γιατί;»
Οι μαρτυρίες αφορούν κορίτσια, μικρές παιδούλες, αλλά και εικοσάχρο-

νες κοπέλες. Ο αναγνώστης ίσως θέσει το ερώτημα: Γιατί επιλέχθηκαν μόνο 
κορίτσια; Ο βασικός λόγος είναι ότι οι περισσότεροι «κλειστοί χώροι» ήταν 

ΕΊΣΑΓΏΓΗ"
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διαιρεμένοι σε Αρρένων και Θηλέων. Μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις οι συν-
θήκες να ήσαν κοινές, γι’ αυτό ας μη ξενίζει το ότι χρησιμοποιώ και μερικές 
μαρτυρίες αγοριών. 

Ένα άλλο ερώτημα που ίσως θέσει ο αναγνώστης είναι, «Γιατί η επιλο-
γή αυτών των δύο συγκεκριμένων χρονολογιών ως ορόσημων;» Εξηγώ: Επέ-
λεξα να ξεκινήσω από τον πρώτο, σπαραχτικό, χειμώνα της μεγάλης πείνας 
του 1941-1942 και τη φυγή προς τη Μέση Ανατολή. Στη συνέχεια, μέσα από 
μαρτυρίες της Κατοχής και της Αντίστασης, του Εμφυλίου και μετεμφυλια-
κά, καταλήγω στο 1952, τότε δηλαδή που οι περισσότερες κοπέλες έχουν πια 
επιστρέψει από τις εξορίες, τότε που τα πιο πολλά παιδιά έχουν αφήσει πίσω 
τις παιδοπόλεις και τότε που ο ΟΗΕ συγκαλεί την 7η Σύνοδο με θέμα την επι-
στροφή των παιδιών από τις Λαϊκές Δημοκρατίες μετά από έξι ήδη –σχετικά 
αποτυχημένες– αποστολές επαναπατρισμού. 

Το βιβλίο είναι ουσιαστικά μια ανθολόγηση κειμένων. Αποσπάσματα που τα 
παρουσιάζω σε συνεχή ροή, δίχως εισαγωγικά ή αγκύλες που θα βάραιναν αι-
σθητικά τον αναγνώστη. Χρησιμοποιώ τις αγκύλες και τα αποσιωπητικά –[…]– 
μόνο όπου το θεωρώ απολύτως απαραίτητο. Πάντως, προσπάθησα να κάνω τις 
όποιες περικοπές με σεβασμό στο πνεύμα της κάθε μαρτυρίας, έτσι ώστε να 
μη την αλλοιώνω στο σύνολό της. Το όνομα του συγγραφέα και τα επιμέρους 
στοιχεία παρατίθενται στο τέλος του κάθε κειμένου. Όπου δεν υπάρχει πλήρης 
μνεία, αυτό σημαίνει ότι η γραπτή ή προφορική μαρτυρία δόθηκε απευθείας σε 
μένα και, απ’ όσο γνωρίζω, είναι ανέκδοτη. Τα εισαγωγικά σημειώματα είναι 
δικά μου, εκτός κι αν αναγράφεται το όνομα του συγγραφέα τους. Οι δικές μου 
παρεμβάσεις είναι ελάχιστες και πάντα μέσα σε αγκύλες. Στη βιβλιογραφία 
αναφέρω μόνο τους τίτλους απ’ όπου χρησιμοποίησα απευθείας αποσπάσματα 
για την έκδοση αυτή. 

Άντλησα στοιχεία κατά προτίμηση από παλιές, σπάνιες, εξαντλημένες 
εκδόσεις –πέρα βέβαια από το ανέκδοτο πρωτογενές υλικό– με έμφαση στα 
προσωπικά βιώματα των ίδιων των ανθρώπων, όπως αυτοί τα έζησαν. «Αυτοί, 
που με τα φτωχά παραμελημένα λόγια τους, ίσως να σκέπασαν εκείνο, που θα 
πεθαίναμε, αν φανερωνόταν» (Τάσος Λειβαδίτης). 

Τα παραμελημένα τούτα λόγια προσπαθώ να φανερώσω εδώ, να ξεσκεπάσω το 
βαρύ φορτίο τους. Προφανώς έχω παραλείψει –και λυπάμαι γι’ αυτό– πολλά 
σημαντικά κείμενα, πολλούς ανθρώπους και γεγονότα. Είτε από έλλειψη χώ-
ρου ή έλλειψη στοιχείων, είτε επειδή κάποιες φορές δεν μου δόθηκε η άδεια 
αναδημοσίευσης ή συνέντευξης, έστω και ανώνυμης. Αυτό, βέβαια, διόλου δεν 
μειώνει τη συμβολή τους στο ιστορικό γίγνεσθαι.
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Ίσως υπάρχουν ανακρίβειες στον παρόντα τόμο. Την «ιστορική αλήθεια» ας 
την κρίνουν οι «ειδικοί». Ας είναι τουλάχιστον μπορετό να γίνει το ανά χείρας 
βιβλίο έναυσμα για παραπάνω έρευνα, για συζήτηση και περισυλλογή. Εγώ εδώ 
απλά αποτύπωσα μαρτυρίες, συχνά αντιφατικές, αλλά που στην ολότητά τους 
πιστεύω ότι δίνουν μια εικόνα του σύνθετου και τόσο αντικρουόμενου μωσαϊ-
κού των χρόνων εκείνων. 

Ο Θουκυδίδης στο Προοίμιo των Ίστοριών του έγραφε: «Η εξακρίβωση 
των γεγονότων ήταν έργο δύσκολο, διότι οι αυτόπτες μάρτυρες των διαφόρων 
γεγονότων δεν εξέθεταν τα ίδια πράγματα κατά τον ίδιο τρόπο, αλλά καθένας 
ανάλογα με τη μνήμη του ή με την εύνοια που έτρεφε προς τον ένα ή τον άλλο 
αντίπαλο».

Όπως και στα άλλα βιβλία που έχω συνθέσει είτε μόνη μου είτε από κοινού 
με τον αξέχαστο Κώστα Ν. Χατζηπατέρα, έτσι κι εδώ, η έμφαση δίδεται κυρίως 
στην ανθρώπινη διάσταση, παρά στα πολιτικά ή στρατιωτικά γεγονότα. Τον 
λόγο παίρνουν οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές, τα κορίτσια εκείνα που έζησαν τα 
γεγονότα από πρώτο χέρι και που, εντέλει, μέσα κι από τις δικές τους επιμέρους 
ιστορίες, χάραξαν την Ίστορία. 

Προσπάθησα να μεταφέρω τη δυσωδία της εποχής. Αλλά και το άρωμά της. 
Γνωρίζω ότι η περίοδος αυτή αποτελούσε, και αποτελεί, καυτό θέμα. Ώστόσο 
ευελπιστώ ότι ακούγοντας και την άλλη πλευρά, βλέποντας τα πράγματα μέσα 
από τη διαφορετική ματιά του άλλου, μέσα από διαφορετικό πρίσμα, θα μπορέ-
σουμε να διευρύνουμε τους ορίζοντές μας, να εστιάσουμε σ’ αυτά που μας ενώ-
νουν παρά σ’ εκείνα που μας χωρίζουν, να σπάσουμε στερεότυπα, να έρθουμε 
τελικά πιο κοντά ο ένας στον άλλον. Έτσι ώστε ό,τι συνέβη –και ό,τι συμβαίνει 
σ’ ολόκληρο τον κόσμο– να μη ξανασυμβεί. Ποτέ πια.

«Μην αμελήσετε, πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας έχει πολλή ξηρα-
σία», διαμηνύει ο ξεχασμένος ποιητής Μιχάλης Κατσαρός. 

Μαρία Φαφαλιού





Έπειτα από το μυθικό εξάμηνο του Αλβανικού Έπους, τα γερμανικά στρατεύ-
ματα εισέρχονται στην πρωτεύουσα στις 27 Απριλίου 1941. Οι Αθηναίοι υπο-
δέχονται τον κατακτητή με τα παντζούρια κλειστά. Αρχίζει έτσι η πρώτη πράξη 
της Αντίστασης, συνάμα όμως και η οδύνη του ελληνικού λαού. 

[Α] Η ΠΕΊΝΑ – ΕΝΑ ΑΤΕΛΕΊΏΤΟ ΣΚΟΤΑΔΊ

Ο χειμώνας του 1941, κι ολόκληρη η χαροκαμένη εκείνη χρονιά, θα μείνει σαν 
ο τρομερότερος σταθμός μέσα στην ιστορία και στο αιωνόβιο μαρτυρολόγιο 
του ελληνικού λαού.

1. «Σκηνή από την Κατοχή». Βάσω Κατράκη, 
Χαρακτική, 1940-1980.

Γερμανική Κατοχή, 1941-1944
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Χωριά ολόκληρα σβήσαν από το πρόσωπο της ιερής ελληνικής μας γης, 
πολιτείες έγιναν αγνώριστες, και αυτή η Αθήνα, το φως της υφήλιος, είδε 
στους δρόμους της να κατεβαίνουν τα νεκροταφεία. Έτυχε μέρα, μέρα 
μεσημέρι, που για να πας από την πλατεία της Ομόνοιας στο Σύνταγμα, 
στο κέντρο της πρωτεύουσας, έπρεπε να σταματάς κάθε λίγο, για να μη 
σκοντάψεις πάνω στους πεθαμένους της πείνας.

Θράσος Καστανάκης, πρόλογος στο 
Ελένη Θεοχάρη-Περάκη, Η μάχη της πείνας. 

Στατιστικές…

Το χειμώνα του 1941-42, σύμφωνα με δημοσιεύσεις της «Γραμματείας 
Τύπου και Τουρισμού» (φύλλο 498 του 1949 και φύλλο 593 του 1950), 
πέθαναν από την πείνα 60.000 παιδιά κι άλλα 130.000 έπαθαν σοβαρές 
ζημιές στην υγεία τους. Κάπου 400.000 παιδιά ορφάνεψαν από πατέρα 
ή μητέρα ή και από τους δύο, ενώ στους δρόμους της Αθήνας πιάστηκαν 
σε κατάσταση απελπιστική, με φανερά συμπτώματα τρέλας, από φόβο κι 
απόγνωση, 450 παιδιά και κλείστηκαν στο Δημόσιο Ψυχιατρείο. 

Χάρης Σακελλαρίου, Η παιδεία στην Αντίσταση. 

Οι διανομές του κράτους

Σε έκθεση που υπέβαλε το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο στο Υπουρ-
γείο Προνοίας αναφέρεται ότι οι διανομές του κράτους εξασφάλιζαν 

2. «Πεινασμένα παιδάκια στο Πατριωτικό Ίδρυμα». 
Συλλογή Ν. Χαβιάρα, Χίος, 27.6.1942.
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μόλις 183 θερμίδες ημερησίως κατ’ άτομο για τον μήνα Νοέμβριο του 
1941, 355 θερμίδες για τον Ίανουάριο του 1942 και 204 θερμίδες τον 
Φεβρουάριο του 1942.

Ασαντούρ Μπαχαριάν και Πέτρος Ανταίος, Εικαστικές μαρτυρίες. 

Όλοι ζητούσαν φαγητό…

Ο κύριος Κουτσουμάρης του Ερυθρού Σταυρού είχε δημιουργήσει το 
συσσίτιο των «αλητοπαίδων», όπως τα έλεγε. Πήγα να δουλέψω κι εγώ. 
Πώς να περιγράψω το τι είδαν τα μάτια μου. Καταρχήν δεν ήσαν αλητό-
παιδα, ήσαν πεινασμένα παιδιά, που απ’ όλες τις συνοικίες της Αθήνας 
κατέβαιναν στην Ομόνοια να ζεσταθούν πάνω στη σχάρα του υπόγειου 
τρένου. Εκεί κοντά ο Κουτσουμάρης δημιούργησε το συσσίτιο. Ένα πιάτο 
φασόλια και καμιά φορά είχαμε και μια φέτα ψωμί να τους δώσουμε. Παι-
διά με πρησμένες κοιλιές, παιδιά πέντε και εφτά χρονών με γένια. Ναι, με 
γένια. Από την ασιτία. Κανένα παιδάκι δεν ζήτησε ποτέ παιχνίδι. Όλα ζη-
τούσαν φαγητό, τα περισσότερα μια φέτα ψωμί. 

Έρση-Αλεξία Χατζημιχάλη, Περίπατος με την Αγγελική. 

3. «Σχέδιο αρ. 66». Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, Σχέδια.
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Συσσίτια 

Προέβημεν αμέσως σε πλήρη αναδιοργάνωση των συσσιτίων. Δεν είχαμε 
καζάνια, δεν είχαμε καυσόξυλα, δεν είχαμε λιγνίτη, γιατί όλα αυτά είχαν 
κατασχεθεί από τον στρατό Κατοχής. Δεν μας έδιναν ούτε λαμαρίνα για 
κατασκευή καζανιών. Όλες αυτές τις δυσκολίες και δυσχέρειες κατορθώ-
σαμε να τις εξουδετερώσομε. Τον Ίούλιο του 1942 σχεδόν τα ¾ του πλη-
θυσμού Αθηνών και περιχώρων τροφοδοτούνταν από τα συσσίτια.

Αλέξανδρος Ζάννας, Πρόεδρος του 
Ερυθρού Σταυρού στην Κατοχή, Το Βήμα, 6-7.10.1959.

4. «Από χειρό-
γραφη μαρτυρία 
του Νικηφόρου 
Βρεττάκου». Κ.Ν. 
Χατζηπατέρας 
και Μ. Φαφαλιού, 
Μαρτυρίες ’41-’44, 
τόμ. Α΄.

5. Το Βήμα, 
6-7.10.1959.
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Τα παιδιά της «κλούβας»

Πολλά από τα παιδιά αυτά γύριζαν στους πιο πολυσύχναστους δρόμους 
της πόλεως, έμπαιναν στα πιο πολυσύχναστα καταστήματα κι επαιτού-
σαν. Επειδή ο αριθμός των όλο και αυξανότανε, αστυνομικά όργανα γύ-
ριζαν μ’ ένα αυτοκίνητο και τα μάζευαν απ’ τους δρόμους. Στην αρχή τα 
παιδιά με την εμφάνισιν του αυτοκινήτου, μη ξέροντας τι τα περίμενε, το 
’βαζαν στα πόδια να ξεφύγουν. Κι οι αστυφύλακες τρέχαν ξοπίσω τους 
να τα πιάσουν. Επακολουθούσε κάθε φορά ένα πανδαιμόνιο από φωνές 
κι ανακατωσούρα. Κι η «κλούβα» –έτσι αποκαλούσαν τα παιδιά τ’ αυτο-
κίνητο αυτό (γιατί έμοιαζε με τα ειδικά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούσαν 
στα χρόνια της ειρήνης για να μαζεύουν τους αδέσποτους σκύλους απ’ 
τους δρόμους)– δεν αργούσε να γιομίσει.

Αργότερα, όταν μαθεύτηκε ότι τα παιδιά αυτά τα οδηγούσαν σ’ ένα 
πρόχειρο άσυλο στην οδόν Τιμολέοντος Βάσσου (κοντά στους Αμπελοκή-
πους), κι από ’κεί στο Δημόσιο Ψυχιατρείο, όπου έτρωγαν μεσημέρι-βρά-
δυ κι επιπλέον υπήρχε κι ελπίς να πάνε σε κανένα χωριό στην Πελοπόν-
νησο, όπου γίνονταν αποστολές, τα παιδιά τρέχαν πίσω στ’ αυτοκίνητο 
να πάρουν σειρά ή πήγαιναν μόνα τους στην οδόν Τιμ. Βάσσου παρακα-
λώντας να τα κρατήσουν. Πολλά τα πήγαιναν εκεί οι γονείς τους οι ίδιοι. 
Ξέραν ότι η οργάνωσις των αποστολών αυτών ήταν άθλια. Ότι υπήρχε 
κίνδυνος τα παιδιά να πάρουν αρρώστιες το ’να απ’ τ’ άλλο ή πολλά από 
τα παιδιά αυτά να χαθούν. Και όμως, τα άφηναν. «Προκειμένου να μου 
πεθάνει από την πείνα», έλεγε κάθε μάνα, «ας πάει εκεί να γλιτώσει. Όσο 
και να υποφέρει, τουλάχιστον θα τρώει». 

Αργίνη Γούτου, στο Κ.Ν. Χατζηπατέρας και 
Μ. Φαφαλιού, Μαρτυρίες ’41-’44, τόμ. Α΄. 

Αναμνήσεις από το ΠΙΚΠΑ

Το χειμώνα του ’41-’42 μαζεύαμε παιδιά από τους δρόμους και είχαμε 
δημιουργήσει τότε 2-3 κέντρα στα οποία προσπαθούσαμε να θρέψουμε 
τα παιδιά αυτά. […] Συσσίτια εμείς δεν είχαμε, τα μόνα συσσίτια που 
κάναμε ήταν προς την Ίερά Οδό, στο κέντρο που είναι σήμερα για τους 
ψυχασθενείς, το Δαφνί. Εκεί κάναμε ένα κέντρο στο οποίο ήταν παιδιά 
τα οποία μαζεύαμε από την άλλη πλευρά και τα στέλναμε εκεί. Κάναμε 
ένα συσσίτιο το οποίο ο Θεός ξέρει πώς γινότανε πλέον, ό,τι βρίσκαμε. 
Ήταν καμιά διακοσοπενηνταριά παιδιά και κάναμε ένα συσσίτιο. Δεν κά-
ναμε μεγάλα πράγματα, δηλαδή ανάλογα με το δράμα δεν κάναμε μεγάλα 
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πράγματα. Βέβαια μας βοήθησαν και οι Σουηδοί τότε, μας βοήθησε η 
Union. Οι Σουηδοί με τον Ερυθρό Σταυρό μάς βοήθησαν στην αρχή.

Στο Δαφνί ήταν πολύ κακό το περιβάλλον. Εκεί ήταν άσχημα, ήταν –
πώς να σας πω– ένα είδος στοιβάγματος. Στέλναμε παιδιά που δεν ξέραμε 
τι να τα κάνουμε, διότι μαζεύονταν πάρα πολλά, είτε στο Κέντρο, είτε μας 
ειδοποιούσαν ότι υπήρχαν π.χ. είκοσι παιδιά σ’ ένα μέρος, τι να κάνουμε 
τώρα; Άλλα τα άφηναν οι γονείς, άλλων πέθαναν οι γονείς τους, άλλα… 

Θυμούμαι μια περίπτωση που επήγαμε και ήταν πεθαμένη η μητέρα 
μέσα στο σπίτι και τα παιδιά ήσαν σε ελεεινή κατάσταση, ήσαν κολλη-
μένα στη μάνα. Και μου λέει η αδελφή την οποία στείλαμε εκεί, «τι να 
σου πω, το δράμα είναι τέτοιο που δεν ξέρω τι να κάνω». Δεν ήθελαν ν’ 
αφήσουν τη μάνα τους, καταλάβατε. Τα αποσπάσαμε με το ζόρι τα παιδιά 
κι η μάνα ήταν πεθαμένη. Ε, τέτοια είχαμε. 

Στο Δαφνί στέλναμε, πώς να σας πω, ό,τι βρίσκαμε στέλναμε. Ενώ 
στην Πεντέλη γινότανε κάποια επιλογή, δηλαδή παίρναμε παιδάκια τα 
οποία μπορούσαμε να τα παρακολουθήσουμε, κάτι πολύ μικρά, τα οποία 
δεν ξέραμε τι να τα κάνουμε και τα στέλναμε εκεί επάνω διότι υπήρχε 
προσωπικό και είχε ρυθμιστεί κατά κάποιο τρόπο μια μόνιμη βάσις. Ήταν 
μερικά παιδιά που είχαν αφυδατωθεί πλέον, που δεν υπήρχε τρόπος να τα 
σώσουμε.

Τους δίναμε ό,τι μπορούσαμε. Λάδι είχαμε ελάχιστο. Κυρίως τους δί-
ναμε χόρτα, ό,τι βρίσκαμε, ρίζες, ραπάνια, τέτοια πράγματα. 

Προφορική μαρτυρία του Κώστα Σαρόγλου, επιστημονικού διευθυντή 
και κατόπιν γενικού διευθυντή στο ΠΊΚΠΑ, στο Κ.Ν. Χατζηπατέρας 

και Μ. Φαφαλιού, Μαρτυρίες ’41-’44, τόμ. Α΄.

Ζούσαμε σ’ έναν ατέλειωτο εφιάλτη

Η Αθήνα είχε γίνει τόπος φρίκης. Μορφές σκελετωμένες, ορθά πτώματα 
με πρόσωπο ρουφηγμένο, κιτρινωπό, με τα μάτια μαύρα ολόγυρα, βάδι-
ζαν αργά, σιωπηλά, άσκοπα, στον ήλιο, εμπρός στις άσπρες προσόψεις 
των οικοδομών, κι έξαφνα σωριαζόντανε αναίσθητες στα πιο κεντρικά 
σημεία της πρωτεύουσας, στην οδό Σταδίου, στο Σύνταγμα. Κάρα με 
άλογα κουβαλούσαν τους πεθαμένους της πείνας, σωρούς-σωρούς. Αλη-
τόπαιδα κυκλοφορούσαν κοπαδιαστά, αγριεμένα, έτοιμα να χυμήξουν 
όπου θα ’βρισκαν τρόφιμα σε καμιά προθήκη ή κανένα καροτσάκι. Το 
αυτοκίνητο της αστυνομίας τα κυνηγούσε και τα μάζευε με τη βία, ενώ 
αυτά αντιστεκόντανε και τσιρίζανε σαν τρελά. Ζούσαμε σ’ έναν ατέλειω-
το εφιάλτη, πνιγμένοι μες σε δρόμους φωτεινούς, με το αττικό τοπίο τρι-
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γύρω μας. Ένα βαρύ, ανυπόφορο αίσθημα από αποκαρδίωση και αηδία με 
κατείχε ακατάπαυστα, θα είχε ίσως παραλύσει μέσα μου κάθε θέληση, αν 
δε με τόνωνε η ομαδική μας, παράνομη δράση.

Γιώργος Θεοτοκάς, «Ακτήμονας σαν τον Χριστό». 

[Β] Ο ΞΕΡΊΖΏΜΟΣ

Η ελληνική ύπαιθρος σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής έζησε κι αυτή τον δικό 
της Γολγοθά. Πέρα από την πείνα, που θέρισε αρκετές περιοχές, υπήρχαν και 
τα αντίποινα για την αντιστασιακή δράση των κατοίκων: κάψιμο των χωριών, 
σφαγές, ομαδικές εκτελέσεις.

6. «Μετά την εκτέλεση». Ελαιογραφία του Κώστα Μαλάμου (IV προσπάθεια). Το έργο 
αφορά τη σφαγή των κατοίκων του Κομμένου Άρτας από τους Ναζί, 16.8.1943. 
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Η σφαγή του Διστόμου – Αναμνήσεις μιας 13χρονης

Ο Γερμανός ορθώθηκε μπροστά στην πόρτα, έφερε καταπάνω μας το 
όπλο και με μια συνεχόμενη ριπή άρχισε να σκορπίζει το θάνατο πυροβο-
λώντας ολόπαντα. Τα πρώτα βλήματα πήραν κατάστηθα τον πατέρα μου, 
που πέφτοντας και ξεψυχώντας σπάραζε: «Ώχ, παιδιά μου! Σώστε με!» 

Άρχισαν να πέφτουν τα σώματα των γυναικών. Άλλες πάσχιζαν να 
χωθούν πίσω από τα βαρέλια, άλλες σε λαδίκες και γούρνες. Αφού όλα τα 
σώματα σωριάστηκαν το ένα πάνω στο άλλο, ο Γερμανός κατεβαίνει και 
κοιτάει και σκουντάει έναν-έναν γρυλίζοντας για να δει αν είναι σκοτωμέ-
νοι και ρίχνει χαριστικές βολές. Δεν ξέρω, αλλά κρατήσαμε την ανάσα 
μας τόσο όσο δεν αντέχει ανθρώπινος οργανισμός. Αυτός συνέχιζε να μας 
κλοτσάει όπως τα σφαχτά γρυλίζοντας, «έι, έι», για να δει αν έχει μείνει 
κανένας ζωντανός. 

7. «Παιδάκια μόνα κι έρημα μετά την καταστροφή του 
Μικρού Χωριού [1943]». Σπύρος Μελετζής, Αχ, Πατρίδα μου!!!
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Ο Γερμανός διασκέλισε κι ανέβηκε στο πάνω σπίτι. Άκουσα ποδοβο-
λητά και ύστερα κατέβηκε και έφυγε, φαίνεται. 

Οι αδερφές μου Κωστούλα και Γεωργία μού λένε: «Φεύγουμε για τον 
Άγιο Αθανάσιο. Κάμε τι θα κάμεις και έλα κι εσύ». Ήταν πια σούρουπο. 
Πήρα κι εγώ να πάω στον Άγιο Αθανάσιο. Φτάνοντας στο διάσελο, κό-
σμος έτρεχε αλαφιασμένος. Άλλοι με άλογα, άλλοι με ρούχα, άλλοι με 
τρόφιμα να βγουν απ’ το χωριό, ν’ ασφαλιστούν στους λόγγους και στα 
ρουμάνια. Όλοι έκλαιγαν, μοιρολογούσαν, έσκουζαν, σουρομαδιόντου-
σαν. Έτρεχα κι εγώ. Βρέθηκα με τους άλλους στον Άγιο Αθανάσιο. Είχαν 
φανάρι αναμμένο. Ξενυχτήσαμε εκεί. 

Ύστερα από δυο μέρες ήρθαν και πήραν τους τραυματίες. Βρέθηκα κι 
εγώ με τις τραυματισμένες αδερφές μου στη Λιβαδειά, στην κλινική του 
Καλή. Μέσα σε πέντε μέρες εμένα και άλλα συνομήλικα και μικρότερα 
μας πήρε ο Ερυθρός Σταυρός και μας μετέφερε στο Ίδρυμα «Αετοφωλιά 
Α΄», στην Κηφισιά. 

Παναγούλα Σκούτα (το γένος Μαλάμου), στο Στάθης Σταθάς, 
«Αφηγήσεις και φωτογραφίες από τη Σφαγή του Διστόμου».


