
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Όσα ζήσαμε….»:                                                                                                                                             
Η Καθημερινή Ζωή στον 
Πόλεμο και στην Κατοχή  

1940-1944                                                                 
Σεμινάρια Εκπαιδευτικών                                       

Η Αθήνα Ελεύθερη                    
Οκτώβρης 2017 

Σχέδιο Βιωματικού 
Εργαστηρίου                               

της Ιωάννας Δεκατρή 



2 
 

«Όσα ζήσαμε….»:                                                                                                                                             
Η Καθημερινή Ζωή στον Πόλεμο και στην Κατοχή  1940-1944                                                                                                           
Σχέδιο Βιωματικού Εργαστηρίου της Ιωάννας Δεκατρή 

 

 

 

1. ΑΘΗΝΑ 1 Μέρες Πολέμου: Πολεμική Προετοιμασία  στα μετόπισθεν 
(ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ) 

ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

2. ΑΘΗΝΑ 2  Μέρες Πολέμου: Επιβίωση (ΓΕΩΠΟΝΟΙ) 
3. ΑΘΗΝΑ  3 Μέρες Πολέμου: Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

(ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) 
4. ΑΘΗΝΑ  4 Μέρες Κατοχής:  Μετακινήσεις-Μέσα Μεταφοράς 

(ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ) 
5. ΑΘΗΝΑ  5 Μέρες Κατοχής: Διασκἐ δαση - Ψυχαγωγία (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ) 
6. ΑΘΗΝΑ 6  Μέρες Κατοχής: Τα Παιδιά Αντιστέκονται στις Πόλεις (ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ)  
7. ΑΘΗΝΑ Μέρες Κατοχής Επίλογος (ΚΟΙΝΟ-ΕΠΙΛΟΓΟΣ ) 

 

 

 
 

ΑΘΗΝΑ  

η Καθημερινή Ζωή 
στον Πόλεμο και 

στην Κατοχή  

1940-1944  

Πολεμική Προετοιμασία  
στα μετόπισθεν 

ΑΘΗΝΑ  
1. Επιβίωση  

2. Προστασία Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς   

   

 

Κατοχή 

Τα παιδιά 
αντιστέκονται  

  

Κατοχή στην ΑΘΗΝΑ  

1. Μετακινήσεις-
Μέσα Μεταφοράς  

2. 
Διασκἐδαση/Μαύρη 

Αγορά  

Ψυχαγωγία  
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Εικόνα 1: Η Καθημερινή Ζωή αλλάζει…. 
Αφόρμηση 

με την Έναρξη του Πολέμου 
28 Οκτωβρίου 1940 

Με ποιους τρόπους; ……………………………………………………………………. 

 
 

               Όμως τα σύννεφα προϋπήρχαν…… 
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ΟΜΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 1 
ΜΕΡΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ: 

Η Καθημερινή Ζωή στα Μετόπισθεν (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ)  

ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ!!! 

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΕΣ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ-  ΠΑΡΑΘΕΜΑΤΑ 

 

Φ.1 Αθηνα. Δασκαλες Εκπαιδευονται στη Χρηση Αντιασφυξιογονων Μασκων 
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Φ.2. Αντιαεροπορικό όρυγμα. Αθήνα, 1940, Βούλα Θεοχάρη- Παπαϊωάννου  

1.  Βομβαρδισμοί και καταφύγια 
«Όταν σήμαινε συναγερμός, χαιρόμασταν! Στη δικιά μας πολυκατοικία δεν είχε 
χώρο για καταφύγιο. Στην απέναντι όμως που έμεναν τα ξαδέλφια μας είχαν 
μετατρέψει μια μεγάλη αποθήκη στο υπόγειο σε καταφύγιο. Δηλαδή είχαν βάλει 
σακιά με άμμο γύρω γύρω κι αυτό ήτανε. Η μαμά κι ο μπαμπάς δεν το κουνούσαν 
από το κρεβάτι τους, υποχρέωναν όμως εμάς να πάμε. Τρέχαμε με πολλή χαρά! 
Φορούσαμε πάνω  από τις πιτζάμες κάτι κόκκινες ρόμπες από μαλακιά ζεστή 
φανέλα που μας είχαν ράψει λίγο πριν κηρυχτεί ο πόλεμος. Εκτός από τα ξαδέλφια 
μας, το καταφύγιο γέμιζε παιδιά. Σχεδόν κανένας μεγάλος δεν ερχότανε, μόνο δυο 
γιαγιάδες τυλιγμένες σε κουβέρτες που σχδόν μισοκοιμόντανε.  Κάποιος μπαμπάς 
είχε κρεμάσει ψηλά δυο λάμπες πετρελαίου  […]Ήτανε μισοσκότεινα, μα τι μας 
ένοιαζε;Παίζαμε ένα σωρό παιχνίδια. […]Που αλλού να συναντήσει η Λενούλα τον 
Ιωακείμ, […]Και τώρα μπορούσαν να κάθονται δίπλα δίπλα, να κρατιούνται από το 
χέρι και να του λέει ποιήματα. […]Μα να που εκείνο το βράδυ ακούσαμε βόμβες να 
πέφτουν κάπου μακριά. […]Βομβάρδισαν τον Πειραιά. Φαίνεται έχει και θύματα. 
Μας κόπηκε το κέφι για το καταφύγιο. Δεν είχε γούστο πια αφού αλλού 
σκοτώνονταν».  

[Άλκη Ζέη, Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο, εκδ. Μεταίχμιο, Αθήνα, 2013, σ. 179-
180.]  
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Προπαγάνδα –ΕΟΝ  
«Το ιταλικό τελεσίγραφο σήμανε την έναρξη του πολέμου (επιστράτευση, 
προετοιμασία του πληθυσμού και σχετικές οδηγίες, κατασκοπεία, στρατιωτικές 
επιχειρήσεις). Παράλληλα, λαμβάνεται μεταξύ άλλων μέριμνα για την  προστασία 
της εθνικής πολιτιστικής κληρονομιάς και των αρχαιολογικών θησαυρών της 
χώρας».  

 

φ.3.  
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Πόλεμος – προπαγάνδα ΕΟΝ κατά της κατασκοπίας 

φ.4. 
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φ.5. 

Δραστηριότητες ΑΘΗΝΑ 1 (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ)  
Αφού παρατηρήσετε τις παραπάνω φωτογραφίες, να συζητήσετε τα παρακάτω 
θέματα:  

1. Είστε Δημοσιογράφοι και πρέπει να μεταφέρετε το σφυγμό της Αθήνας  στις 
παραμονές και με την έναρξη του Πολέμου  στο ραδιόφωνο του BBC – 
Ελληνική Υπηρεσία.  Περιγράψτε: Ποιες προετοιμασίες έκαναν στην Αθήνα 
πριν και κατά τη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου; Με ποιους τρόπους 
προσπαθούσαν να προστατευθούν οι άνθρωποι από τις πιθανές ή 
πραγματικές συνέπειες του; 

2. Περιγράψτε την καθημερινότητα στην πόλη μετά την έναρξη του Πολέμου 
σε μονόστηλο στην εφημερίδα  του σχολείου σας.  

3. Μοιράστε ρόλους στις σχετικές φωτογραφίες  Φ1, Φ2 και αφού λάβετε 
υπόψη τη λογοτεχνική αφήγηση της Α.Ζέη. Συζητήστε μεταξύ σας για όσα 
συμβαίνουν. Ποια είναι τα συναισθήματά σας;  

4. Είστε μαθητές στην τάξη όπου δίνονται οδηγίες αεράμυνας και αποφυγής 
των δηλητηριωδών αερίων από τις δασκάλες. Γράψτε τις εντυπώσεις και τις 
σκέψεις σας στο ημερολόγιό σας . (Εικόνα Φ1.  
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5. Αν συνέβαινε σήμερα κάτι αντίστοιχο, πως θα αντιδρούσατε; Ποιες θα ήταν 
οι πρώτες σας κινήσεις; Αν χρειαζόταν να εγκαταλείψετε το σπίτι σας, π.χ. 
λόγω επίταξης από τις κατοχικές δυνάμεις, τι θα παίρνατε μαζί σας;  Γράψτε 
σε post-it  «τα απαραίτητα είδη»  που βάζατε σε   ένα 
«μπαούλο/σεντούκι/μπόγο  ή σε  ένα  «κουτί  της μνήμης» (παπουτσιών με 
φωτογραφίες ή  εικαστική απεικόνιση των αναμνήσεων που θα θέλατε να 
κρατήσετε…) 

6.  Γράψτε και δραματοποιήστε έναν δικό σας διάλογο με θέμα την 
μυστικότητα  που  επέβαλλε η αντιστασιακή δράση.  

7. Tι ήταν η ΕΟΝ*; Πού αποσκοπούσαν οι ανωτέρω προτροπές; Να συζητήσετε 
το θέμα της κατασκοπείας (βλ.ταινίες – λογοτεχνία) 

8. Δημιουργήστε μια αφίσα που θα καλούσατε τον κόσμο της Αθήνας να μη 
λυγίσει και να αντισταθεί στους επερχόμενους κατακτητές… 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας (ΕΟΝ ή Ε.Ο.Ν.) ήταν 

κυβερνητική οργάνωση νέων που ιδρύθηκε από το καθεστώς 
του Ιωάννη Μεταξάτο 1936 και διαλύθηκε τον Απρίλιο του 1941, 
τρεις μήνες μετά το θάνατό του, με την κατάρρευση του μετώπου 
από τη Γερμανική εισβολή. 

Σκοπός της οργάνωσης αναφέρεται: για την «επωφελή διάθεσιν 
του ελευθέρου από της εργασίας χρόνου των νέων, προς 
προαγωγήν της σωματικής και ψυχικής καταστάσεως αυτών, 
ανάπτυξιν του εθνικού φρονήματος και της πίστεως προς την 
θρησκείαν, δημιουργίαν πνεύματος συνεργασίας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης...». 

Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε ως σκοπό του μέσα από την οργάνωση 
αυτή να διαμορφώσει τους νέους σε «πατριώτες», δηλαδή κυρίως 
υποστηρικτές του καθεστώτος. https://el.wikipedia.org  

 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82�
https://el.wikipedia.org/wiki/1936�
https://el.wikipedia.org/wiki/1941�
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ΟΜΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 2  Επιβίωση (ΓΕΩΠΟΝΟΙ)  
Οι λαχανόκηποι της επιβίωσης και της νίκης  (victory gardens) 

Αστική αυτάρκεια σε καιρούς πολέμου και…κρίσης. 
«Καλλιεργήσατε πάντα πόδα  διαθεσίμου εδάφους» 

Τεκμήρια- Παραθέματα:  
1. Γεωργική Επιστράτευση 

«Εφιστώμεν την ιδιαιτέραν υμών προσοχήν εις το σάλπισμα της Γεωργικής 
Επιστρατεύσεως, το οποίον ο Αρχηγός της Κυβερνήσεως κ. Ι. Μεταξάς απηύθυνε 
προς τους Έλληνας άπαντας, καλών αυτούς να καλλιεργήσουν πάντα πόδα 
διαθεσίμου εδάφους. Υφ’ ας δεινάς περιστάσεις ευρίσκεται σήμερον ο 
πολιτισμένος κόσμος, θα ήτο εγκληματική η εις το σημείον τούτο και ελαχίστη έστω 
αδιαφορία, διότι θα υστέρει την πατρίδα των μέσων να διέλθη αλώβητος από 
κινδύνους τους οποίους συνεπάγεται η εμπόλεμος κατάστασις εις το ζήτημα της 
διατροφής του πληθυσμού εξηρτημένης από το εισαγωγικόν εμπόριον και θα 
εδημιούργει συνεπείας εχούσας απήχησιν εξ υποσιτισμού εις σειράν μελλοντικών 
γενεών, ως τούτο παρετηρήθη κατά τον μέγαν πόλεμον 1914-1918.  

Όθεν, παρακαλούμεν υμάς όπως μεριμνήσετε ανυπερθέτως και καλλιεργηθεί 
γεωργικώς πας χώρος ον διαθέτετε, αναφέρατε δε εις ημάς εν καιρώ την εκτέλεσιν 
της παρούσης, ην και προσωπικώς θέλομεν παρακολουθήσει».       (Μ. Πετράκη, Ο 
άγνωστος πόλεμος..., σ. 76).   
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φ.1  
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φ.2  
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φ.3  
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Φ.4  Αντίστοιχες  Αφίσες  από  τις  Συμμαχικές Δυνάμεις (Η.Π.Α.  και Μ.Βρετανία) 

  

                              

 

Victory Gardens.  A victory garden in a bomb crater in London during WWII.   . Where 
the Nazi's sowed death, a Londoner and his wife have sown life-giving vegetables in 
a London... - NARA - 196480.tif 
https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._National_Archives_and_Records_Administration  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/U.S._National_Archives_and_Records_Administration�
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Δραστηριότητες Ομάδας ΑΘΗΝΑ 2 ΓΕΩΠΟΝΟΙ  

Αφού μελετήσετε την πηγή 1 και τις  σχετικές εικόνες, να απαντήσετε  στις  
ερωτήσεις:   

• Που αποσκοπούσε η προτροπή σε κάθε νοικοκυριό να φροντίσει για τη 
διατροφή του με δημιουργία οικιακών λαχανόκηπων και  εγκατάσταση 
οικόσιτων ζώων, όπως οι κότες, στην αυλή ;   

• Νομίζετε ότι θα ήταν αποτελεσματικό; 
• Παρατηρείστε τις αντίστοιχες Αφίσες και τη φωτογραφία των Συμμάχων. 

Διακρίνετε  κάποια διαφορά στην οπτική και τη στόχευση της  Αγγλίας και 
των Η.Π.Α.; 

• Γράψτε ένα γράμμα στο φίλο σας/στη φίλη σας στο Λονδίνο, όπου του/της 
περιγράφετε με χιουμοριστικό τρόπο,  την εγκατάσταση κοτετσιού στο 
σπίτι σας.   

• Γράψτε και δραματοποιείστε έναν δικό σας διάλογο με θέμα τις ανάγκες  
που  επέβαλλε η πόλεμος .  

• Δημιουργήστε μιαν αφίσα με την οποία θα προτρέπετε τον πληθυσμό να 
φυτέψει λαχανόκηπους και να εγκαταστήσει κότες στην αυλή του…  
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ΟΜΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 3 :  
Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ) 
 

ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ…:  ΑΠΟΣΤΟΛΗ: «ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ»   

(Αρχαιολόγοι ) 

ΤΕΚΜΗΡΙΑ- ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ  

1. Η προστασία και φύλαξη των πολιτιστικών θησαυρών 

«Στις 28 Οκτωβρίου ξεκίνησε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία μια γιγαντιαία 
προσπάθεια φύλαξης των ελληνικών θησαυρών. Με προφορική εντολή άρχισε 
αμέσως η διαδικασία συσκευασίας και φύλαξης των νομισμάτων του Νομισματικού 
Μουσείου. [...] Μέχρι τις 10 Νοεμβρίου ολοκληρώθηκε ο εγκιβωτισμός των 
εκθεμάτων σε 60 κιβώτια που παραδόθηκαν στο θησαυροφυλάκιο της Τραπέζης 
Ελλάδος. 

Στις 28 Οκτωβρίου το Βυζαντινό Μουσείο, που είχε ήδη προετοιμαστεί για τη 
φύλαξη των πολυτιμότερων αντικειμένων της συλλογής του συσκεύασε ένα μέρος 
τους σε πέντε κιβώτια και τα μετέφερε στο θησαυροφυλάκιο της Τ. της Ε., ενώ τα 
λοιπά αντικείμενα φυλάχθηκαν σε ορύγματα στην αυλή του μουσείου. [...] Στις 11 
Νοεμβρίου δίνονται από τη Διεύθυνση Αρχαιολογίας του Υπουργείου Παιδείας 
λεπτομερείς οδηγίες για την προστασία των διαφόρων μουσείων από τους 
εναέριους κινδύνους και σχηματίζονται επιτροπές απόκρυψης και ασφάλισης  των 
εκθεμάτων με συντονιστή τον καθηγητή αρχαιολογίας Γεώργιο Οικονόμου. Τα 
μεγάλα χάλκινα αγάλματα του Αρχαιολογικού Μουσείου καθώς και άλλα μικρότερα 
συσκευάσθηκαν το καθένα με ειδικά περιτυλίγματα και πισσόχαρτα, 
τοποθετήθηκαν σε μεγάλα, καταλλήλως επενδυμένα κιβώτια και φυλάχτηκαν τα 
περισσότερα στα υπόγεια της νέας πτέρυγας του μουσείου, όπου σκεπάστηκαν με 
άμμο. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο απόκρυψης, «τριανταπέντε κιβώτια φυλάχτηκαν 
στο σπήλαιο της Εννεάκρουνου και άλλα είκοσι δύο στις φυλακές του Σωκράτη». Τα 
πολύ μεγάλα αγάλματα και ανάγλυφα τάφηκαν σε τάφρους που ανοίχθηκαν στις 
ίδιες τους τις αίθουσες. Όσα κρίθηκε ότι δεν ήταν σημαντικά και δεν κινδύνευαν 
παρέμειναν στις άδειες, ερημωμένες αίθουσες του μουσείου. 

Τα γλυπτά του Μουσείου της Ακρόπολης φυλάχτηκαν σε διάφορες κρύπτες, ενώ 
ανοίχτηκε «μέγας λάκκος εντός της αιθούσης του Παρθενώνος», ο οποίος 
χωρίστηκε σε τρία διαμερίσματα. Τα υπόλοιπα αρχαία, όσα δεν χώρεσαν στο λάκκο, 
φυλάχθηκαν στην κρύπτη του Εννεάκρουνου, στις φυλακές του Σωκράτη, στην 
κρύπτη της πύλης του μουσείου και στην αυλή. Άλλα τάφηκαν σε λαξευτά φρέατα 
επί του βράχου της Ακρόπολης, κατά μήκος της βόρειας πλευράς του Παρθενώνα. 
Σε λάκκους τοποθετήθηκαν επίσης γλυπτά του Μουσείου Κεραμεικού, ενώ τα 
πολυτιμότερα γλυπτά του Μουσείου Πειραιώς καυταχώθηκαν σε «βαθύ ημικυκλικό 
αγωγό της ορχήστας του αρχαίου θεάτρου που βρίσκεται έξω από το μουσείο», ο 



17 
 

«Όσα ζήσαμε….»:                                                                                                                                             
Η Καθημερινή Ζωή στον Πόλεμο και στην Κατοχή  1940-1944                                                                                                           
Σχέδιο Βιωματικού Εργαστηρίου της Ιωάννας Δεκατρή 

 

οποίος καλύφθηκε με πλάκα μπετόν και επάνω του τοποθετήθηκαν σάκκοι άμμου. 
Τα γλυπτά του Μουσείου Δελφών και ο Ηνίοχος, ο οποίος είχε χωριστεί σε δυο 
μέρη, τοποθετήθηκαν σε κιβώτια  με άχυρο και μπαμπάκι και φυλάχτηκαν στους 
δυο λαξευτούς τάφους στον κήπο του μουσείου. Τα σπουδαιότερα αρχαία του 
Μουσείου της Ολυμπίας, ο Ερμής, η Νίκη του Παιωνίου και τα αετώματα, 
χρειάστηκαν ιδιαίτερη φροντίδα φύλαξης σε ειδικά κατασκευασμένα κιβώτια και 
απόκρυψη σε τάφρους που καλύφθηκαν με μπετόν. 

Εκτός από τη φύλαξη των αρχαίων θησαυρών της χώρας, μέτρα ελήφθησαν και για 
τη φύλαξη άλλων αντικειμένων που εθεωρούντο εθνική κληρονομιά. Στις 4 
Δεκεμβρίου 1940 το Λύκειο Ελληνίδων απέστειλε στην Ιονική Τράπεζα δύο κιβώτια 
που περιείχαν «τας πολυτιμοτέρας των εθνικών ενδυμασιών της Ιματιοθήκης του 
Λυκείου Ελληνίδων, αι οποίαι είναι αναντικατάστατοι και δύνανται να 
χαρακτηρισΘούν ως εθνικά κειμήλια» με την παράκληση να φυλαχθούν στο 
θησαυροφυλάκιο της τραπέζης».  

(Μ. Πετράκη, Ο άγνωστος πόλεμος..., ό.π., σσ 147-150- παραπέμπει στο Β. Χ. 
Πετράκο, Τα αρχαία της Ελλάδος κατά τον πόλεμο 1940-44, Αθήνα 1994 και στη Γ. 
Συκκά, «Όταν τα αρχαία πήγαν καταφύγιο» στην Καθημερινή, 26/10/2012)  

 

Φ.1  

Από την προετοιμασία απόκρυψης των επιτύμβιων γλυπτών του Μουσείου. 
(Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου). Πηγή: www.lifo.gr 

http://www.lifo.gr/mag/features/3704�
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Φ.2. Η απόκρυψη του Κούρου του Σουνίου ΕΑΜ 2720 στο όρυγμα που είχε 
διανοιχθεί μπροστά από το βάθρο του.  

 

Φ.3. Ένα από τα ορύγματα για την εναπόθεση των αγαλμάτων.    
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Φ.4. Στιγμιότυπο από τον εγκιβωτισμό του αμφορέα Α 803 (Αμφορέας Διπύλου).    

Γ. Μακρυγιάννης «Γι αυτά πολεμήσαμε». 

«Είχα δυο αγάλματα» σημειώνει ακόμα «περίφημα, μια γυναίκα κι ένα 
βασιλόπουλο, ατόφια - φαίνονταν οι φλέβες, τόση εντέλειαν είχαν. Όταν χάλασαν 
τον Πόρο, τά 'χαν πάρει κάτι στρατιώτες, και στ Άργος θα τα πουλούσαν κάτι 
Ευρωπαίων· χίλια τάλαρα γύρευαν [...]. Πήρα τους στρατιώτες, τους μίλησα: 
Αυτά, και δέκα χιλιάδες τάλαρα να σας δώσουνε, να μην το καταδεχτείτε να βγουν 
από την πατρίδα μας. Γι αυτά πολεμήσαμε»  

(Γιάννη Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα 1829-1850, Β΄ 303) 
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Monuments Men….

 

 

Φ.5  

Φ.6 
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Φ.7 

 Κορίτσι στην Παλαιστίνη μαζεύει τα βιβλία της… 
http://www.thetoc.gr/diethni/article/mikri-palaistinia-diaswzei-ta-biblia-tis-apo-ta-
ereipia-tou-spitou-tis  

Δραστηριότητες Ομάδας ΑΘΗΝΑ 3 (Αρχαιολόγοι) 

Αφού μελετήσετε τα παραπάνω παραθέματα και παρατηρήσετε τις σχετικές 
φωτογραφίες: 

1. Ποιες σκέψεις κάνετε για τη συμβολή των αρχαιολόγων και  των τεχνιτών  
στη διάσωση του υλικού πολιτισμού  της Ελλάδας τότε; Θυμάστε, ήσασταν 
παιδί την εποχή του Πολέμου και κρυφά βοηθήσατε στη διαδικασία της 
απόκρυψης των αρχαιοτήτων στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο. Σήμερα 
αφηγείστε την ιστορία αυτή, τις σκέψεις και τα συναισθήματά σας στα 
εγγόνια σας. Τι θα τους λέγατε; 

2. Τι θα προσπαθούσατε να διαφυλάξετε από το σύγχρονό σας πολιτισμό;  
3. Συζητείστε στην τάξη τις καταστροφές που έλαβαν χώρα π.χ. στην Παλμύρα.  

Μπορείτε να το συσχετίσετε με την ιδεολογία και πρακτική των Ναζί στην 
Ελλάδα και την Ευρώπη; (Σε σχέση με αυτό το θέμα μπορείτε να σχολιάσετε 
την ταινία «Μνημείων Άντρες».  )  

4. Ετοιμάστε ένα πρωτοσέλιδο εφημερίδας για την έναρξη της 
επανατοποθέτησης των έργων τέχνης και ευρύτερης πολιτιστικής σημασίας 
μετά τη λήξη του Πολέμου.  

 

 

http://www.thetoc.gr/diethni/article/mikri-palaistinia-diaswzei-ta-biblia-tis-apo-ta-ereipia-tou-spitou-tis�
http://www.thetoc.gr/diethni/article/mikri-palaistinia-diaswzei-ta-biblia-tis-apo-ta-ereipia-tou-spitou-tis�
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Ομάδα ΑΘΗΝΑ 4  Μέρες Κατοχής:  
Μετακινήσεις. Μέσα Μεταφοράς   

( ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ) 

Ενδεικτικές Πηγές- Τεκμήρια προς αξιοποίηση  

 Περιηγηθείτε στην  ιστοσελίδα: 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf :  

Αφιέρωμα «Η Αθήνα της Κατοχής» , 25/4/1999. Σελ. 12 κ.εξ. «Τραμ και Γκαζοζέν» 

και   

 Ντοκυμαντέρ: 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=91248&autostart=0 

 «Αναζητώντας τη χαμένη εικόνα» Μέρες Γερμανικής Κατοχής» , Κύκλος1, 

Επεισόδιο 003, Διάρκεια 00:28:111

                                                           
1«Σε αυτό το επεισόδιο της σειράς ντοκιμαντέρ προβάλλεται μια σύνθεση 
οπτικοακουστικού αρχειακού υλικού από την περίοδο της γερμανικής κατοχής στην Ελλάδα 
και κυρίως στην Αθήνα. Αρχικά παρουσιάζονται πλάνα από την είσοδο των γερμανικών 
στρατευμάτων στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα και την ανάρτηση της ιταλικής και 
ναζιστικής σημαίας στην Ακρόπολη. Ακολουθούν πλάνα κεντρικών αθηναϊκών κτιρίων που 
επιτάχθηκαν από τις δυνάμεις κατοχής. Επίσης προβάλλονται σκηνές της καθημερινής ζωής 
κατά τη διάρκεια της Κατοχής, οι συγκοινωνίες με τα τραμ και τα γκαζοκίνητα λεωφορεία, 
το συσσίτιο και ο λιμός που εξολόθρευσε τον άμαχο πληθυσμό της πόλης με πλάνα από την 
περισυλλογή νεκρών από τους δρόμους, την περίθαλψη παιδιών και ενηλίκων 
εξασθενημένων από την ασιτία. Περιλαμβάνονται πλάνα από το ανατιναγμένο κτίριο της 
Ελληνικής Σοσιαλιστικής Πατριωτικής Οργάνωσης (ΕΣΠΟ) από την ΠΕΑΝ (Πανελλήνιος 
Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων) και από τις απεργίες και διαδηλώσεις που οργανώθηκαν στην 
Αθήνα. Τέλος προβάλλονται πλάνα από τις εκτελέσεις Ελλήνων αγωνιστών δι' 
απαγχονισμού, αλλά και από παρελάσεις των Ταγμάτων Ασφαλείας μπροστά από το 
Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό Στάδιο και το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Σημαντικό 
στοιχείο για το οπτικοακουστικό αρχειακό υλικό του επεισοδίου είναι το γεγονός ότι η 
πλειοψηφία των κινηματογραφικών λήψεων που αναφέρονται στην Αθήνα κατά την 
περίοδο της γερμανικής κατοχής πραγματοποιήθηκαν από τον ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. 
Με μια μηχανή λήψης 16 χιλιοστών ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ κινηματογράφησε με 
μυστικότητα κατά τη διάρκεια της κατοχής σκηνές από την καθημερινότητα των πολιτών, 
αλλά κυρίως τις βαναυσότητες των κατακτητών εις βάρος τους. Η αξία των λήψεων αυτών 
καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκαν ως αποδεικτικό στοιχείο στη δίκη 
της Νυρεμβέργης». 

 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf�
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=91248&autostart=0�
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=91248&autostart=0�
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ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΟΜΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 4   
ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ:  
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ. ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ   

( ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ ) 

 

I. Κρατείστε σημειώσεις σχετικά με τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα 

της Κατοχής, τη δυνατότητα κυκλοφορίας στους δρόμους, τις εικόνες που 

θα έβλεπε κάποιος γύρω του.  

II.  Με βάση τις σημειώσεις σας να συντάξετε σύντομο κείμενο για τις 

συνθήκες κυκλοφορίας στην Αθήνα της Κατοχής. Γράψτε ένα μικρό άρθρο 

για την εφημερίδα του σχολείου σας.  

III. Δημιουργείστε μια ιστορία ή έναν φανταστικό διάλογο  σχετικά με τις 

μετακινήσειςστην Κατοχική Αθήνα, με τίτλο: «Τραμ, γκαζοζέν και κάρα στην 

Αθήνα» (μπορείτε να σκέφτείτε κι άλλους τίτλους). Η ιστορία σας μπορεί να έχει: α) 

μορφή κόμικ με 6 τετράγωνα (β) μορφή χρονογραφήματος έως 250 λέξεις.   
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Φωτογραφίες: 

Φ.1  

Το τραμ - Παράσχος Κ., Η Κατοχή. Φωτογραφικά τεκμήρια 1941-1944, Ερμής, 
Αθήνα 1979, σ.106. 

 

Φ.2 

Το γκαζοζέν, Βυζάντιος Π., Η ζωή ενός ζωγράφου,  ΜΙΕΤ, Αθήνα 1994, εικ.6.,  

Ψηφίδες ΚΕΓ-Ιστορία/Λογοτεχνία 
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Φ.3  

 

 

Αυτοκίνητα  έτοιμα για υπεραστική συγκοινωνία (Ψηφίδες ΚΕΓ) 

Παράσχος Κ.,  Η Κατοχή. Φωτογραφικά τεκμήρια 1941-1944, Ερμής, Αθήνα 1979, 
σ.118. 
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Φ.4  Η έλλειψη καυσίμων και μεταφορικών μέσων ανάγκαζε τους Αθηναίους να 
μετακινούνται με κάθε διαθέσιμο τρόπο.  
Φωτογραφικό Αρχείο Μουσείου Μπενάκη – Δημήτριος Χαρισιάδης 

Πρόσθετο υλικό για τον εκπαιδευτικό: 

 « Τραμ και Γκαζοζέν»των Γ. Νάθενα και Α. Κουρμπέλη,  από 7Ημέρες Αφιέρωμα 
Καθημερινής της Κυριακής , 25-06-1999.  
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Ομάδα ΑΘΗΝΑ 5 
Μέρες Κατοχής: Διασκέδαση και Ψυχαγωγία 

ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ (ΜΟΥΣΙΚΗ-ΘΕΑΤΡΟ) 

ΠΗΓΕΣ 

Πηγή 1 

Σαν αντίδραση ίσως προς τα βάσανα της καθημερινής ζωής ο κόσμος συνωστιζόταν 
στο θέατρο, στο σινεμά καθώς και σε άλλες ιδιωτικές διασκεδάσεις. Ενώ τα 
νυχτερινά κέντρα και οι λέσχες άνοιγαν για τους αξιωματικούς του Άξονα και τους 
μαυραγορίτες – η Όασις στον κήπο του Ζαππείου, η Αρζεντίνα στην  οδό 
Φιλελλήνων, το Κιτ-Κατ (“dasbeliebtesteLokalinAthenmitdenbestenAttraktionen”) 
στη Βουκουρεστίου – οι υπαίθριες ρουλέτες είχαν γίνει συνηθισμένο θέαμα στους 
δρόμους της πρωτεύουσας και στα παράθυρα των καφενείων κρέμονταν πινακίδες 
που διαφήμιζαν τη «Μεγάλη ρουλέτα εντός». Πράγματα ανήκουστα για την 
προπολεμική Αθήνα. Γύρω από αυτά τα τραπέζια μπορούσε να δει κανείς παιδιά 
που πουλούσαν τσιγάρα, ζητιάνους, αλήτες, μαθητές, κλητήρες, αστυνομικούς. 
«Ένα απερίγραπτο αίσχος», έγραψε σκανδαλισμένος ο Χρηστίδης. Για μερικούς 
όμως (όπως η Νίνα, η ντούρα, φωνακλού ηρωίδα από το Τρίτο Στεφάνι του Ταχτσή) 
ο τζόγος έγινε περισπασμός από τη φρίκη και τις ταπεινώσεις της καθημερινής 
ζωής. Σε άλλους πάλι ίσως έδινε μια ευκαιρία να μαϊμουδίζουν το γκρέμισμα της 
προπολεμικής τάξης, καθώς οι περιουσίες εξανεμίζονταν και άλλαζαν χέρια λόγω 
του πληθωρισμού και της λιμοκτονίας. 

ΜarkMazower, Στην Ελλάδα του Χίτλερ, Η εμπειρία της Κατοχής, Αθήνα, 1994, 
Αλεξάνδρεια, σ. 116.  

Πηγή 2 

Παρά την αυστηρή λογοκρισία, τις ακατάλληλες ώρες των παρα- 
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[…]   
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Γλ. Κουκουρίκου, Ελληνικό Θέατρο και Ιστορία: Από την Κατοχή στον Εμφύλιο(1940-

1950), Διδ. Διατριβή,  ΑΠΘ 2001, σ. 33 και 39-40. 

Πηγή 3 

«Ο Κουν ετοίμαζε την πρεμιέρα του έργου του Γιώργου (Σεβαστίκογλου) 

Κωνσταντίνου και Ελένης. […] Μέσα στην Κατοχή, κάποιος που δεν είχε δει το έργο 

αλλά μόνο και μόνο ότι έμαθε ότι ο Κουν ανεβάζει ελληνικό έργο, […] του έρχεται 

να χορέψει από τη χαρά του![…]. Κι ο Γιώργος δούλευε ακούραστα για την Τέχνη. 

Μετέφραζε συνέχεια για τον Κουν έργα που δε θα παίζονταν ποτέ. Μετέφρασε το 

Ματωμένο Γάμο του Λόρκα που με τίτλο Ματωμένα Στέφανα δημοσιεύτηκε στο 

περιοδικό Τετράδιο. Κι ο Κουν ανέβασε το Δρόμο με τις Φάμπρικες του αμερικανού 

συγγραφέα Τζον Στάινμπεκ με αλλαγμένο τίτλο Καπνοτόπια. Τον συγγραφέα τον 

μετέτρεψαν σε Ισπανό κι όλα τα ονόματα των προσώπων έγιναν ισπανικά και 

πέρασε από τη λογοκρισία χωρίς να πάρουν είδηση ότι είναι έργο  αμερικάνικο. 

Ναι, μέσα στην Κατοχή ο Κουν γνώρισε το αμερικάνικο θέατρο στο κοινό».  

 [Α. Ζέη, Με μολύβι φάμπερ νούμερο δύο, Μεταίχμιο, Αθήνα 2013, σς. 292.]  

Πηγή 4 Θέατρο 

Το θέατρο έδωσε το παρόν εμψυχώνοντας και ψυχαγωγώντας τους Έλληνες πολίτες 
σε όλη τη διάρκεια της Κατοχής. Στις κατεχόμενες πόλεις και ιδιαίτερα στην Αθήνα 
οι δυσκολίες που επέβαλλαν η σκληρή λογοκρισία, η οικονομική κρίση και ο 
περιορισμός της κυκλοφορίας δεν πτόησαν τους καλλιτέχνες. Συχνά γνωστοί θίασοι 
όπως αυτός της "Κατερίνας", των Βεάκη-Μανωλίδου-Παπά-Δενδραμή ή του 
"Θεάτρου Τέχνης" επινόησαν διάφορα τεχνάσματα όπως την αλλαγή των ονομάτων 
των θεατρικών συγγραφέων και των τίτλων των έργων καθώς η λογοκρισία 
απαγόρευε, μεταξύ άλλων και το ανέβασμα παραστάσεων από το δραματολόγιο 
των συμμαχικών χωρών. Οι απόπειρες αυτές, όταν γίνονταν αντιληπτές, οδηγούσαν 
σε επιβολή χρηματικών ποινών ή και στο κλείσιμο των θεάτρων. 
Οι ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου βρέθηκαν συχνά στο στόχαστρο των Γερμανών  
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http://www.fhw.gr/c 

hronos/14/gr/1940_1945/resistance/07_b.html 
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Θεατρικά Προγράμματα 

Σύγκριση τεκμηρίων 

Άδεια μεταφοράς τροφίμων από την επαρχία στην 
Αθήνα «προς οικογενειακήν χρήσιν» το καλοκαίρι 
του 1941, Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο 
– Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης.

Διαφημιστική καταχώρηση στο περιοδικό «Το Ραδιόφωνον» του bar 
restaurant Kazino Femina. Στο καζίνο Femina σύχναζαν πολλοί Έλληνες 
πράκτορες των Γερμανών και γνωστοί μεγαλομαυραγορίτες της εποχής, 
Γενικά Αρχεία του Κράτους – Κεντρική Υπηρεσία

 
Στην Οδό Πανεπιστημίου 64 λειτουργούσε κατά τη διάρκεια της Κατοχής η ρουλέτα του 
«Μαυροκέφαλου». Ήταν το μεγαλύτερο παράνομο καζίνο της Αθήνας με 12 ρουλέτες και 3 
τραπέζια «σεμέν ντε φερ».  
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 Απασχολούσε περίπου 100 άτομα προσωπικό και τα κέρδη κάθε βραδιάς ξεπερνούσαν το 
ιλιγγιώδες ποσό των 100 χρυσών λιρών. Οι ρουλέτες γνώρισαν ιδιαίτερη άνθιση στα τέλη 
του 1943, όταν ο πληθωρισμός, τα έσοδα από τα οχυρωματικά έργα των κατακτητών και η 
μαύρη αγορά, είχαν δημιουργήσει τεράστιο πλούτο στα χέρια εργολάβων και 
μαυραγοριτών, οι οποίοι «επένδυαν» τα παράνομα κέρδη τους στις ρουλέτες.  

Οι κατακτητές χρησιμοποιούσαν τις ρουλέτες για να χρηματοδοτούν τις υπηρεσίες τους, 
καθώς πουλούσαν πανάκριβα τις άδειες στους έλληνες «επιχειρηματίες» και είχαν ποσοστά 
στα κέρδη. Η μεγαλύτερη ρουλέτα υπό τον έλεγχο των γερμανών ήταν η «Φεμίνα» στην 
οδό Βουκουρεστίου, όπου λειτουργούσε και ακριβό εστιατόριο. Παράλληλα,  στους χώρους 
αυτούς οι γερμανοί στρατολογούσαν έλληνες πληροφοριοδότες που σύχναζαν εκεί ως 
πελάτες, συγκεντρώνοντας πολύτιμες πληροφορίες. 

Πηγή:www.freeathens44.org  

 

Πρόσθετο υλικό για τον εκπαιδευτικό: 

Α)  «Της Κατοχής και του Θεάτρου», Δηούς Καγγελάρη,  από το ένθετο «Επτά 
Ημέρες» Αφιέρωμα Καθημερινής της Κυριακής , «Η Αθήνα της Κατοχής», 25-06-
1999  

Β)  «Η Μαύρη Αγορά» του Γ. Μαργαρίτη, από το ένθετο «Επτά Ημέρες» Αφιέρωμα 
Καθημερινής της Κυριακής , «Η Αθήνα της Κατοχής», 25-06-1999 

http://www.freeathens44.org/�
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Δραστηριότητες Ομάδας Αθήνα 5  

 ΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ (ΜΟΥΣΙΚΗ-ΘΕΑΤΡΟ) 

 Με βάση τις παρακάτω πηγές  να αφηγηθείτε συνοπτικά σε 150 -200 λέξεις (word) 

την πολιτιστική ζωή (θέατρο – μουσική) στην Ελλάδα της Κατοχής.   

 Περιηγηθείτε και αναζητήσετε φωτογραφίες, θεατρικά προγράμματα και κριτικές 

στο ψηφιοποιημένο αρχείο του Εθνικού Θεάτρου http://www.n-t.gr/el/archive/ . 

(Δίνονται εδώ ενδεικτικά κάποια)  

 Παρατηρείστε την εθνικότητα των συγγραφέων και το είδος των θεατρικών 

παραστάσεων που ανέβηκαν και συζητείστε σχετικά. (παρατίθεται απόσπασμα 

από το βιβλίο της Α. Ζέη…  « .)  

 Ξεφυλλίστε τα θεατρικά προγράμματα και  καταγράψτε σε ποιες γλώσσες είναι 

γραμμένα. Πως το ερμηνεύετε; Υπάρχουν Προγράμματα στα Αγγλικά ή στα 

Ρωσικά; Πως συνδέεται αυτό με τα ιστορικά γεγονότα; Γιατί στην πηγή 3, α) . 

αναφέρεται αλλαγή στην εθνικότητα των συγγραφέων; Και β) αναφέρεται ως 

«κατόρθωμα» του Κουν η γνωριμία του ελληνικού κοινού με το αμερικανικό 

θέατρο; 

 Οργανώστε εκδήλωση στο σχολείο σας εμπνευσμένη από τα θεατρικά και 

μουσικά δρώμενα της Κατοχής. Δημιουργήστε μια αφίσα ή μια πρόσκληση για την 

εκδήλωσή σας.  

 Συγκρίνετε τα τεκμήρια «Καζίνο Φέμινα» & «Δελτίο Διανομής Τροφίμων». Ποια 

αντίθεση διαγράφεται εδώ; Εκφράστε τις σκέψεις σας.  

 Μπορείτε να αξιοποιήσετε το δίφυλλο «Η Μαύρη αγορά» συνδυάζοντας στοιχεία 

της πηγής 1.  

 

 

 

 

http://www.n-t.gr/el/archive/�
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Ομάδα ΑΘΗΝΑ 6  
Μέρες Κατοχής: Τα Παιδιά Αντιστέκονται στις Πόλεις 

Η αντίσταση των παιδιών στις πόλεις: σαλταδόροι, σαμποτέρ, συνθήματα σε 
τοίχους 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Δεν το θέλω. Σκότωσες τον μπαμπά μου!"  
"YOU KILLED MY DADDY" τουΦ.Δημητριάδη,  
http://sendec.blogspot.gr/2009/10/blog-post_28.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sendec.blogspot.gr/2009/10/blog-post_28.html�
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Σκηνή από το «Ξυπόλυτο Τάγμα».  Σκηνοθεσία: Γκρέγκ Τάλλας 
(Γρηγόρης Θαλασσινός ) 
Σενάριο: Νίκος Κατσιώτης Μουσική: Μίκης Θεοδωράκης -ήταν η πρώτη 
μουσική που συνέθεσε για κινηματογραφική ταινία.. Χρονολογία 
παραγωγής: 1954.  

Το Ξυπόλητο τάγμα είναι η αληθινή ιστορία 160 παιδιών, που η δράση 
τους πήρε διαστάσεις μύθου όταν διώχτηκαν από τα ορφανοτροφεία της 
Θεσσαλονίκης από τους Ναζί κατακτητές στα χρόνια της κατοχής του Bʼ  
Παγκοσμίου Πολέμου. Τα παιδιά μεταβάλλονται σʼ  ένα είδος καλόκαρδης 
ηρωικής συμμορίας, που κλέβει από τους Γερμανούς και του μαυραγορίτες 
για να συντηρεί τα μέλη της κι όσους μπορεί από τον κόσμο γύρω της. 
Eπίσης, πέρα από την αρωγή που παρείχαν στο κόσμο, κατάφερναν με την 
εξυπνάδα και το κουράγιο τους να βοηθούν την Αντίσταση, βρίσκοντας 
τρόπους να φυγαδεύουν στη Μέση Ανατολή Έλληνες, Αμερικάνους και 
Εγγλέζους αξιωματικούς, με σκοπό να ενωθούν με τους εκεί συμμαχικούς 
στρατούς. 

 Πηγή: http://tvxs.gr/webtv/tainies/ksypolyto-tagma 
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Πρόσθετο υλικό για τον εκπαιδευτικό: 

 «Μάρτυρες και μαρτυρίες», των Κ.Ν. Χατζηπατέρα και Μ. Φαφαλιού-Δραγώνα, 
Από από το ένθετο «Επτά Ημέρες» Αφιέρωμα Καθημερινής της Κυριακής , «Η Αθήνα 
της Κατοχής», 25-06-1999 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Από το σχετικό Αφιέρωμα της Καθημερινής: Ένθετο 7 Ημέρες  
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Εφημερίδα, «Η Καθημερινή», Περιοδικό 7 Ημέρες,  
Αφιέρωμα «Η Αθήνα της Κατοχής» 25/04/1999 
 

 

Δραστηριότητες Ομάδα ΑΘΗΝΑ 6  
Μέρες Κατοχής: Τα Παιδιά Αντιστέκονται στις Πόλεις 

Η αντίσταση των παιδιών στις πόλεις: σαλταδόροι, σαμποτέρ, συνθήματα σε 
τοίχους 

 
Όνομα: Δώστε στην ομάδα σας ένα όνομα που να φτιάχνει ακρωνύμιο και να 
προσδιορίζει είτε το περιεχόμενο της εργασίας σας είτε τον τρόπο που 
(συν)εργαστήκατε. 

1. Θα χαρακτηρίζατε τη στάση του παιδιού στο σκίτσο 1 σαν μια μορφή 
αντίστασης; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Ποιο είναι το κυρίαρχο 
συναίσθημα του παιδιού; Ποιο είναι το κυρίαρχο συναίσθημα του 
«αναγνώστη» του σκίτσου; 

2. Τα παιδιά - σαλταδόροι έκλεβαν τρόφιμα από τα οχήματα των Γερμανών. Θα 
μπορούσε ένα από αυτά τα παιδιά να είναι το παιδί του σκίτσου; 
(Δικαιολογήστε). 

3. Συγκρίνετε αυτές τις δυο εκφράσεις αντίστασης. 
4. Δείτε το υλικό που σας έχει δοθεί. Αναγνωρίζετε άλλες μορφές αντίστασης 

των παιδιών; 
5. Σε μια σελίδα του ημερολογίου σας (1944) γράφετε πώς περνάτε ως παιδί τις 

μέρες σας στον καιρό της Κατοχής. 
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Δράση στα αετόπουλα*(Από το υλικό των Β. Λάζου και Ρ. Βαν Μπουσχότεν για το 
Μουσείο του Βόλου)  
 
Πληροφορητής: Μιχάλης Φατσής 
Συνεντεύκτρια: Μαρία Καραστεργίου 
Απόσπασμα: Δελτίο 334 Θαλής  
Ηχητικό αρχείο: Σ017/034 
00:19:35 - 00:21:13  
Διάρκεια: 01:11 
 

Εμάς μας οργανώσανε αετόπουλα. Μιλούσε τη νύχτα τηλεβόας τα νέα απ' το BBC, 
παίρνανε το ΕΛΑΣ και το τοπικό ΕΑΜ εδώ ειδήσεις και μας τις λέγανε - γιατί ράδιο 
απαγορευόταν αυστηρώς, αλλά οι άλλοι, οι οργανωμένοι, είχανε κι ό,τι θέλει ας 
γίνει. Και λέγανε το βράδυ τα νέα με τον τηλεβόα. Εμείς κάθε εκατό μέτρα 
ήμασταν σε ενάμισι χιλιόμετρο γύρω γύρω απ' τον τηλεβόα που μιλούσε από τον 
μπαξέ του Καραγιάννη. […] Από κει μιλούσε ο τηλεβόας κι εμείς είχαμε πιάσει ένα 
χιλιόμετρο τ' αετόπουλα γύρω γύρω, ανά εκατό μέτρα, και είχαμε το σήμα μας το τι 
θα κάνουμε άμα δούμε Γερμανοί ή ΕΑΣΑΔ - τα ΕΑΣΑΔ ήτανε οργάνωση προδοτών 
και σκοτώναν τον κόσμο - και κάναμε σήμα και έφευγε ο τηλεβόας. […] Και έτσι 
βγήκε η Κατοχή, με στερήσεις, με φόβο και με αγωνία. 
http://www.vmoc.gr/sw2/sw_home.html  

 

  

http://www.vmoc.gr/sw2/sw_home.html�
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Παιδική ηλικία & Αντίσταση 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*«Ελληνόπουλα «(Ποίημα στο Αναγνωστικό Γ + Δ τάξης Αετόπουλα, 1944)/   
βρίσκεται στην ενότητα για το 1821, μετά από το πεζό ‘Η 25η Μαρτίου’ και πριν το 
πεζό ‘Ακριβώς όπως το 1821’.  
 
**Στις 23 Φεβρουαρίου 1943 ιδρύθηκε η Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων από 
αντιπροσώπους πολιτικών και αντιστασιακών οργανώσεων νέων της εποχής. Η 
ΕΠΟΝ φαίνεται να αριθμούσε πανελλαδικά περισσότερους από 600.000 νέους και 
νέες, ενώ γύρω στους 30.000 από αυτούς είχαν ενταχθεί στον ΕΛΑΣ. Η εφημερίδα – 
περιοδικό «Νέα Γενιά» ήταν το όργανο του κεντρικού συμβουλίου της ΕΠΟΝ και 
έβγαινε παράνομο επί κατοχής και στη συνέχεια νόμιμο έως τον Οκτώβρη του 1947 
που η ΕΠΟΝ τέθηκε εκτός νόμου.Στο φύλλο 51 (Ιούνιος του 1945)του περιοδικού 
δημοσιεύτηκε το ποίημα του Νίκου Καββαδία «Στον τάφο του ΕΠΟΝίτη” 
http://tetartopress.gr/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-
%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-
%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7/ 

 

 

 

 

http://tetartopress.gr/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7/�
http://tetartopress.gr/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7/�
http://tetartopress.gr/%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CF%84%CE%AC%CF%86%CE%BF-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%80%CE%BF%CE%BD%CE%AF%CF%84%CE%B7/�


49 
 

«Όσα ζήσαμε….»:                                                                                                                                             
Η Καθημερινή Ζωή στον Πόλεμο και στην Κατοχή  1940-1944                                                                                                           
Σχέδιο Βιωματικού Εργαστηρίου της Ιωάννας Δεκατρή 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

Μουσείο Μπενάκη (1920-40) 
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Δραστηριότητες Ομάδα ΑΘΗΝΑ 6  
Μέρες Κατοχής: Τα Παιδιά Αντιστέκονται στις Πόλεις 

Η αντίσταση των παιδιών στις πόλεις: σαλταδόροι, σαμποτέρ, συνθήματα σε 
τοίχους  

 

• Διαβάστε τα δύο ποιήματα; Εντοπίστε την ψυχολογική στάση καθενός και 
σχολιάστε συγκριτικά τα ποιήματα (τι μηνύματα μεταφέρουν, γιατί την 
επέλεξαν οι ποιητές… κ.λπ.) 

• Πώς νομίζετε ότι περνούσαν τα παιδιά από το παιχνίδι στην αντιστασιακή 
δράση; 

• Ποια διαπιστώνετε ως χαρακτηριστικά στοιχεία της αντιστασιακής δράσης 
των αετόπουλων;  

• Να παρατηρήσετε και να προσπαθήσετε να αναγνωρίσετε κάποια από τα 
παιδικά παιχνίδια των παραπάνω εικόνων.  

• Σκεφτείτε μια σκηνή  θεατρικού έργου με τις κούκλες του Ν. Ακίλογλου 

• Είστε ομάδα παιδιών που ζείτε ΣΤΗΝ ΑΘΉΝΑ  του 1943: Πώς θα 
αξιοποιούσατε παιχνίδια της επιλογής σας από τις παραπάνω εικόνες ή 
άλλα που αναφέρονται στις μαρτυρίες, για να οργανώσετε μια δική σας 
αντιστασιακή δράση ενάντια στον κατακτητή;  

 

Πρόσθετο υλικό για τον εκπαιδευτικό: 

«Στα πανηγύρια της χαράς» της Μαρίας Αργυριάδη, από 7Ημέρες Αφιέρωμα 
Καθημερινής της Κυριακής , 25-06-1999.  
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ΕΠΙΛΟΓΟΣ (ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ) 

 

 
 

 

 

 

 

Έκφραση – δημιουργία για όλες τις ομάδες (30 λεπτά) 

1. Επιλέξετε σαν ομάδα μία από τις παρακάτω δραστηριότητες: 

• Ζωγραφίστε ένα σύνθημα (αφίσα, πανό κ.λπ.) με 
αντιπολεμικό/αντιστασιακό   περιεχόμενο ανάλογα με τη θεματική της 

ομάδας σας  

• Μπορείτε να αξιοποιήσετε φωτογραφίες από το υλικό που σας έχει δοθεί.  

• Φτιάξτε μια σελίδα εφημερίδας του 1940-1944, στην οποία θα 
ανακοινώσετε ένα σημαντικό γεγονός για ένα σχολείο. 

 
2. Εργασία σε Ολομέλεια  

Βαδίζουμε όλοι και όλες μαζί, από τις πόλεις και τα βουνά,  για την Αθήνα για να 
γιορτάσουμε την Απελευθέρωση. Συναντιώμαστε όλοι μαζί στο κέντρο της πόλης 

και περιγράφουμε πως νιώθουμε κρατώντας τα πανό  με τα συνθήματα που 
φτιάξαμε πιο πριν….Ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες που ζήσαμε στον Πόλεμο, την 
Κατοχή και στην Αντίσταση και Συμμετέχουμε στη γιορτή της Απελευθέρωσης… 
(Δίνεται σε κάθε ομάδα στιγμιότυπο (εικόνα, φωτογραφία, εικαστικό) από την 

ημέρα της Απελευθέρωσης, όπου απεικονίζονται και παιδιά) 

Οι ομάδες συναντιούνται και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα των εργασιών τους 
στην Ολομέλεια. Συζήτηση – σχολιασμός. 

Κλείσιμο Εργαστηρίου (15 λεπτά) 

Αναστοχασμός: Κριτική αποτίμηση του εργαστηρίου. Παιδαγωγική και διδακτική 
αξιοποίηση των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν. Συμπεράσματα - σχόλια 

Όνομα: Δώστε στην ομάδα σας ένα όνομα που 

να φτιάχνει ακρωνύμιο και να προσδιορίζει είτε το 
περιεχόμενο της εργασίας σας είτε τον τρόπο που 

(συν)εργαστήκατε 
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 Όσα ζήσαμε….. στον Πόλεμο και στην Κατοχή  
Όσα ζήσαμε στην Καθημερινή μας ζωή  

 Πολεμική Προετοιμασία  στα μετόπισθεν (ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ) 
  Προστασία Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΟΙ)  
  Επιβίωση στον Πόλεμο και την  Κατοχή (ΓΕΩΠΟΝΟΙ) 
 Μετακινήσεις –Μέσα Μεταφοράς (ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ)  
 Διασκἐ δαση – Ψυχαγωγία (ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ) 
 Τα παιδιά Στην Αντίσταση  -Πόλεις/Σαλταδόροι/Αετόπουλα 

(ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ) 

Βαδίζουμε για την Αθήνα… 

«Πολεμάμε και τραγουδάμε»   

Γιορτάζουμε την Απελευθέρωση…. 
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