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Π. Πυρπυρής, Οι Έλληνες καλλιτέχνες  στην Κατοχή και την Αντίσταση 

 
 

Οι Έλληνες καλλιτέχνες  στην Κατοχή και την Αντίσταση - Εργαστήρι 

 

Η τέχνη ως έκφραση της ανθρώπινης σκέψης και δράσης συνιστά μέρος της ζωής και 

συστατικό στοιχείο της ιστορικής πραγματικότητας. Μάλιστα, σε κρίσιμες ιστορικές περιόδους 

η καλλιτεχνική παραγωγή λειτουργεί σαν δημόσιος χώρος αποτύπωσης ερμηνείας των 

γεγονότων και διαμορφωτής της ιστορικής μνήμης.  Τα καλλιτεχνήματα με ιστορικό 

περιεχόμενο επηρεάζουν συνειδήσεις, αλλά περνούν συχνά και στην ιστοριογραφική παραγωγή 

ως οπτικό υλικό.  Συνεπώς, καμία ιστορική περίοδος δεν μπορεί να κατανοηθεί σε βάθος, αν δεν 

μελετηθεί και η τέχνη της. 

Οι Έλληνες καλλιτέχνες, όπως άλλωστε και οι αντίστοιχοι ξένοι, αποτύπωσαν την 

αντίσταση του ελληνικού λαού στον κατακτητή και τον φασισμό, αρχικά τον χειμώνα του 1940-

41 στα ελληνοαλβανικά σύνορα και, στη συνέχεια, στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα,  

στις πόλεις και τα βουνά.  Λογοτέχνες, θεατρικοί συγγραφείς και ηθοποιοί, συνθέτες και 

τραγουδοποιοί, ζωγράφοι και χαράκτες,  εμπνεύστηκαν από το «Έπος του ‘40» και τον 

αντιστασιακό αγώνα στο σύνολό του, μα και «αποτύπωσαν» στιγμές δυσκολίας και πόνου 

δημιουργώντας μια νέα λογοτεχνία, έναν νέο θεατρικό λόγο, διάφορα μουσικά είδη και 

πολυάριθμα εικαστικά έργα. Ωστόσο, η προσφορά τους δεν εξαντλήθηκε στην πνευματική 

παραγωγή, αφού   δεν έλειψαν ούτε στιγμή από την αντίσταση στον κατακτητή
i
 : Στάθηκαν στο 

πλευρό του λαού που υπέφερε, έλαβαν ενεργό μέρος στον αντιστασιακό αγώνα και, 

πρωτοστάτησαν σε αυτόν - ιδιαίτερα οι πιο νέοι – δίνοντάς του με το παράδειγμα και το έργο 

τους του μια άλλη διάσταση. Εύστοχα λέγεται, λοιπόν, ότι στην πολύμορφη αντίσταση του  

ελληνικού λαού κατά τον 2
ο
 Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να διακρίνει κανείς δύο όψεις, τη λαϊκή 

και την πνευματική, όψεις που αλληλοσυμπληρώνονται.  

 

Σκοπός του εργαστηρίου είναι να φέρει τους μαθητές/τριες σε επαφή με την καλλιτεχνική 

παραγωγή της περιόδου 1940-44 και να αναδείξει την πολύμορφη δράση  που ανέπτυξαν οι 

περισσότεροι από τους διανοούμενους. Ασφαλώς, η προσέγγιση της δράσης των  ανθρώπων 

αυτών (πρέπει να)  γίνεται με  τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να ενταχθεί στη «μεγάλη εικόνα» 

(και σε μια συγκριτική οπτική).  Γι’ αυτό και η γνώση του μακροϊστορικού πλαισίου είναι 

απαραίτητη για την εφαρμογή του  σεναρίου.  

Ως πρόταση είναι μαξιμαλιστική, αλλά  έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να επιδέχεται 

τροποποιήσεις και να προσαρμόζεται στη δυναμική της εκάστοτε μαθητικής ομάδας. Για τον 

ίδιο  λόγο τα Φύλλα Εργασίας παρατίθεται και συμπληρωματικό υλικό από το οποίο μπορεί να 

επιλέξει ο διδάσκων (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), ώστε προβαίνοντας  σε  κατάλληλες προσαρμογές, 

να το χρησιμοποιήσει για την εκπόνηση ενός μικρού project ή/και για την πραγματοποίηση 

σχολικής γιορτής. 

 

Στόχοι: 

 Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν οι μαθητές/τριες την πολύπλευρη και πολύμορφη 

συμβολή των πνευματικών ανθρώπων στην αντίσταση κατά του φασισμού.  
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 Να έρθουν σε επαφή, μέσα από ένα «άλλο υλικό» με πτυχές από την καθημερινή ζωή της 

Ελλάδας του Πολέμου, της Κατοχής και της Αντίστασης. 

 Να ασκήσουν βασικές δεξιότητες οπτικού και ψηφιακού γραμματισμού. 

 Να αναπτύξουν δεξιότητες  κριτικής προσέγγισης και αναδιατύπωσης της ιστορικής 

αφήγησης με βάση πολυτροπικά κείμενα.  

 

Προτεινόμενη διάρκεια : Δύο συνεχόμενες διδακτικές ώρες 

 

Υλικά και Μέσα:  

 Σχολικός πίνακας 

 Χάρτης της Ελλάδας σε απλή ή διαδραστική μορφή 

 Βιντεοπροβολέας  

 Σύνδεση στο διαδίκτυο 

 

Προϋπάρχουσα γνώση 

Απαραίτητη για την επιτυχία του εργαστηρίου θεωρείται η προϋπάρχουσα  γνώση και η 

εμπειρία/αντίληψη του δασκάλου για τον 2
ο
 Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι μαθητές θα πρέπει να 

γνωρίζουν τα βασικά γεγονότα του πολέμου αυτού. 

 

Αφόρμηση 

Προτείνεται η αξιοποίηση της αρχής της μετάβασης από το παρόν στο παρελθόν με 

προβολή  αντίστοιχου οπτικού  υλικού (έργα τέχνης, φωτογραφίες κ.λπ. από τον πόλεμο στη 

Συρία ή αλλού, με ομαλή μετάβαση στην εποχή στην οποία εστιάζει το σενάριο). Στόχος είναι  

να επιτευχθεί η συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών.  

Μετά την προβολή του οπτικού υλικού, που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση 

https://youtu.be/O1PDzyr0XG8,  ο διδάσκων καλεί τους μαθητές να απαντήσουν σε ερωτήσεις 

όπως «Τι αισθάνθηκαν, τι σκέφθηκαν;», « Πώς φαντάζονται ότι αντιπαρήλθαν οι άνθρωποι 

εκείνης της εποχής τις δυσκολίες;»,  «Τι ενδεχομένως  τούς βοήθησε σε αυτό;» κ.ο.κ., και από 

τις απαντήσεις τους επιχειρεί να εκμαιεύσει ότι η καλλιτεχνική έκφραση βιωμάτων, προσδοκιών 

κ.λπ. βοήθησε τους ανθρώπους να ενισχύσουν τους δεσμούς τους, να υπομείνουν την 

πραγματικότητα και να αποφασίσουν να αγωνιστούν για ειρήνη και ελευθερία.    

Προκειμένου να «ελαφρύνει» η βαριά ατμόσφαιρα που είναι πολύ πιθανό να δημιουργηθεί 

από την προβολή του παραπάνω οπτικού υλικού, ο διδάσκων μπορεί, αξιοποιώντας τις 

απαντήσεις των μαθητών/τριών, να προβάλλει το τραγούδι «Βρες αν μπορείς» των Γ. 

Οικονομίδη και  Ramos από την ταινία Ψηλά τα χέρια Χίτλερ (1962) και να παροτρύνει τους 

μαθητές να το τραγουδήσουν (το τραγούδι είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση 

https://www.youtube.com/watch?v=Co_j_9ru-5k, ενώ οι στίχοι του παρατίθενται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

https://youtu.be/O1PDzyr0XG8
https://www.youtube.com/watch?v=Co_j_9ru-5k
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Εξυπακούεται ότι το παρατιθέμενο για αφόρμηση υλικό είναι ενδεικτικό. Ο διδάσκων 

μπορεί είτε να χρησιμοποιήσει αποσπάσματα από ελληνικές ταινίες που αναφέρονται στην 

περίοδο 1940-44 (λ.χ. Το ξυπόλητο τάγμα, Το μπλόκο) είτε να παραγάγει δικό του. 

  

Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες 

 

Για τον χωρισμό της τάξης σε ομάδες εργασίας ο εκπαιδευτικός, χρησιμοποιώντας τις 

κάρτες που παρατίθενται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, καλεί τους μαθητές να επιλέξουν τυχαία από 

μία. Σημειωτέον ότι οι κάρτες  μπορεί να αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό για σχολιασμό και 

για την συναισθηματική και πνευματική προετοιμασία των μαθητών. Βάσει των καρτών 

δημιουργούνται οι εξής ομάδες εργασίας: 1) Ζωγράφοι και χαράκτες, 2) γελοιογράφοι – 

σκιτσογράφοι, 3) λογοτέχνες, 4) άνθρωποι του θεάτρου, 5) τραγουδιστές και νέοι 

 

Ακολουθούν: τα Φύλλα Εργασίας 1 και τα Φύλλα Εργασίας 2. 

 Ο εκπαιδευτικός είναι ελεύθερος να επιλέξει κάποιες από τις  δραστηριότητες που 

περιλαμβάνονται σε αυτά, να τις τροποποιήσει ή να τις εμπλουτίσει λαμβάνοντας υπόψη τη 

μαθησιακή ωριμότητα των μαθητών/τριών του.  

 

Σύνθεση – Ανακεφαλαίωση 

Κατά την παρουσίαση των δραστηριοτήτων από τις ομάδες στην ολομέλεια ο 

εκπαιδευτικός προβαίνει στη σύνδεση/σύνθεση των επιμέρους σε όλων κατά προτίμηση με 

χρήση Εννοιολογικών χαρτών. 
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Φύλλα εργασίας 1 

 

Φύλλο εργασίας 1 – Ομάδα 1 (ζωγράφοι και χαράκτες) 

 

1. Παρατηρείστε τα έργα που ακολουθούν και σημειώστε το κύριο θέμα του καθενός. Στη 

συνέχεια, γράψτε σε μια παράγραφο (80 - 120 λέξεων) τις σκέψεις σας αναφορικά με: (i) 

τα μηνύματα που  επιχειρούσε  να «περάσει» καθένας από τους καλλιτέχνες και (ii) τα 

μέσα (σύμβολα, τεχνικές κ.ά.) με τα οποία επιχειρούσε να «περάσει» τα μηνύματά του.  

Αφίσα του Κ. Γραμματόπουλου
ii
 Αφίσα του Γ. Γουναρόπουλου

iii
 

 
 

 

Χαρακτικό του Τάσσου
iv

 

 

Βάσω Κατράκη
v
, Κορίτσια στο μπαλκόνι, 1942 

(Εθνική Πινακοθήκη – Μουσείο Αλ. Σούτζου 
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2. Ποιο από τα παραπάνω έργα σας «άγγιξε» περισσότερο και για ποιους λόγους;  Ποιο 

νομίζετε ότι συγκίνησε περισσότερο τους ανθρώπους της εποχής και γιατί;  

 

3. Ποια ιστορικά γεγονότα απεικονίζουν τα σχέδια και οι πίνακες που ακολουθούν; Πριν 

απαντήσετε, καλό είναι να διασταυρώσετε το περιεχόμενό τους με άλλες ιστορικές 

πηγές. Μπορείτε να αξιοποιήσετε το σχολικό σας βιβλίο, τα βιβλία που υπάρχουν στην 

τάξη ή/και το διαδίκτυο.   

 

Αλ. Αλεξανδράκης, ……………………………. Αλ. Αλεξανδράκης, …………………… 

 

 
 

 

 

Ουμβέρτος Αργυρός,……………….. 

 

Έκτωρ Δούκας, ……………….. 

  

http://4.bp.blogspot.com/-HwGBPRha_1A/TqrdKSlLqZI/AAAAAAAAAwI/EAxyldwsNtE/s1600/30.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-7VruWOsEaB8/Tqq3bikg0-I/AAAAAAAAAvg/ku-Lwm6BYcg/s1600/43.JPG
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4. Όπως ίσως παρατηρήσατε, από  τα παραπάνω έργα έχουν αφαιρεθεί οι τίτλοι που είχαν 

βάλει οι δημιουργοί. Ποιον τίτλο θα βάζατε εσείς σε καθένα από τα έργα και για ποιον 

λόγο; Τέλος, μπορείτε να συγκρίνετε τους δικούς σας τίτλους με εκείνους των 

δημιουργών
vi

. 

 

5.  Αφού διαβάσετε το κείμενο που ακολουθεί, συζητείστε το αν και κατά πόσο τα 

παραπάνω έργα υπηρετούσαν προπαγανδιστικούς στόχους.  Στη συνέχεια : α) να 

καταγράψετε τα συμπεράσματά σας σε μια παράγραφο (80- 100 λέξεων), β) να 

δημιουργήσετε ένα δικό σας σκίτσο ή να φιλοτεχνήσετε ένα σύνθημα εμπνεόμενοι από 

τα ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ελλάδα στο διάστημα Οκτωβρίου – 

Δεκεμβρίου 1940. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Τα περισσότερα καλλιτεχνήματα, αν όχι όλα, που δημιουργήθηκαν στη διάρκεια του 2
ου

 

Παγκοσμίου Πολέμου ήταν στρατευμένα. Αποτελούσαν δηλαδή πτυχή του 

προπαγανδιστικού μηχανισμού που είχαν αναπτύξει οι χώρες που εντάχθηκαν στα 

αντίπαλα στρατόπεδα. […] Πολλοί καλλιτέχνες σχεδίασαν σειρά προπαγανδιστικών 

αφισών. Οι στοχεύσεις ήταν διαφορετικές και πολυεπίπεδες. Αποσκοπούσαν είτε στην 

προβολή κι ενίσχυση του προφίλ των ηγετών του πολέμου, είτε στην ανάδειξη του 

κοινωνικού συστήματος (φασισμός, κομμουνισμός, δημοκρατία), είτε στην υπόδειξη των 

φίλων και τον εξευτελισμό των εχθρών. Επιζητούσαν ακόμη την κινητοποίηση των λαών 

ενάντια στον εχθρό (επιστράτευση), την ενίσχυση της βιομηχανικής παραγωγής, τη 

διατήρηση του ηθικού (εμψύχωση), την ενίσχυση της ασφάλειας, την ανάγκη για  

λιτότητα και υγιεινή. Προκειμένου τα μηνύματά τους να είναι εύληπτα από μεγάλο 

μέρος του πληθυσμού, οι καλλιτέχνες χρησιμοποιούσαν απλές φόρμες και ζωγράφιζαν 

με  τρόπο ρεαλιστικό και άμεσο. 

 

http://tvxs.gr/news/taksidia-sto-xrono/o-b-pagkosmios-polemos-stin-texni [Διασκευή] 

 

6. Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο  οπτικό υλικό με το οποίο οι αντίπαλες δυνάμεις 

επιδίωξαν : α) την προβολή κι ενίσχυση του προφίλ των ηγετών του πολέμου, β)  την 

ανάδειξη του κοινωνικού συστήματος (φασισμός, κομμουνισμός, φιλελεύθερη 

κοινοβουλευτική δημοκρατία), γ) τον εξευτελισμό των εχθρών, δ) τη διατήρηση του 

ηθικού (εμψύχωση), ε) την ενίσχυση της ασφάλειας. 

 

  

http://tvxs.gr/news/taksidia-sto-xrono/o-b-pagkosmios-polemos-stin-texni
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Φύλλο εργασίας 1 – Ομάδα 2 (γελοιογράφοι – σκιτσογράφοι) 

 

 

1. Για ποιους λόγους η γελοιογραφία «αναβιώνει» στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του 

ελληνοϊταλικού πολέμου, σύμφωνα με το κείμενο που ακολουθεί; 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Η στρατιωτική εισβολή της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδας, σχεδόν ταυτόχρονα με την 

απόρριψη του ιταλικού τελεσιγράφου από τον δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά τα ξημερώματα της 

28/10/1940, προκάλεσε μια άνευ προηγουμένου συσπείρωση του ελληνικού λαού, έναν 

πρωτοφανή πατριωτικό ξεσηκωμό. Ο πατριωτικός οίστρος και ενθουσιασμός, που γιγαντώθηκε 

μετά τις πρώτες στρατιωτικές νίκες, κατέκλυσε τις σελίδες των εφημερίδων, τις συχνότητες των 

ραδιοφώνων και τις θεατρικές επιθεωρήσεις.  

Το χιούμορ, η γελοιοποίηση και ο εξευτελισμός του εχθρού υπήρξαν τα πλέον ισχυρά 

όπλα του ψυχολογικού πολέμου, που έλαβε χώρα στα μετόπισθεν της πολεμικής αναμέτρησης 

των αλβανικών βουνών. Στην κατεύθυνση αυτή, της περιπαικτικής διάθεσης του ελληνικού 

λαού απέναντι στην ιταλική επίθεση που δέχτηκε η χώρα στις 28 Οκτωβρίου 1940, κινήθηκε 

από την πρώτη στιγμή η επίσημη ελληνική προπαγάνδα.  

Από όλα τα είδη προπαγάνδας που επιστρατεύτηκαν, εξαιρετικά αποτελεσματική 

αποδείχθηκε η τέχνη της γελοιογραφίας (ένα είδος που στην Ελλάδα είχε γνωρίσει μεγάλη 

άνθηση ήδη από τον 19
ο
 αιώνα). Αυτό συνέβη γιατί έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με το 

κοινό με άμεσο τρόπο, μια και για την πρόσληψη του μηνύματος δεν απαιτείται δυνατότητα 

ανάγνωσης (μπορεί να γίνει κατανοητή και από αναλφάβητους που δεν ήταν λίγοι εκείνη την 

εποχή) και διότι σε σύγκριση με άλλα δημοσιογραφικά είδη, στοχεύει συχνότερα στο θυμικό και 

σπανιότερα στη λογική. Η 28η Οκτωβρίου υπήρξε ο καταλύτης για την αναγέννηση της 

ελληνικής πολιτικής γελοιογραφίας, η οποία είχε περιοριστεί εξαιτίας της λογοκρισίας που είχε 

επιβληθεί από την δικτατορία της 4ης Αυγούστου 1936. 

 

Πηγή: http://war-of-cartoons.blogspot.gr/2010/10/h-1940-41.html 

 

2. Παρατηρήστε τις παρακάτω ελληνικές γελοιογραφίες. Ποιο είναι το πρωταγωνιστικό 

στις περισσότερες από αυτές και πώς παρουσιάζεται. Για ποιο λόγο νομίζετε ότι αυτό το 

πρόσωπο βρέθηκε στο στόχαστρο των γελοιογράφων; 

 

 

 

 

 

 

http://war-of-cartoons.blogspot.gr/2010/10/h-1940-41.html
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Γελοιογραφία του Μπέζου 

ΜΟΥΣΣΟΛΙΝΙ: Να με κάνης όσο μπορείς 

πιο άγριον, γιατί θέλω να την στείλω στην 

Ελλάδα… 

Γελοιογραφία του Πολενάκη: 

-Έχασα το ηθικό μου… 

 
 

 

Γελοιογραφίες στην εφημερίδα Νίκη 
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3. Αφού διαβάσετε το κείμενο που ακολουθεί και παρατηρήσετε τη γελοιογραφία του Φ. 

Δημητριάδη,  να εντοπίσετε τα μηνύματα που θέλει να περάσει και τις τεχνικές που 

χρησιμοποιεί για να το καταφέρει. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ:  

Στις τεχνικές που χρησιμοποιούν οι γελοιογράφοι για να περάσουν τα μηνύματά τους και να 

επιτύχουν τους στόχους τους εντάσσονται ο εύθυμος χαρακτήρας του θέματος,  ο εύστοχος, 

περιεκτικός λόγος και ο υπαινιγμός. Το λογοπαίγνιο αποτελεί επίσης σημαντική τεχνική, καθώς 

και η κατάλληλη χρήση προσώπων ή αντικειμένων με συμβολική σημασία. Δεν πρέπει να μας 

διαφεύγει ότι τα χαρακτηριστικά των προσώπων τονίζονται με υπερβολή. Η ευρηματικότητα του 

γελοιογράφου και η οξύτητα της κριτικής του καθορίζει την εμβέλεια και την επιτυχία του 

στόχου του γελοιογράφου. Ασφαλώς οι πολιτικές γελοιογραφίες  μπορεί να κρύβουν στοιχεία 

πολιτικής προπαγάνδας. 

 

Πηγή:  http://users.sch.gr/pchaloul/geloiografies.htm 

 

 
Γελοιογραφία του Φωκίωνα Δημητριάδη 

 

 

4 Σχετίζεται το περιεχόμενο της παραπάνω γελοιογραφίας του Δημητριάδη με τα ιστορικά 

γεγονότα της εποχής του ελληνοϊταλικού πολέμου  ή αποτελεί φανταστική σύλληψη και 

καθαρή προπαγάνδα; Τεκμηριώστε τις απόψεις σας σε ένα κείμενο 100-120 λέξεων. 

 

5. Αφού διαβάσετε το κείμενο που ακολουθεί και  παρατηρήσετε τις γελοιογραφίες Α και 

Β , να γράψετε σε μια παράγραφο (120 περίπου λέξεων) τις σκέψεις σας για τα εξής: 

i) ποια πραγματικότητα της εποχής του επιχειρούσε επιχειρούσαν να «τροποποιήσει και 

να μετασχηματίσει» ο Φωκίων Δημητριάδης με τα παρακάτω σκίτσα;  

http://users.sch.gr/pchaloul/geloiografies.htm
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ii) ποια αλλαγή στη στάση των σύγχρονών τους επεδίωκε ενδεχομένως;  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ: 

Η γελοιογραφία είναι  μια ιδιαίτερη μορφή εικαστικής τέχνης. Με όπλα το χιούμορ, το λόγο, τη 

γραφή και την εικόνα, τη σάτιρα, την υπερβολή και τη συμπύκνωση, οι γελοιογράφοι 

καταγράφουν, και κυρίως κρίνουν,  με εύληπτο και συνθηματικό τρόπο, τα σημαντικά, επίκαιρα 

πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα της εποχής τους. Σατιρίζοντας, διακωμωδώντας, 

γελοιοποιώντας πρόσωπα και καταστάσεις, καυτηριάζοντας, ενοχλώντας πολλές φορές, 

αποσκοπούν στο να  τροποποιήσουν και να μετασχηματίσουν  την τρέχουσα πραγματικότητα, να 

βελτιώσουν το χαρακτήρα και τη συμπεριφορά προσώπων, να αλλάξουν τη νοοτροπία των 

ανθρώπων και τη στάση τους απέναντι στα πράγματα και τη ζωή. 

 

Πηγή:  http://users.sch.gr/pchaloul/geloiografies.htm 

 

Α Β 

 
Γελοιογραφία του Φ. Δημητριάδη 

 
Όταν στην Κατοχή  δύο φίλοι αντάμωναν, 

άκουε κανείς συχνά την εξής κουβέντα: 

-Καλημέρα. Πόσα;  

-Δεκαπέντε. 

- Εσύ; 

 -Είκοσι. 

Επρόκειτο για τα κιλά που έχασαν. 

 

 

 

 

 

 

 

http://users.sch.gr/pchaloul/geloiografies.htm
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Φύλλο εργασίας 1- Ομάδα  3 (λογοτέχνες) 

1. Στις 10 Νοεμβρίου 1940 οι Έλληνες διανοούμενοι  δημοσίευσαν μια διαμαρτυρία. Να τη 

διαβάστε την με προσοχή και να γράψετε μια σύντομη παράγραφο:  α) για  τους 

πιθανούς λόγους που τους οδήγησαν σε αυτή την ενέργεια,  β) για τους στόχους τους
1
.  

[Διαμαρτυρία των Ελλήνων διανοουμένων],  εφ. Νέα Ελλάς, 10 Νοεμβρίου 1940 

[…] Αυτή τη στιγμή κοντά στο ρεύμα του Θυάμιδος και στις χιονισμένες πλαγιές της 

Πίνδου και των Μακεδονικών βουνών πολεμούμε, τις περισσότερες φορές με τη λόγχη, 

αποφασισμένοι να νικήσουμε ή να αποθάνουμε μέχρις ενός. 

Σ' αυτό τον άνισο σκληρότατο αλλά πεισματώδη αγώνα, που κάνει τον λυσσασμένο 

επιδρομέα να ξεσπάζη κατά των γυναικών, των γερόντων και των παιδιών, να καίη, να σκοτώνη, 

να ακρωτηριάζη, να διαμελίζη τους πληθυσμούς στις ανοχύρωτες και άμαχες πόλεις μας και στα 

ειρηνικά χωριά μας, έχουμε το αίσθημα ότι δεν υπερασπιζόμαστε δική μας μόνον υπόθεσι: Ότι 

αγωνιζόμεθα για την σωτηρία όλων εκείνων των Υψηλών αξιών που αποτελούν τον πνευματικό 

και ηθικό πολιτισμό, την πολύτιμη παρακαταθήκη που κληροδότησαν στην ανθρωπότητα οι 

δοξασμένοι πρόγονοι και που σήμερα βλέπουμε να απειλούνται από το κύμα της βαρβαρότητος 

και της βίας. Ακριβώς αυτό το αίσθημα εμπνέει το θάρρος σε μας τους Έλληνες διανοουμένους, 

τους ανθρώπους του πνεύματος και της τέχνης, ν' απευθυνθούμε στους αδελφούς μας όλου του  

Κόσμου για να ζητήσουμε όχι την υλική αλλά την ηθική βοήθειά τους. Ζητούμε την εισφορά 

των ψυχών, την επανάστασι των συνειδήσεων, το κήρυγμα, την άμεση επίδρασι, παντού όπου 

είναι δυνατόν, την άγρυπνη παρακολούθησι και την ενέργεια για ένα καινούργιο πνευματικό 

Μαραθώνα που θα απαλλάξη τα δυναστευόμενα Έθνη από τη φοβέρα της πιο μαύρης σκλαβιάς 

που γνώρισε ως τώρα ο κόσμος. 

Υπογραφές: 

Κωστής Παλαμάς, Άγγελος Σικελιανός, Σπύρος Μελάς,  Γεώργιος Δροσίνης, Σωτήρης Σκίπης, 

Δημήτριος Μητρόπουλος, Κ. Δημητριάδης, Νικόλαος Βέης, Κ. Παρθένης, Ιωάννης Γρυπάρης, 

Γιάννης Βλαχογιάννης, Στρατής Μυριβήλης, Κώστας Ουράνης, Μιλτιάδης Μαλακάσης, 

Γρηγόριος Ξενόπουλος, Αλέξανδρος Φιλαδελφεύς, Αρίστος Καμπάνης. 

 

                                                           
1
 Για να διευκολυνθείτε στη συλλογή των δεδομένων σας  μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα, 

όπως αυτόν:  

Η πηγή μας πληροφορεί: Η πηγή στέλνει το εξής μήνυμα/ μηνύματα (με τους 

εξής τρόπους/μέσα) 

Στην πηγή δεν αναφέρεται 

……………….. ……………….. ……………….. 
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2. Καθώς διαβάζετε το κείμενο που ακολουθεί, να εντοπίστε το χωρο-χρόνο και τις 

πληροφορίες που δίνονται για  συνθήκες της ζωής των στρατιωτών. Στη συνέχεια, 

αξιοποιώντας τόσο τις σημειώσεις σας όσο και τις ιστορικές σας γνώσεις, γράψτε ένα 

σύντομο ρεπορτάζ σχετικά με τις συνθήκες της ζωής στο μέτωπο και την 

αποφασιστικότητα που η πλειονότητα των μαχόμενων επέδειξε. Εναλλακτικά, μπορείτε 

να προετοιμάσετε μια σκηνή το κειμένου είτε με τη μορφή θεατρικού δρώμενου είτε με 

τη μορφή παγωμένης εικόνας.  

 

Οδ. Ελύτης, Άξιον εστί 

 Τα Πάθη – Ανάγνωσμα Δεύτερο 

Τις ημέρες εκείνες έφτασαν επιτέλους, ύστερα από τρεις σωστές εβδομάδες, οι πρώτοις τα 

μέρη μας ημιονηγοί
2
. Και έλεγαν πολλά για τις πολιτείες που διάβηκαν, Δέλβινο, Άγιοι 

Σαράντα, Κορυτσά
3
.Και ξεφόρτωναν τη ρέγγα και το χαλβά κοιτάζοντας να ξετελέψουν μια ώρα 

αρχύτερα και να φύγουνε. Ότι
4
 δεν ήταν συνηθισμένοι και τους ετρόμαζε το βρόντισμα στα 

βουνά και το μαύρο γένι στη φαγωμένη την όψη μας. 

Και συνέβηκε τότες ένας απ' αυτούς να' χει μαζί του κάτι παλιές εφημερίδες. Και 

διαβάζαμε όλοι απορημένοι, μ' όλο που το' χαμε κιόλας ακουστά, πώς επανηγύριζαν στην 

πρωτεύουσα και πώς ο κόσμος εσήκωνε, λέει, ψηλά στα χέρια τους φαντάρους που γυρίζανε με 

άδειες από τα γραφεία της Πρέβεζας και της Άρτας. Και σημαίνανε όλη μέρα οι καμπάνες, και 

το βράδυ στα θέατρα λέγανε τραγούδια και παριστάνανε στη σκηνή τη ζωή μας για να 

χειροκροτά ο κοσμάκης. 

Βαρειά σιωπή έπεσε ανάμεσά μας, επειδή κι η ψυχή μας είχε μήνες τώρα μέσα στις 

ερημιές αγριέψει, και, χωρίς να το λέμε, πολύ λογαριάζαμε τα χρόνια μας. Μάλιστα μια στιγμή 

δάκρυσε ο λοχίας ο Ζώης κι έκανε πέρα τα χαρτιά με τις είδησες του κόσμου, ανοίγοντας τα 

πέντε δάχτυλα καταπάνω τους. Και οι άλλοι εμείς δε λέγαμε τίποτε, μονάχα με τα μάτια του 

δείχναμε κάτι σαν ευγνωμοσύνη. 

Τότε ο Λευτέρης, που τύλιγε παρέκει τσιγάρο, καρτερικά, σα να 'χε πάρει απάνω του την 

ανημπόρια ολάκερης της Οικουμένης, γύρισε και είπε "Λοχία, τι βαρυγκομάς; Αυτοί πού ναι 

ταγμένοι για τη ρέγγα και το χαλβά, σ' αυτά πάντοτε θα ξαναγυρίζουν. Και οι άλλοι στα 

δεφτέρια τους που δεν έχουνε τελειωμό, και οι άλλοι στα κρεβάτια τους τα μαλακά που τα 

στρώνουν μα δεν τα ορίζουν. Αλλά κάτεχε ότι μονάχα κείνος που παλεύει το σκοτάδι μέσα του 

θα 'χει μεθαύριο μερτικό δικό του στον ήλιο".  

Και ο Ζώης: "Τι λοιπόν, θαρρείς ότι δεν έχω κι εγώ γυναίκα και χωράφια και βάσανα της 

καρδιάς που κάθομαι και φυλάγω δωνά στις εξορίες;"  

                                                           
2
 Ημιονηγοί = οδηγοί μουλαριών 

3
 Πόλεις της Βόρειας Ηπείρου, σημερινής Αλβανίας 

4
 Ότι = γιατί 
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Του αποκρίθηκε ο Λευτέρης: "Αυτά που δεν αγαπά κανείς, αυτά, λοχία μου, να φοβάται, 

τι
5
 τα 'χει από τα πριν χαμένα κι ας τα σφίγγει όσο θέλει απάνω του. Αλλά τα πράγματα της 

καρδιάς τρόπος δεν είναι να χαθούν, έννοια σου, και γι' αυτά οι εξορίες δουλεύουν. Αργά-

γρήγορα κείνοι που είναι ναν τα βρουν, θαν τα βρουν". 

Πάλι ρώτησε ο λοχίας ο Ζώης: "Και ποιος λες τάχα του λόγου σου ότι θαν τα βρει;"  

Τότε ο Λευτέρης, αργά, δείχνοντας με το δάχτυλο: "Εσύ κι εγώ κι ό,τι άλλο δείξει, αδερφέ 

μου, η ώρα ετούτη που μας ακούει". 

Και ευθύς ακούστηκε στον αέρα η σκοτεινή σφυριγματιά της οβίδας που έφτανε. Και 

πέσαμε όλοι καταγής μπρούμυτα, πάνω στις σκάρπες
6
, ότι γνωρίζαμε απόξω πια τα σημάδια του 

Αόρατου, και με τ' αυτί μας ορίζαμε από πριν το μέρος όπου θα 'σμιγε η φωτιά το χώμα ν' 

ανοίξει και να χυθεί. Και δεν επείραξε η φωτιά κανέναν. Κάτι μουλάρια μονάχα σηκώθηκαν στα 

πισινά τους ποδάρια και άλλα ταράχτηκαν και σκόρπισαν. Και μέσα στην κάπνα που κατακάθιζε 

θωρούσες να τρέχουνε πίσω τους χειρονομώντας οι άνθρωποι που τα 'χανε φέρει με κόπους 

ίσαμε κει. Και τα πρόσωπά τους χλωμά, και ξεφόρτωναν τη ρέγγα και το χαλβά κοιτάζοντας να 

ξετελέψουν μια ώρα αρχύτερα και να φύγουνε, ότι δεν ήτανε μαθημένοι και τους ετρόμαζε το 

βρόντισμα στα βουνά και το μαύρο γένι στη φαγωμένη την όψη μας. 

 

3. Αφού διαβάσετε το κείμενο που ακολουθεί, γράψτε ένα διάλογο ανάμεσα σε κάποιον 

που πήγε στην κηδεία του Παλαμά και σε κάποιον που δεν θέλησε ή δεν μπόρεσε να 

παρευρεθεί. Φροντίστε ώστε σε αυτόν τον διάλογο να διαφαίνονται οι λόγοι για τους 

οποίους η κηδεία του ποιητή μετατράπηκε σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας, καθώς και ο 

ρόλος που διαδραμάτισαν οι διανοούμενοι σε αυτό. Θα βοηθηθείτε αν μελετήσετε και τη 

χρονογραμμή. 

 

 

Στις 27 Φεβρουαρίου 1943 έφευγε από τη ζωή, σε ηλικία 84 ετών, ο ποιητής Κωστής 

Παλαμάς. Το νέο του θανάτου του επιφανέστερου ποιητή της γενιάς του 1880 κυκλοφόρησε με 

αστραπιαία ταχύτητα στην κατοχική Αθήνα. Από νωρίς το πρωί της επόμενης μέρας πλήθος 

κόσμου άρχισε να συγκεντρώνεται στο Α' Νεκροταφείο της Αθήνας για να αποτίσει το ύστατο 

χαίρε στον μεγάλο ποιητή, αλλά και για να εκφράσει τα αντικατοχικά του αισθήματα. Κι ο  

πνευματικός κόσμος της χώρας έδωσε βροντερό «παρών».  

Οι επίσημες αρχές, προσπαθώντας να περιορίσουν το νόημα της παλλαϊκής συγκέντρωσης, 

εκπροσωπήθηκαν στην κηδεία από τον δοτό πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Λογοθετόπουλο και 

από εκπροσώπους των γερμανικών και ιταλικών κατοχικών δυνάμεων. Αυτό δεν απέτρεψε τη 

μετατροπή της κηδείας σε εκδήλωση πατριωτικής έξαρσης. 

Ο ποιητής Άγγελος Σικελιανός (1884-1951), δίνοντας το πνεύμα ομόθυμης παρουσίας του 

λαού στην κηδεία είπε εύστοχα «Σε αυτό το φέρετρο ακουμπάει η Ελλάδα». Και «με μια φωνή 

                                                           
5
 τι = γιατί 

6
 σκάρπες= παπούτσια, μπότες 

http://www.sansimera.gr/almanac/2702
http://www.sansimera.gr/biographies/769
http://www.sansimera.gr/biographies/769
http://www.sansimera.gr/biographies/271
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όσο ποτέ δυνατή» απήγγειλε το ποίημα Παλαμάς, που είχε γράψει τα χαράματα της 28ης 

Φεβρουαρίου προς τιμήν του μεγάλου ποιητή: 

 

Ηχήστε οι σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές, / δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα... 

Βογκήστε τύμπανα πολέμου... Οι φοβερές / σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα ! 

Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα! Ένα βουνό / με δάφνες αν υψώσουμε ως το Πήλιο κι ως 

την Όσσα, 

κι αν το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό,/ ποιόν κλεί, τι κι αν το πεί η δικιά μου γλώσσα; 

 

Μα εσύ Λαέ, που τη φτωχή σου τη μιλιά, / Ήρωας την πήρε και την ύψωσε ως τ' αστέρια, 

μεράσου τώρα τη θεϊκή φεγγοβολιά / της τέλειας δόξας του, ανασήκωσ' τον στα χέρια 

 

γιγάντιο φλάμπουρο κι απάνω από μας / που τον υμνούμε με καρδιά αναμμένη, 

πες μ' ένα μόνο ανασασμόν: "Ο Παλαμάς !", / ν' αντιβογκήσει τ' όνομά του η οικουμένη ! 

                                 […] 

http://www.sansimera.gr/articles/495#ixzz4D003lUwH 

 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΜΜΕΣ 

Α. Στον κόσμο 

 
 

http://www.sansimera.gr/almanac/2802
http://www.sansimera.gr/almanac/2802
http://www.sansimera.gr/articles/495#ixzz4D003lUwH
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Β. Στην Ελλάδα 
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Φύλλο εργασίας 1 – Ομάδα 4 (οι άνθρωποι του θεάτρου) 

 

1. Να παρατηρήσετε  τις αφίσες Α και Β επισημαίνοντας: i)  τους τίτλους των θεατρικών 

έργων, ii) την ημερομηνία που «ανέβηκαν στη σκηνή»,   και iii)   το όνομα των θεάτρων 

στα οποία παίχθηκαν. Στη συνέχεια, αφού ακούστε το τραγούδι «Κορόιδο Μουσολίνι»
7
, 

να γράψετε μια παράγραφο (100 περίπου λέξεων) στην οποία να αναφέρετε την υπόθεση 

που ενδεχομένως θα είχε το ομώνυμο έργο,  τις στοχεύσεις των συγγραφέων και των 

πρωταγωνιστών καθώς και την αποδοχή που πιθανολογείτε ότι θα είχε.  

 

Α Β 

 

 
εφ. Ο Τύπος, 12.1.41 

 

 

 

2. Αφού παρατηρήσετε με προσοχή το έντυπο  1 που ακολουθεί, να γράψετε σε  μια 

σύντομη παράγραφο : i) τη δράση που εκτυλίσσεται σε αυτό και  ii) τον τρόπο με 

τον οποίο τα λεκτικά στοιχεία συμπληρώνουν τη δράση. 

 

 

                                                           
7
 Το τραγούδι είναι διαθέσιμο στη δ/νση https://www.youtube.com/watch?v=bRYigRhaHKw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRYigRhaHKw
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Έντυπο 1 

 
 

3. Στα χρόνια της Κατοχής οι άνθρωποι του θεάτρου αντιμετώπισαν πολλές δυσκολίες. Στο 

κείμενο που ακολουθεί να  επισημάνετε αυτές τις δυσκολίες, καθώς και  τους τρόπους με 

τους οποίους επιχείρησαν να τις ξεπεράσουν.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Στα χρόνια της Κατοχής, παρά τη φτώχεια, την πείνα, τη μαύρη αγορά, τις απαγορεύσεις 

της κυκλοφορίας και την παγωνιά στις αίθουσες, ο κόσμος πηγαίνει στο θέατρο. Ασφαλώς, οι 

κατακτητές αναζητούν ευκαιρίες να κλείσουν τα θέατρα […], ενώ τα θεατρικά κείμενα φθάνουν 

πλέον στη σκηνή ύστερα από την εξονυχιστική εξέταση της τριπλής - γερμανικής, ιταλικής και 

ελληνικής – λογοκρισίας. 'Όταν το υποβαλλόμενο έργο κριθεί  «ανεπίλπτον», επιτροπή 

λογοκρισίας παρακολουθεί τη γενική δοκιμή της παράστασης και σε περίπτωση αλλοιώσεων 

ακολουθούν τροποποιήσεις ή διαγραφές. Χρηματικές και άλλες ποινές  (κλείσιμο του θεάτρου, 

αφαίρεση της άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος ηθοποιού) προβλέπονται για τους όσους  

παραποιούν την έννοια του κειμένου «δια χειρονομιών ή άλλων εκφράσεων κατά την 

ερμηνεία». 

Επίσης,  απαγορεύονται τα έργα συγγραφέων συμμαχικής καταγωγής και οποιαδήποτε 

μνεία στις χώρες τους . Όμως,  οι θίασοι αλλάζουν την ταυτότητα των κειμένων, το όνομα ή την 

εθνικότητα του δραματουργού προκειμένου να αποσπάσουν την έγκριση. Στο ύψος των 

περιστάσεων το κοινό, όταν καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται, κρατά επτασφράγιστο το 

μυστικό.  

Απαγορευμένη είναι, ακόμα, η αναφορά στην πείνα και η σκηνογραφική αναπαράσταση 

βουνών για να αποφεύγονται οι συνειρμοί με τον ένοπλο, αντιστασιακό αγώνα, αλλά οι 

επιθεωρησιογράφοι και οι ηθοποιοί αποδεικνύουν διαβολική εφευρετικότητα. Αρκεί μια λέξη 

τονισμένη με σημασία (π.χ. «τσάι του βουνού») για να πυροδοτήσει το χειροκρότημα. Παρά τις 

πιέσεις, λίγα μόνον έργα Γερμανών συγγραφέων θα ανεβαστούν και όχι προπαγανδιστικά.  
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Στα θερινά θέατρα, όταν ακούγεται από το δρόμο η παράνομη φωνή της Εθνικής 

Αντίστασης, η παράσταση σταματάει προς στιγμήν για να ενημερωθούν θεατές και ηθοποιοί και 

ξαναβρίσκει οε λίγο την κανονική ροή της. Μέσα στο σκοτάδι αόρατα χέρια πετούν 

προκηρύξεις.  

Δίνονται, τέλος, και κατ’ οίκον παραστάσεις υπέρ της αντίστασης. Βέβαια,  δεν είναι 

σπάνιες οι έφοδοι και οι συλλήψεις, καθώς στη συντριπτική πλειονότητά  τους οι άνθρωποι του 

θεάτρου είναι ενταγμένοι στο αντιστασιακό κίνημα και πρωτοστατούν σε κινητοποιήσεις. 

 

Δηώ Καγγελάρη, «Η θεατρική σκηνή 1940-49» στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 8, 
Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 295-299  [Διασκευή] 
 
 
4. Υποθέστε πως είστε ένας ηθοποιός της εποχής εκείνης που κρατά Ημερολόγιο. 

Εμπνεόμενοι από το κείμενο που διαβάσατε γράψτε στο Ημερολόγιό σας  μία ενδιαφέρουσα 

ημέρα σας.  
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Φύλλο εργασίας 1 – Ομάδα 5 (τραγουδιστές και νέοι) 

 

1. Αφού διαβάσετε το κείμενο που ακολουθεί και παρατηρήσετε τις συνοδευτικές οπτικές 

πηγές, να γράψετε ένα σύντομο κείμενο (έκτασης 100 λέξεων περίπου) για τον ρόλο 

που διαδραμάτισαν όσοι καλλιτέχνες έμειναν στα μετόπισθεν κατά τον ελληνοϊταλικό 

πόλεμο. 

 

«Σ’ αυτά τα χρόνια άλλαξε του τραγουδιού η 

μορφή. Ο έρωτας ξεχάστηκε, μπήκε ξανά στην 

μπάντα. Και μες σε πόλεις και χωριά και σε κάθε 

κορφή νέα τραγούδια ακούστηκαν: τραγούδια του 

σαράντα».  

Έτσι προλόγιζε η τραγουδίστρια Σοφία Βέμπο τα 

πολεμικά της τραγούδια στις παραστάσεις, τις 

εκδηλώσεις και τις ραδιοφωνικές εκπομπές εκείνου 

του ιδιαίτερου χειμώνα του 1940-41.  

Τα ελαφρά τραγούδια με την ηρωική θεματολογία,  

αλλά και κάποια στα οποία  κυριαρχούσε το 

ερωτικό στοιχείο, κυκλοφορούσαν σε περιοδικά και 

φυλλάδια και έφταναν σε όλες τις γωνιές της 

Ελλάδας. Οι τραγουδιστές, οι τραγουδίστριες και οι 

ηθοποιοί της εποχής ( όπως η Σοφία Βέμπο, οι 

αδελφές Καλουτά, η Ρένα Βλαχοπούλου, η Δανάη,  

ο Νίκος Γούναρης και άλλοι) επισκέπτονταν 

ραδιοφωνικούς σταθμούς, νοσοκομεία και από εκεί 

πήγαιναν σε κάποιο χωριό ή μέτωπο, για να 

τραγουδήσουν αυτά τα τραγούδια. Ένα ακόμη 

χαρακτηριστικό εκείνης της εποχής, και ενδεικτικό 

της ανάγκης ίσως για μεγάλη παραγωγή αυτού του 

είδους τραγουδιών, ήταν η τάση τα περισσότερα 

πολεμικά τραγούδια να γράφονται πάνω σε ήδη 

γνωστές μελωδίες, κάτι το οποίο χαρακτηρίστηκε 

από πολλούς πατριδοκαπηλία.  

Πηγή: www.musicpaper.gr [Διασκευή]  

 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.musicpaper.gr/topics/item/1096-40
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2. Ποια στοιχεία του εξώφυλλου των «Επίκαιρων Τραγουδιών» δίνουν κωμικό/σατιρικό 

τόνο σε αυτό; Για ποιους λόγους νομίζετε ότι ο δημιουργός του εξώφυλλου επέλεξε να 

δώσει αυτόν τον τόνο; Καταγράψτε τις απόψεις της ομάδας σας σε μια παράγραφο 80-

100 λέξεων και στη συνέχεια σχεδιάστε  ένα εξώφυλλο δίσκου  που περιέχει τραγούδια 

του σαράντα. 

 

3. Αφού διαβάσετε όσα αναφέρονται στη στήλη Α να συζητήσετε: α) τους πιθανούς 

λόγους για τους οποίους το τραγούδι έμεινε γνωστό όχι με τον αρχικό τίτλο του («Στη 

Ρώμη»), αλλά με έναν στίχο του, β) το κατά πόσο η αισιοδοξία και ο ενθουσιασμός 

που δημιουργεί ανταποκρίνονταν στις ιστορικές συνθήκες της εποχής. 

 

Τα σατιρικά τραγούδια 

Α Β 

Το 1938 στην Ιταλία ο συνθέτης Έλντο Ντι 

Λατσάρο (1902-1968) έγραψε τη μουσική για τους 

στίχους  του Κάρλο Μπρούνο, που εξυμνούσαν  τα 

κάλλη μιας ωραίας χωριατοπούλας από την ορεινή 

περιοχή των βουνών Αμπρούτσι, της Ρεντζινέλας. 

(Rercinella campagnola /Η χωριατοπούλα 

Ρεντζινέλλα). Το τραγούδι γνώρισε  μεγάλη επιτυχία 

και ξεπέρασε τα όρια της Ιταλίας .Στην Ελλάδα οι 

στίχοι διασκευάστηκαν από τον  Πωλ Μενεστρέλ 

(«Μικρή Χωριατοπούλα) και διατηρήθηκε η 

μουσική του Ντι Λατσάρο». Δεύτερη διασκευή έγινε 

στην Ελλάδα ύστερ’ από την κήρυξη του 

ελληνοϊταλικού πολέμου από τον Γιώργο 

Οικονομίδη. Αυτή, η δεύτερη διασκευή, έμεινε 

γνωστή με τον τίτλο «Κορόιδο Μουσολίνι», αν και ο 

κανονικός του τίτλος ήταν στη «Στη Ρώμη». 

Κορόιδο Μουσολίνι 

Στίχοι: Γ. Οικονομίδης 

Μουσική: Eldo Di Lazzaro 

Τους Κενταύρους
8
 δεν 

φοβάμαι 

Τραγούδι: Δημήτρης 

Γκόγκος (ή 

Μπαγιαντέρας) 

 

Για ντουφέκι δε με νοιάζει 

ούτε βάζω πια μαράζι, 

συντροφιά έχω τη λόγχη 

τη γλυκιά μου ξιφολόγχη. 

Αγκαλιά μ’ αυτήν 

κοιμάμαι 

τους Κενταύρους δε 

φοβάμαι, 

θαύματα μ’ εκείνη κάνω 

στις βουνοκορφές απάνω. 

Οι φρατέλοι σαν με 

ειδούνε 

ψάχνουν δρόμο για να 

                                                           
8
 Κένταυρος ονομαζόταν η 131η μεραρχία αρμάτων του Ιταλικού στρατού, που ήταν ενισχυμένη σε πεζικό με 

τάγματα Αλβανών και Μελανοχιτώνων και είχε την υποστήριξη από βαρύ πυροβολικό και αεροπορικές δυνάμεις. 

Παρά την υπεροχή πυρός που είχαν οι Κένταυροι, γνώρισαν την ήττα από τους Έλληνες στις μάχες που έγιναν στο 

Καλπάκι, τις πρώτες μέρες της ιταλικής εισβολής στην Αλβανία. Εκεί  πρωτοακούστηκε και η πολεμική ιαχή 

«αέρα» των Ελλήνων φαντάρων. 

http://kiwi6.com/file/3g9xfu2scq
http://kiwi6.com/file/3g9xfu2scq
http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=13843&m=Y08&aa=1
http://tovima.dolnet.gr/print_article.php?e=B&f=13843&m=Y08&aa=1
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Τραγούδι: 1. Ν. Γούναρης, 2. Σοφία Βέμπο   

 

Με το χαμόγελο στα χείλη,  

πάν’ οι φαντάροι μας μπροστά  

και γίνανε οι Ιταλοί ρεζίλι,  

γιατ’ η καρδιά τους δεν βαστά.  

 

Κορόιδο Μουσολίνι, / κανείς σας δε θα μείνει,  

εσύ και η Ιταλία,  / η πατρίδα σου η γελοία,  

τρέμετε όλοι το χακί.  

 

Δεν έχει διόλου μπέσα  

κι όταν θα μπούμε μέσα,  

ακόμη και στη Ρώμη γαλανόλευκη  

θα υψώσουμε σημαία ελληνική.  

 

Βρέχει και κάτω από την τέντα,  

δεν κάνουν βήμα προς τα μπρος  

και γράφουν τ’ ανακοινωθέντα,  

φταίει ο κακός καιρός.  

 

Κορόιδο Μουσολίνι, / κανείς σας δε θα μείνει,  

εσύ και η Ιταλία, / η πατρίδα σου η γελοία,  

τρέμετε όλοι το χακί.  

 

Δεν έχει διόλου μπέσα  

κι όταν θα μπούμε μέσα,  

ακόμη και στη Ρώμη γαλανόλευκη  

θα υψώσουμε σημαία ελληνική 

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

βρούνε, 

μα τους στρώνω στο 

κυνήγι 

και αυτοί όπου φύγει – 

φύγει 

 

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

MXVc29RGc 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Διαβάστε τους στίχους του τραγουδιού της  στήλης Β και στη συνέχεια  υπογραμμίστε 

λέξεις/φράσεις που εκφράζουν καλύτερα τα συναισθήματα και τις ιδέες του 

δημιουργού του. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=bRYigRhaHKw
https://www.youtube.com/watch?v=NGMXVc29RGc
https://www.youtube.com/watch?v=NGMXVc29RGc
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5. Διαβάστε τους στίχους των τραγουδιών που παρατίθενται
9
 και απαντήστε: 

Α) ποια συναισθήματα  και σκέψεις αποτυπώνονται στο κάθε τραγούδι; 

Β) κατά πόσο νομίζετε ότι τα τραγούδια αυτά ανακλούν τις ιστορικές συνθήκες της 

περιόδου της Κατοχής. Να αιτιολογήσετε την απάντησή σας με βάση τις ιστορικές σας 

γνώσεις. 

 

Βασίλης Τσιτσάνης, Συννεφιασμένη Κυριακή 

 

Συννεφιασμένη Κυριακή, 

μοιάζεις με την καρδιά μου, 

που έχει πάντα συννεφιά, 

Χριστέ και Παναγιά μου. 

Είσαι μια μέρα σαν κι αυτή 

που ‘χασα τη χαρά μου, 

Συννεφιασμένη Κυριακή 

ματώνει την καρδιά μου. 

Όταν σε βλέπω βροχερή, 

στιγμή δεν ησυχάζω, 

μαύρη μού κάνεις τη ζωή 

και βαριαναστενάζω. 

 

 

Αφηγείται  ο Β. Τσιτσάνης: «Κατά την 

περίοδο της κατοχής, στη Θεσσαλονίκη, 

εμπνεύσθηκα και τη «Συννεφιασμένη 

Κυριακή». Και μου έδωσε την αφορμή ένα 

από τα τραγικά περιστατικά που συνέβαιναν 

τότε στον τόπο μας, με την πείνα, τη δυστυχία, 

το φόβο, την καταπίεση, τις συλλήψεις, τις 

εκτελέσεις. Το κλίμα που μου ενέπνευσε τους 

στίχους, μου ενέπνευσε και τη μελωδία. Βγήκε 

μέσα από τη «Συννεφιά» της κατοχής, από την 

Θα σαλτάρω
10

 (μια από τις παραλλαγές) 

 

Στίχοι - Μουσική:  Μιχάλης Γενίτσαρης – 

(Γιώργος Κατσαρός)  
 

Ζηλεύουνε, ζηλεύουνε, δε θέλουνε ντυμένο να με 

δούνε 

μπατίρη θέλουν να με δούν για να φχαριστηθούνε. 

Θα σαλτάρω θα σαλτάρω τη ρεζέρβα να τους πάρω.  

Μα εγώ πάντα βολεύομαι γιατί την εσαλτάρω 

σε κανα αμάξι Γερμανού και πάντα τη ρεφάρω.  

Θα σαλτάρω θα σαλτάρω τη ρεζέρβα να τους πάρω.  

Βενζίνες και πετρέλαια εμείς τα κυνηγάμε 

γιατί έχουνε πολλά λεφτά και μόρτικα γλεντάμε.  

Σάλτα ρίξε τη ρεζέρβα γίνε ντου και σήκω φεύγα.  

Οι Γερμανοί μας κυνηγούν μα εμείς δεν τους ακούμε 

εμείς θα τη σαλτάρουμε ώσπου να σκοτωθούμε  

Θα σαλτάρω θα σαλτάρω τη ρεζέρβα να τους πάρω 

 

 
Οι μαθητές μπορούν να ακούσουν το τραγούδι από τη δ/νση: 
https://www.youtube.com/watch?v=SX_z-VSOq5M   
 

 

                                                           
9 Εναλλακτικά οι μαθητές/τριες μπορούν είτε να παρακολουθήσουν απόσπασμα από την ταινία «Το ξυπόλητο 

τάγμα» (λ.χ. το απόσπασμα που βρίσκεται στη δ/νση https://www.youtube.com/watch?v=8p1iaLg88jM), είτε να 

αναζητήσουν στο διαδίκτυο  ένα ρεμπέτικο τραγούδι που να αναφέρεται στην περίοδο του ελληνοϊταλικού 

πολέμου, το οποίο, αφού  προετοιμαστούν, θα  το τραγουδήσουν στην τάξη. 
10 Ο χειμώνας του 1941 – 42 ήταν η περίοδος της μεγάλης πείνας του ελληνικού λαού. Στις πόλεις, όπου πολύς ο 

κόσμος πέθαινε απ’ την εξάντληση, κάποιοι βρήκαν την ευκαιρία να πλουτίσουν αισχροκερδώντας και επιδιδόμενοι 

στη  μαύρη αγορά. Είναι οι λεγόμενοι μαυραγορίτες ή λαδάδες.  Τότε εμφανίστηκαν  και οι λεγόμενοι σαλταδόροι, 

οι κλέφτες της Κατοχής. Στερημένοι και πεινασμένοι, οργανωμένοι σε ομάδες, ανέβαιναν στα γερμανικά και 

ιταλικά καμιόνια και πετούσαν ό,τι έβρισκαν εκεί σε προκαθορισμένα σημεία της διαδρομής, όπου περίμεναν οι 

σύντροφοί τους, που  τα μάζευαν. Πηγή: http://stinkoiladatonmouson.blogspot.gr/2013/04/blog-post_30.html 

[Διασκευή] 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8p1iaLg88jM
http://stinkoiladatonmouson.blogspot.gr/2013/04/blog-post_30.html
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απελπισία που μας έδερνε όλους μας -τότε που 

όλα τα ‘σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η 

σκλαβιά. Ήθελα να φωνάξω για τη μαύρη 

απελπισία, αλλά συγχρόνως και για την 

υπερηφάνεια του λαού μας που δε σηκώνει 

χαλινάρι και σκλαβιά. Η «Συννεφιασμένη 

Κυριακή» δεν είναι μόνο ένα περιστατικό της 

κατοχής, αλλά κλείνει μέσα της όλη την 

τραγική εκείνη περίοδο.» 

 

 
Οι μαθητές μπορούν να ακούσουν το τραγούδι από τη  
δ/νση: 
https://www.youtube.com/watch?v=yuTWdVn0kn8 
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Φύλλα εργασίας 2 

 

Φύλλο εργασίας 2 – Ομάδα 1 (ζωγράφοι και χαράκτες) 

 

1. Αφού διαβάσετε το κείμενο που ακολουθεί και παρατηρήσετε τα χαρακτικά που 

παρατίθενται, να εικάσετε τους λόγους για τους οποίους οι καλλιτέχνες αυτοί, όπως και 

μερικοί άλλοι, αποφάσισαν να απεικονίσουν τη φριχτή καθημερινότητα της Κατοχής. 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

Το 1942 στην Πανελλήνια Έκθεση Ελλήνων Καλλιτεχνών που έλαβε χώρα στο 

Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, δίπλα στα πορτρέτα, τις νεκρές φύσεις και τα τοπία, 

καλλιτέχνες όπως ο Κεφαληνός, ο Τάσσος, ο Αλ. Κορογιαννάκης παρουσιάζουν συνθέσεις που 

απεικονίζουν τη φριχτή καθημερινότητα των πεινασμένων, τις τραγικές συνθήκες ζωής, σκηνές 

που δηλώνουν ξεκάθαρα, που αναδεικνύονται σε αλγεινά σύμβολα μιας ζοφερής 

πραγματικότητας. […] Η έκθεση προκαλεί  τη βίαιη αντίδραση των αρχών της Κατοχής. Οι 

καλλιτέχνες Κανάς, Κεφαληνός, Τάσσος, και  Κορογιαννάκης οδηγούνται στις φυλακές . Το 

κατηγορητήριο: «Δημιουργία πνεύματος ηττοπάθειας σε καιρό πολέμου» και «κομμουνιστική 

δραστηριότητα». 

Γ.Μπόλης, Α. Τάσσος - Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί, εκδ. Τα Νέα, Αθήνα ,χ.χ. , σ. 36-37 

[Διασκευή] 

 

Δύο από τα έργα που εξέθεσαν οι Κεφαλληνός και Τάσσος στην Έκθεση του 1942 

 

Γιάννης Κεφαλληνός,  Το κουφάρι του αλόγου, 

1942 (συμβολικό σχέδιο του για την Κατοχή) 

 

Τ. Αλεβίζος (Τάσσος), Ο τρελός 
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Βάσω Κατράκη, Βασανιστήρια Σχέδιο του Ορέστη Κανέλλη 

 

 

 

 
 
 
2. Να συζητήσετε τους λόγους για τους οποίους τέτοια έργα προκάλεσαν την αντίδραση 

των κατοχικών δυνάμεων και να τους καταγράψετε σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων. 
 

3.   Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο αντίστοιχες καλλιτεχνικές αναπαραστάσεις της 
πραγματικότητας σύγχρονων πολέμων (λ.χ. αυτού στη Συρία). Παρατηρείτε κάποιες 
ομοιότητες; 

 
 
4. Αφού παρατηρήσετε τα χαρακτικά που ακολουθούν να καταγράψετε τη δράση που στο 

καθένα εκτυλίσσεται κάνοντας αναφορά στο ιστορικό γεγονός/ την ιστορική 

πραγματικότητα στην οποία το καθένα αναφέρεται. Αυτά μπορείτε να τα θυμηθείτε 

επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1687,5391/e

xtras/activities/indexE_5_metaselida/indexe_5_metaselida.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1687,5391/extras/activities/indexE_5_metaselida/indexe_5_metaselida.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1687,5391/extras/activities/indexE_5_metaselida/indexe_5_metaselida.html
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Γεώργιος Μανουσάκης, Διαδήλωση Τάσσος, Γοργοπόταμος 

 

 

 

 

Γ. Βελησσαρίδης, Καλάβρυτα. Θρήνος για τη 

σφαγή 

Γιώργος Σικελιώτης, Ο προδότης 

 

 

 

 

 

5. Να γράψετε σε μια παράγραφο (120 περίπου λέξεων) τις σκέψεις σας για τις  στοχεύσεις 

του κάθε καλλιτέχνη.   

6. Α. Διαβάστε τα ακόλουθα κείμενα. Ποιες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε για τη 

στάση των Ελλήνων διανοουμένων κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο;
11

 

                                                           
11

 Για να διευκολυνθείτε στη συλλογή των δεδομένων σας  μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα, 

όπως αυτόν:  

Η πηγή μας πληροφορεί: Η πηγή στέλνει το εξής μήνυμα/ μηνύματα (με τους 

εξής τρόπους/μέσα) 

Στην πηγή δεν αναφέρεται 

……………….. ……………….. ……………….. 
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ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

Δύο ζωγράφοι επιστρατεύτηκαν το 1940 με την επίσημη ιδιότητα του πολεμικού 

ζωγράφου: ο Ουμβέρτος Αργυρός,  καθηγητής της Σχολής Καλών Τεχνών, από τους επιφανείς  

Έλληνες  ζωγράφους,  και ο Γεώργιος Προκοπίου. Ο πρώτος επιστρατεύτηκε κατ' επιλογή του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού και ζωγράφισε 32 πίνακες με διάφορα θέματα σε ιμπρεσιονιστικό 

ύφος και με λυρική διάθεση. Ο  δεύτερος βρέθηκε στα πεδία των μαχών  ύστερα από αίτησή του 

να του επιτραπεί να πάει στο μέτωπο (όπου βρίσκονταν και τα δύο παιδιά του) για να 

ζωγραφίσει σκηνές του πολέμου, όπως είχε κάνει και στη Μικρά Ασία (1919-1922). […]. Σαν 

απλοί στρατιώτες είχαν επιστρατευτεί  οι  ζωγράφοι Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, που ζωγράφισε 

σκηνές του πολέμου με ιδιαίτερη εκφραστική δύναμη, Σπύρος Βασιλείου, Ανδρ. Βουρλούμης, 

Δ. Διαμαντόπουλος, Γ. Μόραλης, Μυταράκης, Α. Τάσσος και Γιάννης Τσαρούχης. Οι 

περισσότεροι επιστρέφοντας από το μέτωπο ζωγράφισαν εμπνευσμένοι από τα βιώματά τους.  

Μερικοί μάλιστα, που επιστρατεύτηκαν αργότερα, είχαν κιόλας κάνει προπαγανδιστικά 

έργα, (αφίσες κ.λπ.), όπως οι Σπύρος Βασιλείου και Α. Τάσσος, ή είχαν συμμετάσχει σε 

ομαδικές εργασίες του εργαστηρίου του καθηγητή της ΑΣΚΤ Γιάννη Κεφαλληνού. Το 

εργαστήριο αυτό με πρωτοβουλία του Γιάννη Κεφαλληνού προσφέρθηκε να φιλοτεχνήσει 

αφίσες για τον αγώνα κατά των επιδρομέων. Επιλέχτηκαν τέσσερις αφίσες, οι οποίες τυπώθηκαν 

σε χιλιάδες αντίτυπα με δαπάνη του κράτους και τοιχοκολλήθηκαν σε πόλεις και σε χωριά. 

Λιθογραφικές αφίσες για τον πόλεμο του 1940 είχαν κάνει και άλλοι καλλιτέχνες. 

Οι περισσότεροι από τους εικαστικούς καλλιτέχνες, που στρατεύτηκαν στον πόλεμο 

εναντίον των Ιταλών, συνέχισαν τον αγώνα και κατά τη διάρκεια της Κατοχής ή εμπνεύστηκαν 

έργα από την Εθνική μας Αντίσταση και τα ολοκλήρωσαν μετά την απελευθέρωση. Ένα από τα 

κυριότερα γνωρίσματα της καλλιτεχνικής αντίστασης είναι η καθολικότητα στη συμμετοχή.  

 

Εφ. Ριζοσπάστης -  Ένθετη έκδοση 7 μέρες μαζί, 19-11-2006.  Διαθέσιμο και στο  

http://www.rizospastis.gr/page.do?publDate=19/11/2006&id=7062&pageNo=16 [Διασκευή] 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2  

Ο χαράκτης Τάσσος συμμετείχε σε καλλιτεχνικό συνεργείο για τις προπαγανδιστικές δράσεις 

του ΕΑΜ. Η μαρτυρία του είναι αποκαλυπτική: «Ξεκινήσαμε μια δουλειά εντυπωσιακή σε όγκο. 

Για την ποιότητα και την αποτελεσματικότητά της ας μιλήσουν άλλοι. Εμείς παίρναμε από την 

Κεντρική Επιτροπή του ΕΑΜ το θέμα της δουλειάς και τα συνθήματα […] Συχνά η δουλειά 

ήταν ομαδική. […] Όταν την τελειώναμε, παραδίδαμε τα χαραγμένα ξύλα στο καθορισμένο 

ραντεβού και ύστερα χάναμε τη ίχνη τους. Διασχίζαμε την Αθήνα την μέρα ανάμεσα σε μπλόκα 

[…] και τη νύχτα με την απόλυτη αντιαεροπορική συσκότιση ανάμεσα σε χαφιέδες, τάγματα 

ασφαλείας και Γερμανούς. Ύστερα, κάποιο πρωί, βλέπαμε, ταυτόχρονα με όλους τους άλλους 

Αθηναίους, το έργο μας κολλημένο παντού, σε τοίχους και μάντρες»  
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Γ.Μπόλης, Α. Τάσσος, Σύγχρονοι Έλληνες Εικαστικοί, εκδ. Τα Νέα, Αθήνα, χ.χ., σ. 35 

[Διασκευή] 

 

 

6. Β. Με βάση όλα όσα είδατε και στα δύο φύλλα εργασίας, να ετοιμάσετε δύο αφίσες τις 

οποίες μπορείτε να διανθίσετε με κάποιο σύνθημα. Η μία αφίσα σας να αφορά στον 

του ελληνοϊταλικό πόλεμο και η άλλη να συνιστά διαμαρτυρία για τις συνθήκες της 

Κατοχής.  
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Φύλλο εργασίας 2 – Ομάδα 2 (γελοιογράφοι – σκιτσογράφοι) 

 

1. Γελοιογραφίες εμπνευσμένες από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 1940 

φιλοτεχνήθηκαν και από ξένους καλλιτέχνες, ιδίως Άγγλους, ακόμα κι όταν οι Γερμανοί 

εισέβαλαν στην Ελλάδα. Να παρατηρήσετε αυτές που παρατίθενται και να συντάξετε ένα 

σύντομο κείμενο για  μήνυμα που καθεμιά επιχειρούσε να περάσει στο κοινό της εποχής. 

 

Α Β 

 
 

 Ο Χίτλερ παραδίδει την Ελλάδα- τίγρη στον 

Μουσολίνι λέγοντάς του: «εγώ την έπιασα, εσύ 

κράτα την».  

Γελοιογραφία του Zec στην εφ. Daily Mirror 

 

2. Για ποιους λόγους εικάζετε ότι ξένοι γελοιογράφοι εμπνεύστηκαν από τον 

ελληνοϊταλικό πόλεμο;  

3. Για ποιους λόγους νομίζετε ότι αυτός που φιλοτέχνησε την παραπάνω γελοιογραφία 

Β, παρουσίασε την Ελλάδα με τη μορφή τίγρης; 

 

4. Παρατηρήστε τα σκίτσα του Φωκίωνα Δημητριάδη που παρατίθενται.  

Α) Τι αποτυπώνεται σε αυτά; 

Β) Ποιοι ήταν οι στόχοι του καλλιτέχνη και ποια επίδραση νομίζετε ότι άσκησαν 

στην εποχή τους; 

Γ) Ποια συναισθήματα σας δημιουργούν και σκέψεις σας γεννούν; 
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5 Με βάση όλα όσα είδατε και στα δύο φύλλα εργασίας, να ετοιμάσετε μια παρουσίαση 

για τη δραστηριότητα των Ελλήνων  καλλιτεχνών που επιδίδονταν στη γελοιογραφία το 

κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο.  Την παρουσίασή σας καλείστε να τη στηρίξετε σε 

τέσσερις  άξονες/ενότητες  - στα γεγονότα που τους ενέπνευσαν, στον τρόπο (ή τους 

τρόπους) που τα παρουσίασαν,  στις στοχεύσεις που είχαν και στην πιθανή τύχη της 

γελοιογραφίας κατά την περίοδο της Κατοχής – και μπορείτε να την εμπλουτίσετε  με 

σχετικό υλικό από το διαδίκτυο.  
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Φύλλο εργασίας 2- Ομάδα  3 (λογοτέχνες) 

1. Ποιες πληροφορίες για την περίοδο που εξετάζουμε μπορείτε να αντλήσετε από τα 

λογοτεχνικά κείμενα Α και Β που παρατίθενται; Θεωρείτε ότι ανακλούν μέρος της ιστορικής 

πραγματικότητας
12

; 

Α. 

- Λοιπόν, απόψε θα πιάσουμε τον Κολωνό, είπε ο Πέτρος. Δεν θα αφήσουμε σπίτι για 

σπίτι. […] Αν όλα πάνε καλά, σε μία ώρα πρέπει να ‘χουνε μοιραστεί όλες οι προκηρύξεις. 

Μετά, θα γυρίσετε με τον Φάνη στο Περιστέρι. 

Ξεκινάνε. Πρώτα βγαίνουν τα δύο κορίτσια, η Άννα και η Ζωή, και σε λίγο τα 

προσπερνάει ο Φάνης. Ο Πέτρος περπατάει από την απέναντι πλευρά του δρόμου […] Η νύχτα 

είναι σκοτεινή, τα’ αστέρια τρεμουλιάζουν στον ουρανό. Τα πόδια σκοντάφτουν στις πέτρες. 

[…] Η Ζωή σκιάζεται. Σφίγγει το χέρι της Αννούλας. «Πώς βρεθήκαμε σε αυτήν την ερημιά;».  

«Φτάνουμε σε λίγο στον Κολωνό», την καθησυχάζει η Αννούλα που έχει ξαναπεράσει από 

τούτα τα μέρη και ξέρει… Ανεβαίνουν πάνω σ’ ένα γεφυράκι, στην άκρη του ανοίγεται ένας 

φαρδύς δρόμος […] 

Ο δρόμος είναι μοναχικός. Οι άνθρωποι από νωρίς κλειδώνονται στα σπίτια τους, οι 

νύχτες είναι ακόμα ψυχρές και το κορμί από την κούραση της μέρας μουδιάζει κι αποζητάει τον 

ύπνο. Κοιμάσαι και ξεχνάς τα βάσανα. Μια ανάσα ως να ξημερώσει. Ακούγεται ο Φάνης να 

σφυρίζει έναν σκοπό, τον σκοπό που δείχνει ότι όλα είναι εντάξει […] Η Αννούλα σφίγγει το 

χέρι της Ζωής : «Άντε αρχίζουμε». Διασχίζει το δρόμο τρέχοντας και πηγαίνει στο αντικρινό 

πεζοδρόμιο. Βάζει το χέρι στο ταγάρι και τραβά την πρώτη προκήρυξη : «Έλληνες πατριώτες. 

Οι βάρβαροι καταχτητές θέλουνε να μας εξοντώσουνε. Ας προτάξουμε τα στήθια μας. Όλοι 

στην απεργία …». Σκύβει και με μια κίνηση ρίχνει το χαρτί κάτω από μια  πόρτα. Η Ζωή κάνει 

το ίδιο. Τα δύο κορίτσια, ξυστά στον τοίχο, από σπίτι σε σπίτι, σκύβουνε, σηκώνονται, 

ξανασκύβουνε και πάλι σηκώνονται. […] Ο Φάνης σφυρίζει πάντα τον ίδιο σκοπό. Όλα πάνε 

καλά, όμως οι παλάμες της Ζωής ιδρώνουν. Της φαίνεται ξαφνικά πως το χαρτί κάνει έναν 

δαιμονισμένο θόρυβο καθώς γλιστρά κάτω από τις χαραμάδες. Βιάζεται […].  Πόσο καλύτερα 

ήταν χθες βράδυ… Καθόλου δεν φοβόταν. Το χέρι της δεν έτρεμε την ώρα που έγραφε πάνω στ΄ 

αγκωνάρια του τοίχου: Ζήτω η Λευτεριά. Στη μια γωνιά στεκόταν ο Δημήτρης, στην άλλη ένα 

ζευγαράκι αγκαλισμένο. Φρουροί μέσα στη νύχτα. Τώρα, πού είναι ο Πέτρος και οι άλλοι δύο; 

                                                           
12

  Για να διευκολυνθείτε στη συλλογή των δεδομένων σας  μπορείτε, αν θέλετε, να χρησιμοποιήσετε έναν πίνακα, 

όπως αυτόν:  

Η πηγή μας πληροφορεί: Η πηγή στέλνει το εξής μήνυμα/ μηνύματα (με τους 

εξής τρόπους/μέσα) 

Στην πηγή δεν αναφέρεται 

……………….. ……………….. ……………….. 
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Κι αν ξεπροβάλλει από καμιά γωνιά κανένα ανθρωπάκι και δεν προλάβει ο Φάνης να τον δει; Κι 

αν το ανθρωπάκι είναι χαφιές; [….] Η καρδιά της χτυπάει δυνατά. Άκουσε καθαρά ένα 

σούρσιμο ποδιών πίσω από την πόρτα. Αν βγει κανένας και την δει; Πού να κρυφτεί; Κοιτάει 

γύρω της. Χιλιάδες μάτια την παραμονεύουν πίσω από τις κλειστές γρίλιες. Σε λίγο θα φτάσει 

τον Φάνη, τον ξεχωρίζει μέσα στο σκοτάδι. Έχει ακουμπήσει πάνω σε έναν τοίχο και σφυρίζει, 

σφυρίζει. Η Αννούλα έμεινε πίσω. Αχ αυτό το κορίτσι, ποτέ του δεν βιάζεται […] Να μπορούσε 

να της φωνάξει «κάνε γρήγορα». […] Χτες, όταν τελείωσε η δουλειά, η Ζωή είχε παρακαλέσει 

τον Δημήτρη να πάνε μια βόλτα κι εκείνος είχε αρνηθεί. Του κατέβασε μούτρα. Τη μάλωσε : 

«Δεν είναι παιχνίδι, Ζωή. Έχουμε την τσάντα γεμάτη.. Αν μας πιάσουνε…» Δεν είχε τελειώσει 

τη φράση του. Τώρα τη συνεχίζει η Ζωή: «… θα μας φυλακίσουν, θα μας βασανίσουν, θα μας 

τουφεκίσουν».   Η Ζωή φοβάται πάρα πολύ. Αν την πιάσουνε με το ταγάρι; Μήπως οι 

προκηρύξεις δεν είναι  μια ατράνταχτη απόδειξη; Της έρχεται να το πετάξει και να το βάλει στα 

πόδια. 

Ζωρζ Σαρή, Όταν ο ήλιος…, Κέδρος, Αθήνα19745, σ.196-197 

Β. 

Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 1943 

 

[…] Σήμερα η εφημερίδα είναι γεμάτη διαταγές. Ο θείος Αχιλλέας μάς την έφερε αμέσως μόλις 

τη διάβασαν στο καφενείο, για να τη διαβάσουμε κι εμείς. Δέκα φορές με έβαλε ο μπαμπάς να 

του διαβάσω τις διαταγές των Γερμανών: «απαγορεύονται οι απεργίες», «Όποιος κρύβει όπλα θα 

ντουφεκίζεται», «Όσα σπίτια είχαν επιτάξει η Ιταλοί, τώρα θα τα επιτάξουν οι Γερμανοί», «Όλα 

τα επίσημα έγγραφα – βεβαιώσεις, αιτήσεις, δηλώσεις – πρέπει να είναι γραμμένα στη 

γερμανική γλώσσα», «Κάθε οικογένεια πρέπει να καίει μόνο έξι κιλοβάτ το μήνα ηλεκτρικό 

ρεύμα», Τα τάγματα ασφαλείας - ο ελληνικός στρατός – θα έχουν διοικητή Γερμανό», «Στα 

τραμ και τα τρένο θα ταξιδεύουν μόνο Γερμανοί. Οι Έλληνες θα ταξιδεύουν με γκαζοζέν και 

ταξί. Στα ταξί δεν επιτρέπεται να ταξιδεύουν πάνω από δεκαοκτώ άτομα συγχρόνως» 

- Ταξίδεψα κι εγώ μια φορά με ταξί, μας είπε ο θείος. Ακούστε λοιπόν: Ο οδηγός και άλλοι δυο 

μπροστά. Τέσσερις πίσω, με άλλους τέσσερις στα γόνατά τους, συνήθως παιδιά.  Από δύο σε 

κάθε μαρσπιέ. Ένας σε κάθε φτερό. Δύο καθισμένοι πάνω στο πορτπαγκάζ. Σύνολο δεκαεννέα. 

Α ναι! … Και οι αποσκευές στη σκεπή! 

- Οι Γερμανοί τα ξέχασαν τα χειράμαξα. Ε, αυτά τα «ταξί» δεν χωράνε πάνω από δύο, 

είπε η Φρόσω. 

Γελάσαμε. 

- Γελάμε για να μην κλάψουμε! Είπε ο μπαμπάς. Άλλο Ιταλοί, άλλο Γερμανοί. Ο Θεός να 

βάλει το χέρι του….  

Άννα Δεϊμέζη-Καλιότσου, Τα γκρίζα χρόνια, Πατάκη, Αθήνα 1995
3 

, σ. 263-264 
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2. Ποιες νομίζετε πως είναι οι στοχεύσεις των παραπάνω λογοτεχνών, καθώς και του 

Λειβαδίτη, στο ποίημά του Ήταν κάποτε δυο φίλοι; 

Τάσος Λειβαδίτης, Ήταν κάποτε δυο φίλοι 

Ήταν κάποτε δυο φίλοι 

σαν αρχάγγελοι κι οι δυο 

κι απ' των κοριτσιών τα χείλη 

εθερίζαν τον ανθό. 

 

Τέτοια λεβεντιά δεν ξανάδαν πια 

με τα όνειρά τους υψώναν κάστρα 

σε δώδεκα χωριά. 

 

Κι όταν άνοιξ' η πατρίδα 

τις σημαίες της πλατιά 

και οι δυο για την ελπίδα 

σκοτωθήκαν στα βουνά. 

 

Μα κάθε βραδιά όρθιοι στην πλαγιά 

με το θάνατό τους υψώνουν κάστρα 

αρχάγγελοι ξανά. 

3. Εμπνεόμενοι από τα παραπάνω κείμενα να γράψετε ένα δικό σας ποίημα ή σύντομο 

αφήγημα. Για να θυμηθείτε τα γεγονότα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1687,5391

/extras/activities/indexE_5_metaselida/indexe_5_metaselida.html 

 

 

4. Με βάση όλα όσα είδατε και στα δύο φύλλα εργασίας, μα και αντλώντας από το 

κείμενο που ακολουθεί, να ετοιμάσετε μια παρουσίαση για τη δραστηριότητα των 

Ελλήνων  λογοτεχνών κατά την περίοδο  1940-44. Την παρουσίασή σας καλείστε να τη 

στηρίξετε σε τρεις  άξονες/ενότητες  - στα γεγονότα που τους ενέπνευσαν, στον τρόπο 

(ή τους τρόπους) που τα παρουσίασαν και  στις στοχεύσεις που είχαν -– και μπορείτε 

να την εμπλουτίσετε  με σχετικό υλικό από το διαδίκτυο.  

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 

 

Θα χρειαζόταν κανείς πολύ χρόνο, για να αναφερθεί  σε όλες τις μορφές της αντίστασης 

των πνευματικών ανθρώπων. Θα έπρεπε λ.χ. να μνημονεύσει καθηγητές Πανεπιστημίου που 

αγωνίστηκαν στο μέτωπο της Αλβανίας, στη Μέση Ανατολή ή στα ελληνικά βουνά μαζί με τους 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1687,5391/extras/activities/indexE_5_metaselida/indexe_5_metaselida.html
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL105/229/1687,5391/extras/activities/indexE_5_metaselida/indexe_5_metaselida.html
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αντάρτες, συγγραφείς και ποιητές που πήγαν εθελοντές στην πρώτη γραμμή του μετώπου ή 

κατατάχθηκαν στις αντάρτικες ομάδες, άλλους  που ανέπτυξαν δράση μέσα από τις μυστικές 

αντιστασιακές οργανώσεις στις κατεχόμενες πόλεις, ή φυλακίστηκαν και εκτελέστηκαν από τους 

κατακτητές. Θα έπρεπε ακόμη να αναφερθεί και στους καλλιτέχνες, τους ανθρώπους του 

θεάτρου, τους εκπαιδευτικούς, τους κληρικούς, τους δημοσιογράφους και άλλους που 

ακολούθησαν και αυτοί τον ίδιο δρόμο του αγώνα. […] 

Ο σκληρός αγώνας των Ελλήνων πάνω στα βουνά της Αλβανίας, στον οποίο πήραν μέρος 

οι περισσότεροι από τους νεώτερους λογοτέχνες της χώρας (αρκετοί μάλιστα ως εθελοντές), 

αποτέλεσε μια νέα πηγή έμπνευσης για τους ανθρώπους των γραμμάτων που έφερε ως καρπούς 

μερικά από τα ωραιότερα δείγματα της νεοελληνικής πεζογραφίας και ποίησης. […] Τα έργα 

τους, μολονότι περιέχουν ως ένα σημείο, και δικαιολογημένα, κάποιο ηρωικό στοιχείο και, 

μερικά ένα διθυραμβικό τόνο για τον αγώνα και τα κατορθώματα του ελληνικού λαού, δεν 

παύουν ωστόσο να χαρακτηρίζονται από βαθειά ανθρωπιά, πίστη στο ιδανικό της ελευθερίας 

και τις ανθρώπινες αξίες, και ακόμη - ίσως φανεί παράξενο - κατανόηση και συμπάθεια για τον 

άνθρωπο - αντίπαλο. Εχθρός τους ήταν η φασιστική ιδεολογία και όχι ο αντίπαλος στρατιώτης.  

Τα γεγονότα της περιόδου αυτής, όπως είναι η μεγάλη πείνα του χειμώνα του 1941, η 

ένοπλη αντίσταση κατά του κατακτητή, η βάρβαρη αντίδρασή του με τις εκτελέσεις άμαχων 

πολιτών, τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως, η ομηρία, η πυρπόληση χωριών κ.λπ., έφεραν τους 

ανθρώπους του πνεύματος ακόμη πιο κοντά στο λαό, στα προβλήματά του και στον αγώνα του 

για επιβίωση και ελευθερία. 

 

Στ. Παπαδόπουλος, «Οι Έλληνες λογοτέχνες και η αντίστασή τους στο φασισμό κατά 
τον Β' παγκόσμιο πόλεμο», Ανακοίνωση σε ιστορικό συμπόσιο με  θέμα: «Les 
personnalites culturelles des pays d’ Europe Centrale et du Sud-Est et la resistance au 
fascisme», Μόσχα στις 15-17 Σεπτεμβρίου 1983 [Διασκευή]. 

 

  



35 
 

Π. Πυρπυρής, Οι Έλληνες καλλιτέχνες  στην Κατοχή και την Αντίσταση 

 
 

Φύλλο εργασίας 2 – Ομάδα 4 (οι άνθρωποι του θεάτρου) 

 

 

1. Σύμφωνα με τις Πηγές 1 και 2 ποιες  δραστηριότητες που ανέπτυξαν οι ηθοποιοί στα 

χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης; 

 

Πηγή 1 
 

Το χειμώνα χου 1942, ο Βασίλης Ρώτας ίδρυσε το Θεατρικό Σπουδαστήριο, μια δραματική 

σχολή  που έγινε «νόμιμο καταφύγιο» για νέους οργανωμένους στην ΕΠΟΝ. Το 1943 είχε 500 

σπουδαστές, οι οποίοι,  πέρα από το ότι παρακολουθούσαν  μαθήματα θεάτρου, συμμετείχαν  σε 

διάφορες αντιστασιακές εκδηλώσεις δίνοντας παραστάσεις σε δρόμους συνοικιών, σε πλατείες, 

σχολείων, σε θέατρα, με κείμενα που τόνωναν το ηθικό των ανθρώπων., ενώ οι εισπράξεις 

πήγαιναν  «στο ταμείο του αγώνα». 

 

Δηώ Καγγελάρη, «Η θεατρική σκηνή 1941-1953» στο Ιστορία της Ελλάδας του 20
ου

 αιώνα, τ. 

Γ2, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2007, σ. 355 [Διασκευή 

 
Πηγή 2 
 

Οι ηθοποιοί που άνηκαν στην αντίσταση, ιδίως όσοι εντάχθηκαν στο ΕΑΜ, ανέπτυξαν πλούσια 

δράση:  

-- Έφτιαξαν συνεταιρισμό και οργάνωσαν συσσίτια για να μην πεθάνουν οι ηθοποιοί από την 

πείνα. 

- Οργάνωναν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις για τους ανάπηρους του Αλβανικού Μετώπου κάθε 

Κυριακή στα νοσοκομεία.. 

- Σε θέατρα και σε κέντρα που σύχναζαν Γερμανοί αξιωματικοί, έβαζαν προκηρύξεις στις 

χλαίνες τους, που ήτανε στην γκαρνταρόμπα (οι προκηρύξεις ήτανε γραμμένες στα γερμανικά, 

με περιεχόμενο που τους έριχνε το ηθικό). 

- Στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας, έγραφαν συνθήματα, κόλλαγαν  αφίσες (που έφτιαχναν 

οι αντιστασιακοί ζωγράφοι), προκηρύξεις και εφημερίδες της Αντίστασης. 

- Σκορπούσαν στους δρόμους της Αθήνας προκηρύξεις ( κάτω από τις πόρτες των σπιτιών, των 

μαγαζιών και σε γραμματοκιβώτια) και έβαζαν  προκηρύξεις στα καθίσματα των θεάτρων και 

των κινηματογράφων για να ενημερώνονται οι θεατές για το συμμαχικό αγώνα και την Ελληνική 

Αντίσταση, στην Αθήνα, στις συνοικίες και στα βουνά. Ακόμα και μέσα στη Μητρόπολη, 

ανήμερα τα Χριστούγεννα του '43, πέταξαν από το γυναικωνίτη προκηρύξεις - με ειρηνικό 

περιεχόμενο: Να σταματήσουν οι εκτελέσεις, να δοθεί λευτεριά και βοήθεια στα θύματα (και 

αυτό έγινε όταν μέσα στη Μητρόπολη ήτανε πάνω στο γυναικωνίτη γερμανικό επιτελείο και 

μέλη της "ελληνικής" κυβέρνησης με τις ακολουθίες τους και τους σωματοφύλακές τους. 

http://www.rizospastis.gr/story.do?id=1120177 

 
 

http://www.rizospastis.gr/story.do?id=1120177
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2 Είστε ένας από τους ηθοποιούς αυτούς και επιχειρείτε να πείσετε έναν φίλο σας να 

ενταχθεί στην ομάδα σας. Τι θα του λέγατε; Γράψτε έναν σύντομο διάλογο, που θα 

τον παρουσιάσετε ως δρώμενο. 

 

3 Να παρατηρήσετε τη φωτογραφία και να  περιγράψετε το σκηνικό. Στη συνέχεια, να 

φτιάξετε ένα διαφημιστικό φυλλάδιο για την παράσταση. Εναλλακτικά μπορείτε είτε 

να γράψετε ένα σύντομο δρώμενο με θέμα την Κατοχή ή την Αντίσταση και να το 

παρουσιάσετε, είτε να προετοιμάσετε μια παγωμένη εικόνα από ένα υποθετικό 

θεατρικό έργο με αντιστασιακό περιεχόμενο. 

 

Μια σκηνή της ΕΠΟΝ με το σύνθημα της οργάνωσης «Πολεμάμε και Τραγουδάμε» 

 

 

5.Με  βάση όλα όσα είδατε και στα δύο φύλλα εργασίας, μα και αντλώντας από τα 

κείμενα που ακολουθούν, να ετοιμάσετε μια παρουσίαση για τη δραστηριότητα των 

ανθρώπων του θεάτρου στην Ελλάδα κατά την περίοδο  1940-44. Την παρουσίασή 

σας καλείστε να τη στηρίξετε σε τρεις άξονες/ενότητες  - στα γεγονότα που τους 

ενέπνευσαν, στις στοχεύσεις και την αποδοχή που είχαν, και στην «τύχη» του 

ελληνικού θεάτρου και των ανθρώπων του κατά την περίοδο του ελληνοαϊταλικού 

πολέμου και της Κατοχής. Ασφαλώς, την παρουσίασή σας  μπορείτε να την 

εμπλουτίσετε  με σχετικό υλικό από το διαδίκτυο.  

 

Κείμενο Α 

 

Μετά την αναγκαστική λόγω «των γνωστών εκτάκτων περιστάσεων» αργία της 28ης 

Οκτωβρίου [1940], η διεύθυνση της Αστυνομίας επιτρέπει την επανάληψη των παραστάσεων 

υπό τον όρο ότι θα ακολουθηθούν οι συστάσεις «προς επίτευξιν πλήρους συσκοτίσεως».[…] Οι 



37 
 

Π. Πυρπυρής, Οι Έλληνες καλλιτέχνες  στην Κατοχή και την Αντίσταση 

 
 

θίασοι αρχίζουν «δοκιμαστικώς» την 1η Νοεμβρίου, «ύστερα από την πρώτη εντύπωση των 

πολεμικών γεγονότων» και την αντιμετώπιση του κενού που δημιούργησε στη σύνθεσή τους η 

πρόσκληση στα όπλα. Λαμβάνοντας υπόψη το ωράριο κυκλοφορίας, περιορίζονται οε 

απογευματινές παραστάσεις και σε κυριακάτικες πρωινές, με λαϊκές τιμές. Κατόπιν συμφωνίας 

θιασαρχών και ηθοποιών ξεκινούν σε συνεταιριστική βάση. […] Ωστόσο, για μεγάλη μερίδα 

ηθοποιών ο πόλεμος ταυτίζεται με την ανεργία […]. 

Οι αθηναϊκοί - μουσικοί και δραματικοί - θίασοι στρέφονται στις πολεμικές επιθεωρήσεις. 

Το κοινό ανταποκρίνεται σχηματίζοντας ουρές έξω από τα ταμεία και τα θεατρικά σχήματα 

πληθαίνουν. Συγγραφείς και θίασοι («Θέατρο Υπέρ του Στρατιώτου») διαθέτουν ποσοστά και 

εισπράξεις για τη φανέλα του στρατιώτη.[…]. Με υποτυπώδη ή φαντασμαγορικά σκηνικά, με 

μουσική υπόκρουση τον Εθνικό αλλά και τον Ακάθιστο Ύμνο και με μοιρασμένη τη 

συναισθηματική φόρτιση μεταξύ σκηνής και πλατείας, η υπογράμμιση της γενναιότητας του 

ελληνικού στρατού και η ανελέητη σάτιρα για την υποχώρηση των Ιταλών προσφέρουν «δύο 

ώρες ενθουσιασμού και γέλιου». Η ανταπόκριση από το «θέατρον πολέμου» είναι άμεση. Τα 

χαρμόσυνα νέα για τη θριαμβευτική προέλαση των Ελλήνων στρατιωτών στην Αλβανία 

προφέρονται «μπροστά ο’ ένα κοινό που φιλιέται κι αγκαλιάζεται σαν τρελό». 

 

Δηώ Καγγελάρη, «Η θεατρική σκηνή 1940-49» στο Ιστορία του Νέου Ελληνισμού, τ. 8, 
Ελληνικά γράμματα, Αθήνα 2003, σ. 293-294. 

 

 

Κείμενο Β 

 

Από την άνοιξη του 1943 ως τις αρχές του 1945 οργανώθηκαν με πρωτοβουλία του ΕΑΜ 

στις περιοχές της Ελεύθερης Ελλάδας (σε πλατείες, σε σχολεία, αυλές και αλώνια) πολυάριθμες 

εκπολιτιστικές εκδηλώσεις, στις οποίες βασικό ρόλο έπαιξε το θέατρο, ενώ το 1944 

δημιουργήθηκαν θίασοι με σταθερούς συντελεστές που περιόδευαν με τα πόδια  από χωριό σε 

χωριό.  

Συνήθως η παράσταση αναγγελλόταν από τους χτύπους  της καμπάνας του χωριού.  Το 

κοινό, ενήλικες και παιδιά, κατέβαλε  το αντίτιμο του εισιτηρίου σε είδος: πατάτες, σιτάρι, 

καλαμπόκι, κάστανα, καρύδια, λάδι, αυγά. «Με μια αυλαία από πανιά αλεξίπτωτου» και φυσικό 

σκηνικό (έναν τοίχο από καμένο σπίτι, την αίθουσα του πέτρινου σχολείου,  μίαν εκκλησία ή τα 

έλατα) ο θίασος του ΕΑΜ παίζει πατριωτικά έργα και σάτιρες του «συμπληρωμένες  με 

απαγγελίες». […] 

Ο κόσμος συμμετέχει με πάθος, ταυτίζεται με τα δραματικά πρόσωπα κι ένας πάνοπλος 

αντάρτης στη Ζαγορά παραλίγο να σκοτώσει τον ηθοποιό που υποδύεται έναν προδότη. 

 

Δηώ Καγγελάρη, «Η θεατρική σκηνή 1941-1953» στο Ιστορία της Ελλάδας του 20
ου

 αιώνα, τ. 

Γ2, Βιβλιόραμα, Αθήνα, 2007, σ. 356-357  [Διασκευή] 
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Φύλλο εργασίας 2 – Ομάδα 5 (τραγουδιστές και νέοι) 

 

1. Ποιο ρόλο διαδραμάτιζε η ποίηση και το τραγούδι στη ζωή των νέων κατά τη 

διάρκεια της Κατοχής και της Αντίστασης, σύμφωνα με τα κείμενα που 

ακολουθούν; 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 1 

 

Σε όλη την διάρκεια της Κατοχής, οι νέοι διασκεδάζουν. Πηγή αυτών των διασκεδάσεων 

δεν είναι η αναισθησία, αλλά η πίστη, κάτι που δεν διακρίνεις πάντα στους μεγαλύτερους. Στα 

καφενεία νεαροί συζητούν γελώντας για έρωτα, αντίσταση και υπερρεαλισμό. Έχουμε ακόμη 

πληροφορίες για σπίτια που στέγαζαν νεανικές συντροφιές. Το σπίτι του Εμπειρίκου είναι ένα 

από αυτά τα σπίτια που δεν αφήνουν το μαύρο χρώμα να σκεπάσει την σκλαβωμένη ελευθερία 

που νιώθουν. Τολμούν να διασκεδάζουν, να χορεύουν και να διαβάζουν ποιήματα που 

συμπυκνώνουν τον πόθο για ζωή. Εκεί, διαβάζονται για πρώτη φορά η «Αμοργός» του Νίκου 

Γκάτσου, ο «Μπολιβάρ» του Νίκου Εγγονόπουλου, η Ursa Minor του Τάκη Παπατσιώνη, 

ποιήματα του Νάνου Βαλαωρίτη, της Μάτσης Ανδρέου, του Κίτσου Μαλτέζου και άλλων. 

Σύμφωνα με  μαρτυρίες, γίνονταν και πάρτι, όπου  χορεύονταν μέχρι πρωίας τα τραγούδια 

της εποχής, πλέκονταν τα ειδύλλια, αλλά και οργανωνόταν  ο αντιστασιακός  αγώνας.[…] Οι 

παρέες αυτές δέχονται ανελέητη κριτική από όσους δεν μπορούν να συμβιβάσουν το αίσθημα 

της κατοχικής φρίκης με τις διασκεδάσεις. Ο Ελύτης απαντά στο ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ 

ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ: «Κι ας πα’ να λέγανε οι ηθικολόγοι- θα έπρεπε να πω οι στενοκέφαλοι- ότι ήτανε 

ντροπή, τη στιγμή που οι άλλοι πεινούσαν ή σκοτώνονταν, εμείς να διασκεδάζουμε. Αλλά αυτό 

ακριβώς είχε σημασία. Από εμάς τους ίδιους που “διασκεδάζαμε” οι περισσότεροι πεινούσαν ή 

σκοτώνονταν τις νύχτες κρυφά, χωρίς να το κάνουν ποτέ μπαϊράκι τους. Ο Τσαρούχης είχε- 

όπως κι εγώ- δοκιμαστεί σκληρά στην Αλβανία, ο Αντρέας Καραντώνης γύριζε από πόρτα σε 

πόρτα και πουλούσε χαρουπόμελο για να ζήσει. Ο Βαλαωρίτης θα ακολουθούσε τα μυστικά 

καραβάνια προς τη Μέση Ανατολή. Και ένας από τους νέους ποιητές, ο Λόης, θ’ ανέβαινε σε 

λίγο στην αγχόνη…». […] Το ΕΑΜ,  που περιοριζόταν σε μία «αγωνιστική σοβαρότητα», έχανε  

τους νέους που θέλαν να χορεύουν μοντέρνα ευρωπαϊκά –και δεν ήταν και λίγοι. 

 
Πηγή: http://freedomgreece.blogspot.gr/2012/10/1941-1950.html [Διασκευή] 

 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ 2 

Από το τέλος του πρώτου, φριχτού κατοχικού χειμώνα η νεολαία της εποχής έδειξε την 

προτίμησή της στην τζαζ μουσική, ίσως ως αντίδραση στις σκληρές συνθήκες της ζωής. 

Άλλωστε,  ο ξέφρενος ρυθμός του σουίνγκ συνδέθηκε, όχι μόνο στην Ελλάδα, μα παντού στον 

κόσμο, με την αίσθηση της ελευθερίας και την αντίδραση στον φόβο του θανάτου. 

 

Απ. Πούλιος, «Στον ρυθμό της τζαζ. Μια μουσικοθεατρική μόδα της Κατοχής», π. Νέα Εστία, τχ. 

1845/2011, σ. 1138-1139 [Διασκευή]. 

http://freedomgreece.blogspot.gr/2012/10/1941-1950.html
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2. Σε ένα σύντομο άρθρο να αναφερθείτε στις δράσεις που ανέπτυξαν οι νέοι κατά 

την περίοδο της Κατοχής και της Αντίστασης. Ιδέες μπορείτε να αντλήσετε τόσο 

από τα παραπάνω κείμενα όσο και από τις οπτικές πηγές που ακολουθούν. 

  

Γιάννης Στεφανίδης, Φοιτητική συγκέντρωση 

 

 

 

 

Τάσσος, Τα νιάτα στον αγώνα, 1943 

 

Ηλίας Φέρτης: Γράφουν στους δρόμους συνθήματα 

 

  
 

3. Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά και ποιες οι κύριες στοχεύσεις των 

αντάρτικων τραγουδιών, σύμφωνα με τα κείμενα που ακολουθούν;. 

 

ΚΕΙΜΕΝΟ Α 

Την περίοδο 1941-44 τραγουδιόνταν πολλά αντιστασιακά τραγούδια. Υπολογίζεται ότι 

τα αντιστασιακά τραγούδια που σχετίζονται με τις οργανώσεις του Εθνικού Απελευθερωτικού 

Μετώπου (ΕΑΜ) και του  Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού (ΕΛΑΣ) είναι πάνω 

από διακόσια είκοσι ενώ τα αντίστοιχα του Εθνικού Δημοκρατικού Ελληνικού Συνδέσμου 
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(ΕΔΕΣ) του Ναπολέοντα Ζέρβα ανέρχονται μόλις σε δώδεκα. Το σύνολό τους προσεγγίζει τα 

διακόσια πενήντα περίπου […]. Στην πλειονότητά τους τα τραγούδια αυτά δεν υπαγορεύονται 

από την ηγεσία των οργανώσεων προς τον αγωνιζόμενο λαό. […] Η ανάγκη της εξιστόρησης 

των ναζιστικών φρικαλεοτήτων και της ηθικής ενίσχυσης των πολεμιστών της λευτεριάς 

διαμορφώνει το κατάλληλο κλίμα ώστε να ενεργοποιηθεί η λαϊκή έμπνευση κατά παρόμοιο 

τρόπο με την περίπτωση των νεοδημοτικών τραγουδιών για τον ελληνοϊταλικό πόλεμο του 

1940-1941 που έχουν ως πρότυπο τα ιστορικά και τα κλέφτικα τραγούδια[…]. Βέβαια, δεν 

λείπουν περιπτώσεις όπου  ποιητές, που στηρίζουν τη δράση του ΕΑΜ, αυτοβούλως 

προσφέρουν την τέχνη τους στην υπηρεσία του αγώνα. Το έργο τους γίνεται γνωστό είτε από 

στόμα σε στόμα είτε διαμέσου του παράνομου τύπου και της οργανωτικής δομής του ΕΑΜ, του 

ΕΛΑΣ και ιδίως της ΕΠΟΝ. Το όνομά τους όμως παραμένει άγνωστο στο πλήθος των ανταρτών 

που έχουν την εντύπωση πως πρόκειται για ανώνυμες δημιουργίες και τις οικειοποιούνται ως 

τέτοιες. […] 

Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να λησμονούμε πως τα αντάρτικα τραγούδια ανήκουν 

στη στρατευμένη λογοτεχνία. Προβάλλουν  συγκεκριμένες ιδεολογικές θέσεις ανάλογα με την 

πολιτική και στρατιωτική παράταξη από την οποία πηγάζουν.  

 

Θ.  Κούγκουλος, «Τα τραγούδια της Εθνικής Αντίστασης: Ζητήματα ποιητικής και ιδεολογίας», 

http://www.siatistabibl.gr/oldsite/download/keimeno-hmeridas.pdf  [Διασκευή] 

 

 

Κείμενο Β 

[…] Ο λαός, όπως άρπαξε ό,τι όπλο βρέθηκε μπροστά του, το ίδιο σκάρωσε και τα 

τραγούδια του για την περίσταση. Πού καιρός για καλλιέπεια; Ταίριαζαν στα γρήγορα νέους 

στίχους, πρόχειρα φτιαγμένους, πάνω σε παλιούς σκοπούς και το τραγούδι ήταν έτοιμο. 

Μπορούμε να αναφέρουμε τρεις βασικές κατηγορίες τραγουδιών. Εκείνα που γίνονταν σε 

παλιούς – κλέφτικους είτε άλλους λαϊκούς σκοπούς, εκείνα που έφερναν μαζί τους από τις 

φυλακές και τις εξορίες οι παλιοί αγωνιστές και εκείνα που έφτιαχναν επώνυμοι ποιητές, μερικά 

και με άνωθεν εντολή. Όλα έγιναν δεκτά και τραγουδήθηκαν με ενθουσιασμό από τον 

αγωνιζόμενο λαό. Κι όσο φούντωνε η αντίσταση τόσο παρουσιαζόντουσαν και νέα τραγούδια. 

 […] Ίσως στη μνήμη του καθένα που πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση να μην υπάρχει 

πιο μεγαλειώδης εικόνα, από εκείνη του λαού μας που αγωνιζόταν τραγουδώντας τραγούδια που 

τα έφτιαχνε ο ίδιος,  είτε επώνυμοι ποιητές είτε οι συναγωνιστές του. 

 

Β. Διαμανάκου, στο Γ. Κοτζιούλας, Τα αντάρτικα τραγούδια (της Κατοχής, της Απελευθέρωσης, 

του Εμφυλίου), εκδ. Τετράδιο, Αθήνα 1975,  σ. 11-13 [Διασκευή] 

 

4. Ποιες ομοιότητες και ποιες διαφορές μπορείτε να επισημάνετε ανάμεσα στο 

τραγούδι του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ; Πού νομίζετε πως οφείλονται οι διαφορές; 

 

 

 

 

 

http://www.siatistabibl.gr/oldsite/download/keimeno-hmeridas.pdf
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Ευάγγελος Μαχαίρας, «Νέο Αρματολίκι»  

   

Δημήτριος Σούντζος, «Ελληνική Δύναμις» 

Στον αιώνα μας το νέο αρματολίκι  

 παιδιά των πολυβόλων του ΕΛΑΣ   

  την λευτεριά προσμένει και την νίκη 

    από τα όπλα μας όλη η Ελλάς.  

   Όλη η Ελλάς μας καμαρώνει εμάς.   

   Στα ελληνικά βουνά τα δοξασμένα 

    λημέρια μια φορά της κλεφτουριάς    

πετάξανε τα νιάτα τ’ αντρειωμένα 

   αντάρτες σταυραητοί της λευτεριάς  

   της λευτεριάς και της παλληκαριάς.   

Ξύπνα αίμα της Ελλάδος  

των σοφών και των ηρώων 

 με το πνεύμα της Παλλάδος 

 και της Σπάρτης την ορμή,  

για ν’ αναστηθεί και πάλι  

και ν’ αστράψει πιο μεγάλη  

μες στον κόσμο η δύναμή μας,  

Δύναμις Ελληνική 

 

 

5. Με  βάση όλα όσα είδατε και στα δύο φύλλα εργασίας, να ετοιμάσετε μια 

παρουσίαση για τη δραστηριότητα των τραγουδοποιών  στην Ελλάδα κατά την περίοδο  

1940-44. Την παρουσίασή σας καλείστε να τη στηρίξετε σε τρεις άξονες/ενότητες: στα 

γεγονότα που τους ενέπνευσαν, στις στοχεύσεις και την αποδοχή που είχαν.  

Την παρουσίασή σας  μπορείτε να την εμπλουτίσετε  με σχετικό υλικό από το 

διαδίκτυο. Λόγου χάριν, μπορείτε να βρείτε ένα  τραγούδι της εποχής  πολέμου και να 

προετοιμαστείτε ώστε να το τραγουδήσετε στην τάξη. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

  

«1940: Όταν οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες και οι πολιτικοί πήγαιναν στο στρατό και στο μέτωπο» 

 

Τι έκαναν οι διανοούμενοι  το 1940; […] Κανείς δεν έλειψε κανείς από το προσκλητήριο 

της πατρίδος, έδωσαν όλοι το βροντερό παρόν στην πρώτη γραμμή του Μετώπου, μαζί και οι 

απεσταλμένοι δημοσιογράφοι των εφημερίδων, που έστελναν τις ανταποκρίσεις τους, με την 

ένδειξη «κάπου εις το Μέτωπο». Ο Οδυσσέας Ελύτης, κατατάχθηκε ανθυπολοχαγός στην πρώτη 

γραμμή ( έγραψε το «Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας»). 

Το ίδιο και ο Ανδρέας Καραντώνης, ο ακαδημαϊκός Άγγελος Βλάχος (έγραψε « το Μνήμα της 

Γριάς» ), οι συγγραφείς Άγγελος Τερζάκης ( έγραψε την «Ελληνική Εποποιία 1940-41»), 

Λουκής Ακρίτας (έγραψε το διήγημα «Οι Αρματωμένοι»), […] ο βαρύτονος Ευάγγελος 

Μαγκλιβέρας, οι τενόροι Γ. Τουμπακάρης (έπεσε ηρωϊκώς μαχόμενος),  […] οι ηθοποιοί 

Λάμπρος Κωνσταντάρας (τραυματίσθηκε σε μάχη και όταν έγινε καλά στα μετόπισθεν, ζήτησε 

να τον ξαναστείλουν στην πρώτη γραμμή), Διονύσης Παπαγιανόπουλος (ανθυπολοχαγός στην 

πρώτη γραμμή),  Ντίνος Ηλιόπουλος (ασυρματιστής του πυροβολικού), Παντελής Ζερβός                     

( λοχίας στην πρώτη γραμμή), Νίκος Σταυρίδης (τραυματιοφορέας),  Λυκούργος Καλλέργης,  

και πολλοί άλλοι. […] Ο συγγραφέας του μυθιστορήματος «Αργώ» Γιώργος Θεοτοκάς για να 

τον δεχτούν εθελοντή στον πόλεμο, το ζήτησε ρουσφέτι […] Δυο γενναίοι ηθοποιοί 

σκοτώθηκαν, οι Δήμος Αυγείας και Πάνος Παπακυριακόπουλος…. 

http://www.iefimerida.gr [Διασκευή] 

Ι. Ποίηση 

Οδυσσέας Ελύτης, Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο ανθυπολοχαγό της Αλβανίας (1944)  

Οδυσσέας Ελύτης, Ήλιος ο πρώτος, 1943
13

 

Γιάννης Ρίτσος, «Η τελευταία Π.Α. εκατονταετία», στο Γιάννης Ρίτσος, Ποιήματα 1930-1942, τ. 

Α΄, Κέδρος, Αθήνα 1979 (12η έκδ.), σ. 501 & 520-521 

Γιάννης Ρίτσος, Ρωμιοσύνη 

Γιάννης Ρίτσος, Συντροφικά τραγούδια, εκδ. Σ. Ε. 

Μανώλης Αναγνωστάκης, Χάρης 1944 

Μανώλης Αναγνωστάκης, Ο πόλεμος  (Εποχές) 

Μίλτος Σαχτούρης , Ὁ στρατιώτης ποιητής ( Τα φάσματα ή Η χαρά στον άλλο κόσμο, 1958) 

Γιώργος Σεφέρης, Ένας γέροντας στην ακροποταμιά («Ποιήματα») 

Ν. Εγγονόπουλος,  Μπολιβάρ
14

  

                                                           
13 Ο Ήλιος ο Πρώτος ίσως πρέπει να εκληφθεί  ως συλλογή που προτείνει ένα είδος παθητικής αντίστασης (ποιητικής 

στην πραγματικότητα) στα δεινά της Κατοχής. Η εναλλαγή της ζωικής αισιοδοξίας με την περιστασιακή 

απαισιοδοξία συναντάται  σε μεγαλύτερο βαθμό και στο Άξιον εστί.. 
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Ασημάκης Πανσέληνος, Σ΄ ένα παιδάκι  & Μοιρολόι 

 

              

ΙΙ. Πεζογραφία 

Άγγελος Βλάχος, «Το μνήμα της Γριάς», 1945 Εκδ. Εστία 

Ν. Καββαδίας, Στο άλογό μου (απόσπασμα) 

Γιάννης Μπεράτης, Το πλατύ ποτάμι 

 

  

                                                                                                                                                                                           
14 Δημοσιεύθηκε το 1944. Όμως  η σύνθεσή του συμπίπτει με την πιο βαριά διετία της Κατοχής (1942-1943), 

γεγονός που υπογραμμίζει τον αντιστασιακό του χαρακτήρα και προορισμό. Ο θρυλικός Λατινοαμερικανός 

επαναστάτης Μπολιβάρ μεταμορφώνεται, χωρίς να χάνει την εξωτική του ιθαγένεια, σε διαχρονικό και διεθνές 

επαναστατικό σύμβολο, ταυτίζεται με ήρωες της ελληνικής επανάστασης (τον Ρήγα Φεραίο λόγου χάρη και τον 

Οδυσσέα Ανδρούτσο) και εξωραϊσμένος εξελληνίζεται, καθώς η μορφή του προβάλλεται στο πλαίσιο του 

ελληνοϊταλικού πολέμου και της Αντίστασης στον κατακτητή.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 Στίχοι: Γ. Οικονομίδης 

Μουσική: Ramos 

 Βρες αν μπορείς 

τι σου έφερα απόψε,  

τα ναζάκια σου κόψε 

να σου δώσω αυτό που κρατώ. 

  

 

Μου `πες πως τώρα δε θέλεις για δώρα 

βραχιόλια χρυσά και μπιζού 

αχ και δεν ξέρω τι να σου προσφέρω 

για να μ’ αγαπήσεις, ναζού. 

 

Κι όμως του κάκου παντού έψαξα να βρω 

δεν μπόρεσα χθες να σου βρω 

κάτι τσαχπίνα,  

που ολόκληρη η Αθήνα 

το γύρευε για θησαυρό. 

 

Βρες αν μπορείς 

τι σου έφερα απόψε,  

τα ναζάκια σου κόψε 

  

να σου δώσω αυτό που κρατώ. 

 

Ψωμί! (Καφέ)! 
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Γελοιογράφοι – σκιτσογράφοι 

Γελοιογραφία του Φωκίωνα  Δημητριάδη 

 

 

  Ζωγράφοι και χαράκτες 

 

Ουμβέρτος Αργυρός, Ανίχνευσις ελληνικού 

ιππικού 

Σπύρος Βασιλείου, Ανάπηρος πολέμου 
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Άνθρωποι του θεάτρου 

Κυριακή 27 Απριλίου 1941. Ο ηθοποιός Αιμίλιος Βεάκης σημειώνει στο ημερολόγιό 

του: «... Βγαίνω στο μπαλκόνι μου και βλέπω: ο Αγκυλωτός Σταυρός κυματίζει 

μπροστά στον Παρθενώνα... Ενα κενό, ένα βουβό κενό μέσα μου».  

 
 

Τραγουδοποιοί 

 

Στέλιος Κερομύτης,  Θα πάρω το ντουφέκι μου. 

Καιρός πια το μπουζούκι μου στο πλάι να τ’ αφήσω, 

να πάρω το ντουφέκι μου, να πά’ να πολεμήσω. 

Δεν το βαστάω, σπλάχνο μου, να κάθομαι δω πέρα, 

και τα παιδιά να πολεμούν κει πάνω νύχτα – μέρα. 

Είμαι παιδί φιλότιμο και πάω να νικήσω, 

τους φίλους να μην ντρέπομαι σαν θα ξανάρθω πίσω. 

Θ’ αφήσω πια την πένα μου, θα πιάσω τη σκανδάλη, 

να δείξω την αντρεία μου, καθώς και τόσοι άλλοι. 

 
 

 

 

http://kiwi6.com/file/qvqodcft1a
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Λογοτέχνες 

 

Kείνοι που επράξαν το κακό ― τους πήρε μαύρο σύγνεφο 

Ζωή δεν είχαν πίσω τους μ’ έλατα και με κρύα νερά 

M’ αρνί, κρασί και τουφεκιά, βέργα και κληματόσταυρο 

Παππού δεν είχαν από δρυ κι απ’ οργισμένο άνεμο 

Στο καραούλι δεκαοχτώ μερόνυχτα 

Mε πικραμένα μάτια· 

Τους πήρε μαύρο σύγνεφο ― δεν είχαν πίσω τους αυτοί 

Θειο μπουρλοτιέρη, πατέρα γεμιτζή 

Mάνα που να ’χει σφάξει με τα χέρια της 

Ή μάνα μάνας που με το βυζί γυμνό 

Xορεύοντας να ’χει δοθεί στη λευτεριά του Χάρου! 

  

Kείνοι που επράξαν το κακό ― τους πήρε μαύρο σύγνεφο 

Mα κείνος που τ’ αντίκρισε στους δρόμους τ’ ουρανού 

Ανεβαίνει τώρα μοναχός και ολόλαμπρος! 

 

Οδυσσέας Ελύτης, Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο 

ανθυπολοχαγό της Αλβανίας 
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Υποσημειώσεις τέλους 

 

 

                                                           
i
 Το σύνθημα για την έναρξη της πνευματικής αντίστασης, γράφει ο Ευάγγελος Μαχαίρας, έδωσαν δύο ποιητές: Ο 

Άγγελος Σικελιανός και ο Κώστας Βάρναλης. Στο περιοδικό «Νέα Εστία», το Μάιο του 1941, ο Άγγελος 

Σικελιανός δημοσίευσε ένα μανιφέστο με τον τίτλο «Το σημερινό Ελληνοκεντρικό Πνευματικό αίτημα», με το 

οποίο καλούσε τους «λόγιους» να δώσουν ιδιαίτερο βάρος στην παιδεία, στην καλλιέργεια των ελληνικών αξιών, 

ώστε να προετοιμαστεί ένα καλύτερο μέλλον. Ο Κ. Βάρναλης στις 29/4/1941, από την εφημερίδα «Πρωΐα»,  στο 

χρονογράφημά του «Το αηδόνι» προσδιόριζε το ρεαλιστικό περιεχόμενο της πνευματικής αντίστασης: να 

πλησιάσουν οι πνευματικοί άνθρωποι το Λαό, […], να στεριώσουν περισσότερο τις ζωντανές και γόνιμες δυνάμεις του 

Έθνους και να ξερριζώσουν τις στείρες πλάνες που έχει. […]».   Ευάγγελος Μαχαίρας, Η τέχνη της αντίστασης, 

Καστανιώτης, Αθήνα 199, σ.. 18. 
ii Ο Κώστας Γραμματόπουλος  (1916-2003) ήταν  ζωγράφος και χαράκτης. Φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή Καλών 

Τεχνών και αργότερα εκλέχθηκε καθηγητής χαρακτικής στην ίδια σχολή. Ανήκει στην ομάδα των καλλιτεχνών που 

στις αρχές της δεκαετίας του 1940 φιλοτέχνησαν πολλές αφίσες για τον πόλεμο του 1940 ( αργότερα και τις εικόνες 

για το Αλφαβητάριο του 1955 με τον Μίμη και την Λόλα). 
iii Ο Γιώργος Γουναρόπουλος (1889 – 1977) ήταν  ζωγράφος. Διακρίθηκε για τους ονειρικούς του πίνακες. Από την 

έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων ως και  το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, υπηρέτησε επανειλημμένα στον 

Ελληνικό Στρατό. Στα έργα του συναντά κανείς  προσωπογραφίες στρατιωτικών και πολεμικές σκηνές. 
iv Ο Τάσσος (καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του  Αναστασίου Αλεβίζου,  1914 –  1985) ήταν διακεκριμένος χαράκτης. Σε 

ηλικία δεκαέξι ετών, έγινε δεκτός στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας. Με την κήρυξη του 

ελληνοϊταλικού πολέμου  φιλοτέχνησε προπαγανδιστικές αφίσες για την εμψύχωση του ελληνικού λαού. Στα 

χρόνια της Κατοχής εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και στο ΕΑΜ Καλλιτεχνών, για να συνεχίσει την (παράνομη πλέον) 

δημιουργία προπαγανδιστικού υλικού κατά των κατακτητών. 
v Η Βάσω Κατράκη(1914 – 1988) ήταν  ζωγράφος και διακεκριμένη χαράκτρια. Φοίτησε στην Ανωτάτη Σχολή 

Καλών Τεχνών. Η χαρακτική της συνδυάζει την προσήλωσή της στην πραγματικότητα και την έμφαση στα 

εξπρεσσιονιστικά στοιχεία. 
vi
  Αλ. Αλεξανδράκης, Μέχρις εσχάτων – Αλ. Αλεξανδράκης, Υπέρ βωμών και εστιών  - Έκτωρ Δούκας, Οι Γυναίκες 

της Πίνδου, Ουμβέρτος Αργυρός, Πορεία προς το μέτωπο 


