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ΤΙ ΓΡΑΦΟΥΝ ΟΙ ΑΛΛΟΙ...

ΣΑΝ ΝΑ ΗΤΑΝ ΣΗΜΕΡΑ

Το Τσάµπιονς Μία από τις κορυφαίες αντιστασιακές πράξεις κατά 
των Γερµανών κατακτητών και των Ελλήνων συνεργατών τους 
ήταν η πολύνεκρη ανατίναξη του κτιρίου της ναζιστικής «Εθνι-

κής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης» (ΕΣΠΟ) στη γωνία των 
οδών Πατησίων και Γλάδστωνος. Το εγχείρηµα έφερε σε πέρας στις 
20 Σεπτεµβρίου 1942 µια οµάδα αποφασισµένων ανδρών και γυναι-
κών της αντιστασιακής οργάνωσης «Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζο-
µένων Νέων» (ΠΕΑΝ).
Την εποχή εκείνη η ΕΣΠΟ, µε αρχηγό τον γιατρό Σπύρο Στεροδήµο, 
προκαλούσε τους υπόδουλους Έλληνες, επειδή προσπαθούσε να 
στρατολογήσει νέους για να συγκροτήσουν την «Ελληνική Λεγεώνα», 
που θα πολεµούσε στο πλευρό της Βέρµαχτ στο ανατολικό µέτωπο. Η 
ΠΕΑΝ ήταν µια µικρή αντιστασιακή οργάνωση µε αρχηγό τον δηµο-
κρατικό αξιωµατικό της Αεροπορίας Κώστα Περρίκο, που είχε απο-
ταχθεί από τη δικτατορία Μεταξά.
Πολλά από τα µέλη της οργάνωσης συµπαθούσαν πολιτικά τον Πα-
ναγιώτη Κανελλόπουλο και βρίσκονταν σε ανοιχτή γραµµή µαζί του. 
Ιδεολογικά κινούνταν µεταξύ φιλελευθερισµού και σοσιαλδηµοκρα-
τίας. Η ΠΕΑΝ προέτρεπε τους Έλληνες σε αντίσταση µε κάθε µέσο, 
προκειµένου να ενισχυθεί η µεταπολεµική θέση της χώρας και οι 
εθνικές διεκδικήσεις και καλούσε σε ενότητα όλες τις αντιστασιακές 
οργανώσεις. Ήταν δηµοφιλής στη µορφωµένη νεολαία των αστικών 
κέντρων, αλλά οι σχέσεις της µε το ΕΑΜ ήταν ψυχρές.
Το χτύπηµα εναντίον της ΕΣΠΟ προετοιµάστηκε προσεκτικά και 
αποφασίστηκε να γίνει το πρωί της Κυριακής 20 Σεπτεµβρίου. Στην 
επιχείρηση πήραν µέρος τέσσερα άτοµα: Ο Περρίκος, ο τεχνικός τη-
λεπικοινωνιών Αντώνης Μυτιληναίος, ο φοιτητής Νοµικής Σπύρος 
Γαλάτης και η δασκάλα Ιουλία Μπίµπα. Η βόµβα συναρµολογήθηκε 
στο σπίτι της Μπίµπα και µεταφέρθηκε από την ίδια και τον Μυτιλη-
ναίο µε µεγάλη προσοχή έξω από τα γραφεία της ΕΣΠΟ.
Ο Μυτιληναίος και ο Γαλάτης εισχώρησαν στο κτίριο από µια αφύ-
λαχτη πόρτα της οδού Γλάδστωνος και τοποθέτησαν τη βόµβα σ’ ένα 
άδειο γραφείο στον ηµιώροφο. Στον πρώτο όροφο στεγάζονταν τα 
γραφεία της ΕΣΠΟ και στους υπόλοιπους γερµανικές υπηρεσίες. Ο 
Γαλάτης άναψε το φιτίλι και αµέσως µαζί µε τον Μυτιληναίο αποµα-
κρύνθηκαν. Ο Περρίκος και η Μπίµπα παρακολουθούσαν την επιχεί-
ρηση από κοντινό ζαχαροπλαστείο, έτοιµοι για κάθε βοήθεια.
Ήταν ακριβώς 12:03 το µεσηµέρι, όταν ακούστηκε µια εκκωφαντική 
έκρηξη και πυκνός µαύρος καπνός σκέπασε την Πατησίων. Επι-
κράτησε µεγάλη σύγχυση και πανικός, ώστε οι Γερµανοί σήµαναν 
συναγερµό, νοµίζοντας ότι επρόκειτο για αεροπορική επιδροµή. Το 
εσωτερικό του κτιρίου κατέρρευσε και πήρε φωτιά. Η πυροσβεστική 
ξέθαβε νεκρούς από τα ερείπια: 29 µέλη της ΕΣΠΟ και 48 Γερµανοί 
αξιωµατικοί έχασαν τη ζωή τους.
 Ο αρχηγός της ΕΣΠΟ Σπύρος Στεροδήµος ανασύρθηκε βαρύτατα 
τραυµατισµένος και εξέπνευσε λίγες µέρες αργότερα. Η ναζιστική 
οργάνωση, µετά το πλήγµα, διαλύθηκε.
Σχεδόν αµέσως, η Γκεστάπο εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για τη 

σύλληψη των δραστών της βοµβιστικής επίθεσης. Χρειάστηκαν τη 
συνδροµή ενός προδότη υπαξιωµατικού της Χωροφυλακής, του Πο-
λύκαρπου Νταλιάνη, για να εξαρθρώσουν στις 11 Νοεµβρίου 1942 
τον επιχειρησιακό πυρήνα της ΠΕΑΝ. Περρίκος, Μπίµπα, Μυτιλη-
ναίος και Γαλάτης συνελήφθησαν και µεταφέρθηκαν στα ανακριτικά 
γραφεία της Γκεστάπο στον Πειραιά. Παρότι υπέστησαν φρικτά βασα-
νιστήρια, δεν λύγισαν και δεν µίλησαν. Μάλιστα, ο Αντώνης Μυτιλη-
ναίος κατόρθωσε να δραπετεύσει και να διαφύγει στη Μέση Ανατολή.
Τα υπόλοιπα τρία µέλη της οργάνωσης πέρασαν από γερµανικό 
στρατοδικείο και καταδικάσθηκαν στην εσχάτη των ποινών. Ο αρ-
χηγός της ΠΕΑΝ Κώστας Περρίκος τρις εις θάνατον και 15 χρόνια 
δεσµά και η δασκάλα Ιουλία Μπίµπα δις εις θάνατον και 15 χρόνια 
δεσµά. Ο Γαλάτης καταδικάσθηκε σε θάνατο και 5 χρόνια δεσµά, 
αλλά τελικά του δόθηκε χάρη, αφού η οικογένειά του πλήρωσε 1.000 
λίρες και µεταφέρθηκε σε φυλακές στη Γερµανία. Στις 4 Φεβρουαρί-
ου 1943, ο 37χρονος υποσµηναγός Κώστας Περρίκος εκτελέστηκε 
στην Καισαριανή, παρά τις µεγάλες προσπάθειες του αρχιεπισκόπου 
∆αµασκηνού. Η Ιουλία Μπίµπα µεταφέρθηκε σε στρατόπεδο συγκέ-
ντρωσης στη Γερµανία και καρατοµήθηκε δια πελέκεως. Ο προδό-
της Νταλιάνης σκοτώθηκε αργότερα από αντιστασιακούς.
Η είδηση της ανατίναξης του κτιρίου της ΕΣΠΟ πέρασε γρήγορα τα 
σύνορα της Ελλάδας. Οι ραδιοφωνικοί σταθµοί Λονδίνου και Μόσχας 
µίλησαν µε ενθουσιασµό για το εγχείρηµα, χαρακτηρίζοντάς το ως 
το µεγαλύτερο σαµποτάζ στην τότε κατεχόµενη Ευρώπη. Το ΕΑΜ, 
είτε από επίξειξη µικρότητας είτε από κακή εκτίµηση, καταδίκασε 
το εγχείρηµα κάνοντας λόγο για «επικίνδυνη και πρόωρη ατοµική 
τροµοκρατία» και το χαρακτήρισε «προβοκάτσια», ενώ εκτίµησε ότι 
ο Περρίκος ήταν άνθρωπος της Γκεστάπο και ότι σύντοµα επρόκειτο 
να αφεθεί ελεύθερος.

ΓΙΟΡΤΑΖΟΥΝ: ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, ΕΥΣΤΑΘΙΑ, ΣΑΜΟΥΗΛ..

ΓΕΓΟΝΟΤΑ

490 π.Χ: Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο 
Μαραθώνα. Οι Πέρσες, υπό τον ∆άτι και τον Αρταφέρνη, 
αφήνουν στο πεδίο της µάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι 
απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι µόλις 192, 
ανάµεσά τους και ο Καλλίµαχος. Η ακριβής ηµεροµηνία 
αµφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι 
υπολογίζουν ότι η µάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου 
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών).

451: Ο βασιλιάς των Ούννων Αττίλας εισβάλλει στη 
Γαλατία, αλλά ηττάται από τον Αέτιο στη Μάχη του Σαλόν.

1828: Αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι 
Τουρκοαιγύπτιοι, µε επικεφαλής τον Ιµπραήµ.

1942: Η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ (Πανελλήνια 
Ένωση Αγωνιζοµένων Νέων) ανατινάζει τα γραφεία 
της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ (Εθνική Σοσιαλιστική 
Πατριωτική Οργάνωση) Αθηνών στη διασταύρωση της 
οδού Πατησίων µε τη Γλάδστωνος. Σκοτώνονται έλληνες 
δοσίλογοι και γερµανοί αξιωµατικοί.

1960: Εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Α’ Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηµατογράφου.

1979: Κυβερνητική κρίση ξεσπά στην Τουρκία, καθώς 
η 19µηνη κυβέρνηση του Μπουλέντ Ετσεβίτ χάνει την 
πλειοψηφία της.

ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ

490 π.Χ: Έλληνες και Πέρσες συγκρούονται στο 
Μαραθώνα. Οι Πέρσες, υπό τον ∆άτι και τον Αρταφέρνη, 
αφήνουν στο πεδίο της µάχης 6.500 νεκρούς, ενώ οι 
απώλειες από την ελληνική πλευρά είναι µόλις 192, 
ανάµεσά τους και ο Καλλίµαχος. Η ακριβής ηµεροµηνία 
αµφισβητείται από πολλούς ιστορικούς, οι οποίοι 
υπολογίζουν ότι η µάχη διεξήχθη στις 13 ή 14 Αυγούστου 
(Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, Εκδοτική Αθηνών).

451: Ο βασιλιάς των Ούννων Αττίλας εισβάλλει στη 
Γαλατία, αλλά ηττάται από τον Αέτιο στη Μάχη του Σαλόν.

1828: Αποχωρούν οριστικά από την Πελοπόννησο οι 
Τουρκοαιγύπτιοι, µε επικεφαλής τον Ιµπραήµ.

1942: Η αντιστασιακή οργάνωση ΠΕΑΝ (Πανελλήνια 
Ένωση Αγωνιζοµένων Νέων) ανατινάζει τα γραφεία 
της προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ (Εθνική Σοσιαλιστική 
Πατριωτική Οργάνωση) Αθηνών στη διασταύρωση της 
οδού Πατησίων µε τη Γλάδστωνος. Σκοτώνονται έλληνες 
δοσίλογοι και γερµανοί αξιωµατικοί.

1960: Εγκαινιάζεται στη Θεσσαλονίκη το Α’ Φεστιβάλ 
Ελληνικού Κινηµατογράφου.

1979: Κυβερνητική κρίση ξεσπά στην Τουρκία, καθώς 
η 19µηνη κυβέρνηση του Μπουλέντ Ετσεβίτ χάνει την 
πλειοψηφία της.

ΘΑΝΑΤΟΙ

1863: Γιάκοµπ Λούντβιχ Καρλ Γκριµ, γερµανός 
παραµυθάς, ένας από τους δύο αδελφούς Γκριµ. (Γεν. 
4/1/1785)

1949: Νίκος Σκαλκώτας, συνθέτης, που µετά θάνατον 
αναγνωρίστηκε ως ένας από τους κορυφαίους του 20ου 
αιώνα. (Γεν. 8/3/1904)

1971: Γιώργος Σεφέρης, φιλολογικό ψευδώνυµο 
του Γεωργίου Σεφεριάδη, νοµπελίστας ποιητής. (Γεν. 
29/2/1900)

Όχι στους τραµπούκους

Η ανατίναξη του κτιρίου της ΕΣΠΟ

Η οικονοµική κρίση που βιώνει η ελληνική κοινωνία τα τε-
λευταία χρόνια, εξελίσσεται δυστυχώς, όλο και πιο έντονα και 
σε κρίση των δηµοκρατικών και  κοινοβουλευτικών θεσµών. 
Ακραίες περιθωριακές οµάδες που µέχρι χθες ήταν καταδικα-
σµένες στη συνείδηση των πολιτών όχι µόνο έχουν καταφέρει 
να βρίσκονται στα κοινοβουλευτικά έδρανα και να προκαλούν 
τη δηµοκρατία,αλλά και να επεκτείνουν διαρκώς την παρου-
σία τους στην κοινωνία µε µεθόδους και πρακτικές που είχαµε 
ξορκίσει για δεκαετίες.  Ανερµάτιστοι, λαικιστές πολιτικάντη-
δες επενδύουν στον πόνο και την οργή κοινωνικών οµάδων 
που έχουν θιγεί ή θίγονται από την κρίση, υποκινώντας βίαιες 
αντιδράσεις και προσπαθώντας  µε καθαρά τραµπούκικες µε-
θόδους να αποκοµίσουν µερικά πρόσκαιρα κοµµατικά οφέλη... 

Από τη µεταπολίτευση και µετά, παρά τις κατά καιρούς οξύτα-
τες πολιτικές συγκρούσεις, το πολιτικό σύστηµα είχε καταφέρει 
να περιορίσει τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης µέσα σε θε-
µιτά δηµοκρατικά πλαίσια. Κάτι πού σήµερα µε την παρουσία 
και τη δράση της «Χρυσής Αυγής» και  των κάθε λογής Καµ-
µένων να διακυβεύεται. Ουδείς πολιτικός είχε τολµήσει τις τε-

λευταίες δεκαετίες, να φτάσει εκεί που έφτασε ο αρχηγός των...
ψεκασµένων ελλήνων, να ζητά το λιντσάρισµα των  πολιτικών 
του αντιπάλων.

Αυτός ο λανθάνων ή και φανερός φασισµός  όµως δεν µπο-
ρεί και δεν πρέπει να γίνει  ανεχτός εν ονόµατι της όποιας κρί-
σης, εν ονόµατι των όποιων διαφορετικών πολιτικών αντιλή-
ψεων. Οι δυνάµεις  του κοινοβουλευτικού τόξου οφείλουν να 
αντιδράσουν, οφείλουν να πείσουν τους πολίτες που παρασύ-
ρονται από την οργή και τα προβλήµατα τους, ότι ο αντικοινο-
βουλευτισµός, ο λαϊκισµός και η βία, όχι µόνο δεν µπορούν να 
δώσουν διέξοδο στα προβλήµατα τους, αλλά  θα τα επιδεινώ-
σουν ακόµα περισσότερο.

Όσο δικαιολογηµένη κι αν είναι η αγανάκτηση ενός µέρους 
τουλάχιστον της κοινωνίας για τις  ευθύνες του πολιτικού συ-
στήµατος, άλλο τόσο  αδικαιολόγητη και παράλογη είναι η 
επένδυση στη βία, στον τραµπουκισµό, στο ρατσισµό, στο νε-
οναζισµό. Αρκετά έχουµε πληρώσει στο παρελθόν το διχασµό 
των ελλήνων σε προδότες και πατριώτες...Ας µην ξανακάνουµε 
τα ίδια λάθη...

Κώστας Περρίκος - Ιουλία Μπίµπα




