
Διαμάντω Κουμπάκη – η μαχήτρια του Μπλόκου της Κοκκινιάς



Η Διαμάντω Κουμπάκη (1926-1944) ήταν 
Ελληνίδα αντιστασιακός,
μαχήτρια της ΟΠΛΑ και μέλος του ΚΚΕ.
Δολοφονήθηκε στο μπλόκο της Κοκκινιάς τον 

Αύγουστο του 1944. Η δράση της ήταν γνωστή σε 
όλες τις συνοικίες του Πειραιά και κυρίως στα 
Ταμπούρια και την Αμφιάλη, όπου είχε 
τραυματιστεί σε μάχη με τους Γερμανούς και με 
τα τάγματα ασφαλείας.
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• Η Διαμάντω Κουμπάκη γεννήθηκε στις 8 Φλεβάρη 1926 στον 
Πειραιά. Οι γονείς της ήταν ο Γιάννης Κουμπάκης και η Μαρία 
Τσίπση, κάτοικοι Κερατσινίου. Ήταν μέλος του ΚΚΕ, στέλεχος της 
ΕΠΟΝ και μαχήτρια του ΕΛΑΣ. Η δράση της ήταν γνωστή σε όλες τις 
συνοικίες του Πειραιά και κυρίως στα Ταμπούρια και την Αμφιάλη, 
όπου είχε τραυματιστεί σε μάχη με τους Ναζί.

• Στην Κοκκινιά ήρθε μετά τις 7 Μάρτη 1944 (Μάχη της Κοκκινιάς) με 
σκοπό να οργανώσει μια ομάδα ένοπλων νέων και με την ομάδα 
αυτή να βγουν στο βουνό, μόλις τους δινόταν η εντολή. Οι μνήμες 
όλων φέρνουν πάντα στο μυαλό την Διαμάντω να τριγυρνά στους 
δρόμους της Κοκκινιάς ντυμένη με τη στολή του ΕΛΑΣ, με το δίκοχό 
της, που δεν αποχωριζόταν ποτέ, και αρματωμένη με την αραβίδα 
της.

• Ξεχώριζε για το θάρρος της, την ενεργητικότητά της και την 
πειθαρχία της.



Στις 17 Αυγούστου 1944, στην πιο ματωμένη 
μέρα για την ιστορία της Κοκκινιάς, στο 
μεγάλο Μπλόκο των Ναζί και των ντόπιων 
συνεργών τους, η Διαμάντω ως επικεφαλής 
της ομάδας της συλλήφθηκε μέσα σε ένα σπίτι 
στη συνοικία του 4ου Καραβά (Νεάπολη). Ενώ 
τα υπόλοιπα μέλη της αντάρτικης ομάδας 
εκτελέστηκαν στην περιοχή, την Διαμάντω την 
μετέφεραν, χτυπώντας την συνεχώς, στη 
Μάντρα της Οσίας Ξένης. 





Οι συγκεντρωμένοι στην πλατεία της 
Οσίας Ξένης αντίκρισαν τη ματωμένη 
Διαμάντω να φτάνει υποβασταζόμενη 
από τους Ναζί, η ηρωίδα της Αντίστασης 
λίγο πριν την εκτέλεσή της βρήκε το 
κουράγιο να εμψυχώσει τους 
συναγωνιστές της φωνάζοντας «Μια ζωή 
τη χρωστάμε, ας μην την πάρουν οι 
προδότες. Υπάρχουν χιλιάδες λεβέντες, 
θα τους εκδικηθούν».



Η Διαμάντω Κουμπάκη άφησε την τελευταία 
της πνοή στη Μάντρα της Οσίας Ξένης,
πέφτοντας από τις ριπές των ναζιστικών 

πυροβόλων, στις 17 Αυγούστου 1944. Για τους 
Γερμανούς και τους συνεργάτες τους, η 
σύλληψη της Διαμάντως Κουμπάκη
θεωρήθηκε σαν μια σημαντική επιτυχία, γιατί 
ήταν γνωστό το όνομά της στην περιοχή για 
τις σοβαρές ζημιές που προκαλούσε συχνά 
στις κινήσεις τους, με την ομάδα της.



17 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1944 «Το μπλόκο της Κοκκινιάς»



Προς τιμή της μν.Προς τιμή της μνήμης της πλατεία στη Νίκαια φέρει το όνομα της όπου υπάρχει και προτομή της.
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Η Μάντρα Μπλόκου Κοκκινιάς, ως 
μνημείο σύμβολο της Αντίστασης, 
υπενθυμίζει τη φρίκη του πολέμου και 
αναδεικνύει την αξία της ελευθερίας, 
όπως μετουσιώθηκε στον επώδυνο όσο 
και σθεναρό αντιφασιστικό αγώνα των 
Ελλήνων την περίοδο της Γερμανικής 
Κατοχής.


