
Εκπαιδευτικό Σενάριο:
Η Ελλάδα αντιστέκεται στον φασισμό…
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«Ας μη γελιόμαστε: η εικόνα που έχουμε για τους άλλους 
λαούς ή και για εμάς τους ίδιους συνδέεται με την ιστορία 
που μας έχουν αφηγηθεί όταν ήμασταν παιδιά. Η ιστορία 
αυτή μας σημαδεύει σε ολόκληρη τη ζωή μας». 

Marc Ferro

Συζήτηση

1) Γιατί πιστεύετε ότι μας 

ενδιαφέρει να ασχοληθούμε μ’ 

αυτό το θέμα;

2) Είναι η ιστορία μια απλή 

ανάμνηση  του παρελθόντος…;



Ιταλία - ΜουσολίνιΓερμανία - Χίτλερ
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Συζήτηση

Πώς ήταν λίγο πριν τον Πόλεμο η πολιτική κατάσταση 
στην Ευρώπη;

•  άνοδος αυταρχικών καθεστώτων
•  πρόσωπα που θα «πρωταγωνιστήσουν: Χίτλερ, Μουσολίνι

1ο Επεισόδιο: Λίγο πριν ξεκινήσει ο πόλεμος…



Ιωάννης Μεταξάς
4  Αυγούστου 1936 

"Η ανατολή της Μεγάλης ημέρας". 
  Αφίσα εποχής.

… το ίδιο και στην Ελλάδα
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Συζήτηση

Πώς ήταν λίγο πριν τον Πόλεμο η πολιτική κατάσταση 
στην Ελλάδα;



Χαιρετισμός που 
επιβλήθηκε από 
τον  Ι. Μεταξά 
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Συζήτηση
1) Πώς φαντάζεστε την καθημερινή ζωή σε 
ένα αυταρχικό καθεστώς;

2) Ποιες ελευθερίες μπορεί να στερούνταν οι 
πολίτες στην ιδιωτική και δημόσια ζωή τους;

3) Τι σημαίνουν για σένα αυτές οι ελευθερίες;



Προπαγανδιστικές δράσεις του καθεστώτος του Ι. Μεταξά 
-  Ίδρυση της Νεολαίας Μεταξά (ΕΟΝ)- Έκδοση περιοδικού 
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 Αναζητήστε:

Τι σημαίνει «προπαγάνδα», «προπαγανδιστική δράση»;



Ευρώπη 
1939

οι κύριοι 

συνασπισμοί των 

ευρωπαϊκών 

κρατών 

τις παραμονές του  

                       Β' 

Παγκοσμίου 

Πολέμου.
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Συζήτηση

Πότε, πού και πώς ξεκινάει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος;

2ο Επεισόδιο: Η έναρξη του πολέμου…



Η Γερμανία 
εισβάλει

στην Πολωνία.

Ο 
Β΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος 
ξεκινάει στην 

Ευρώπη.

1 Σεπτεμβρίου  
1939 
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«Περίμενέ με μπαμπά…» 
Οκτώβριος του 1940 . Μια 
γραμμή από στρατιώτες 
βαδίζουν για να μπουν 
στο τραίνο. Ο μικρός 
5άχρονος Whitey Bernard 
ξεφεύγει από το χέρι της 
μητέρας του και 
προσπαθεί να πιάσει του 
πατέρα του.

Συζήτηση
• Ποια νομίζεις ότι είναι 

τα συναισθήματα των 
προσώπων της 
φωτογραφίας;

Στιγμιότυπο: «Περίμενέ με μπαμπά…» 



Το εύδρομο " Έλλη" …
σημαιοστόλιστον 

εβλήθη δια τορπιλλών
 αγνώστου εθνικότητος 

υποβρυχίου...
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3ο Επεισόδιο: 
Η εμπλοκή της Ελλάδας στον Πόλεμο
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ηχητικό ντοκουμέντο 
από το πρώτο πολεμικό 

ανακοινωθέν

Εργασία σε ομάδες:
Φτιάξτε το δικό σας 

πρωτοσέλιδο μιας εφημερίδας 
που ανακοινώνει την έναρξη 

του πολέμου. Χρησιμοποιήστε 
φωτογραφικό υλικό της 

εποχής, βάλτε κεντρικό τίτλο 
και γράψτε μια σύντομη 

ανακοίνωση…
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Συζήτηση
• Συγκρίνετε τις δύο 

φωτογραφίες  με τη 
φωτογραφία που 
επεξεργαστήκαμε στη 
διαφάνεια 7.

• Αναγνωρίζετε παρόμοια 
συναισθήματα;
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4ο Επεισόδιο:

Μέρες 

πολέμου… 

(1940)
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Συζήτηση
Συγκρίνετε το συναίσθημα που 
κυριαρχεί στην προηγούμενη 
αφήγηση με αυτό που διαχέεται στον 
κόσμο από τα πρωτοσέλιδα των 
εφημερίδων. 
• Τι συμπεράσματα βγάζετε για τα 

«δυο πρόσωπα του πολέμου»; 
(αντιμέτωποι με κακουχίες στο 
πεδίο των μαχών, πανηγυρισμοί για 
τις νίκες στις πόλεις).
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Με τι γελούσαν το 1940;



5ο Επεισόδιο:
Απρίλιος 1941.          Οι 
Γερμανοί στην Ελλάδα
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Κυριακή 27 Απριλίου 1941, ώρα 8:00, 
οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα «την έρημη πόλη»

Εργασία (ατομική ή σε ομάδες)
Μόλις άκουσες στο ραδιόφωνο ότι οι 
Γερμανοί φτάνουν από στιγμή σε στιγμή 
στην Αθήνα. 

• Γράφεις ένα γράμμα στη Μαρία, τη φίλη 
σου που ζει στα Καλάβρυτα και 
περνούσατε μαζί τις καλοκαιρινές 
διακοπές, όταν πήγαινες να δεις τη γιαγιά 
και τον παππού. Της ανακοινώνεις το 
γεγονός και μοιράζεσαι μαζί της τις 
σκέψεις και τα συναισθήματά σου…



Ουρά για το συσσίτιο: 
η πείνα αποδεικνύεται 
πανίσχυρος εχθρός

Οι Αθηναίοι παραδίδουν 
τα ραδιόφωνά τους, 

που σφραγίζονται για να μεταδίδουν 
μόνο τον «κρατικό» σταθμό.

16

6ο Επεισόδιο: 

Μέρες 

Κατοχής… 

(1941-44)



Άντρας εξαντλημένος από την πείνα

Μεταφορά νεκρών από ασιτία
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Εργασία (ατομική ή σε ομάδες)
• Πώς φτάσαμε στον μεγάλο λιμό του 1941-

42; Αναζητήστε πολιτικούς και 
οικονομικούς παράγοντες.

• Με ποιους τρόπους προσπάθησαν να 
αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι την πείνα;



Ομάδα σαμποτέρ

Ενέδρα

"Τα μάτια της κι η 
λευτεριά ποτέ δεν 
ησυχάζουν" 
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7ο Επεισόδιο: 

Μέρες 

αντίστασης… 

(1941-44)



Από την κηδεία του Κωστή Παλαμά. 
28 Φεβρουαρίου 1943. 
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Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα…



1944. Δίστομο1943. Καλάβρυτα

1944. Σκοπευτήριο 
Καισαριανής
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Η εκτέλεση των 200 της Καισαριανής. 
Χαρακτικό του Τάσσου

Εργασία (ατομική ή σε ομάδες)

Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια, από 
τότε που έστειλες το γράμμα στη Μαρία στα 
Καλάβρυτα. Δεν ξέρεις αν έφτασε ποτέ, δεν 
πήρες ποτέ απάντησή της…
Παραμονές Χριστουγέννων του 1943 βρίσκεις 
στο γραμματοκιβώτιο ένα γράμμα. Δεν έχει 
πάνω του σφραγίδες και γραμματόσημα… 
Πώς να έφτασε ως εσένα;
Ανοίγεις και διαβάζεις. Η Μαρία περιγράφει 
όσα έζησε… 



Άουσβιτς-Birkenau. 
Στρατόπεδο εξόντωσης

Ελληνικές εβραϊκές 
κοινότητες 

κατά  τον Β' Παγκόσμιο 
Πόλεμο
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8ο Επεισόδιο: 

Ολοκαύτωμα



Άποψη των εγκαταστάσεων κουζίνας, του 
ηλεκτροφόρου φράχτη και της πύλης στο κύριο 
στρατόπεδο του Άουσβιτς (Άουσβιτς I). Στο 
προσκήνιο φαίνεται η επιγραφή «Arbeit Macht 
Frei»
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Στρατόπεδα & Γκέτο

Άποψη του 
συρματοπλέγματος που 

διαχώριζε τμήμα του 
γκέτο της Κρακοβίας από 

την υπόλοιπη πόλη. 



Σχεδιάγραμμα με τα σήματα 

των κρατουμένων που 

χρησιμοποιούνταν στα 

γερμανικά στρατόπεδα 

συγκέντρωσης. Νταχάου, 

Γερμανία, περίπου 1938-1942.

Οι κρατούμενοι 
των στρατοπέδων
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Εργασία 
(ατομική ή σε ομάδες)
Ένα παιδί μεταφέρεται στο 

Άουσβιτς 

Η καθημερινή ζωή στα 
γκέτο



Πανηγυρικές εκδηλώσεις
 για την Απελευθέρωση
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Εργασία σε ομάδες:
Ετοιμάστε ένα πανό για να 
κρατήσετε, τώρα που θα 
βγείτε στους δρόμους να 

πανηγυρίσετε την 
απελευθέρωση…

9ο Επεισόδιο: Απελευθέρωση
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Αν θέλεις να λέγεσαι 
άνθρωπος

δεν θα πάψεις ούτε 
στιγμή ν' αγωνίζεσαι

για την ειρήνη και για 
το δίκιο.

Αν θέλεις να λέγεσαι 
άνθρωπος

μπορεί να χρειαστεί 
και να πεθάνεις

για να ζήσουν οι 
άλλοι.

Θα πρέπει να μπορείς 
να θυσιάζεσαι

ένα οποιοδήποτε 
πρωινό.

Τάσος Λειβαδίτης

Μια μέρα θα νικήσει ο 
άνθρωπος.
Μια μέρα η λευτεριά θα 
νικήσει τον πόλεμο.
Μια μέρα θα νικήσουμε 
για πάντα. 
Γιάννης Ρίτσος 

Έκφραση - Δημιουργία

Εικαστικές δημιουργίες μαθητών 
1ου Γυμνασίου Κιλκίς
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