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• Γεννήθηκε στις 23 Απριλίου 1905 στην
Καλλιμασιά της Χίου.
• Παιδί χωρισμένων γονιών, μεγάλωσε στο
μοναστήρι του χωριού με τις δύο καλόγριες,
αδελφές του πατέρα του.
• Μόλις τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο
εγκαταστάθηκε στην Αλεξάνδρεια της
Αιγύπτου, όπου ζούσε μία άλλη θεία του.
• Εκεί τελείωσε το Γυμνάσιο και το 1925
επέστρεψε στην Ελλάδα για να υπηρετήσει τη
στρατιωτική του θητεία.

Ο Κ. Περρίκος με τη στολή του
αεροπόρου
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• Το 1926 εγγράφηκε στη Στρατιωτική Σχολή
Αεροπορίας στο Σέδες Θεσσαλονίκης και το 1932
ονομάστηκε ανθυποσμηναγός.
• Ενδιάμεσα, το 1929, είχε νυμφευτεί τη Μαρία
Δεληγεώργη, με την οποία θα αποκτήσει τρία
παιδιά.
• Το 1934 γνωρίστηκε με τον Παναγιώτη
Κανελλόπουλο και, από τον επόμενο χρόνο, μετείχε
ενεργά στο Εθνικόν Ενωτικόν Κόμμα, ένα κόμμα
κεντροαριστερής απόκλισης, που ίδρυσε τον
Δεκέμβριο του 1935 ο νεαρός καθηγητής
Πανεπιστημίου και πολιτικός.
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• Πριν από τη έναρξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, με
σειρά άρθρων του στην εφημερίδα «Εστία» είχε ασκήσει
κριτική στην πολιτική και στρατιωτική ηγεσία.
• Θεωρούσε ως μη αξιόμαχη την Πολεμική Αεροπορία και
ζητούσε την αναδιοργάνωσή της, με τη δημιουργία
κρατικής αεροπορικής βιομηχανίας, προκειμένου η
Ελλάδα να απαλλαγεί από ξένες πολιτικές και
οικονομικές επιρροές στην εκλογή διαφόρων τύπων
αεροσκαφών.
• Εισάγεται σε δίκη, αθωώνεται
• Ωστόσο, στις 27 Απριλίου 1935, το φασιστικό
καθεστώς του Ιω. Μεταξά τον απέταξε από την
Πολεμική Αεροπορία με το βαθμό του υποσμηναγού
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• Αντιτάχθηκε στο μεταξικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου
• Με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου (28
Οκτωβρίου 1940) ζήτησε με αίτησή του στο Υπουργείο
Αεροπορίας την ανάκλησή του στην ενεργό υπηρεσία,
προκειμένου να προσφέρει τις υπηρεσίες του με
οποιαδήποτε ιδιότητα και να εκπληρώσει το ύψιστο προς
την πατρίδα καθήκον του, όπως ο ίδιος το
αντιλαμβανόταν.
• Η αίτησή του έγινε δεκτή στις 23 Νοεμβρίου 1940 και
αμέσως προωθήθηκε στο Μέτωπο και να αγωνιστεί
εναντίον των βαρβάρων, όπως τους αποκαλούσε
• Μετά την κατάρρευση του Μετώπου, το Υπουργείο
Αεροπορίας τον θεώρησε απολυθέντα από 1ης Μαΐου
1941.
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• Μετά την εισβολή των Γερμανών στην
Ελλάδα, την άνοιξη του 1941, ο Περρίκος,
πνεύμα αδούλωτο και ανήσυχο, άρχισε να
προβάλλει με κάθε πρόσφορο μέσο τις
αντιλήψεις του για την Ελλάδα, το σύμβολο
της ελευθερίας, και τους Έλληνες, τους
σκλαβωμένους νικητές.
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• Όμως, ο Περρίκος δεν
αρκέστηκε
μόνο στον ιδεολογικό αγώνα
εναντίον του κατακτητή,
αλλά φρόντισε να θέσει
σε εφαρμογή και το σχέδιό
του για τη δημιουργία
ενός εθνικού στρατού.
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• Ενέπνεε και συγκέντρωσε γύρω του νέα
παιδιά, τα οποία μυούσε στα ιδανικά του
ανθρωπισμού, αξιοπρέπειας και της
ελευθερίας
• Τα φρόντιζε ως πατέρας
• Παρά την πείνα, δεν έχασε ποτέ τη δύναμη
της ψυχής του, ακόμα και όταν τα παιδιά
του δεν είχαν ούτε ένα ψίχουλο ψωμί να
βάλουν στο στόμα τους
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• Κυκλοφορούσε κάτισχνος από την πείνα, με
την ψυχή του να φλέγεται από την αγάπη
για την Ελλάδα και τον άνθρωπο
• Προσηλωμένος στον αγώνα κατά του
φασισμού, έδινε κουράγιο στην ομάδα του
• Ακαταπόνητος στο να προκαλεί φθορές
στον εχθρό
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Η ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΠΕΑΝ
• Πνεύμα ανήσυχο και αδούλωτο, αμέσως μετά την
αποστράτευσή του ίδρυσε στην Αθήνα μία από τις
πρώτες αντιστασιακές οργανώσεις, τη «Στρατιά
των Σκλαβωμένων Νικητών».
• Η οργάνωση αυτή αποτέλεσε το πρόπλασμα για
την ίδρυση την 1η Οκτωβρίου 1941 της
Πανελληνίου Ενώσεως Αγωνιζομένων Ελλήνων,
γνωστής με τα αρχικά ΠΕΑΝ
• Η ΠΕΑΝ, πέραν της εφημερίδας που εξέδιδε
(«Δόξα»), δημιούργησε ουλαμό καταστροφών για
την εκτέλεση αποστολών δολιοφθοράς σε βάρος
του εχθρού, με επικεφαλής τον ίδιον τον Περρίκο.
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ΤΑ ΣΑΜΠΟΤΑΖ ΤΟΥ «ΟΥΛΑΜΟΥ
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ»
Ο Περρίκος, ψυχή της οργάνωσης, ανέλαβε το επιχειρησιακό σκέλος
της ΠΕΑΝ, τον «Ουλαμό Καταστροφών», όπως ονομάστηκε.
• Στις 15 Αυγούστου 1942, δεύτερη επέτειο του τορπιλισμού της Έλλης,
η ομάδα του Περρίκου έριξε βόμβα στο εσωτερικό του κτιρίου του
Γερμανικού Αναμορφωτηρίου, επί των οδών Πατησίων και Βασιλέως
Ηρακλείου, η οποία προκάλεσε σοβαρές καταστροφές και
τραυματισμούς Γερμανών στρατιωτικών.
• Έξι μέρες αργότερα, δύο μέλη του «Ουλαμού Καταστροφών», ο
Αντώνης Μυτιληναίος και Νικόλαος Μούρτος τοποθέτησαν βόμβα στα
γραφεία της προδοτικής οργανώσεως ΟΕΔΕ, στην οδό Κατακουζηνού
7, κοντά στην Ομόνοια.
•

Συνεδρίαση στα γραφεία της ΕΣΠΟ

Τι ήταν η ΕΣΠΟ
• Η ΕΣΠΟ είχε ιδρυθεί το καλοκαίρι του 1941
από τον γιατρό Σπύρο Στεροδήμο και
συνεργαζόταν με τους Γερμανούς κατακτητές.
• 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.

Ο ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΟΣ 6/9
Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΕΣΠΟ
• Στην ΠΕΑΝ και την ομάδα Περρίκου οφείλεται
μία από τις κορυφαίες πράξεις της Εθνικής
Αντίστασης, η ανατίναξη των γραφείων της
προδοτικής οργάνωσης ΕΣΠΟ (ΕθνικοΣοσιαλιστική Πατριωτική Οργάνωσις) στη
διασταύρωση των οδών Πατησίων και
Γλάδστωνος, στις 20 Σεπτεμβρίου 1942.
• Η ανατίναξη του κτιρίου της ΕΣΠΟ
χαρακτηρίστηκε από τους ραδιοφωνικούς
σταθμούς της Μόσχας ως το μεγαλύτερο
σαμποτάζ που είχε γίνει μέχρι τότε στην
κατεχόμενη Ευρώπη.

Η ΟΜΑΔΑ ΑΝΑΤΙΝΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΣΠΟ
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Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΕΣΠΟ
• Το χτύπημα εναντίον της ΕΣΠΟ
προετοιμάστηκε προσεκτικά.
• Στην επιχείρηση πήραν μέρος τέσσερα άτομα:
Ο Περρίκος, ο τεχνικός τηλεπικοινωνιών
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
Μυτιληναίο με μεγάλη προσοχή έξω από τα
γραφεία της ΕΣΠΟ.
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Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΕΣΠΟ
• Ο Μυτιληναίος και ο Γαλάτης εισχώρησαν στο κτίριο
από μια αφύλαχτη 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 απομακρύνθηκαν.
• Ο Περρίκος και η Μπίμπα παρακολουθούσαν την
επιχείρηση από κοντινό ζαχαροπλαστείο, έτοιμοι για
κάθε βοήθεια.
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Η ΑΝΑΤΙΝΑΞΗ ΤΗΣ ΕΣΠΟ
•Ήταν ακριβώς 12:03 το μεσημέρι, όταν
ακούστηκε μια εκκωφαντική έκρηξη και πυκνός
μαύρος καπνός σκέπασε την Πατησίων.
•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 και μαζί της διαλύθηκε και η
«Ελληνική Λεγεώνα».

Η ταφόπλακα της ΕΣΠΟ

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΕΑΝ ΣΤΟΝ
ΑΝΤΙΝΑΖΙΣΤΙΚΟ ΑΓΩΝΑ
• 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.
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• Το πλήγμα ήταν μεγάλο για τις κατοχικές αρχές
και τους εγχώριους συνεργάτες τους.
• Η Γκεστάπο εξαπολύει ανθρωποκυνηγητό για την
εξάρθρωση της ΠΕΑΝ.
• Στις 11 Νοεμβρίου 1942, κατόπιν προδοσίας, ο
Κώστας Περρίκος με 12 συναγωνιστές του
συλλαμβάνονται σ’ ένα από τα κρησφύγετα της
οργάνωσης στην Καλλιθέα.
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• Οι Περρίκος, Μπίμπα, Μυτιληναίος και Γαλάτης
συνελήφθησαν και μεταφέρθηκαν στα
ανακριτικά γραφεία της Γκεστάπο στον Πειραιά.
• Παρότι υπέστησαν φρικτά βασανιστήρια, δεν
λύγισαν και δεν μίλησαν. Μάλιστα, ο Αντώνης
Μυτιληναίος 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.
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• Ο Κ. Περρίκος στην απολογία του
αναλαμβάνει την ευθύνη για όλα, σε μια
υπέρτατη χειρονομία αυτοθυσίας και
απαράμιλλου ηρωισμού. Απολογείται
λέγοντας: «Είμαι Έλληνας Αξιωματικός.
Υπερηφανεύομαι για το χτύπημα που σας
έδωσα. Το έκανα με την ιδέα πως έπρεπε να
το κάνω χάριν της πατρίδας μου. Για το
μεγαλείο της, δίνω την ζωή μου».
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• Ο αρχηγός της ΠΕΑΝ Κώστας Περρίκος
καταδικάζεται 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.
• Η Ιουλία Μπίμπα μεταφέρθηκε σε στρατόπεδο
συγκέντρωσης στη Γερμανία και καρατομήθηκε δια
πελέκεως. Ο προδότης Νταλιάνης σκοτώθηκε
αργότερα από αντιστασιακούς.

Ο ΗΡΩΑΣ

ΣΤΙΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΒΕΡΩΦ
• Στις 23 Ιανουαρίου 1943 οι Γερμανοί επέτρεψαν
στην οικογένεια του να τον επισκεφθεί στη
φυλακή. Ήταν η τελευταία φορά που τον είδαν η
γυναίκα του και τα παιδιά του.
• Οι επιστολές στα παιδιά του μιλούν για την
ειρήνη, τη συναδέλφωση των λαών, τις αρχές του
ανθρωπισμού

Κ. ΠΕΡΡΙΚΟΣ, Ο ΝΈΟ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ
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• ΦΥΛΑΚΕΣ ΑΒΕΡΩΦ. 23.1.1943 το πρώτο του
γράμμα
• «Ο θεός θέλησε να μεγαλώσετε δίχως πατέρα.
Σύμφωνα με την απόφαση του Στρατοδικείου, ο
πατέρας σας υπήρξε ένας εξαιρετικά επικίνδυνος
εγκληματίας ένας απαίσιος τρομοκράτης, αυτό
όμως δεν ανταποκρίνεται στην αλήθεια. Ο πατέρας
σας είχε άλλες επιδιώξεις. Επίστευε σε υψηλά
ανθρωπιστικά ιδεώδη. Η σκέψη του ξεπερνούσε τα
στενά όρια της πατρίδας μας. Εκείνο κυρίως που
τον χαρακτήριζε ήταν η αγάπη του προς όλους τους
ανθρώπους δίχως εξαίρεση.

Κ. ΠΕΡΡΙΚΟΣ, Ο ΝΈΟ-ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΗΣ
2/4
• Βρέθηκε όμως στην δίνη ενός πολέμου και πιστεύοντας
στα ιδανικά του ενόμισε πως θα μπορούσε να συμβάλει
ακόμη και όταν ο πόλεμος βρισκόταν στο ζενίθ του στην
προπαρασκευή του κόσμου για την πραγματοποίηση της
Διεθνούς Συνεργασίας που αποτελεί προϋπόθεση της
Ειρήνης και ευημερίας ολόκληρης της ανθρωπότητας.
• Ο πατέρας σας έπεσε για την λευτεριά της Πατρίδας μας.
Έφυγε από τον κόσμο με την ικανοποίηση πως αν δεν
έκανε το χρέος του όσο έπρεπε, πάντως το έκανε όσο
μπορούσε. Το χρέος αυτό δεν τελειώνει ποτέ. Αν ζούσε, θα
εξακολουθούσε τις προσπάθειές του και κατά την περίοδο
της Ειρήνης.
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• Δουλέψτε για να σταματήσουν οι πόλεμοι, να
ευημερήσουν οι άνθρωποι, να ΕΝΩΘΟΥΝ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ
ΕΥΡΩΠΗΣ, να ειρηνεύσει και να ευτυχήσει ο κόσμος.
• Δουλέψτε για να καταργηθούν οι τεχνητοί φραγμοί που
παρεμποδίζουν και σε άπειρες περιπτώσεις ματαιώνουν
την πρόοδο των αξίων.
• Δουλέψτε για την επικράτηση της Δημοκρατίας.
• Αφιερώστε την ζωή σας στην Ελλάδα και την
ανθρωπότητα. Η θέλησις, η υπομονή, η εγκαρτέρηση, ο
αλτρουϊσμός, η φιλοπατρία, το θάρρος, η αυτοθυσία, η
αξιοπρέπεια και η σεμνή περηφάνια αποτελούσαν
ολόκληρη την περιουσία μου και αυτά σας κληροδοτώ».
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• Στις 4.2.1943 πριν την εκτέλεσή του ένα άλλο
σημείωμα για τον γιο του Δημήτρη.
• Πεθαίνω για την Ελλάδα και θυμάμαι την τελευταία
στροφή του ύμνου του Μιστράλ: «Κι αν πρέπει να
πεθάνουμε για την Ελλάδα, ω θεία δάφνη, μια φορά κανείς
πεθαίνει».
• Εγκαταλείπω τον κόσμο χωρίς μίση και κακίες.
Αγωνίσθηκα για την πατρίδα μου. Για την δικιά τους
πατρίδα αγωνίζονται κι εκείνοι οι οποίοι με καταδίκασαν.
Θα ήθελα το αίμα μου να μην μας χωρίσει αλλά να μας
ενώσει στο μέλλον με τους σημερινούς αντιπάλους

ΤΟ ΤΕΛΟΣ
• Ο Κώστας Περρίκος εκτελέσθηκε στο Σκοπευτήριο της
Καισαριανής την 4.2.1943, ώρα 7:30 π.μ.
• Σύμφωνα με την αναφορά του ιερομόναχου Νικόδημου Γραικού
εξομολογήθηκε ειλικρινώς και μετέλαβε των αχράντων
μυστηρίων με κατάνυξη.
• «Ο υποσμηναγός Κων/νος Περρίκος, ετών 37 λίγο πριν από την
εκτέλεσή του είπε τα εξής προς τους παριστάμενους Γερμανούς:
• «Δεν αισθάνομαι τίποτα εναντίον σας. Εσείς κάνατε το καθήκον
σας. Ομοίως έκανα κι εγώ το δικό μου. Είμαι Ελληνας
αξιωματικός της Αεροπορίας- Υποσμηναγός. Σας ευχαριστώ
πολύ».
• Οι παριστάμενοι Γερμανοί αξιωματικοί χαιρέτισαν άπαντες
στρατιωτικώς. Λίγο πριν από την εκτέλεση αναφώνησε «Ζήτω
η Ελλάς!».

Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΟΥ Κ. ΠΕΡΡΙΚΟΥ

