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ΕΜΦΥΛΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ: ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ. Η ΕΠΌΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ 

ΦΥΛΛΟ   ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Η ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ  ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ  ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ 

1. […]Η παράδοση που έχουν κληρονομήσει αποδέχεται μια σύνδεση των 
γυναικών  με την ειρήνη και των αντρών με τον πόλεμο. Ο αντρικός ρόλος 
εμπεριέχει την άσκηση βίας και ο γυναικείος την προσφορά βοήθειας και 
συμπαράστασης. Η συμμετοχή σε μια μάχη αποτελεί απόδειξη αντρισμού 
και ταυτόχρονα θεωρείται σημαντική κοινωνική προσφορά. Η παράδοση 
αυτή μεταφέρεται μέσα από μύθους, αναμνήσεις και ιστορίες, στις οποίες 
οι άντρες μάχονται και οι γυναίκες μένουν σπίτι και χύνουν δάκρυα για 
τις αναπόφευκτες τραγωδίες του πολέμου. Οι στρατιώτες μετά το τέλος 
του πολέμου γίνονται ήρωες, αποκτούν δόξα ενώ οι γυναίκες μένουν 
στην αφάνεια.  
 
(Τασούλα Βερβένιώτη «Οι υποδειγματικές διμοιρίες ανταρτισσών ΕΛΑΣ–
ΕΠΟΝ στη Μακεδονία») 
 

2. Προσωπική μαρτυρία της Δανάη Αντωνοπούλου-Ψιλοπούλου (ήταν 
εθελόντρια αδελφή νοσοκόμα του Ερυθρού Σταυρού στο Στρατιωτικό 
Νοσοκομείο κατά τη διάρκεια του ελληνο-ιταλικού πολέμου) 
« Το πρώτο κίνητρο ήταν η φοβερή κατάσταση υποτελείας και σκλαβιάς. 
Φανερής σκλαβιάς. Φανερής… Ήρθαν εδώ ξένοι και μας ρήμαξαν. 
Πεινάγαμε. Πείναγαν τα παιδιά. Πείναγαν όλοι. Και έμπαινε ένα μεγάλο 
ΓΙΑΤΙ; Αυτό ήταν το πρώτο, αλλά δεν ήταν αυτό που θα μπορούσε να σε  
κρατήσει  μέσα στον αγώνα  ολοκληρωτικά. Στη συνέχεα η οργάνωση 
έδινε τη δυνατότητα στα κορίτσια να ξεφεύγουν από το σπίτι και αυτό 
δημιούργησε μια ικανοποίηση, μια αυτοπεποίθηση που με τη σειρά της 
ανέπτυσσε το μυαλό και όλη την προσωπικότητα. Γινόταν μια τέτοια 
λειτουργία. Ένας κύκλος. Η επιδίωξη της τιμής, το πληγωμένο φιλότιμο 
από τους ξένους, το γεγονός ότι είχε προηγηθεί η νίκη κατά των Ιταλών, η 
συμπεριφορά, κυρίως των Γερμανών, που αντιμετώπιζαν τον πληθυσμό 
σαν "ιθαγενείς", συνένωσαν το έθνος.»  
 
(Τασούλα Βερβένιώτη, «Η γυναίκα της Αντίστασης, η είσοδος των 
γυναικών στην πολιτική»)  
 

3. .[…]Δεν μπορεί να μην αναφερθεί η πρόσφορα της γυναίκας της Πίνδου. 
Σύμφωνα με πηγές, η γυναίκα της Πίνδου είχε μια σπουδαία αποστολή. 
Ενώ πολεμούσαν οι άντρες στα χιονισμένα βουνά αυτές ανέβαιναν εκεί 
ζωσμένες πυρομαχικά, τρόφιμα και ζεστά ρούχα που έπλεκαν οι νέες του 
χωριού(κάλτσες, φανέλες, μπλούζες). Από μια άλλη μαρτυρία μαθαίνουμε 
ότι οι γυναίκες διόρθωναν τους δρόμους ρίχνοντας πέτρες στις λάσπες 
έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει ο στρατός χωρίς καθυστερήσεις. Στη 
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συνέχεια φορτωνόντουσαν τα απαραίτητα στη πλάτη και τα μετέφεραν. 
Στην επιστροφή μετέφεραν τους τραυματισμένους και τους πήγαιναν 
στα νοσοκομεία που και εκεί βρισκόντουσαν γυναίκες έτοιμες να 
προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. 
 
(Κώστας Ν. Χατζηπατέρας - Μ. Φαφαλιού, «Μαρτυρίες 40-41», Κέδρος, 
Αθήνα 1982)  
 

4. Σε ένα άρθρο του πολεμικού τύπου αναφέρεται ότι όταν διατάχτηκε η 8η 
Μεραρχία να μεταβεί στο μέτωπο, οι γυναίκες μετέφεραν στις κορυφές των 
βουνών τα πυροβόλα, τις οβίδες και τα λοιπά πυρομαχικά. Και στο πολιτικό 
κίνημα ξεφεύγουν από τα «γυναικεία έργα» και προσχωρούν προς την 
αυτονόμηση τους από την οικογένεια. Αρκετές φεύγουν από το σπίτι και 
ζουν στην παρανομία ή βγαίνουν στο βουνό στις ελεύθερες περιοχές, ως 
καθοδηγήτριες γυρνούν τα χωριά, κοιμούνται σε ξένα σπίτια και ταξιδεύουν 
μέσα από άγρια δάση.  
 
(Τασούλα Βερβένιώτη, «Η γυναίκα της Αντίστασης, η είσοδος των γυναικών 
στην πολιτική»)  

 
5. Από μια άλλη μαρτυρία μαθαίνουμε ότι οι γυναίκες διόρθωναν τους 
δρόμους ρίχνοντας πέτρες στις λάσπες έτσι ώστε να μπορέσει να περάσει ο 
στρατός χωρίς καθυστερήσεις. Στη συνέχεια φορτωνόντουσαν τα 
απαραίτητα στη πλάτη και τα μετέφεραν. Στην επιστροφή μετέφεραν τους 
τραυματισμένους και τους πήγαιναν στα νοσοκομεία που και εκεί 
βρισκόντουσαν γυναίκες έτοιμες να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες. 
 
(Κώστας Ν. Χατζηπατέρας - Μ. Φαφαλιού, «Μαρτυρίες 40-41»,Κέδρος, 
Αθήνα 1982) 
 

6. «Η μεγαλύτερη οργάνωση που είναι απόλυτα συνυφασμένη με τον 
Ελληνοϊταλικό πόλεμο είναι η Φανέλα του Στρατιώτη. Η οργάνωση αυτή 
που ιδρύθηκε το 1939 από μια ομάδα Αθηναίων κυριών με πρόεδρο την 
Ελμίνα Βότση, έφορο του τμήματος εορτών του Λυκείου Ελληνίδων και 
τέθηκε αργότερα υπό την αιγίδα της προγκίπισσας Φρειδερίκης, αποτέλεσε 
την πιο συστηματική και αποτελεσματική προσπάθεια  πλήρωσης των 
ελλέιψεων της ειδικής στρατιωτικής ένδυσης του ελληνικού στρατού το 
χειμώνα του 1940-41. Η καθολική συμμετοχή των Ελληνίδων στο κάλεσμα 
αυτό υπήρξε μοναδικό φαινόμενο στην ιστορία των τελευταίων πολεμικών 
αναμετρήσεων. [...] Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε και σε όλες τις πόλεις 
της Ελλάδας όπου δραστηριοποιήθηκε άμεσα η Φανέλα του Στρατιώτη. Οι 
δήμοι φρόντιζαν για την προμήθεια μαλλιού και εξουσιοδοτούσαν διάφορα 
καταστήματα να πωλούν μαλλί χρώματος λευκού, γκρι και χακί».   

 (Μ. Πετράκη, ό.π.,  σ. 164) 
 

7. «Η γιαγιά μου μάζεψε τις γυναίκες του χωριού, παντρεμένες και 
ανύπαντρες, και τις έστρωσε στη δουλειά. Έπρεπε να πλέξουν κάλτσες και 
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φανέλες και γάντια και σώβρακα και σκούφιες για να τις στείλουν στο 
μέτωπο. Τα παιδιά μας , μωρή, τους έλεγε , τον εχθρό δεν τον φοβούνται, 
ούτε τα βόλια του. Το κρύο όμως; Κατάφερε και τις έπεισε όλες. Δεν είχε 
όμως νήμα για πλέξιμο και χρειαζόταν πολύ νήμα. Ακούστε λοιπόν τι 
σκαρφίστηκε. Έβαλε όλες τις γυναίκες και κούρεψαν τις προβατίνες τους, 
χειμώνα καιρό. Τέτοιο πράγμα δεν είχε ματαγίνει. Οι μπανέλες και τα 
βελονάκια πήραν φωτιά και τα δέματα έφευγαν για το μέτωπο το ένα πίσω 
από το άλλο. Το νήμα όμως σώθηκε [...] Η παμπόνηρη η γιαγιά πήρε σβάρνα 
τα μαντριά της περιοχής, πήρε κι άλλες κυράδες μαζί της για κουράγιο και 
έπεισε τους τσοπάνηδες και κούρεψαν κι αυτοί τα πρόβατά τους. Κια ο 
πόλεμος συνεχιζόταν ανελέητος. [...] Εκεί που ήταν μαζεμένες όλες οι 
πλέχτρες η γιαγιά έβγαλε τη μάλλινη φανέλα της και χωρίς να πει σε καμιά 
κυρά τίποτα άρχισε να την ξηλώνει [...] και , χωρίς να χάσει καιρό, άρχισε να 
πλέκει με το ξεπλεγμένο νήμα μια φανέλα. Το τι ακολούθησε δεν χρειάζεται 
να σας το πω εγώ. Όλα τα μάλλινα ρούχα ξεπλέχτηκαν και πάλι τα δέματα 
το ένα πίσω από το άλλο άρχισαν να φεύγουν για το μέτωπο». 
 

(Mαρτυρία Σπύρου Παπαδογιάννη, ό.π., σ. 171).  
 

8. «Ήρθε ο μεγάλος μας ο ξάδελφος ο Δημήτρης από απέναντι κι έσκασε στα 
γέλια που μας είδε να πλέκουμε σφίγγοντας τα χείλια. Έχει, λέει, κάτι πιο 
διασκεδαστικό να μας προτείνει αν θέλουμε να εμψυχώσουμε τον στρατό, 
σίγουρα καλύτερο από ένα ζευγάρι στραβοπλεγμένες κάλτσες. Παρατήσαμε 
αμέσως το πλεχτό μας.  

-Πες μας, πες μας. 
-Θέλετε, λέει, να γίνετε κουμπαρούλες;  
-Δηλαδή; ρωτάει η Λενούλα. 
-Έχω φίλους στο Μέτωπο, θα σας δώσω τα ονόματά τους κι εσείς θα 
τους γράφετε δελτάρια να τους ψυχαγωγείτε. Και θα λέγεστε 
κουμπαρούλες κι αυτοί θα΄ναι οι κουμπάροι σας.  
-Αχ, να ξαναγράψω γράμματα ώσπου να τελειώσει ο πόλεμος, φτάνει να 
μην πλέκω».   
 
(Άλκη Ζέη, Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο. Μεταίχμιο, Αθήνα 2013, σ. 
175).  

9. […] Οι γυναίκες  έχουν την ευθύνη για τα οικόσιτα ζώα, δουλεύουν το μαλλί 
και εκτός από τις αγροτικές δουλειές  είναι και νοικοκυρές. Στη δική τους 
αρμοδιότητα ανήκει επίσης και η φροντίδα για τη διατροφή της οικογενείας και 
μέσα σε όλα αυτά έχουν και την υποχρέωση να ράβουν τα ρούχα μόνες τους. 
Επίσης, κάνουνε έξτρα δουλειά για να αυξήσουν  το οικογενειακό εισόδημα ή να 
αγοράσουν ένα σπίτι ή να σπουδάσουν τα παιδιά τους.. Έπαιζαν οργανικό ρόλο 
στην εκπαίδευση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών, καθώς και στον τομέα 
της περίθαλψης. Επιπλέον, ήταν υπεύθυνες για την διαχείριση των οικονομικών 
στο σπίτι. Η διαχείριση των οικονομικών έδινε στις νοικοκυρές τη δυνατότητα 
να παίρνουν αποφάσεις που αφορούσαν όλη την οικογένεια.  
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(Τασούλα Βερβένιώτη, «Η γυναίκα της Αντίστασης, η είσοδος των γυναικών στην 
πολιτική», Εκδόσεις Κουκκίδα, Αθήνα 2013. http://tinyurl.com/nhtvjzx) 

 

 

Θεραπεία κρυοπαγημάτων σε νοσοκομείο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. 

  Αθήνα, 1940-1941  Βούλα Θεοχάρη Παπαϊωάννου (ΦΑ_6_2290) 

 

Γάμος τραυματία του Αλβανικού μετώπου με νοσοκόμα στην εκκλησία των 

Αγίων Αναργύρων.  Αθήνα, 1941  Βούλα Θεοχάρη Παπαϊωάννου 

(ΦΑ_6_3086) 

http://tinyurl.com/nhtvjzx
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Αφίσα για τη «Φανέλα του Στρατιώτη» στο Ζαχαροπλαστείο Φλόκα στην οδό 

Κοραή.   Αθήνα, Νοέμβριος 1940  Βούλα Θεοχάρη Παπαϊωάννου (ΦΑ_6_1816) 

Ερωτήσεις- δραστηριότητες 
 
Αφού μελετήσετε τις πηγές (κείμενα  φωτογραφίες): 
 
1. Να αφηγηθείτε τη δράση των γυναικών στα μετόπισθεν. Ποια ήταν η 
προσφορά τους  στην κάλυψη  των  αναγκών του ελληνικού στρατού; Πώς 
αποτιμάτε αυτήν την προσφορά; Ποιες από τις εργασίες που έφεραν σε πέρας 
είναι ασυνήθιστες για γυναίκες της Εποχής σύμφωνα με τους έμφυλους ρόλους; 
Πώς νομίζετε ότι πέτυχαν να  εκπληρώσουν τις δύσκολες αυτές αποστολές; 
2. Να εντοπίσετε και να σχολιάσετε τη διαφορά των προσεγγίσεων στην ιδέα 
της «Φανέλας του Στρατιώτη». Δείτε τη στάση των γυναικών σε σχέση με την 
ηλικία τους και την κοινωνική τους τάξη (πηγές 6, 7 και 8). 
3. Να μελετήσετε τις φωτογραφίες και να γράψετε 3 μικρές αφηγήσεις-ιστορίες  
με βάση τα θέματά τους. Ο/η αφηγητής/αφηγήτρια ζει στην εποχή των εικόνων. 
4. Να επιλέξετε στοιχεία από τις πηγές (κείμενα-οπτικό υλικό) και να τα 
παρουσιάσετε με βιωματικό τρόπο. Π.χ. μπορείτε να συνθέσετε ένα μικρό 
δρώμενο με μορφή διαλόγου, διαδοχή παγωμένων εικόνων κλπ.  
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ΦΥΛΛΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Η Γυναίκα στην Κατοχή και την Αντίσταση 

 
1. «Κι όταν μιλάμε για αντίσταση, δεν πρέπει να τρέχει ο νους μας μόνο 

στην ένοπλη πάλη και στον ένοπλο αγώνα στα πολεμικά μέτωπα στα βουνά. 
Όταν λέμε Εθνική Αντίσταση δεν εννοούμε μόνον εκείνους που συμμετείχαν 
ενεργητικά στον αγώνα, ή ανήκαν σε αντιστασιακές οργανώσεις. Δε 
λογαριάζουμε μόνο τους αντιστασιακούς, αυτούς που παίζαν τη ζωή τους 
κορώνα-γράμματα, κάθε μέρα, τους πρωτοπόρους, τους τολμηρούς, τα 
παλληκάρια, τους μπροστάρηδες. Όταν αναφερόμαστε στην Εθνική Αντίσταση, 
δεν εννοούμε μόνο τους φυλακισμένους, τους ομήρους, τους εκτελεσμένους. 
Συμπεριλαμβάνουμε όλους όσοι αντιστέκονταν με οποιονδήποτε τρόπο 
στην κατακτητή. Όλους εκείνους οι οποίοι με την ανυπακοή τους να 
πειθαρχήσουν στις εντολές του κατακτητή, με την άρνησή τους, με την 
εναντίωσή τους να αποδεχτούν οποιαδήποτε εντολή του, δεν υπέκυπταν, αλλά 
αγωνίζονταν. Αντίσταση έκανε και ο μαχητής και εκείνος που δεν πίστευε σε 
όσα του κανοναρχούσε ο κατακτητής. Αντίσταση έκανε κι όποιος έδινε μια 
μπουκιά ψωμί στον πεινασμένο και μια κούπα νερό στο διψασμένο να 
ξεδιψάσει. 

Αντίσταση έκανε και η μάνα του αγωνιστή, του ομήρου, του φυλακισμένου, 
που ξεροστάλιαζε ώρες, μεσάνυχτα, μήνες και χρόνια να τον περιμένει μπροστά 
στις θύρες της αγωνίας και προσμονής, κι εκείνος να μην έρχεται κι ούτε να 
παίρνει μήνυμά του. [...] Η ικανότητα να μετατρέπεται από το κάθε άτομο, 
το καθεστώς της δουλείας, με την πείνα, τις αρρώστιες, τους 
βασανισμούς και τις εκτελέσεις, σε καθεστώς που έπρεπε να ανατραπεί, 
αυτό αποτελούσε κατάφαση στη ζωή και κατάφαση αγώνα γαι τη ζωή, 
αυτό εσήμαινε αντίσταση. Η αντίσταση προσδιορίζει την έννοια της 
προσφοράς γαι τη σωτηρία του συνόλου, την υπέρτατη έγνοια για το 
κοινωνικό σύνολο, για το έθνος». 

 
(Μανώλης Γλέζος, Εθνική Αντίσταση 1940-1945, Τ. Α΄, Αθήνα: Στοχαστής, σ. 
61-63) 
 

2. Πριν την δημιουργία των ομάδων και διμοιριών ανταρτισσών, η θέση 
των γυναικών στον αγώνα του βουνού ήταν κάπως συγκεχυμένη. Οι πρώτες 
αντάρτισσες είναι κοπέλες που για διάφορους λόγους καταφεύγουν από τις 
πόλεις στις ελεύθερες περιοχές και εντάσσονται στον ΕΛΑΣ. Εκεί τις 
«βαφτίζουν» νοσοκόμες και τις χρησιμοποιούν στον εκδοτικό μηχανισμό ως 
συνδέσμους, τηλεφωνήτριες, ασυρματίστριες και όπου αλλού χρειαστεί, χωρίς 
να σημαίνει ότι δεν συμμετέχουν ενεργά στις μάχες και ότι δεν κρατούν όπλο. 
 

3. Οι γυναίκες μαζί με τους νέους αναλαμβάνουν το άνοιγμα  των 
σχολείων και των παιδικών σταθμών, την περίθαλψη των παρανόμων, των 
καταδιωκόμενων, των φυλακισμένων, των πυροπαθών. Στην ελεύθερη Ελλάδα 
σημαντική ήταν η προσφορά τους στην ίδρυση και τη λειτουργία νοσοκομείων, 
αναρρωτήριων, ιατρικών κέντρων, σταθμών πρώτων βοηθειών. Πολλά 
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πρόσφεραν επίσης στον τομέα της ψυχαγωγίας και του εκπολιτισμού. Τη 
μεγαλύτερη όμως ανάγκη από την παραδοσιακή δουλειά των γυναικών την είχε 
ο λαϊκός στρατός. Οι αντάρτες χρειάζονται καθαρά ρούχα, μάλλινες κάλτσες, 
φανέλες, πουλόβερ αλλά και ηθική στήριξη που οι γυναίκες πρόθυρα τους 
προσφέρουν. Η προσφορά τους όμως δεν σταματά εκεί. Μετέχουν σε έργα που 
δεν θεωρούνται ταιριαστά με τη «γυναικεία φύση». Αναλαμβάνουν την 
φρούρηση του χωριού, είναι σύνδεσμοι, κρατούν το τηλέφωνο και σε ιδιαίτερα 
κρίσιμες και δύσκολες στιγμές εμφανίζονται και στο πεδίο της μάχης. 
Υπολογίζεται ότι στον τακτικό στρατό η αναλογία ανάμεσα στους μάχιμους και 
τους στρατιώτες των υπηρεσιών ήταν 1 προς 7 και στο αντάρτικο 1 προς  14: 
αυτοί στην πλειονότητα τους ήταν γυναίκες. Και στο πολιτικό κίνημα ξεφεύγουν 
από τα «γυναικεία έργα» και προσχωρούν προς την αυτονόμηση τους από την 
οικογένεια. Αρκετές φεύγουν από το σπίτι και ζουν στην παρανομία ή βγαίνουν 
στο βουνό στις ελεύθερες περιοχές, ως καθοδηγήτριες γυρνούν τα χωριά, 
κοιμούνται σε ξένα σπίτια και ταξιδεύουν μέσα από άγρια δάση.  

(Τασούλα Βερβένιώτη ««Οι υποδειγματικές διμοιρίες ανταρτισσών ΕΛΑΣ–
ΕΠΟΝ στη Μακεδονία» στο Μακεδονία και Θράκη, 1941–1944. Κατοχή–
Αντίσταση–Απελευθέρωση, Διεθνές Συνέδριο: 'Ίδρυμα Μελετών Χερσονήσου 
του Αίμου και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσ/νίκης, Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας, σ. 311–322. Θεσσαλονίκη: ΄Ιδρυμα Μελετών Χερσονήσου του 
Αίμου.)  

(4,5,6: Παραθέματα του σχολικού βιβλίου Ιστορίας  Γ΄ Γυμνασίου, 
ενότητα 48). 

4. Η Ελληνίδα στον αγώνα για εθνική και κοινωνική ελευθερία 
 

«Δεν ντρέπεστε να βγαίνετε κι εσείς οι γυναίκες στα πεζοδρόμια αντί να 
κάθεστε στο σπίτι σας να κοιτάξετε τα παιδιά σας», είπε κάποιος ασυνείδητος 
«Έλληνας» σε μια νέα.  Κι αυτή τον κοίταξε με περιφρόνηση και του απάντησε: 
«Οι Ελληνίδες δεν μπορούν να είναι σκλάβες και μάνες σκλάβων. Σήμερα ο 
προορισμός μας είναι ο αγώνας για τη ζωή και τη λευτεριά όλων των παιδιών 
της Ελλάδας». Με το στόμα της απαντούν όλες οι Ελληνίδες.  

«Ηρωίδες του ‘43», στο Γυναικεία δράση, 25-3-43. Τ. Βερβενιώτη, Η 
γυναίκα της Αντίστασης, Οδυσσέας, Αθήνα 1994, σ. 275-276  

 

5. «Πολλές Ελληνίδες πήραν μέρος στον αγώνα εναντίον των κατακτητών. 
Μερικές, μάλιστα, έγραψαν με αίμα τη δική τους ιστορία αντίστασης. Η 
Ηλέκτρα Αποστόλου, η Λέλα Καραγιάννη, η Ηρώ Κωνσταντοπούλου και η 
Παναγιώτα Σταθοπούλου είναι μερικά μόνο παραδείγματα γυναικών που 
θυσιάστηκαν. Επίσης, αρκετές γυναίκες εντάχθηκαν στα ένοπλα τμήματα 
του ΕΛΑΣ». 
 

6. «Τον Μάρτιο του 1944 το ΕΑΜ δημιούργησε την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής 
Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), γνωστότερη ως κυβέρνηση του βουνού, η οποία 
ανέλαβε τη διοίκηση των απελευθερωμένων περιοχών. Λίγο καιρό αργότερα 
οργανώθηκαν, όπου ήταν εφικτό, εκλογές για την ανάδειξη Εθνικού 
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Συμβουλίου (εθνοσυνέλευση). Τότε ψήφισαν για πρώτη φορά στην 
Ελλάδα γυναίκες αλλά και νέοι από 18 ετών. Το Εθνικό Συμβούλιο, στο οποίο 
εκλέχτηκαν και πέντε γυναίκες, συνήλθε στο χωριό Κορυσχάδες της 
Ευρυτανίας» 

 
7. Αποφάσισαν να οργανώσουν και τις γυναίκες […] Μου είπαν: «Να 

’ρθεις κι συ στην Οργάνωση. Να οργανωθούμε ενάντια στους κατακτητές […] 
κι εγώ δέχτηκα αμέσως. Ήμασταν μια γκρούπα –πέντε –έξι στην αρχή. Οι δυο 
κόρες του Κουτσίνα, εγώ κι άλλες δυο κοπέλες απ’ το χωριό μας. Οι γονείς 
μου δε θέλανε. Δεν ήταν μονάχα ο φόβος απ’ τους Ιταλούς, αλλά ήταν –πώς 
να το πω;- η κατακραυγή απ’ το χωριό. Νόμιζαν ότι εμείς που μπήκαμε στην 
Οργάνωση και πηγαίναμε σε κανένα διπλανό χωριό για δουλειά-ότι εμείς δεν 
είμαστε καλά κορίτσια».  

 
(Μαρτυρία Δ. Γκριζιώνα, στο Βασιλική Παπαγάννη, Κραυγές της μνήμης. 
Κατοχή-Αντίσταση-Εμφύλιος, Αθήνα, Σοκόλης 2005, σ. 163) 
 
8. Δασκάλα: «Έβλεπες τις γυναίκες που οντότητα δική τους δεν 

είχανε, ήτανε κινούμενα των ανδρών, να λένε: ‘Μα κάτι είμαι κι εγώ, κάτι 
μπορώ κι εγώ’, άρχισαν να σκέφτονται ότι μπορούν κι αξίζουν και κάτι τι, όχι 
μόνο να μαγειρεύουν, να πλένουν και να δέχονται εντολές. Αυτό ήταν το 
πρώτο ξύπνημα της αγρότισσας, το οποίο αυτό τους έκανε μεγάλη 
εντύπωση». 

Αγρότισσα: «Μας άρεσε και μας τραβούσε, για αυτό πηγαίναμε (στις 
συνελεύσεις αυτές). Ηθέλαμε κι εμείς λίγο… να ξεβγούμε, να μη μας λένε 
σήκω-σήκω, κάτσε -κάτσε. Γιατί οι άντρες ήτανε έτσι τότε, σαν 
δικτατορία, οπού λένε…». 

Αγρότισσα: «Μια ελευθερία ηθέλαμε κι εμείς σαν γυναίκες οπού 
ήμασταν, να έχουμε δικαίωμα να μιλούμε, να μην είμαστε στους άντρες… 
να μας δέρνουν και να δουλεύουμε. Ηθέλαμε κι εμείς λευτεριά. Εδώ 
βγήκαμε στα βουνά, πυρομαχικά να τα κουβαλούμε στον ώμο, 
πολυβολεία να κάνουμε, μέρα νύχτα να δουλεύουμε, συνδέσμοι, 
πηγαίναμε κι εμείς συνδέσμοι ας είμαστε γυναίκες, κι ηθελήσαμε κι εμείς 
το καλό να μας ερθεί. Να έχουμε μια λευτεριά, να μην έχουμε σκλαβιά, 
πώς το λένε, νa μην μπορούμε να μιλήσουμε…».  

 
Ρίκη Βαν Μπουσχότεν, Ανάποδα χρόνια: Συλλογική μνήμη και Ιστορία στο 

Ζιάκα Γρεβενών, Πλέθρον, Αθήνα 1997, 102.  
 

9. «Ο εθνικοαπελευθερωτικός αγώνας του ΕΑΜ είχε μαι άλλη διάσταση .[...] 
Ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής τη ριζοσπαστικοποίησης που 
δημιούργησε το κίνημα της εαμικής Αντίστασης αφορούσε την κινητοποίηση 
των γυναικών . Ιδιαίτερα στην επαρχία η μαζικότητα της συμμετοχής των 
γυναικών μόνο εντυπωσιακή μπορεί να χαρακτηριστεί.  Οι διαδηλώσεις 
γυναικών για την απελευθέρωση συλληφθέντων από τους Ναζί ή για τη διανομή 
τροφίμων, η κινητοποίηση των γυναικών για την  επιμελητειακή υποστήριξη 
του ΕΛΑΣ, η μαζική ένταξη γυναικών στο ΕΑΜ (όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και 
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στην ύπαιθρο, όπου σε κάποιες περιοχές όπως η Θεσσαλία ίσως και να έφτανε 
το 40% του συνόλου των μελών το 1944), η συμμετοχή των γυναικών στις 
εκλογές της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), η αύξηση 
γυναικών - μελών του ΚΚΕ ήταν ενδεικτικές μιας αθόρυβης επανάστασης που 
συντελούνταν.  Η συμμετοχή των γυναικών στο ΕΑΜ δεν σηματοδότησε την 
ανατροπή των κυρίαρχων έμφυλων σχέσεων και ρόλων ή, πολύ περισσότερο, τη 
χειραφέτηση των γυναικών. Από την άλλη, σίγουρα πρόσφερε νέες δυνατότητες 
στις ίδιες τις γυναίκες ατομικά και συλλογικά, έστω και αν τις έφερνε, όπως έχει 
σωστά υποστηριχθεί, «αντιμέτωπες με έναν έμφυλο κανόνα, ο οποίος καθόρισε 
τις αναμονές του κινήματος από την εμπλοκή τους και προδιέγραψε ως ένα 
βαθμό τα περιθώρια της δράσης τους»  

(Πολυμέρης Βόγλης, Η Αδύνατη Επανάσταση, Αθήνα: Αλεξάνδρεια 2014, σ. 63) 

10. Στην Ελλάδα η συμμετοχή των γυναικών στην Εθνική Αντίσταση υπήρξε 

μεγάλη, σημαντική , πολύπλευρη και αξιόλογη. Σημαντική ένδειξη της συμμετοχής 

των Ελληνίδων στην προσπάθεια αντίστασης κατά του κατακτητή είναι το γεγονός 

ότι στο συλλαλητήριο της Αθήνα στις 22 Ιουλίου 1943 τουλάχιστον δύο από τα 

θύματα ήταν γυναίκες. Γυναίκες στις πόλεις και τα χωριά προσέφεραν την εργασία 

τους γενναιόδωρα για την απελευθέρωση της χώρας. Η συμμετοχή των γυναικών 

στις οργανώσεις, ενώ στην αρχή ξεκινά με αργό ρυθμό, τον τελευταίο χρόνο της 

Κατοχής αυξάνεται με ρυθμό γεωμετρικής προόδου. Οι περισσότερες γυναίκες 

οργανώθηκαν μετά την άνοιξη του 1943. Όπως ήταν φυσικό, η έντονη δράση των 

γυναικών που περιγράφηκε παραπάνω επέφερε και τις αναμενόμενες αντιδράσεις 

από τη μεριά των σωμάτων κατοχής. Η ενεργός συμμετοχή των γυναικών 

προκάλεσε πλήγματα στο στρατό κατοχής όχι μόνο αναλογιζόμενοι τις υλικές 

φθορές αλλά λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες αυτές με τις ενέργειές τους 

τόνωσαν το γενικότερο αίσθημα για αντίσταση αλλά και βοήθησαν στη συνέχιση 

του αγώνα. Οι συνέπειες της δράσης αυτής των γυναικών αφορούσαν άλλοτε τις 

ίδιες άλλοτε όμως τις οικογένειές τους ή ακόμα σε πολλές περιπτώσεις και 

ολόκληρα χωριά. Τα παραδείγματα που επιβεβαιώνουν την εκδικητική διάθεση των 

κατακτητών καθώς και τη βιαιότητα που επέδειξαν σε ολόκληρους πληθυσμούς 

είναι δεκάδες σε ολόκληρη την επικράτεια. Η οποιαδήποτε δράση των 

αντιστασιακών που έπληττε τα σώματα κατοχής θεωρήθηκε πράξη δολιοφθοράς 

κατά του κατακτητή και τα αντίποινα υπήρξαν βαριά, βίαια και συχνά απάνθρωπα. 

Ανάμεσα στους βασανιστές και δολοφόνους των γυναικών αυτών υπήρξαν και 

αρκετοί Έλληνες συνεργάτες του κατακτητή».  
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(Περίληψη της διδακτορικής διατριβής της Γεωργίας Κηπουροπούλου, Η συμμετοχή 

της γυναίκας στην Εθνική Αντίσταση. Η περίπτωση της Φλώρινας. Παν/μιο Δυτ. 

Μακεδονίας, Φλώρινα 2014.  http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/35089 ) 

 
11. Ο γυναικείος αντιστασιακός αγώνας 

Στην αντιφασιστική πάλη ενάντια στην ξενική κατοχή 

ξεπηδά ένας νέος παράγοντας, πρώτη φορά τόσο 

σημαντικός και τόσο μαζικός, στην ιστορία των 

ελληνικών αγώνων. Είναι η γυναικεία συμβολή. Επί 

τέσσερα χρόνια η Ελληνίδα έδωκε στον αγώνα αυτόν τα 

πάντα. Θυσίασε επάγγελμα, υπάρχοντα, την υγεία της, 

τα παιδιά της και τη ζωή της. Κορίτσια του θρανίου 

μέσα στα ιδανικά της Ε.Π.Ο.Ν. κι αγρότισσες γιαγιάδες 

κάτω από τα συνθήματα του Ε.Α.Μ.-Ε.Λ.Α.Σ. κατάφεραν 

απίστευτα πράματα. [...] Τη βρίσκουμε ζωσμένη τ' 

άρματα και να πολεμά στα βουνά. Τη βρίσκουμε ελασίτισσα φρουρό 

διαφεντεύοντας της Ελλάδας τις πόρτες. [...] Κύματα κοριτσιών στη διαδήλωση 

να καλύπτουν τα τανκς. Τα εκτελεστικά αποσπάσματα να γαζώνουν το στήθος 

της κι αυτή να στέκει αγέρωχη φωνάζοντας: Ζήτω η λευτεριά! Τη βρίσκομε να 

υφαίνει, να πλένει, να μοχτεί μέρα-νύχτα για τους αντάρτες μας. Να κουβαλά 

ζαλίγκα τ' αντάρτικα πολεμοφόδια στ' απάτητα ρουμάνια, όπου δεν επλησίαζε 

μήτε πουλί πετάμενο. [...] Να θάβει τα πρώτα παιδιά της και να ετοιμάζει 

γρήγορα να ρίξει και τα υπόλοιπα στου χάρου τον αγώνα. [...] Οι γυναίκες που 

σκίζανε το μοναδικό τους πουκάμισο και το' καναν σημαία. [...] Οι γυναίκες που 

φούσκωναν τ' ανύπαρκτα από τη στέρηση στήθια τους με τον παράνομό μας 

τύπο και μας τον κουβαλούσανε [...] Οι γυναίκες που κρύβανε, που θρέψανε, που 

πλέναν τις πληγές στα ξένα παλικάρια μας όταν τα δικά τους παιδιά δεν 

υπήρχανε πια. Κι οι γυναικείοι σύνδεσμοι που σκαμπανέβαζαν βουνά να 

συναντήσουν τους πολεμιστές μας. [...] Κι εκείνες οι αξέχαστες κινητοποιήσεις 

των γιαγιάδων, όταν "συντεταγμένες" ζητούσαν από τους δολοφόνους ψωμί για 

τα εγγόνια τους. [...] Αυτών όλων τη θυσία δε θα τη λησμονήσει η Γη... 

(Μέλπω Αξιώτη,  Άπαντα. Γ' τόμος. Χρονικά, Αθήνα, Κέδρος, 1980, σ. 195-198) 

12. ΕΠΟΝ 

«Η ίδρυση της ΕΠΟΝ σηματοδότησε τον σημαντικότερο σταθμό στην ανάπτυξη 

του νεολαιίστικου κινήματος, το οποίο κέρδισε μια μοναδική εμπειρία τα χρόνια 

εκείνα. Ξεπέρασε πολλούς από τους φραγμούς της κοινωνίας των ενηλίκων και 

έχτισε πάνω στην κοινή ιδιότητα της νεανικής ηλικίας, πάνω στα κοινά που 

ενώνουν τους νέους.  Την έννοια αυτή επεξεργάστηκε πρώτη η ΕΠΟΝ σε αυτό το 

βαθμό. Πιστεύω πως η έννοια του νεολαιίστικου κινήματος όπως αυτή 

 

 

http://phdtheses.ekt.gr/eadd/handle/10442/35089
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/pigi05.html
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προχώρησε τη δεκαετία του ’50 για να γνωρίσει την εκρηκτική ανάπτυξή του τη 

δεκαετία του ’60 και του ’70, είναι παιδί της ΕΠΟΝ. [...].  

Η μεγαλύτερη προσφορά της Λεύτερης Νέας (γυναικεία νεολαιίστικη οργάνωση 

προπομπός της ΕΠΟΝ) ήταν τελικά η προσέγγιση σε μεγάλη κλίμακα κοριτσιών 

της Αθήνας και του Πειραιά και η εξοικείωσή τους με την έννοια της οργάνωσης 

και της Αντίστασης. Η μύησή τους στο συλλογικό, μέσα από την ένταξη αυτή και 

συνακόλουθα μια ενεργητική στάση απέναντι στη ζωή. Παράλληλα, 

καλλιεργήθηκε στα μέλη της η συνείδηση για την ανάγκη της κοινωνικής τους 

χειραφέτησης. Μια οργάνωση αποκλειστικά γυναικών ήταν επόμενο να έχει 

μεγαλύτερα περιθώρια να αναπτύξει αυτό το λόγο. Η παρακαταθήκη της Λ.Ν. 

πλούτισε την ΕΠΟΝ τόσο με στελέχη όσο και με προωθημένες πολιτικές θέσεις, 

όπως η ψήφος στις γυναίκες που βρίσκεται ήδη στα πρώτα της κείμενα.  

Το άρθρο 8 του «Δωδεκάλογου» της ΕΠΟΝ αναφέρεται αποκλειστικά στις 

γυναίκες:  

« 8. Θέλουμε εμείς οι νέες, λυτρωμένες από τον απατηλό και παραστρατημένο 

φεμινισμό, να σπάσουμε τις αλυσίδες της ποικιλόμορφης σκλαβιάς μας και να 

αγωνιστούμε ολόψυχα πλάι και μαζί με τους νέους για να καταχτήσουμε την 

οικονομική, την κοινωνική και πολιτική μας ισότητα. Μόνον έτσι θα λάμψει ο 

αληθινός εαυτός μας και θα ανυψωθούμε στον γνήσιο γυναικείο ανθρωπισμό».   

Να λυτρωθούμε απ’ την τριπλή σκλαβιά, 

Κατακτητή, προϊστάμενο και άντρα 

Να κατακτήσουμε τη λευτεριά 

Να γίνουμε άξιες γι αυτή, για πάντα  

(στίχοι από τον ύμνο της Λεύτερης Νέας που σύμφωνα με μαρτυρία της Φώφης 

Λαζάρου «μάλλον τον είχε σκαρώσει η Ηλέκτρα Αποστόλου»)  σ. 55-56 

Οντέτ Βαρών –Βασάρ, «ΕΑΜ Νέων, Λεύτερη Νέα, ΕΠΟΝ: τρεις σταθμοί μιας 

διαδρομής» στο Β. Καραμανωλάκης- Ε. Ολυμπίτου-Ι. Παπαθανασίου, Η Ελληνική 

Νεολαία στον 20ο αιώνα, ΑΣΚΙ-Ινστιτούτο Ν. Πουλατζάς, Θεμέλιο, Αθήνα 2010, 

σ.σ. 51-58 

 

 

 

"Ελεύθερη Ελλάδα" (http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/05.html ) 

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/05.html
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13. Στις απελευθερωμένες περιοχές της Ελλάδας (την ορεινή περιοχή που 
εκτεινόταν από τον Κορινθιακό κόλπο ως τα σύνορα με τη 
Γιουγκοσλαβία και από τις δυτικές πλαγιές της Πίνδου ως την 
ανατολική ακτογραμμή της Ελλάδας), το Ε.Α.Μ./Ε.Λ.Α.Σ. συγκρότησε 
το Μάρτιο του 1944 την Π.Ε.Ε.Α., ως κεντρικό πολιτικό όργανο για να 
"συντονίσει τις προσπάθειες και τον αγώνα για την εθνική 
απολύτρωση και να αναλάβει την υπεύθυνη διοίκηση των 
ελευθερωμένων περιοχών της χώρας". Εθνικό Συμβούλιο αναδείχτηκε 
κατόπιν γενικών εκλογών, στις οποίες έλαβαν για πρώτη φορά μέρος και οι γυναίκες, ενώ 
εξελέγησαν και πέντε γυναίκες εθνοσύμβουλοι. 
Στις ελεύθερες ελληνικές περιοχές οργανώθηκε μια πολιτεία βασισμένη, κατά τις διακηρύξεις 
της, στη λαϊκή εξουσία.  

Κύριος στόχος της ήταν η ανάπτυξη ενός νέου 

συστήματος τοπικής και εθνικής διοίκησης. Υπήρξε 

μέριμνα και πρόγραμμα για την οργάνωση της 

οικονομίας, την αναμόρφωση του δικαστικού και 

εκπαιδευτικού συστήματος, ενώ εισήχθησαν 

κοινωνικές μεταρρυθμίσεις που αφορούσαν τη 

γυναίκα και την κοινωνική της θέση.  

Βασικοί κλάδοι της αυτοδιοίκησης που 

εφαρμόστηκε στην Ελεύθερη Ελλάδα ήταν: 1) Η διοίκηση των δήμων και κοινοτήτων και 

2) H λαϊκή δικαιοσύνη. Σε κάθε κοινότητα και δήμο, ιδρύθηκαν λαϊκές επιτροπές 

(Επιτροπή Λαϊκής Aσφάλειας, Σχολική Επιτροπή, Εκκλησιαστική επιτροπή, Επιτροπή 

Κοινωνικής Πρόνοιας και Επισιτισμού και Εξελεγκτική Επιτροπή) ενώ πάλι σε κάθε 

κοινότητα ή δήμο ιδρύθηκαν ένα ή περισσότερα Λαϊκά Δικαστήρια δύο βαθμών (τα 

τοπικά πενταμελή και τα αναθεωρητικά). Οι δικαστές εκλέγονταν από τον τοπικό 

πληθυσμό, οι συνεδριάσεις ήταν δημόσιες, εκτός ειδικών περιπτώσεων, ενώ οι αποφάσεις 

απαγγέλλονταν φανερά και ήταν οριστικές. 

Kατοχυρώθηκε η συμμετοχή των γυναικών στα 

διάφορα όργανα λαϊκής αυτοδιοίκησης και 

δικαιοσύνης. Γενικά η ποικίλη συμμετοχή της 

γυναίκας γινόταν δεκτή, τόσο στην οργάνωση των 

λαϊκών συσσιτίων σε πόλεις και χωριά ή ως 

νοσοκόμες και πλύστρες, σε προέκταση δηλαδή του 

παραδοσιακού τους ρόλου, όσο και στη 

συγκρότηση μάχιμων σωμάτων.    […]Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του E.A.M., στο οποίο 

πρωτοστάτησαν εξέχουσες πνευματικές προσωπικότητες, όπως η Ρόζα Ιμβριώτη, χάραξε 

μία νέα προοπτική για τα εκπαιδευτικά πράγματα της χώρας. (Υλικό από το IME)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
14. Η ενηλικίωση μιας γενιάς 

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/pigi04.html
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/05.html#TOP
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/05.html
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/05.html
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/05.html
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 «Στο πλαίσιο του αντιστασιακού κινήματος πραγματοποιήθηκε μια 
πραγματικά μαζική προσχώρηση νέων γυναικών σε συλλογικούς φορείς, όπως 
ήταν οι διάφορες αντιστασιακές οργανώσεις, σε πρωτοφανή κλίμακα για την 
ελληνική κοινωνία. Το κίνητρο για τη στράτευση σ' αυτές τις οργανώσεις 
υπήρξε, κατά πρώτο λόγο, η βούληση των νέων γυναικών να προσφέρουν στην 
υπόθεση της Αντίστασης. Όμως, πέρα απ' την πρωταρχική του διάσταση, το 
φαινόμενο της μαζικής γυναικείας συμμετοχής είναι πολυδιάστατο, και 
σηματοδοτεί μία από τις τομές στην ιστορία των γυναικών στην Ελλάδα. Η 
κοινωνική διάσταση αυτής της εμπειρίας είχε για τις νέες γυναίκες ένα ιδιαίτερο 
βάρος, διαφορετικό από αυτό που είχε για τους συνομήλικούς τους νέους.»   
 
 Βαρών-Βασάρ Ο., Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην 
Αντίσταση, Εστία, Αθήνα 2009, σ.82. (Ψηφίδες ΚΕΓ -Ιστορία Λογοτεχνία) 
 

 
ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ~ THE ALARM    του Φ. Δημητριάδη, 

http://sendec.blogspot.gr/2009/10/blog-post_28.html 

 

 

 

 

 

 

Ερωτήσεις-Δραστηριότητες 

http://sendec.blogspot.gr/2009/10/blog-post_28.html
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Αφού διαβάσετε τα παραπάνω αποσπάσματα και παρατηρήσετε το 

σχετικό οπτικό υλικό, να  απαντήσετε στις ερωτήσεις:  

1.  Ποια ήταν τα κίνητρα σε μια νέα γυναίκα  για να συμμετάσχει στην 
Αντίσταση στη διάρκεια της  Kατοχής στην Ελλάδα; Με ποιους τρόπους 
συμμετέχει ;  

2.  Ποια η θέση της γυναίκας  στα διάφορα όργανα αυτοδιοίκησης και 

δικαιοσύνης που συγκροτήθηκαν την περίοδο που εξετάζουμε; (Βλ.  ψήφισμα 

Κορυσχάδων και το υλικό γραπτό, οπτικό, ψηφιακό) 

3. Πως βλέπει η ίδια τον εαυτό της και το ρόλο της, σύμφωνα με τις σχετικές 

μαρτυρίες και εικόνες; Πώς νοηματοδοτείται η συμμετοχή των νέων γυναικών 

σε αντιστασιακές οργανώσεις όπως π.χ. η ΕΠΟΝ; 

4. Με ποιους τρόπους νομίζετε ότι προσπαθούν οι κατοχικές δυνάμεις και οι 

εγχώριοι παράγοντες που αντιστρατεύονται ιδεολογικά τις μαχήτριες του ΕΑΜ 

να κάμψουν τη δυναμική τους;  

5. Να συσχετίσετε τα μη λεκτικά μηνύματα της φωτογραφίας του Σ. 
Μελετζή με το  ψήφισμα των Κορυσχάδων , με την αφίσες της ΕΠΟΝ και τη 
φωτογραφία με τις ΕΠΟΝΙΤΙΣΕΣ, που ακολουθούν σχετικά με τον 
επαναστατικό ρόλο και την κοινωνική θέση της γυναίκας στην Κατοχή 
και την Αντίσταση και ποιες προσδοκίες δημιουργούσε αυτή η κατάκτηση για 
την  παρουσία των γυναικών στη μεταπολεμική κοινωνία. Πιστεύετε ότι έγιναν 
πραγματικότητα;    

6. Να συσχετίσετε την αλλαγή του κοινωνικού ρόλου της γυναίκας όπως 
απεικονίζεται στην φωτογραφία αυτή, στο σκίτσο του Φ. Δημητριάδη και τα 
παραθέματα που διαβάσατε. Έπειτα να γράψετε την άποψή σας σε μορφή 
σύντομου κειμένου για τη σχολική σας εφημερίδα.  
7. Να αναλάβετε ρόλους δημοσιογράφου και μεγάλης πια σε ηλικία 
αντάρτισσας από την οποία παίρνετε συνέντευξη για τη ζωή στο αντάρτικο του 
βουνού ή της πόλης. Να δραματοποιήσετε τη συνέντευξη και να την 
παρουσιάσετε στην τάξη. Η αντάρτισσα θα πρέπει να απαντά σε προηγούμενα 
ερωτήματα (1-5) με κάποιο τρόπο. 

 

 

 

 

 

 

Μελέτη εικόνας 
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1. Να μελετήσετε τη φωτογραφία:   
2. Η λήψη μοιάζει αυθόρμητη ή σκηνοθετημένη; Γιατί;  
3. Περιγράψτε τα άτομα και το τοπίο/βάθος της φωτογραφίας.  
4. Παρατηρήστε το πρόσωπο, την ηλικία το φύλο των εικονιζόμενων.  
5. Πως είναι ντυμένοι; Υπάρχει διαφορά στα ρούχα τους; (πχ ποιότητα 

ύφανσης, στυλ; )  
6. Τι κρατούν;  
7. Που κοιτάζουν;  
8. Είναι σε ελεύθερη στάση ή συντεταγμένοι;  
9. Δείτε τα χέρια τους. Είναι χαλαρά;  
10. Πως είναι τοποθετημένη η κάμερα; Γιατί άραγε;  
11. Μοιάζουν να έχουν κάποιου είδους σχέση, φιλική, ζευγαριού, 

συντροφική, άλλη;  
12. Τι  υπαινίσσεται η γλώσσα του σώματος;  
13. Δηλώνεται ο χρόνος και ο τόπος στη φωτογραφία; Γιατί;  
14. Ποια μηνύματα στέλνει στο θεατή αυτή η λήψη για τους αντάρτες στα 

βουνά;  
15. Πού  νομίζετε ότι απευθύνεται;  
16. Πως εμφανίζεται μη λεκτικά ο ρόλος της γυναίκας αντάρτισσας;  
17. Ποια εντύπωση αποκομίζετε εσείς για τους αντάρτες και τις αντάρτισσες 

στα βουνά  από αυτή τη φωτογραφία;  
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https://enthemata.wordpress.com/2011/05/22/bournazos-11/ 
 
 

https://enthemata.wordpress.com/2011/05/22/bournazos-11/


 

17 
 

Φύλλο Εργασίας 3 

ΗΡΩΪΔΕΣ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: 

ΗΡΩ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ,  ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ,   ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

 
 

Άγαλμα της Ηρώς Κωνσταντοπούλου στον Πειραιά, στην Πλατεία 
Τερψιθέας. 

ΗΛΕΚΤΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ 

Η Ηλέκτρα Αποστόλου (1912 - 26 Ιουλίου 1944) ήταν στέλεχος 
της ΟΚΝΕ, της ΕΠΟΝ και του ΚΚΕ, αγωνίστρια της Εθνικής 
Αντίστασης και υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών. Δολοφονήθηκε από 
την Ειδική Ασφάλεια το 1944 στην Αθήνα για την αντιστασιακή της δράση. [...] 

Στις 25 Ιουλίου του 1944 στις 7:30 το πρωί συνελήφθη στην οδό 3ης 
Σεπτεμβρίου & Ιθάκης από την ομάδα Παρθενίου της Ειδικής Ασφάλειας. 
Μεταφέρθηκε στο ξενοδοχείο Κρυστάλ στην οδό Ελπίδας 3, που ήταν το 
ανακριτήριο της Ειδικής Ασφάλειας Αθηνών, δίπλα από την έδρα της Ειδικής 
Ασφάλειας, Ελπίδας 5. Εκεί για την αντιστασιακή της δράση, βασανίστηκε και 
δολοφονήθηκε. 

 Η γνωστή στιχομυθία κατά την ανάκριση της στην Ασφάλεια έχει 
καταγραφεί, και δεν είναι εξιδανικευμένη αφήγηση: 

 - Από πού είσαι; 

 - Από την Ελλάδα! 

 - Πού κατοικείς; 

 - Στην Ελλάδα! 

 - Πώς σε λένε; 

 - Είμαι Ελληνίδα! 

 - Ποιοι είναι οι συνεργάτες σου; 

 - Όλοι οι Έλληνες! 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%9A%CE%9D%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A0%CE%9F%CE%9D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%9A%CE%95
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%91%CE%BD%CF%84%CE%AF%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A6%CE%B5%CE%BC%CE%B9%CE%BD%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1944
https://el.wikipedia.org/wiki/1944
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82
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 - Τι δουλειά κάνεις; 

 - Υπηρετώ τον Ελληνικό Λαό! 

 - Από ποιόν παίρνεις εντολές; 

 - Μόνο από την Πατρίδα μου! 

 Το πτώμα της πετάχτηκε βασανισμένο στις 26 Ιουλίου 1944 έξω από το 
ξενοδοχείο Κρυστάλ και μεταφέρθηκε στο νεκροτομείο Αθηνών, όπου ο 
ιατροδικαστής έκανε τη νεκροψία. Την επόμενη 27 Ιουλίου το πτώμα της 
πετάχτηκε στους δρόμους της Αθήνας. Το ΕΑΜ από τις εφημερίδες του 
υποσχέθηκε εκδίκηση. Βασανιστές και δολοφόνοι της Ηλέκτρας Αποστόλου 
ήταν ο διοικητής της Ειδικής Ασφάλειας υποστράτηγος Αλέξανδρος Λάμπου, ο 
ανθυπασπιστής Ευσέβιος Παρθενίου και ο Μηνάς Καθρέπτης. Μετά την 
απελευθέρωση στη δίκη των δωσιλόγων, το φθινόπωρο του 1945, οι τρεις 
εκτελεστές της Ηλέκτρας Αποστόλου και δεκάδων άλλων πατριωτών 
καταδικάστηκαν σε ισόβια, αλλά μετά από μερικούς μήνες αφέθηκαν ελεύθεροι 
στο πλαίσιο του εμφυλιακού κλίματος. Μάλιστα ο Λάμπου συνταξιοδοτήθηκε με 
το βαθμό του αντιστράτηγου, ενώ ο Παρθενίου σταδιοδρόμησε στη Βασιλική 
Χωροφυλακή. 

Αμέσως μετά την εύρεση του πτώματος της έγιναν εκτελέσεις ατόμων 
που συνεργάζονταν με τις Κατοχικές δυνάμεις και στα πτώματα τους αφηνόταν 
σημείωμα με το όνομα της και έναν αριθμό που αυξανόταν Ηλέκτρα 1,2,3,.... Οι 
πράξεις αυτές έγιναν κυρίως από την ΟΠΛΑ. 

 «Ηλέκτρα μας. 

Η ώρα της λευτεριάς έφτασε, μα συ δε λείπεις. 

Είναι τ' όνομά σου γραμμένο πλάι - πλάι 

στ' όνομα της λευτεριάς 

το αίμα σου μέσα στις φλέβες μας 

η καρδιά σου, στην καρδιά μας» 

Γιάννης Ρίτσος 

Στις 26 Ιουλίου του 1945, τον πρώτο χρόνο της απελευθέρωσης απ’ τη 
Κατοχή και επέτειο του θανάτου της, οργανώθηκε στην Αθήνα ένα 
συλλαλητήριο-μνημόσυνο για τις γυναίκες που σκοτωθήκανε την περίοδο της 
Κατοχής και για την Ηλέκτρα Αποστόλου. 

(https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AD%CE%BA%C

F%84%CF%81%CE%B1_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84

%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85) 

 http://www.youtube.com/watch?v=GJ5LNU0Ar3k (ντοκυμαντέρ του Β. 

Λουλέ: «ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΗΤΕΡΑ ΜΟΥ ΛΕΛΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ»)  

 Δείτε το ντοκιμαντέρ για τη Λέλα Καραγιάννη και την Ηρώ 

Κωνσταντοπούλου: https://www.youtube.com/watch?v=YXap73H113s 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%91%CE%9C
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A0%CE%9B%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%A0%CE%9B%CE%91
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%AD%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B1_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CF%8C%CE%BB%CE%BF%CF%85
http://www.youtube.com/watch?v=GJ5LNU0Ar3k
https://www.youtube.com/watch?v=YXap73H113s
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Ηρώ Κωνσταντοπούλου 

Η Ηρώ Κωνσταντοπούλου, η οποία γεννήθηκε στις 16 Ιουλίου 1927 και εκτελέστηκε 
στις 5 Σεπτεμβρίου 1944 σε ηλικία 17 χρονών, ήταν αγωνίστρια της εθνικής 
αντίστασης. 

Οι γονείς της ήταν από τη Σπάρτη. Η ίδια γεννήθηκε κι έζησε στην Αθήνα. Ήταν 
μαθήτρια Γυμνασίου και οργανωμένη στην ΕΠΟΝ, όπου είχε αναπτύξει έντονη 
απελευθερωτική δράση, παρά το νεαρό της ηλικίας της. Μιλούσε τέσσερις γλώσσες 
και όταν τη βασάνιζαν οι χιτλερικοί στην οδό Μέρλιν, όπου βρισκόταν το αρχηγείο 
της Κομαντατούρ, αναφέρεται ότι τους "μαστίγωνε" στη γλώσσα τους. 

Όταν συλλαμβάνεται για πρώτη φορά, ο εύπορος πατέρας της καταφέρνει να την 
ελευθερώσει. Λίγο πριν την αποχώρηση των Γερμανών, συμμετέχει στην ανατίναξη 
ενός τρένου που μετέφερε πυρομαχικά και ξανά συλλαμβάνεται στις 31 
Ιουλίου 1944. Εκείνη τη μέρα είχε τελειώσει τις απολυτήριες εξετάσεις του 
Γυμνασίου. Επί τέσσερα μερόνυχτα τη βασάνιζαν να μαρτυρήσει τους συνεργάτες 
της. Αλλά ούτε τα βασανιστήρια ούτε οι δελεαστικές προτάσεις που τις έκαναν 
απέδωσαν. 

Στις 5 Σεπτεμβρίου του 1944, μαζί με άλλους 49 κρατούμενους, οδηγήθηκε 
στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής. Η ζωή της έγινε ταινία το 1981 με τίτλο "17 
σφαίρες για έναν άγγελο, η αληθινή ιστορία της Ηρώς Κωνσταντοπούλου" 

Λέλα Καραγιάννη 

Η Λέλα (Ελένη) Καραγιάννη γεννήθηκε το 1898 στο χωριό Λίμνη της Εύβοιας αλλά 
έζησε το μεγαλύτερο μέρος της ζωής της στην Αθήνα. Παντρεύτηκε τον 
φαρμακοποιό Γεώργιο Καραγιάννη, με τον οποίο απέκτησαν επτά παιδιά. 

Κατά την κατοχή, έγινε μέλος της αντίστασης, μετατρέποντας το σπίτι της σε 
αρχηγείο της οργάνωσης «Μπουμπουλίνα». Την οργάνωση δημιούργησε και 
χρηματοδότησε η ίδια, το 1941. Τον Οκτώβρη του 1941 συνελήφθη και μετά από 7 
μήνες απελευθερώθηκε. Στόχος της οργάνωσης ήταν η φυγάδευση Βρετανών 
στρατιωτών (είχε οργανώσει δίκτυο 150 στρατιωτών) στο Κάιρο αλλά και 
δολιοφθορές κατά του εχθρού. Η οργάνωση διώχθηκε ανηλεώς από την Διεύθυνση 
Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους, κάτι που στοίχισε την μεταπολεμική δικαστική 
καταδίκη των μελών της Ειδικής Ασφάλειας. 

Η Καραγιάννη δημιούργησε και δίκτυο κατασκοπείας το οποίο μεταξύ άλλων 
συγκέντρωσε πληροφορίες για την κίνηση των γερμανικών πλοίων, υπέκλεψε 
σχεδιαγράμματα αεροδρομίων, διοχέτευσε πληροφορίες για Έλληνες συνεργάτες 
των αρχών κατοχής.  

Τον καλοκαίρι του 1944, η Λέλα Καραγιάννη είχε γίνει και συνεργάτης του 
κατασκοπευτικού δικτύου του Απόλλωνα, οπότε και συνελήφθη μαζί με πέντε από 
τα παιδιά της και βασανίστηκε στα κρατητήρια της οδού Μέρλιν. Μεταφέρθηκε 
στο στρατόπεδο συγκέντρωσης Χαϊδαρίου και ύστερα από λίγο διάστημα 
εκτελέστηκε από τους Γερμανούς κατακτητές στο παρακείμενο άλσος 
Χαϊδαρίου μαζί με άλλους 59 αγωνιστές της Αντίστασης στη πλειοψηφία τους 
συνεργάτες της S.O.E , στις 8 Σεπτεμβρίου 1944, περίπου ένα μήνα πριν από την 
Απελευθέρωση.  

https://el.wikipedia.org/wiki/16_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1927
https://el.wikipedia.org/wiki/5_%CE%A3%CE%B5%CF%80%CF%84%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1944
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%80%CE%AC%CF%81%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%A0%CE%9F%CE%9D
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%8D%CF%81
https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/31_%CE%99%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%A3%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%BF_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%9A%CE%B1%CE%B9%CF%83%CE%B1%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%AE%CF%82&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AF%CE%BC%CE%BD%CE%B7_%CE%95%CF%85%CE%B2%CE%BF%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BC%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%BB%CE%AF%CE%BD%CE%B1_(%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE_%CE%BF%CF%81%CE%B3%CE%AC%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7)&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CF%85%CE%BD%CF%83%CE%B7_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%83%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82_%CF%84%CE%BF%CF%85_%CE%9A%CF%81%CE%AC%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1944
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%BA%CE%BF%CF%80%CE%B5%CF%85%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%84%CF%8D%CE%BF_%CE%91%CF%80%CF%8C%CE%BB%CE%BB%CF%89%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%81%CE%B1%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%AE%CF%81%CE%B9%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CF%8D_%CE%9C%CE%AD%CF%81%CE%BB%CE%B9%CE%BD&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%80%CE%B5%CE%B4%CE%BF_%CF%83%CF%85%CE%B3%CE%BA%CE%AD%CE%BD%CF%84%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%BB%CF%83%CE%BF%CF%82_%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CE%B4%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%87%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%AE%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%95%CE%B9%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%91%CF%80%CE%BF%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CF%8E%CE%BD
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Γυναίκες στην Αντίσταση: 

 Η Μαρία Κ. Δημάδη ήταν μια κυρία του σαλονιού,  φιλάνθρωπη και 
καλλιεργημένη. Γεννήθηκε στο Αγρίνιο και μικρό παιδί έπαιζε πιάνο, έμαθε ξένες 
γλώσσες, ζωγραφική, διάβαζε και έγραφε ποιήματα. Οι Γερμανοί στο Αγρίνιο 
ζητούσαν τότε διερμηνέα για το φρουραρχείο του Αγρινίου. Κομψή, 
ευπαρουσίαστη και γλωσσομαθής  είναι ο ιδανικός άνθρωπος που μπορεί να 
εργαστεί ως μεταφράστρια των Γερμανών.  Αποφασιστική και  ριψοκίνδυνη η 
Μαρία δέχεται και αναλαμβάνει τη θέση. Η Μαρία Δημάδη, πείθει τον διοικητή 
του Φρουραρχείου να γίνει έρανος για τους φτωχούς της περιοχής, 
συγκροτούνται επιτροπές  κι έτσι συγκεντρώνονται 50.000 οκάδες καλαμπόκι, 
στάρι, λάδι. Οι δέκα χιλιάδες μοιράζονται στους φτωχούς και οι υπόλοιπες 
40.000 στέλνονται στον ΕΛΑΣ. Η κυριότερη όμως προσφορά της Μαρίας Δημάδη 
ήταν οι πληροφορίες που μετέδωσε για  τις στρατιωτικές κινήσεις των 
κατακτητών στο Θέρμο, το Μακρυνόρος και το Καρπενήσι, όπου κατευθύνονται 
50.000 Γερμανοί από Αγρίνιο και Λαμία με στόχο την κυβέρνηση της Ελεύθερης 
Ελλάδας. Το Γενικό Στρατηγείο του ΕΛΑΣ ειδοποιημένο έγκαιρα, δίνει τη μάχη 
εκεί που θέλει και έτσι η μάχη κερδίζεται... 
 

  Μαρτυρία της Μαρίας Μπέικου (18χρονών έγινε αντάρτισσα) 
«Επί τρεις  μήνες κάναμε κάθε μέρα μάχη και τη νύχτα πορεία. Δεν ήξερες αν η 
επόμενη σφαίρα έφευγε για να βρει εσένα. Τυχαία έζησα… Ήμασταν γυμνοί, 
πεινασμένοι, ψωριασμένοι. Τις περισσότερες μάχες τις κάναμε για να βρούμε 
τροφή και παπούτσια. Ο επιμελητής Κώστας Πεντεδέκας αν έβρισκε μια χούφτα 
αλεύρι την έκρυβε σε μια βουνοπλαγιά. Ένα κουτσό μουλαράκι κουβαλούσε τα 
καζάνια. Όταν φτάναμε στο σημείο που ήταν κρυμμένο το αλεύρι βάζαμε μια 
χούφτα αλεύρι, μια χούφτα πλιγούρι, λίγο τραχανά– ρίχναμε νερό στο καζάνι 
και αυτό ήταν το συσσίτιο μας. Μ’ αυτά ζήσαμε. Και επιπλέον δεν ξέραμε αν θα 
ζήσουμε.»   

 
 
 Τιτίκα Παναγιωτίδου-Γκελντή  

Τιτίκα Παναγιωτίδου-Γκελντή ή αλλιώς Τίτο. Ήταν μια από τις 30 γυναίκες που 
καταταγήκαν στην 9η Μεραρχία του ΕΛΑΣ. Στο βιβλίο της  «Γνωριμία με τις 
αντάρτισσες», κάνει μια εκτενή αναφορά για τα γυναικεία στελέχη του 
απελευθερωτικού στρατού και τη ζωή τους στο αντάρτικο. Εκπαιδεύονταν στη 
θεωρία, στο σημάδι, στο λύσιμο και δέσιμο των όπλων με κλειστά ή ανοιχτά 
μάτια υπό την επίβλεψη ενός λοχία. Μετά από 4 μήνες υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και στρατιωτικής κατάρτισης, άρχιζαν έναν νέο γιγάντιο αγώνα. Η 
διμοιρία αποτελούνταν από 30 κοπέλες 16-24 χρονών. Συμμετείχαν ενεργά στην 
απελευθέρωση της πατρίδας.   

 
 (Τιτίκα Παναγιωτίδου-Γκελντή, «Γνωριμία με τις αντάρτισσες», 
Σύγχρονη Εποχή, Αθήνα, 1983) 
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Ερωτήσεις-Δραστηριότητες: 

1. Να αναζητήσετε τις βιογραφίες των τριών γυναικών (Αποστόλου, 

Κωνσταντοπούλου, Καραγιάννη). Να εντοπίσετε διαφορές και κοινά σημεία. 

Έπειτα να οργανώσετε ένα φανταστικό διάλογο μεταξύ τους, με θέμα τις 

επιθυμίες, τους στόχους και τους φόβους τους.  

2. Να αναζητήσετε στην ευρύτερη περιοχή σας μνημεία που έχουν ιδρυθεί 

αφιερωμένα σε γυναίκες αγωνίστριες της Αντίστασης. Να τα φωτογραφίσετε (αν 

είναι δυνατόν) ή να μελετήσετε φωτογραφίες τους και να συζητήσετε πάνω στην 

αναπαράσταση των ηρωίδων. Να συζητήσετε το θέμα του βανδαλισμού των 

μνημείων με αφορμή τον πρόσφατο αποκεφαλισμό της προτομής της Λέλας 

Καραγιάννη (Δημόσιες χρήσεις της ιστορίας).  

3. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο κι άλλες βιογραφίες γυναικών της 

Αντίστασης και να δημιουργήσετε σχετικό Λεύκωμα, έντυπο ή ψηφιακό. Ποια τα 

κοινά τους σημεία και ποιες οι διαφορές στα κίνητρα και στη δράση τους; 

4. Μόλις μάθατε για τον βανδαλισμό του γλυπτού της Λέλας Καραγιάννη. Είστε 

ένα από τα παιδιά της Κατοχής, τώρα υπέργηρος/η, τα οποία είχε περιθάλψει και 

προστατεύσει. Να γράψετε μια σύντομη επιστολή στην οποία θα εκφράζετε τις 

σκέψεις και τα συναισθήματά σας για το γεγονός. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΙΜΩΡΟΥΜΕΝΗ 

ΩΣ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΤΑΚΤΗΤΗ (collaboration horizontale) 

1. «Η ένταξη στις εαμικές αντιστασιακές οργανώσεις υπήρξε 
προφανώς αποτέλεσμα διαφορετικών κινήτρων και οδήγησε σε διαφορετικές 
ατομικές διαδρομές, πάντως σε κάθε περίπτωση έφερνε τις γυναίκες 
αντιμέτωπες με έναν έμφυλο κανόνα, ο οποίος καθόριζε τις αναμονές του 
κινήματος από την εμπλοκή τους και προδιέγραφε  ως ένα βαθμό τα περιθώρια 
δράσης τους» [...] Ιδιαίτερα διαφωτιστική μπορεί να αποδειχθεί η εξέταση των 
«καθηκόντων» που ανατίθενται στις γυναίκες μέσα από τα επίσημα 
αντιστασιακά κείμενα: απλώς αποτρεπτικά στην αρχή, καλούν τις γυναίκες να 
αποφύγουν κάθε επαφή, κυρίως ερωτική, με τους κατακτητές. Ταυτόχρονα, 
καθιστώντας τες συλλογικά υπεύθυνες για την έκλυτη συμπεριφορά κάποιων 
ομοφύλων τους, τους ζητούν να «στιγματίσουν» τόσο εκείνες που δεν δέχονται 
να συνετιστούν όσο και, «προπαντός» τις μανάδες που «παραδίνουν στα 
στρατεύματα κατοχής τις κόρες τους για ένα πιάτο κρέας με πιλάφι».  […] 
Περισσότερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν ασφαλώς οι - σε σημαντικό βαθμό 
αποσιωπημένες - τελετουργίες «φρονηματισμού» των γυναικών που 
«παρεκτράπηκαν»: απειλητικά σημειώματα στις ίδιες ή στις οικογένειές τους, 
δημοσιοποίηση του ονόματός τους στον εαμικό Τύπο, διαπόμπευση, κούρεμα 
και, σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτέλεση».  

 
Ψαρρά, Α. (2009). Πολιτικές διαδρομές των γυναικών στην εμπόλεμη 

Ελλάδα (1940-1950) στο Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.) Ιστορία της Ελλάδας του 20ου 
αιώνα, τ. Δ1. Αθήνα: Βιβλιόραμα, σ. 186 

 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ 
Η εμφάνιση των ανταρτών στον Αλμυρό και η στάση τους έκανε κατάπληξη και 
επέσυρε τον θαυμασμό του κόσμου. 
Μόλις μπήκαν εκάλεσαν τις γυναίκες που είχανε σχέσεις με τον 
κατακτητή και τις εχώρισαν σε δυο κατηγορίες: 
Στη μια κατηγορία έβαλαν εκείνες που πήγαιναν από ανάγκη με τους κατακτητές. 
Στην άλλη εκείνες που είχανε όλα τα καλά αλλά πήγαιναν γιατί είχαν 
αρρωστημένα μυαλά. Στις πρώτες είπανε ότι έπρεπε να βρούνε δουλιά και αν δεν 
βρίσκανε να προτιμήσουν να πεθάνουν από την πείνα παρά να πέφτουν στην 
αγκαλιά του κατακτητή. Τους υπέδειξαν δε να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο. Στις 
δεύτερες δεν βρήκανε ότι έχουνε κανένα ελαφρυντικό και τις εδίκασαν. Η ποινή 
ήταν γνωστή… Κούρεμα και δυο Π στα μάγουλα. Τις ανάγκασαν δε 
ορισμένες φορές την ημέρα να γυρίζουν μέσα στην πόλη ώστε να τις 
βλέπουν οι άλλες και να έχουν υπ΄ όψη τους τι τους περιμένει σε 
περίπτωση που θα θέλουν να τις μιμηθούν. 
Τέλος δίκασαν τους προδότες. Ανάλογα δε με τις πράξεις τους τους 
τιμώρησαν. 
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Ο τρόπος αυτός της ενέργειας των τμημάτων μας έδωσε να καταλάβει 
στον κόσμο πόσο σοβαρό και πολύμορφο είναι το έργο τους καθώς και 
πόσο υψηλά στέκονται ηθικώς. 
Φλάμπουρο, ΕΛΑΣ Θεσσαλίας, φ. 1, 20 Απριλίου 1943 

 
2. (Από το μυθιστόρημα του Παύλου Μάτεση παρατίθεται η 

συγκλονιστική σκηνή της διαπόμπευσης μιας φτωχής αγρότισσας, της Ασημίνας 
Μέσκαρη που για να καταφέρει να επιζήσει αυτή και τα τρία ανήλικα παιδιά της 
(ο άντρας της, εκδοροσφαγέας σκοτώθηκε στην Αλβανία), είχε ερωτικές σχέσεις 
με τους Ιταλούς. Αφηγείται η κόρη της, η Ρουμπίνη Μέσκαρη).  
 
«Τον πήγανε στο νεκροταφείο, εγώ δεν έλαβα μέρος γιατί εκείνη τη στιγμή ήρθε 
το φορτηγό να πάρουνε τη μητέρα μου. Η μητέρα μου δεν έφερε καμία αντίρρηση. 
Το Φανούλι μας ούτε που θυμάμαι που πήγε, εγώ θέλησα ν' ακολουθήσω πλην το 
όχημα έτρεχε, που να το προλάβω.  
 
Την είδα μετά από καμιά ώρα, στην κεντρική λεωφόρο, εκεί που γινόταν η 
κοσμική βόλτα, μέσα στο ξεσκέπαστο φορτηγό. Είχε πολύ ήλιο. Το φορτηγό 
ανοιχτό, και οι δοσίλογες όλες όρθιες, διψασμένες, να πιάνονται η μία από την 
άλλη, μην πέσουνε. Όμως φόβο να πέσουν δεν είχαν, το φορτηγό πήγαινε πολύ 
αργά, με βήμα σημειωτόν, για να ευχαριστηθεί όλος ό κόσμος τη διαπόμπευση. Τις 
είχανε όλες κουρεμένες, με ψαλίδα πού κουρεύουνε τα πρόβατα. Και η μητέρα μου 
ήταν κουρεμένη. Όρθια στο πίσω-πίσω μέρος, χωρίς να κρύβεται. 
 
Κοίταζε; δεν το ξέρω. 
 
Το φορτηγό πήγαινε πολύ αργά, είχε διαταγή ο οδηγός, αλλά ήταν και ο κόσμος 
πολύς, μπροστά από το όχημα, πίσω, στα πλάγια, και έτσι ο οδηγός προχώραγε 
αργά με προσοχή, μήπως χτυπήσει κανέναν πολίτη. Και γελώντας ανοιχτόκαρδα. 
Όλος ο κόσμος ήταν πολύ γελαστός, τα παράθυρα γεμάτα κόσμο, από τα καφενεία 
βγήκαν οι κύριοι και χάζευαν το φορτηγό. Οι περισσότεροι κρατούσαν κέρατα από 
τραγιά, πατσές γεμάτες αλλά ανοιγμένες, όλα δωρεάν από τα δημοτικά σφαγεία, 
και άλλοι κρατούσαν και κουδούνες ή τροκάνια για τραγιά, που τα βρήκαν! 
Μερικοί κρατούσαν σημαίες και τις κούναγαν πατριωτικά.  
 
Σήκωναν τα κέρατα ψηλά και χόρευαν επί τόπου, άλλοι τα κρεμούσαν σαν τάμα 
στα πλαϊνά του φορτηγού και άλλοι βάραγαν το φορτηγό με τις ανοιγμένες 
πατσές. Δηλαδή τις κουρεμένες ήθελαν να βαρέσουν, αλλά δεν τις πετύχαιναν, 
μοναχά τις πιτσίλιζαν οι πράσινες ακαθαρσίες, πιτσίλιζαν και μερικούς τίμιους 
από τους γύρω, αυτοί όμως δεν θίγονταν μέσα στη γενική ευθυμία της 
Απελευθερώσεως, όλο χόρευαν. 
 
Και μένα μου πασάλειψε τα χέρια ένας, ήμουνα κρεμασμένη σαν τσαμπί από το 
φορτηγό, όμως μόλις με βάρεσε η δεύτερη πατσά έπεσα και ακολουθούσα 
τρέχοντας, ώσπου ξαναβρέθηκα πίσω από το φορτηγό, η μάνα μου τώρα άκρη - 
άκρη, λες και ήθελε να κατέβει, πασαλειμμένη με τις πατσές, σκαρφάλωσε ένας 
και της πέρασε στο λαιμό δύο κέρατα δεμένα με άντερα, και ένα τροκάνι, και όλοι 
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τότε χειροκρότησαν γύρω, εγώ όλο να τρέχω περίπου σημειωτόν.  
 
Αυτό βάστηξε από τις δέκα το πρωί μέχρι το βραδάκι στις έξι, περάσαμε όλους 
τους δρόμους, κεντρικούς και απόκεντρους, εγώ δεν έφευγα. Και πολλοί 
κρατούσαν άδεια τενεκεδάκια και τα χτύπαγαν με πέτρες. Χτυπούσαν και οι 
καμπάνες. Όχι της Αγίας Κυριακής, ο παπα-Ντίνος αρνήθηκε, είχε κλειδώσει την 
εκκλησία. 
 
Απογευματάκι περάσαμε και από το ζαχαροπλαστείον «Η Βενετία», εκεί έτρωγαν 
πάστες και λουκουμάδες προπολεμικώς οι καλές οικογένειες των Επάλξεων. Επί 
Κατοχής βέβαια σέρβιρε μόνο μουσταλευριά, πολύ αραιωμένη, σε μικρά πιατάκια. 
Και ευτυχώς που έπεσα μπροστά στο ζαχαροπλαστείον «Η Βενετία», διότι 
καθόταν σε τραπεζάκι με παρέα ή κυρία Μανώλαρου και φώναξε μην το 
ποδοπατήσετε το παιδί Γκαρσόν! Και όταν συνήρθα ένα γκαρσόνι με κατάβρεχε 
με μία κανατά. Η κυρία Μανώλαρου είχε όνομα κύρους.  
Και μου λέει πήγαινε σπίτι σας εσύ παιδί μου, τι γυρεύεις εδώ, πήγαινε σπίτι σας, 
δεν κάνει να τα βλέπεις αυτά, θα τα θυμάσαι όλη σου τη ζωή, γύρνα σπίτι σας και 
μη στενοχωριέσαι πολύ, μιά μέρα είναι αυτή, θα περάσει, το βράδυ θα τις 
αφήσουν...» 
 
Και αυτό με ανακούφισε.[…]  
 
Και έτσι, όταν σταμάτησε το φορτηγό να την παραλάβει για τη διαπόμπευση, η 
μάνα μου ανέβηκε στο φορτηγό σχεδόν με προθυμία, και ούτε σκέφτηκε πως την 
αδικούσαν με αυτή την τιμωρία που της έβαλαν. 
Κι εγώ πήρα την κανάτα με το νερό απ' το γκαρσόνι κι έτρεξα και πρόλαβα ξανά 
το φορτηγό και σκαρφάλωσα και πότισα τη μάνα μου, όλη μέρα κάτω από τον 
ήλιο και κουρεμένη, μη μου πάθει και τίποτα, έλεγα. Και μετά ό ήλιος έγινε πολύς, 
παρόλο που έπιανε πλέον απόγευμα, γινόταν ο ήλιος πολύς και δεν θυμάμαι άλλα 
από τη διαπόμπευση [….]. 
 
 
Τότε ένας τίμιος που κρατούσε και μια σημαία, καβάλησε διχάλα στο φορτηγό και 
άρχισε να σπάει κλούβια αυγά πάνω στα κεφάλια καθεμιανής από τις 
διαπομπευόμενες, και ο κόσμος από γύρω τον χειροκροτούσε, είχαν και πολύ 
καιρό να δουν κινηματογράφο ή περιοδεύοντα θίασο και διασκέδαζαν, 
φιλοθεάμονες. Ο τίμιος υποκλινόταν, σαν κονφερανσιέ στο κοινό του, ή σαν 
δήμαρχος, κάθε πού έσπαγε έναν κλουβίτη στο κεφάλι κάθε κουρεμένης. Ρε συ, 
από κλώσα τα βούτηξες; του φώναξε κάποιος που τον καμάρωνε, και το κοινό 
γέλασε πιο δυνατά και γενικώς επικρατούσε το κέφι για την απελευθέρωση μας 
και ένας φώναξε ζήτω. 
 
Η νεαρή Μέσκαρη Ρουμπίνη έτρεχε, σχεδόν κολλημένη στο πίσω μέρος του 
καμιονιού, τώρα το αμάξι είχε λιγάκι ανοίξει ταχύτητα, καί αποπάνω της όρθια 
στητή η μητέρα της.  
 
Η Ρουμπίνη κρατούσε υψωμένη την κανάτα να τη φτάσει να πιει η μητέρα της. 
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Τότε η μητέρα της έλαβε την κανάτα, άλλα δεν ήπιε μόνο ένιβε το πρόσωπό της 
και τον γιακά της νοικοκυρεμένα να τα παστρέψει από τις ακαθαρσίες και τη 
στάχτη. Τότε ο τίμιος της άρπαξε την κανάτα κι έχυσε το υπόλοιπο νερό 
καταπάνω στον κόσμο γύρω, ό κόσμος γέλασε βουερά και φώναζαν ζήτω ζήτω, οι 
καμπάνες να χτυπάνε, ο τίμιος είχε φτάσει τώρα δίπλα στη μητέρα της Ρουμπίνης 
Μέσκαρη και της έσπασε τον κλουβίτη στο κεφάλι και τα ζουμιά έτρεξαν στον 
σβέρκο της και ο κόσμος σπάραξε από γέλιο και τότε η νεαρή Μέσκαρη Ρουμπίνη 
γαντζώθηκε στο φορτηγό και μάλιστα σκαρφάλωσε λίγο. Τότε ο τίμιος με τη 
σημαία σαλτάρισε από τα πλάγια και κατέβηκε από το φορτηγό και το πλήθος τον 
επιδοκίμασε με εύθυμα χειροκροτήματα. Τότε η Μέσκαρη Ρουμπίνη έπαθε μια 
ελευθερία. Άρχισε να χειροκροτάει επίσημα και μετά ανακοίνωσε αυστηρά στο 
πλήθος Ζήτω η Μητέρα μου η ΜέσκαρηΑσημίνα, Ζήτω η Μητέρα μου η Ασημίνα. 
Και το πλήθος χειροκροτούσε με σπαραχτικά γέλια, ήτανε σαν  
παράσταση από θίασο βαριετέ. Η Μέσκαρη Ρουμπίνη δεν έκλαιγε μόνο έβγαζε 
αφρούς από τα μάτια της. 
 
Και μονάχα τότε ύψωσε φωνές η μητέρα της Ρουμπίνης Μέσκαρη, αλλά μονάχα 
φωνή, ήχο δηλαδή.  
 
Και κάποιος πολίτης της πέταξε από κάτω μία βρεγμένη πατσαβούρα βουτηγμένη 
με στάχτες και την πέτυχε στα μάτια. Και η Μέσκαρη Ρουμπίνη γαντζωμένη στο 
πίσω μέρος του φορτηγού γύρισε προς το κοινό κάτι να τους ανακοινώσει όμως 
δεν μπορούσε να μιλήσει και έτσι άρχισε να γαυγίζει σαν σκύλος σερνικός 
αδικημένος.  
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 Robert Cappa. Chartres, France 

http://www.kathimerini.gr/367391/article/epikairothta/ellada/oi-nyfes-kai-ta-

paidia-ths-vermaxt-dihgoyntai 

 

                 Η διαπόμπευση των γυναικών που κατηγορήθηκαν για σχέσεις με τους 

κατακτητές. Οι παραπάνω φωτογραφίες αφορούν στην τιμωρία Γαλλίδων που 

διαπομπεύθηκαν και τιμωρήθηκαν από τους συμπολίτες τους.  

http://www.kathimerini.gr/367391/article/epikairothta/ellada/oi-nyfes-kai-ta-paidia-ths-vermaxt-dihgoyntai
http://www.kathimerini.gr/367391/article/epikairothta/ellada/oi-nyfes-kai-ta-paidia-ths-vermaxt-dihgoyntai
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Σημείωση:«Η Απελευθέρωση του Παρισιού ήταν μια από τις ενδοξότερες 

στιγμές της γαλλικής Αντίστασης. Μετά την απελευθέρωση και την παράδοση 

των γερμανικών στρατιωτικών κατοχικών δυνάμεων (1944), οι Γάλλοι 

γιόρτασαν την ελευθερία τους. 

 Όμως ταυτόχρονα οι Γάλλοι θέλησαν να αποδώσουν δικαιοσύνη, τιμωρώντας 

όλες τις γυναίκες που είχαν συνάψει σχέση με Γερμανούς στρατιώτες κατά την 

περίοδο της κατοχής («femme tondue»).  Η τιμωρία περιελάμβανε κούρεμα με 

την ψιλή, δημόσια διαπόμπευση, ξυλοδαρμό και μπογιάτισμα προσώπου. 

Δυστυχώς, όπως συμβαίνει συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, εκτός από τις 

γυναίκες που όντως είχαν σχέση με Γερμανούς, κατηγορήθηκαν και πλήθος 

άλλων γυναικών που ήταν θύματα κουτσομπολιών και ανυπόστατων φημών». 

https://www.youtube.com/watch?v=IIlUswIqLNM 

 

Η ΤΙΜΗ ΕΝΟΣ ΨΩΜΙΟΥ ~ THE PRICE OF BREAD, Του Φ. Δημητριάδη.  

4. «Τελευταίο μήνυμα που πήρε η μάνα μου από τον πατέρα μου ήταν από τα 

κρατητήρια του Πειραματικού Γυμνασίου στο Κολωνάκι, όπου οι Ες-Ες 

φυλάκιζαν όσους Γερμανούς στρατιώτες είχαν κάνει οικογένεια με Ελληνίδες. 

Κατά την οπισθοχώρηση, όταν οι Γερμανοί άδειαζαν το κτίριο κι εγκατέλειπαν 

την Αθήνα, νέοι επονίτες είχαν ανέβει στο καμπαναριό του Αγίου Διονύση του 

Αρεοπαγίτη και πυροβολούσαν. Μεταξύ τους και ο Νίκος Κούνδουρος, ο οποίος, 

πολλά χρόνια μετά, στη συναυλία της Μεταπολίτευσης, μου αφηγήθηκε πως στα 

κρατητήρια βρήκαν τα πτώματα πολλών Γερμανών αξιωματικών που οι δικοί 

τους άφησαν πίσω, αποχωρώντας ηττημένοι. [...]Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε 

όλοι ότι χειρότερο πράγμα στη ζωή του ανθρώπου δεν υπάρχει από τον πόλεμο! 

javascript:openplayer(2063);
https://www.youtube.com/watch?v=IIlUswIqLNM
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Εμείς ήμασταν παιδιά πολέμου, δαχτυλοδεικτούμενα, σαν τα σημερινά παιδιά 

των φαναριών [...] Πάω πάλι πίσω και θυμάμαι τον Αντενάουερ που είχε έρθει 

στη Σαντορίνη με αφορμή τις γερμανικές ανασκαφές στην αρχαία Θήρα. 

Έντυσαν με τα καλά μας εμένα και την αδερφή μου, μας έδωσαν κι από μια 

τεράστια ανθοδέσμη να του προσφέρουμε κι όταν αυτός μας χάιδεψε το κεφάλι, 

του είπε ο δάσκαλος του χωριού: «Να οι γόνοι σας που έμειναν πίσω». Κουβέντα 

δεν είπε ο Γερμανός!» 

«Ένα παιδί του πολέμου που καλείται να μεγαλώσει σε μία κατασπαραγμένη 
χώρα, όπου όλοι γύρω πενθούν, δυστυχούν από φτώχεια, με όλους τους 
θεσμούς  να υπολειτουργούν και τους αξιακούς κώδικες να έχουν σχεδόν 
καταρρεύσει, αν καταφέρει και σταθεί στα πόδια του είναι γιατί, μάλλον, έχει 
άγιο. 
Μεγάλωσα με τον ψυχισμό του πρόσφυγα, ταυτίστηκα με το περιβάλλον των 
προσφύγων της Μικράς Ασίας ζώντας στενά μαζί τους, αγωνίστηκα σε όλη 
μου την ζωή  να διεκδικώ ως  πατρίδα την πατρίδα μου. 
Είμαι ευτυχισμένη και σίγουρη ότι το κατάφερα με βοηθό το θείο δώρο της 
φωνής μου. Στα είκοσι μου χρόνια ζήτησα και πήρα με δικαστική απόφαση το 
επίθετο του πατέρα μου για να τον τιμήσω ως δημοκράτη Γερμανό, μέσα στην 
δίνη του πολέμου. 
Το όνομά μου ταυτίστηκε και αγαπήθηκε ως ελληνικό όνομα και όταν μιλάνε για 
την τραγουδίστρια Μαρίζα Κωχ - ή όταν αναζητήσεις το σχετικό λήμμα στο 
WIKIPEDIA- μιλάνε για Ελληνίδα τραγουδίστρια. Αυτό δεν το κατάφερα μόνη 
μου. Η αγάπη μου και  η επιμονή μου στο παραδοσιακό τραγούδι ήταν μέρος του 
αγώνα μου. Η σοφία και το ένστικτο του λαού μας ήταν άλλη μια μεγάλη δύναμη 
που λειτούργησε υπέρ μου. Η στάση ζωής μου και η στάση μου απέναντι στην 
τέχνη μου έκαναν το θαύμα τους. Παρούσα στους αγώνες του τόπου μας, 
εδραίωσα αμετάκλητα την ευθύτητα στο βλέμμα. Όταν μπαίνω σε σπίτια 
ανθρώπων που έχασαν δικούς τους ανθρώπους στον πόλεμο, χωρίς λόγια 
αυθόρμητα αγκαλιαζόμαστε. 
Είμαι από τους ανθρώπους που φωνάζω μέσα μου «Όχι πια πόλεμος». Γνωρίζω 
πιο καλά από τον καθένα ότι τα πιο τραγικά θύματα του πολέμου, είναι τα 
παιδιά που αφήνει πίσω του. Έχω ταυτιστεί με την ποίηση του Γιώργου 
Σαραντάρη και μελοποίησα ποιήματά του. Είναι ο τελευταίος μου δίσκος  «Πάνω 
στη θάλασσα εγώ τραγουδώ». 
 

(Συνέντευξη Μαρίζας Κώχ:  

http://news247.gr/eidiseis/weekend-edition/mariza-kwx-agwnisthka-na-

diekdikw-ws-patrida-thn-patrida-moy.3104175.html ) 

 

 

 

 

http://news247.gr/eidiseis/weekend-edition/mariza-kwx-agwnisthka-na-diekdikw-ws-patrida-thn-patrida-moy.3104175.html
http://news247.gr/eidiseis/weekend-edition/mariza-kwx-agwnisthka-na-diekdikw-ws-patrida-thn-patrida-moy.3104175.html
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Ερωτήσεις-Δραστηριότητες 

1. Να περιγράψετε τη μορφή της τιμωρίας των γυναικών με βάση τη 
φωτογραφική τεκμηρίωση. Ποιες σκέψεις και συναισθήματα σας 
προκαλούν οι παραπάνω φωτογραφίες;  

2. Να μελετήσετε και να αναλύσετε τη φωτογραφία του Robert Cappa  με 
το μωρό που κρατάει στα χέρια της η διαπομπευόμενη γυναίκα (Roland 
Barthes: Punctum –Studium). Ποιες σκέψεις κάνετε; Nα γράψετε ένα 
μονόλογο με τις σκέψεις σας. 

3. Δείτε τώρα το σκίτσο του σκιτσογράφου της Κατοχής Φ. Δημητριάδη. Τι 
παρατηρείτε και πώς συνδυάζετε τον τίτλο με την εικόνα; Ποιες σκέψεις 
κάνετε για τα εμπλεκόμενα πρόσωπα;  Μπορείτε να το συσχετίσετε  με  
τις παραπάνω φωτογραφίες; Συζητήστε το στην τάξη.  

4. Να διαβάσετε το απόσπασμα με τη σκηνή της διαπόμπευσης της Ραραού 
από τη «Μητέρα του Σκύλου» του Παύλου Μάτεσι. Να βρείτε τις 
αναλογίες με τις προσωπικές ιστορίες που αφηγούνται οι παραπάνω 
φωτογραφίες (Σύνδεση με Λογοτεχνία ) 

5. Διάδρομος της συνείδησης: Στη γειτονιά σας (ζείτε στην περίοδο της 
κατοχής)  ζει μια νέα γυναίκα με τρία παιδιά. Η πείνα και ο κίνδυνος 
αφανισμού αποτελούν βασανιστική πραγματικότητα. Μετά την 
απελευθέρωση, η γυναίκα αυτή κατηγορείται για συνεργασία με τον 
κατακτητή. Χωριστείτε σε δυο ομάδες: η μία θα επιχειρηματολογεί υπέρ 
της παραδειγματικής τιμωρίας της και η άλλη υπέρ της σιωπής και 
άφεσης. Βαδίζετε αργά ανάμεσα στις ομάδες οι οποίες αναπτύσσονται 
κατά παράταξη και όταν φτάσετε στο τέρμα του διαδρόμου θα 
καταλήξετε σε μια απόφαση την οποία πρέπει να παρουσιάσετε και να 
αιτιολογήσετε.    

6. Να διαβάσετε τη συνέντευξη της Μαρίζας Κωχ που είναι καρπός σχέσης 
Ελληνίδας με Γερμανό στρατιώτη της κατοχής:    
«Μαρίζα Κωχ: Αγωνίστηκα να διεκδικώ ως πατρίδα, την πατρίδα μου»  

http://www.lifo.gr/guide/cultureblogs/musicblog/40620  
 
Ερωτήσεις: 
 Πως ένιωθε η Μ. Κωχ ως παιδί και γιατί;  
 Πως την αντιμετώπισε το περιβάλλον της μετά τον πόλεμο; Τι έκανε η 

ίδια για να υπερασπιστεί την ταυτότητά της; 
 Πως ερμηνεύετε τη φράση της: «Αγωνίστηκα να διεκδικώ ως πατρίδα, την 

πατρίδα μου»; 

  

 

 

 
 

http://www.lifo.gr/guide/cultureblogs/musicblog/40620

