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Ευαγγελύα Κουνϋλη 

χολικό ύμβουλοσ Δημοτικόσ Εκπαύδευςησ 

Δρ Διδακτικόσ τησ Ιςτορύασ ΕΚΠΑ 
«Γιατύ πολεμόςαν…» 

Ένα εκπαιδευτικό ςενϊριο για την  προςϋγγιςη τησ ιςτορικόσ περιόδου 1940-44 

ςτην Ελλϊδα, από την κόρυξη του πολϋμου ϋωσ τισ ημϋρεσ τησ Απελευθϋρωςησ 

τησ Αθόνασ. 

 

Ειςαγωγικϊ 

Σο εκπαιδευτικϐ ςενϊριο που ακολουθεύ (ςυνοδεϑει ϋνα πλϊνο 

δραςτηριοτότων, βλ. παρουςύαςη ppt με τύτλο «Γιατύ πολεμόςαν…»), ϋχει 

ςχεδιαςτεύ με τρϐπο που να επιδϋχεται οποιαδόποτε παρϋμβαςη ό αλλαγό, 

προκειμϋνου να προςαρμϐζεται ςτη δυναμικό τησ εκϊςτοτε μαθητικόσ ομϊδασ. 

χεδιϊςτηκε με ςκοπϐ την προςϋγγιςη των ιςτορικών γεγονϐτων τησ περιϐδου 

1940-1944, δύνοντασ ϋμφαςη ςτην κοινωνικό κατανϐηςη και ςτη διαςϑνδεςη 

τησ ελληνικόσ με την ευρωπαώκό πραγματικϐτητα.  

Απευθϑνεται κυρύωσ ςε μαθητϋσ Α/θμιασ εκπαύδευςησ, Ε΄ και τ΄ τϊξησ και 

μπορεύ να αξιοποιηθεύ ςτην προετοιμαςύα και παρουςύαςη των ςχολικών 

εκδηλώςεων για την εθνικό επϋτειο τησ  28ησ Οκτωβρύου 1940. 

Χωρύζεται ςε ςυγκεκριμϋνεσ ενϐτητεσ - επειςϐδια, με αφετηρύα μια ςϑντομη, 

προοργανωτικό παρουςύαςη του περιεχομϋνου. Κϊθε επειςϐδιο περιλαμβϊνει 

ςτιγμιϐτυπα (εςτύαςη ςε 

ςυγκεκριμϋνο γεγονϐσ ό πρϐςωπο 

του επειςοδύου) και ςυνοδεϑεται 

απϐ προτεινϐμενεσ 

δραςτηριϐτητεσ.   

Σα επειςϐδια δεν εύναι πϊντοτε 

αυςτηρϊ διαχωριςμϋνα. τοιχεύα 

του ενϐσ εμπλϋκονται με ςτοιχεύα 

των ϊλλων, γεγονϐσ που 

επιβεβαιώνει την πολυπλοκϐτητα 

που χαρακτηρύζει κϊθε εφαρμογό 

διδακτικόσ προςϋγγιςησ. Ωςτϐςο, εύναι ϋτςι ςχεδιαςμϋνα, ώςτε κϊθε ϋνα να 

ςυνιςτϊ ϋνα μικρϐ, ανεξϊρτητο project και ταυτϐχρονα να μην διαςπϊται η 

ςυνολικό ροό του ςεναρύου, αν κϊποια απϐ τα επειςϐδια παραληφθοϑν. 
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Παρουςύαςη εκπαιδευτικού ςεναρύου 

Σύτλοσ - Ειςαγωγό  (Διαφϊνειεσ 2-3) 

 «Ασ μη γελιόμαςτε: η εικόνα που ϋχουμε για τουσ ϊλλουσ λαούσ ό και για εμϊσ 

τουσ ύδιουσ ςυνδϋεται με την ιςτορύα που μασ ϋχουν αφηγηθεύ όταν όμαςταν 

παιδιϊ. Η ιςτορύα αυτό μασ ςημαδεύει ςε ολόκληρη τη ζωό μασ». 

Marc Ferro 

 

Δραςτηριότητεσ 

1) Καταιγιςμόσ Ιδεών  

(με αφορμό τον τύτλο και την 2η διαφϊνεια τησ 

παρουςύαςησ) 

 Ποια εύναι η πρώτη ςκϋψη που κϊνετε, 

διαβϊζοντασ τον τύτλο και βλϋποντασ τισ 

φωτογραφύεσ; Ποια θϋματα περιμϋνετε να 

ςυζητόςουμε; 

2) υζότηςη 

 Γιατύ πιςτεύετε ότι μασ ενδιαφϋρει να 

αςχοληθούμε μ’ αυτό το θϋμα; 

 Εύναι η ιςτορύα μια απλό ανϊμνηςη  του 

παρελθόντοσ…; 

  

Στόχοσ 
Η ανίχνευςθ τθσ 

προχπάρχουςασ 

γνϊςθσ των μακθτϊν 

γφρω από το κζμα,  

θ προςζλκυςθ του 

ενδιαφζροντόσ τουσ , 

κακϊσ και ζνασ 

ειςαγωγικόσ 

προβλθματιςμόσ για 

τθν Ιςτορία 
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1ο Επειςόδιο: «φυλϊξου θα ’χουμε γιορτό…»  

Βριςκϐμαςτε ςτισ αρχϋσ τησ δεκαετύασ του 1930. Σα ςϑννεφα του πολϋμου 

ςκεπϊζουν τον ουρανϐ τησ Ευρώπησ.   

 

Δραςτηριότητεσ 

1) υζότηςη 

Πώσ όταν λύγο πριν τον Πόλεμο η πολιτικό κατϊςταςη 

ςτην Ευρώπη; 

 

 

 

 

 

Αναζητόςτε: «Σο αυγϐ του φιδιοϑ: Ο 

φαςιςμϐσ και ο ναζιςμϐσ ςτην Ευρώπη» 

http://www.ekebi.gr/Fakeloi/fascism/main.

htm 

[Βιβλιογραφικό / διαδικτυακό 

παραπομπό (ενδεικτικό)] 

 

 

 

Στόχοσ 
Ο χωρο-χρονικόσ προςανατολιςμόσ 

των μακθτϊν και θ ζνταξθ των 

γεγονότων ςτο πολιτικό κλίμα τθσ 

εποχισ. 

Η κατανόθςθ των εννοιϊν τθσ 

ςυνζχειασ, τθσ αιτίασ – 

αποτελζςματοσ, κακϊσ και του 

ρόλου των θγετϊν. 

Στόχοσ 
Η ςυνειδθτοποίθςθ του 

ςυςχετιςμοφ των 

δυνάμεων ςτθν Ευρϊπθ 

πριν τθν ζναρξθ του 

πολζμου. 

Ζξαρςθ του εκνικιςμοφ  

• Γερμανία: άνοδοσ ςτθν εξουςία του εκνικοςοςιαλιςτικοφ κόμματοσ 

(1933) του Χίτλερ, αποχϊρθςθ από τθν Κοινωνία των Εκνϊν (1934) 

• Ιταλία:  κατάλθψθ Αικιοπίασ (1936), αποχϊρθςθ από τθν Κοινωνία των 

Εκνϊν (1936). 

• 1936: Χίτλερ και Μουςολίνι ςφναψαν ςυμμαχία που ζγινε γνωςτι ωσ 

«Άξονασ Ρϊμθσ-Βερολίνου» 

• 1938: Ζνωςθ τθσ Αυςτρίασ με τθ Γερμανία 

• 1939: προςάρτθςθ τθσ Βοθμίασ ςτθ ναηιςτικι Γερμανία, υπό γερμανικι 

«προςταςία» και θ Σλοβακία 

• 1939: θ φαςιςτικι Ιταλία καταλαμβάνει τθν Αλβανία 
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Σο διεθνϋσ πολιτικϐ ςκηνικϐ ευνϐηςε τη δικτατορύα και ςτην Ελλϊδα.  

Χρηςιμοποιώντασ ωσ  πρϐφαςη τον κύνδυνο εςωτερικών πολιτικών ταραχών,  

ο Ιωϊννησ Μεταξϊσ επϋβαλε το δικτατορικϐ καθεςτώσ «τησ 4ησ Αυγοϑςτου 

1936». 

2) υζότηςη 

Πώσ όταν λύγο πριν τον Πόλεμο η πολιτικό κατϊςταςη ςτην Ελλϊδα; 

Η δικτατορύα του Μεταξϊ ςτην Ελλϊδα εύχε ϐλα τα εξωτερικϊ χαρακτηριςτικϊ 

των δικτατορικών καθεςτώτων τησ Ευρώπησ: Αυταρχικϋσ αξύεσ, βύαιη 

πειθϊρχηςη, υποχρεωτικϐσ χαιρετιςμϐσ ςτισ υπηρεςύεσ και τα ςχολεύα. H 

ιδιωτικό ζωό και η δημϐςια παρουςύα του κϊθε πολύτη βρύςκονταν κϊτω απϐ 

ςτενό παρακολοϑθηςη. H ανυπακοό ςτο καθεςτώσ εύχε ςοβαρϐτατεσ 

ςυνϋπειεσ, φυςικϋσ, κοινωνικϋσ και επαγγελματικϋσ. 

3) υζότηςη 

 Πώσ φαντϊζεςτε την καθημερινό ζωό ςε ϋνα αυταρχικό καθεςτώσ; 

 Ποιεσ ελευθερύεσ μπορεύ να ςτερούνταν οι πολύτεσ ςτην ιδιωτικό και 

δημόςια ζωό τουσ; 

 Σι ςημαύνουν για ςασ αυτϋσ οι ελευθερύεσ; 

 

Αναζητόςτε:  

Σι ςημαύνει «προπαγϊνδα», «προπαγανδιςτικό δρϊςη»; 

 

  τιγμιότυπο:  Προπαγανδιςτικϋσ δρϊςεισ 

του καθεςτώτοσ του Ι. Μεταξϊ -  Ίδρυςη 

τησ Νεολαύασ Μεταξϊ (ΕΟΝ)- Έκδοςη 

περιοδικού  

  

Στόχοσ 
Η κατανόθςθ του 

ρόλου τθσ 

προπαγάνδασ ςε ζνα 

αυταρχικό κακεςτϊσ. 
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2ο Επειςόδιο: «Σου ‘παν θα βϊλεισ το χακύ…»   

1η επτεμβρύου 1939: Η ειςβολό ςτην Πολωνύα ςηματοδοτεύ την ϋναρξη του Β' 

Παγκοςμύου Πολϋμου. 

1η  Οκτωβρύου του 1940. Μια γραμμό από Καναδούσ ςτρατιώτεσ βαδύζουν για να 

μπουν ςτο τραύνο. Ο μικρόσ 5ϊχρονοσ Whitey Bernard ξεφεύγει από το χϋρι τησ 

μητϋρασ του και προςπαθεύ να πιϊςει του πατϋρα του. (φωτογραφύα του Claude P. 

Dettloff) 

 τιγμιότυπο: «Περύμενϋ με μπαμπϊ…»  

Δραςτηριότητα 

υζότηςη 

Ποια νομύζεισ ότι εύναι τα 

ςυναιςθόματα των προςώπων 

τησ φωτογραφύασ; 

 

 

 

 

 

 

 

♬ Μετά από αυτό το ςτιγμιότυπο προτείνουμε να ακούςουν τα παιδιά 

το τραγούδι «Ο Στρατιώτησ» (ςτίχοι:  Κωςτούλα  Μητροπούλου, 

μουςική: Μάνοσ Λοΐζοσ, από το άλμπουμ Τα τραγούδια του δρόμου, 1974). 

 (Συζητϊμε τουσ ςτύχουσ του τραγουδιού, τισ ςκϋψεισ 

και τα ςυναιςθόματα που μεταφϋρει. Συζητϊμε, 

επύςησ, την εποχό που κυκλοφόρηςε το ϊλμπουμ και 

με ποια γεγονότα εκεύνησ τησ εποχόσ μπορεύ να 

ςυνδϋεται… ) 

  

Στόχοσ 
Η διερεφνθςθ 

εναλλακτικϊν ιδεϊν 

και θ ανάπτυξθ 

δθμιουργικισ 

ζκφραςθσ. 

Στόχοσ 
Η κινθτοποίθςθ του 

ςυναιςκιματοσ των 

μακθτϊν και μζςω 

αυτοφ τθσ 

ενςυναίςκθςθσ. 
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3ο Επειςόδιο: «χτυπϊνε δυο, χτυπϊνε τρεισ…»  

τισ 15 Αυγοϑςτου, ςτουσ εορταςμοϑσ τησ Παναγύασ ςτην Σόνο, οι Ιταλού 

τορπιλύζουν το πολεμικϐ πλούο « Έλλη». Δϑο ακϐμα τορπύλεσ ςτϐχευαν ςτα 

επιβατικϊ πλούα που εύχαν φϋρει προςκυνητϋσ απϐ την Αθόνα, αλλϊ τελικϊ 

αςτϐχηςαν. Ιταλικϊ αεροπλϊνα επιχεύρηςαν ξανϊ να τα χτυπόςουν ςτο ταξύδι 

τησ επιςτροφόσ, αλλϊ μονϊδεσ του ελληνικοϑ ςτϐλου τα προςτϊτευςαν. Οι 

Ιταλού δεν παραδϋχτηκαν ϐτι όταν εκεύνοι που εύχαν χτυπόςει. Φυςικϊ ϐλοι 

γνώριζαν τα πϊντα. Μα η Ελλϊδα αποφϊςιςε να μη μιλόςει... 

 

…ϋωσ τισ 28 Οκτωβρύου του 1940 (ηχητικό ντοκουμϋντο από το πρώτο 

πολεμικό ανακοινωθϋν) 

 τιγμιότυπο: το πρώτο πολεμικό ανακοινωθϋν 

 

Δραςτηριότητεσ 

1) Εργαςύα ςε ομϊδεσ 

Υτιϊξτε το δικό ςασ πρωτοςϋλιδο μιασ εφημερύδασ που ανακοινώνει την 

ϋναρξη του πολϋμου. Φρηςιμοποιόςτε φωτογραφικό υλικό τησ εποχόσ, βϊλτε 

κεντρικό τύτλο και γρϊψτε μια ςύντομη ανακούνωςη… 

 

προφορικϋσ μαρτυρύεσ:  

Θϋμα: Η αναχώρηςη των φαντϊρων για το μϋτωπο 
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Στόχοσ 
Η ςυνειδθτοποίθςθ των κοινϊν 

ςυναιςκθμάτων που προκαλοφνται 

ςτουσ ανκρϊπουσ κάτω από ανάλογεσ 

ςυνκικεσ. 

Έλληνασ ςτρατιώτησ αναχωρεί για το μζτωπο. 

Ρώςοσ ςτρατιώτησ λίγο πριν τη μάχη. 

Στρατιώτεσ αποχαιρετοφν τα παιδιά τουσ… 

2) υζότηςη 

υγκρύνετε τισ φωτογραφύεσ.  

Ποια νομύζετε ότι εύναι τα ςυναιςθόματα 

των εικονιζόμενων προςώπων; 
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4ο Επειςόδιο: «…θα μπεισ ςτην πρώτη τη γραμμό και όρωασ θα γύνεισ…»   

Ηχητικϐ αρχεύο:  

Πορεύα προσ το μϋτωπο … (Απϐςπαςμα απϐ  το «Άξιον εςτύ» του Ο. 

Ελϑτη. Απαγγϋλει ο Μϊνοσ Κατρϊκησ) 

 

 τιγμιότυπο: τα «δύο πρόςωπα του πολϋμου» 

 τιγμιότυπο: Καταρρύπτοντασ τον μύθο του αόττητου Άξονα 

 

Δραςτηριότητα 

υζότηςη 

υγκρύνετε το ςυναύςθημα που κυριαρχεύ ςτο 

απόςπαςμα που ακούςατε/διαβϊςατε με αυτό 

που διαχϋεται ςτον κόςμο από τα πρωτοςϋλιδα 

των εφημερύδων.  

Σι ςυμπερϊςματα βγϊζετε για τα «δυο πρόςωπα 

του πολϋμου»; (αντιμϋτωποι με κακουχύεσ ςτο 

πεδύο των μαχών, πανηγυριςμού για τισ νύκεσ ςτισ 

πόλεισ). 

Στόχοσ 
Η ανάπτυξθ κριτικισ 

ςκζψθσ και θ 

δυνατότθτα 

ανίχνευςθσ 

αντιφατικϊν 

ςυναιςκθμάτων.  
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5ο Επειςόδιο: «ςτην πολιτεύα βραδιϊζει…»  

Σα ξημερώματα τησ 6ησ Απριλύου 1941, ο Γερμανϐσ πρϋςβησ Βύκτορ 

Έρμπαχ επϋδωςε ςτον Πρωθυπουργϐ τησ Ελλϊδασ Αλϋξανδρο 

Κορυζό τελεςύγραφο για την επικεύμενη γερμανικό επύθεςη. Πριν ακϐμα 

παραδοθεύ το τελεςύγραφο, οι γερμανικϋσ δυνϊμεισ πραγματοποιοϑςαν 

επύθεςη ςτα ελληνοβουλγαρικϊ ςϑνορα. 

 τιγμιότυπο: Κυριακό 27 Απριλύου 1941, ώρα 8:00, οι Γερμανού μπαύνουν 

ςτην Αθόνα «την ϋρημη πόλη» 

Η προςωρινό Γερμανικό Διούκηςη εγκαθύςταται για λύγο ςτο ξενοδοχεύο 

«Μεγϊλη Βρετανύα», ενώ γερμανικϐ απϐςπαςμα ανεβαύνει ςτην Ακρϐπολη  και  

υψώνει τη  γερμανικό ςημαύα με τον αγκυλωτϐ ςταυρϐ. 

 [ηχητικϐ ντοκουμϋντο: Η τελευταύα ελληνικό εκπομπό] 

 τιγμιότυπο: Η παρϊδοςη τησ Αθόνασ 

Δϋκα λεπτϊ πριν απϐ την εύςοδο των Γερμανών ςτο κϋντρο τησ Αθόνασ, 

ςτισ 8 ακριβώσ το πρωύ, δϑο ελληνικϊ κρατικϊ αυτοκύνητα ϋφθαςαν 

ςτουσ Αμπελοκόπουσ, ςτη βϐρεια εύςοδο τησ Αθόνασ. Μετϋφεραν την 

επιτροπό για την παρϊδοςη τησ πϐλησ, που την αποτελοϑςαν ο Φροϑραρχοσ 

Αθηνών υποςτρϊτηγοσ Χρ. Καβρϊκοσ, ο Νομϊρχησ Αττικοβοιωτύασ 

Κωνςταντύνοσ Πεζϐπουλοσ και οι δόμαρχοι Αθηναύων Αμβρϐςιοσ Πλυτϊσ και 

Πειραιώσ Μιχϊλησ Μανοϑςκοσ, καθώσ και ο γερμανομαθόσ ςυνταγματϊρχησ 

Κωνςταντύνοσ Κανελλϐπουλοσ. 

Μϐλισ υπογρϊφηκε το πρωτϐκολλο παρϊδοςησ τησ πϐλησ, ο Γερμανϐσ 

αντιςυνταγματϊρχησ εύπε ςτην αθηναώκό αντιπροςωπεύα: «Κύριοι, εξ ονόματοσ 

του Φύρερ ςασ δηλώ ότι ερχόμεθα ωσ φίλοι, οι δε 

κάτοικοι των Αθηνών ουδέν έχουν να φοβηθούν...». 

 

Δημοςιεύματα ςτον τύπο τισ επόμενεσ μϋρεσ 

Δύο μϋρεσ μετϊ την κατϊληψη τησ Αθόνασ η 
εφημερύδα "ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΒΗΜΑ", ϋγραφε ςτο 

κύριο θϋμα τησ: «Εντόσ εικοςιτετραώρων η 
κατϊληψισ τησ χώρασ μασ θα ϋχει ςυμπληρωθό. Ετςι η 
Ελλϊσ βγαύνει από τον πόλεμο- και βγαύνει οριςτικώσ 
από τον πόλεμον, καθ' ον τρόπον εβγόκαν όλαι 
ςχεδόν αι χώραι τησ ηπειρωτικόσ Ευρώπησ. Δεν εύνε 
μόνη η Ελλϊσ που ευρύςκεται εισ αυτόν τη θϋςιν. Από 
τησ Νορβηγύασ μϋχρι του Ταινϊρου και από των Πυρηναύων μϋχρι των παρυφών τησ 

Στόχοσ 
Η κατανόθςθ του 

ρόλου τθσ 

προπαγάνδασ. 

Η ανίχνευςθ 

διαφορετικϊν 

επιδιϊξεων και 

αξιϊν των  πολιτικϊν 

ςυςτθμάτων. 
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Ουκρανύασ υπϊρχει δι' όλουσ τουσ λαούσ τησ Ευρώπησ απόλυτοσ ταυτότητα εισ τασ 
πολιτικϊσ και ϊλλασ ςυνθόκασ τησ υπϊρξεώσ των. Αυτό δεν το λϋγομεν προσ 
παρηγορύαν μασ. Τα λϋγομεν διϊ να τονύςωμεν τη βαςικόν κατϊ τη γνώμην μασ 
αλόθειαν που δεν πρϋπει ποτϋ να φεύγη από τα μϊτια μασ, ότι δηλαδό τα ελληνικϊ 
προβλόματα που εδημιουργόθηςαν από τησ 27ησ Απριλύου δεν ημπορούν να 
αντιμετωπιςθούν παρϊ εισ το πλαύςιο τησ Νϋασ Ευρωπαώκόσ πραγματικότητοσ. 
Πρϋπει να καταλϊβουμε ότι εφεξόσ αποτελούμεν μϋροσ ενόσ εκτεταμϋνου 
ηπειρωτικού ςυνόλου του οπούου όλα τα τμόματα θα ϋχουν αναποφεύκτωσ 
κοινότητα κατευθύνςεων και προπαντόσ κοινότητα ςυμφερόντων, οικονομικών 
και ϊλλων. Αυτό η ηπειρωτικό ςύλληψισ τησ υποςτϊςεώσ μασ πρϋπει να αποτελϋςη 
το πλαύςιον μϋςα εισ το οπούον θα κινηθούμε. Η τύχη μασ εύναι εφεξόσ αρρόκτωσ 
ςυνδεδεμϋνη προσ την τύχη τησ γηραιϊσ Ηπεύρου τησ οπούασ αποτελούμεν τη 
νοτιοανατολικόν εςχατιϊν».  

"ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΒΗΜΑ", 29/4/1941 

 

το ύδιο μόκοσ κύματοσ η «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ» ςυμπλόρωνε: «Ο αθηναώκόσ λαόσ 
αντιμετωπύζει τα γεγονότα με ςταθερϊν πεπούθηςιν ότι όλα βαύνουν προσ το 
καλύτερον, ότι λόξαντοσ του πολϋμου, διϊ την Ελλϊδα τουλϊχιςτον, ανούγεται η 
περύοδοσ τησ ειρόνησ και τησ εντόσ των πλαιςύων τησ ειρόνησ αυτόσ παραγωγικόσ 
δραςτηριότητοσ... Αι γερμανικαύ αρχαύ εμφορούμεναι από τασ φιλικωτϋρασ των 
διαθϋςεων απϋναντι του ελληνικού πληθυςμού, τασ αρετϊσ και τα προτερόματα 
του οπούου δεν όργηςαν να γνωρύςουν, θα τον ςυντρϋξουν- περύ τούτου δεν 
υπϊρχει αμφιβολύα- εισ πϊςαν θετικόν και οικοδομητικόν του προςπϊθειαν». 

"ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ",  29/4/1941 

Δραςτηριότητεσ 

1) υζότηςη 

 Έληξε πρϊγματι ο πόλεμοσ ςτισ 27 Απριλύου 1941; 

 Άρχιςε για την Ελλϊδα η περύοδοσ ειρόνησ που αναφϋρει το δημοςύευμα; 

 υγκρύνετε τα δύο παραπϊνω δημοςιεύματα με αυτϊ που ακούςατε ςτο 

ηχητικό ντοκουμϋντο (τελευταύα ελληνικό ραδιοφωνικό εκπομπό) 

 

2) Εργαςύα (ατομικό ό ςε ομϊδεσ) 

Μόλισ ϊκουςεσ ςτο ραδιόφωνο ότι οι Γερμανού φτϊνουν από ςτιγμό ςε ςτιγμό 

ςτην Αθόνα.  

Γρϊφεισ ϋνα γρϊμμα ςτη Μαρύα, τη φύλη ςου που ζει ςτα Καλϊβρυτα και 

περνούςατε μαζύ τισ καλοκαιρινϋσ διακοπϋσ, όταν πόγαινεσ να δεισ τη γιαγιϊ και 

τον παππού. Σησ ανακοινώνεισ το γεγονόσ και μοιρϊζεςαι μαζύ τησ τισ ςκϋψεισ 

και τα ςυναιςθόματϊ ςου… 
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6ο Επειςόδιο: «…οι πόλεισ αδειϊςαν και κλεύςαν…»  

 

Όταν οι Γερμανού κατϋλαβαν την Ελλϊδα παραχώρηςαν τμόμα τησ Μακεδονύασ 

και τησ Θρϊκησ ςτουσ ςϑμμαχοϑσ τουσ Βουλγϊρουσ, ενώ την υπϐλοιπη χώρα 

μοιρϊςτηκαν με τουσ Ιταλοϑσ. Έτςι αρχύζει για την Ελλϊδα η φρύκη τησ τριπλόσ 

κατοχόσ.  

 τιγμιότυπο: η πεύνα  

Ουρϊ για το ςυςςύτιο: η πεύνα αποδεικνύεται πανύςχυροσ εχθρόσ 

Πεύνα και εξαθλύωςη μαςτύζει το λαϐ. Σα τρϐφιμα όταν ελϊχιςτα, αφοϑ τα 

περιςςϐτερα τα ϋπαιρναν οι κατακτητϋσ.  Οι τιμϋσ ανϋβηκαν ςε ανεύπωτα ϑψη 

και ανθοϑςε η μαϑρη αγορϊ. Η κατϊςταςη ςτισ πϐλεισ και κυρύωσ ςτην Αθόνα 

όταν απελπιςτικό. Ο κϐςμοσ πϋθαινε απ’ την πεύνα… 

 

προφορικϋσ μαρτυρύεσ 

Θϋμα: Αγώνασ για επιβύωςη. Γερμανού δύνουν τρϐφιμα ςε παιδιϊ 

Θϋμα:  Καυγϊσ για ψϊρια/Εβραύοσ πειναςμϋνοσ 

 

Δραςτηριότητεσ 

1) υζότηςη 

 Με ποιουσ τρόπουσ προςπϊθηςαν να αντιμετωπύςουν οι ϊνθρωποι την 

πεύνα; 

 

2) Project 

 Πώσ φτϊςαμε ςτον μεγϊλο λιμό του 1941-

42; Αναζητόςτε πολιτικούσ, κοινωνικούσ 

και οικονομικούσ παρϊγοντεσ. 

 

 

 

 

 

 

Στόχοσ 
Η διερεφνθςθ ςτοιχείων 

που κα επιτρζψουν ςτουσ 

μακθτζσ να κατανοιςουν 

τον ςυςχετιςμό πολιτικϊν, 

οικονομικϊν, κοινωνικϊν 

και πολεμικϊν 

παραγόντων. 
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7ο Επειςόδιο: «ϊνοιξαν ςτη νύχτα δρόμουσ…» 

 

 «Το απόγευμα τησ πρώτησ μϋρασ που μπόκαν 

οι Γερμανού ςτην Αθόνα, το απόγευμα τησ 

πρώτησ μϋρασ τησ Κατοχόσ, όρθε ςπύτι μου ϋνα 

από τα μεγϊλα παιδιϊ τησ γειτονιϊσ μασ, ο 

φοιτητόσ τησ Χημεύασ, ο Πλϊτωνασ ο 

Παντελούρησ. Μου εύπε ότι ςτο Δημοτικό 

Σχολειό τησ γειτονιϊσ μασ, ςτη Φωκύωνοσ Νϋγρη 

και Αγύασ Ζώνησ, εύχε ςτρατωνιςθεύ μια μονϊδα 

πεζικού με πολλϊ μηχανοκύνητα. Πόραμε 

τϊκουσ από ξύλο, καρφώςαμε ϋνα καρφύ ςτη μϋςη, και πόγαμε και τα βϊλαμε το 

βρϊδυ ςτα λϊςτιχα των αυτοκινότων των Γερμανών. Έτςι ϊτυπα, απλϊ, χωρύσ 

καμιϊ ϊλλη παρόρμηςη, καθοδόγηςη, αρχύςαμε την αντύςταςη κατϊ των 

γερμανών που εύχαν μπει ςτην Αθόνα». 

[Μαρτυρύα του Σϊκη Μιχαηλύδη, τϐτε φοιτητό τησ Φ.Μ. χολόσ 

Πανεπιςτημύου Αθηνών, ςτη ςειρϊ ντοκιμαντϋρ «ΧΡΟΝΙΚΟ ΣΗ ΕΘΝΙΚΗ 

ΑΝΣΙΣΑΗ» [ΕΡΣ Αρχεύο, 1ο Επειςϐδιο, 00.38.10, ςτην ηλεκτρονικό διεϑθυνςη: 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000008116&tsz=0&autostart= 

0http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=0000008116&tsz=0&autostart=0 ] 

 τιγμιότυπο: Από την κηδεύα του Κωςτό Παλαμϊ, 28 Υεβρουαρύου 1943 

Μεςοϑςησ τησ γερμανικόσ κατοχόσ, ςτισ 27 Φεβρουαρύου 1943, πεθαύνει  ςτην 

Αθόνα ο μεγϊλοσ μασ εθνικϐσ ποιητόσ, Κωςτόσ Παλαμϊσ. Η κηδεύα του 

απετϋλεςε ϋνα απϐ τα μεγαλϑτερα αντικατοχικϊ ςυλλαλητόρια, καθώσ 

ςϑςςωμοσ ο πνευματικϐσ κϐςμοσ τησ χώρασ αλλϊ και εκατοντϊδεσ χιλιϊδεσ 

απλοϑ λαοϑ ςυνϐδεψαν ςυγκλονιςμϋνοι το ςκόνωμα του ποιητό ςτην 

τελευταύα του κατοικύα ςτο Α' Νεκροταφεύο, τραγουδώντασ τον Εθνικϐ Ύμνο, 

κϊτω απϐ τα ςκυθρωπϊ και ϋκπληκτα πρϐςωπα των κατακτητών. 

"Ηχήςτε, οι ςάλπιγγεσ... Καμπάνεσ βροντερέσ, 

δονήςτε ςύγκορμη τη χώρα, πέρα ωσ πέρα... 

Βογγήςτε, τύμπανα πολέμου... οι φοβερέσ ςημαίεσ, 

ξεδιπλωθείτε ςτον αέρα!  

Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα!" 

 Ο Άγγελοσ ικελιανόσ αποχαιρϋτηςε τον Ποιητό καλώντασ παρϊλληλα το 

Έθνοσ ςε παλλαώκϐ αγώνα κατϊ των Ναζύ επιδρομϋων… 

 

 

Στόχοσ 
Η διερεφνθςθ και θ 

κατανόθςθ τθσ ζννοιασ 

«αντίςταςθ» και ςε άλλεσ 

μορφζσ ανκρϊπινθσ 

δράςθσ (πζρα από τθν 

ζνοπλθ).  
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 τιγμιότυπο: Διαδόλωςη ςτην Αθόνα, 22 Ιουλύου 1943 

 «Οι επονύτεσ τησ Αθόνασ και του Πειραιϊ, οι ςπουδαςτϋσ και μαθητϋσ των 

Εξαρχεύων και του Γκύζη εύχαν ξεχυθεύ ςτουσ δρόμουσ τησ πολιτεύασ και 

ανϊμεςα ςτουσ τολμηρούσ κι η Σταθοπούλου. […] Στην οδό Νοταρϊ, ςτεκόταν 

εκεύνο το απομεςόμερο ανϊμεςα ςε ϊλλουσ. Στην τςϊντα τησ εύχε ακόμα μϋςα τισ 

προκηρύξεισ και μούραζε ςε όλουσ τουσ πατριώτεσ που περνούςαν: “Πατριώτη 

αυτό εύναι για ςϋνα. Και μην ξεχϊςεισ αύριο ςτη μεγϊλη διαδόλωςη”» 

[ΑΚΙ- Αρχεύο ΕΔΑ- 09. Αρχεύα Νεολαύασ- 05. Εργαζόμενη Νεολαύα- 310-00012] 
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8ο Επειςόδιο: «το αύμα ςου γαρύφαλο…»  

 

 τιγμιότυπο: Καλϊβρυτα 1943 

Πολλϊ όταν τα αποτρϐπαια εγκλόματα των Ναζύ ςτη κατεχϐμενη Ελλϊδα με 

ςτϐχο την «εκκαθϊριςη» αντϊρτικων ομϊδων. Ξεχωριςτϋσ ςελύδεσ ανϊμεςϊ 

τουσ τα Καλϊβρυτα, το Δύςτομο, η Καιςαριανό…  

 

 

Αναζητόςτε: Σι ςημαύνει «αντύποινα»; 

 

Δραςτηριότητα 

 

Εργαςύα (ατομικό ό ςε ομϊδεσ) 

Έχουν περϊςει πϊνω από δύο χρόνια, από τότε που 

ϋςτειλεσ το γρϊμμα ςτη Μαρύα, ςτα Καλϊβρυτα. Δεν 

ξϋρεισ αν ϋφταςε ποτϋ, δεν πόρεσ ποτϋ απϊντηςό 

τησ… Παραμονϋσ Φριςτουγϋννων του 1943 βρύςκεισ ςτο 

γραμματοκιβώτιο ϋνα γρϊμμα. Δεν ϋχει πϊνω του 

ςφραγύδεσ και γραμματόςημα του ταχυδρομεύου… 

Πώσ να ϋφταςε ωσ εςϋνα; 

Ανούγεισ και διαβϊζεισ. Η Μαρύα περιγρϊφει όςα 

ϋζηςε… 

 

(ημ.: Προτεύνεται το γρϊμμα αυτό να γραφεύ από την ύδια ομϊδα που ϋγραψε 

και το προηγούμενο γρϊμμα, όταν μπόκαν οι Γερμανού ςτην Αθόνα) 

  

Στόχοσ 
Η κινθτοποίθςθ του 

ςυναιςκιματοσ και 

μζςω αυτοφ τθσ 

ενςυναίςκθςθσ. 
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9ο Επειςόδιο: «υρματοπλϋγματα…»  

Κατϊπληκτη η ανθρωπϐτητα παρακολουθεύ το αποκορϑφωμα τησ βιαιϐτητασ 

των Ναζύ:  ςτρατϐπεδα ςυγκϋντρωςησ και εξϐντωςησ  των "ανεπιθϑμητων" 

πληθυςμιακών ομϊδων,  των απανταχοϑ ςτην Ευρώπη Εβραύων, των 

Σςιγγϊνων, των κομμουνιςτών, των αναπόρων. 

τρατόπεδα & Γκϋτο 

ε ϐλη την υπϐ γερμανικό κατοχό Ευρώπη, οι Γερμανού ςυλλϊμβαναν 

ϐςουσ αντιςτϋκονταν ςτην κυριαρχύα τουσ και ϐςουσ θεωροϑςαν 

φυλετικϊ κατώτερουσ ό μη αποδεκτοϑσ λϐγω πολιτικών 

πεποιθόςεων. Σα ϊτομα που ςυλλαμβϊνονταν επειδό αντιςτϊθηκαν ςτη 

γερμανικό εξουςύα μεταφϋρονταν κατϊ κϑριο λϐγο ςε ςτρατόπεδα 

ςυγκέντρωςησ και καταναγκαςτικήσ εργαςίασ. Με τον πϐλεμο αυξόθηκε 

δραματικϊ ο αριθμϐσ των ςτρατοπϋδων και ο πληθυςμϐσ των κρατουμϋνων. 

Η ίδρυςη των γκέτο αποςκοποϑςε ςτην απομϐνωςη των Εβραύων με το 

διαχωριςμϐ των εβραώκών κοινοτότων απϐ τον υπϐλοιπο πληθυςμϐ, αλλϊ και 

απϐ ϊλλεσ εβραώκϋσ κοινϐτητεσ. την κατεχϐμενη Πολωνύα και τη οβιετικό 

Ένωςη και μϐνο, οι Γερμανού δημιοϑργηςαν τουλϊχιςτον 1.000 γκϋτο.  

 τιγμιότυπο: Οι κρατούμενοι των ςτρατοπϋδων 

Οι κρατοϑμενοι όταν αναγκαςμϋνοι να φοροϑν ςόματα με ειδικϊ χρώματα 

πϊνω ςτα ροϑχα τουσ ϋτςι ώςτε οι υπεϑθυνοι 

των ςτρατοπϋδων να μποροϑν να αναγνωρύζουν 

εϑκολα το λϐγο εγκλειςμοϑ του κϊθε 

κρατουμϋνου και να υποκινοϑν αντιπαλϐτητεσ 

μεταξϑ των διαφορετικών ομϊδων.  

Οι πολιτικού κρατοϑμενοι, ϐπωσ οι 

κομμουνιςτϋσ, οι ςοςιαλιςτϋσ και οι 

ςυνδικαλιςτϋσ, ϋφεραν κόκκινα τρύγωνα. Οι 

κοινού εγκληματύεσ φοροϑςαν πρϊςινα. Οι Ρομϊ 

(Σςιγγϊνοι) και ϐλοι ϐςοι κατϊ τουσ Γερμανοϑσ 

όταν «αντικοινωνικού» ό «αδιϐρθωτοι» 

φοροϑςαν μαύρα τρύγωνα. Οι Μϊρτυρεσ του 

Ιεχωβϊ φοροϑςαν μοβ και οι ομοφυλϐφιλοι ροζ 

τρύγωνα.  

Σα γρϊμματα δόλωναν την εθνικϐτητα: για 

παρϊδειγμα το «P» ςόμαινε Πολωνϐσ, το «SU» 

απϐ τη οβιετικό Ένωςη, το «F» Γϊλλοσ. 
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«Αυτό ήταν το πιο αποτρόπαιο πράγμα που ςυνέβη ςτην 

ιςτορία », δήλωςε η Lebovics.  

«Πρέπει να διδάξουμε την ανοχή...  ότι είμαςτε όλοι διαφορετικοί, αλλά πρέπει να 

ςεβόμαςτε τισ διαφορέσ του άλλου και να μάθουμε να ζούμε ςτον ίδιο κόςμο…» 

Δραςτηριότητεσ 

1) Εργαςύα (ατομικό ό ςε ομϊδεσ) 

 Ένα παιδύ μεταφϋρεται ςτο Άουςβιτσ 

 Η καθημερινό ζωό ςτα γκϋτο 

2) Project 

  Αναζητόςτε: Σα κυριότερα ςτρατόπεδα ςυγκϋντρωςησ ςτην Ευρώπη 

Εγκυκλοπαύδεια Ολοκαυτώματοσ 

http://www.ushmm.org/wlc/el/media_nm.php?ModuleId=10005144&MediaId=35) 

Στόχοσ 
Η ςυνειδθτοποίθςθ 

τθσ απαξίωςθσ τθσ 

ανκρϊπινθσ ηωισ 

από το ναηιςτικό 

κακεςτϊσ τθσ 

Γερμανίασ. 
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10ο Επειςόδιο: «όταν μια λϋξη μοναχϊ ελευθερύα…»  

Η αντύςτροφη μϋτρηςη για τισ δυνϊμεισ του Άξονα ϊρχιςε απϐ το 1942. Οι 

οβιετικού, με τη νύκη ςτο τϊλιγκραντ, καθόλωςαν τα γερμανικϊ 

ςτρατεϑματα, και προϋβηςαν ςε δυναμικό αντεπύθεςη, ενώ οι Γερμανού 

ςυντρύφθηκαν και ςτην Αφρικό απϐ τουσ υμμϊχουσ. H ςυμμαχικό απϐβαςη 

ςτην Ιταλύα (Ιοϑλιοσ 1943) προκϊλεςε την πτώςη του Μουςολύνι ενώ η 

απϐβαςη ςτη Νορμανδύα (Ιοϑνιοσ 1944) οδόγηςε ςτην απελευθϋρωςη τησ 

Γαλλύασ. Σελικϊ, ςτισ 8 ΜαϏου 1945 η Γερμανύα, ιςοπεδωμϋνη και κατακτημϋνη 

απϐ τουσ υμμϊχουσ, παραδϐθηκε.  

 

Ο Β' Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ τελεύωνε, ςφραγύζοντασ οριςτικϊ και ειςϊγοντασ 

ολόκληρο τον κόςμο ςε μια νϋα μια εποχό, βαθιϊ ςημαδεμϋνη από την εμπειρύα 

του. 

 τιγμιότυπο: Πανηγυριςμού για την απελευθϋρωςη 

Δραςτηριότητεσ 

Εργαςύα (ατομικό ό ςε ομϊδεσ) 

Ετοιμϊςτε ϋνα πανό για να κρατόςετε, τώρα που θα βγεύτε ςτουσ δρόμουσ να 

πανηγυρύςετε την απελευθϋρωςη… 

 

 

Σύτλοι τϋλουσ: Έκφραςη – Δημιουργύα 

 

Δραςτηριότητεσ 

Εργαςύα ςε ομϊδεσ 

 

 Αναςτοχαζόμαςτε πϊνω ςτα επειςόδια και τα 

ςτιγμιότυπα που επεξεργαςτόκαμε.  

 Αναζητϊμε μουςικϋσ, ποιητικϋσ και εικαςτικϋσ 

δημιουργύεσ με θϋματα εμπνευςμϋνα από τα 

ιςτορικϊ γεγονότα που προηγόθηκαν. 

 Δημιουργούμε τα δικϊ μασ ϋργα τϋχνησ, 

εκφρϊζοντασ τα ςυναιςθόματϊ μασ.  

 

 

  

Στόχοσ 
Η διερεφνθςθ 

εναλλακτικϊν ιδεϊν 

και θ ανάπτυξθ 

δθμιουργικισ 

ζκφραςθσ. 
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τύχοι τραγουδιών που αξιοποιόθηκαν ωσ τύτλοι επειςοδύων ςτο ςενϊριο, 
από τη ςυλλογό «Σα τραγούδια του δρόμου» του Μϊνου Λοΐζου (1974) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Μη με ρωτϊσ 
Στύχοι: Λ. Παπαδόπουλοσ  

 

Σα πολυβϐλα ςωπϊςαν 
Οι πόλεισ αδειϊςαν και 
κλεύςαν 
Ένασ βοριϊσ παγωμϋνοσ 
αρώνει την ϋρημη γη 
τρατιώτεσ ϋρχονται 
Πϊνε, ρωτϊνε γιατύ 
πολεμόςαν  
Κι εςϑ ηςυχϊζεισ 
Σο δϊχτυλο βϊζεισ 
Να βρεισ την πληγό 
 
Μη με ρωτϊσ, δε θυμϊμαι 
Μη με ρωτϊσ, μη με 
ρωτϊσ, μη με ρωτϊσ 
Μη με κοιτϊσ, ςε 
φοβϊμαι 
μη με κοιτϊσ, μη με 
ρωτϊσ, μη με ρωτϊσ 
 
την πολιτεύα βραδιϊζει 
Σο χιϐνι τισ ςτϋγεσ 
ςκεπϊζει 
Ένα καμιϐνι φορτώνει 
Και κϐβει ςτα δυο τη ςιγό  
Περιπολύα ςτουσ 
δρϐμουσ 
Και κϊποια φωνό που 
διατϊζει 
Κι εςϑ ηςυχϊζεισ 
Σο δϊχτυλο βϊζεισ 
Να βρεισ την πληγό ... 
 
Μη με ρωτϊσ, δε θυμϊμαι 
Μη με ρωτϊσ, μη με 
ρωτϊσ, μη με ρωτϊσ 
Μη με κοιτϊσ, ςε 
φοβϊμαι 
Μη με κοιτϊσ, μη με 
ρωτϊσ, μη με ρωτϊσ 

υρματοπλϋγματα 
τύχοι: Λ. Παπαδϐπουλοσ 

 

υρματοπλϋγματα ανϊμεςϊ 
μασ,  
φαντϊρε που `ςε αντικρϑ. 
Αϑριο θα `μαςτε νεκρού,   
μια τρϑπα ςτα πουκαμιςϊ 
μασ. 
 
υρματοπλϋγματα και ςτισ 
καρδιϋσ μασ,  
ϐπωσ τα γϋνια μασ ςκληρϊ. 
Ηρθ’ η δικό ςου η ςειρϊ,  
ρύξε να κϊψεισ τισ ςοδειϋσ μασ. 
 
υρματοπλϋγματα και οι 
ψαλύδεσ,  

κϐβουν μονϊχα το χαρτύ. 
Υυλϊξου θα `χουμε γιορτό,   
ανϊψαν οι φωτοβολύδεσ. 
 

Θα κλεύςω το παρϊθυρο 
Στύχοι: Λ. Παπαδόπουλοσ  

 

Θα κλεύςω το παρϊθυρο 
την πϐρτα θα καρφώςω 
τη νϑχτα αυτό που ο θϊνατοσ 
γωνιϊ γωνιϊ ςε ψϊχνει. 
 
Δε θα ςε δώςω του φονιϊ 
πουλύ κυνηγημϋνο 
θα βρω μαχαύρι και γωνιϊ 
και θα τον περιμϋνω. 
 
Φτυπϊνε δυο, χτυπϊνε τρεισ 
ραγύζουν τα ρολϐγια 
χτυπϊν την πϐρτα δεκατρεύσ 
ακοϑει η νϑχτα, τρϋμει. 
 
Δε θα ςε δώςω του φονιϊ 
πουλύ κυνηγημϋνο 
θα βρω μαχαύρι και γωνιϊ 
και θα τον περιμϋνω. 
 
Σο αύμα ςου γαρούφαλλο 
το δϊκρυ μου ποτϊμι... 
 

Γενικόσ Σύτλοσ ςεναρύου 

6ο  επειςόδιο:  
Αρχό τησ Κατοχόσ 

ςτην Ελλϊδα 

 

5ο  επειςόδιο:  
Γερμανικό επύθεςη 

ςτην Ελλϊδα 

 

3ο  επειςόδιο:  
Βομβαρδιςμόσ τησ 
«Έλλησ». Η Ελλϊδα 

μπαύνει ςτον πόλεμο  

8ο  επειςόδιο:  
Αποτρόπαια 

εγκλόματα των Ναζύ 

 

9ο επειςόδιο:  
Ολοκαύτωμα. 

Γκϋτο και 
ςτρατόπεδα 

ςυγκϋντρωςησ 

 

1ο επειςόδιο:  
Λύγο πριν την ϋναρξη 

του πολϋμου ςτην 
Ευρώπη 
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Ο δρόμοσ 
τύχοι: Κ. Μητροποϑλου 

Ο δρϐμοσ εύχε τη δικό του ιςτορύα 

κϊποιοσ την ϋγραψε ςτον τούχο με 

μπογιϊ 

όταν μια λϋξη μοναχϊ ελευθερύα 

κι ϑςτερα εύπαν πωσ την ϋγραψαν παιδιϊ 

 

Κι ϑςτερα πϋραςε ο καιρϐσ κι η ιςτορύα 

πϋραςε εϑκολα απ’ τη μνόμη ςτην 

καρδιϊ 

ο τούχοσ ϋγραφε μοναδικό ευκαιρύα 

εντϐσ πωλοϑνται πϊςησ φϑςεωσ υλικϊ 

 

Σισ Κυριακϋσ απϐ νωρύσ ςτα καφενεύα 

κι ϑςτερα γόπεδο ςτοιχόματα καυγϊσ 

ο δρϐμοσ εύχε τη δικό του ιςτορύα 

εύπανε ϐμωσ πωσ την ϋγραψαν παιδιϊ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

Δώδεκα παιδιϊ, 1973 

Στύχοι: Δ. Χριςτοδούλου 

Δώδεκα παιδιϊ ςτουσ δρϐμουσ, δώδεκα παιδιϊ,  
πόραν τη βροχό ςτουσ ωμοϑσ, δώδεκα παιδιϊ,  
[κρϊτηςαν ψηλϊ τον όλιο, κϊνανε το κρϑο φύλο,  
πόγαν πιο μακριϊ κι απ’ τα πουλιϊ.] 
 
[Βρόκαν ςτην κορφό, την παλιϊ πληγό,  
το χρυςϐ μαχαύρι του ληςτό.] 
 
Δώδεκα παιδιϊ ςτουσ δρϐμουσ, δώδεκα ςπαθιϊ,  
πόραν το Χριςτϐ ςτουσ ωμοϑσ δώδεκα παιδιϊ,  
[χϊραξαν ςτη γη τουσ νϐμουσ, ϊνοιξαν ςτη νύχτα 
δρόμουσ κι ϋγινε η αγϊπη πιο βαθιϊ.] 
 
Γρϊψαν μιαν ευχό, να μη ξεχαςτεύ,  
κϊτω απϐ το χώμα η γιορτό. 
 
Δώδεκα παιδιϊ ςτουσ δρϐμουσ, δώδεκα ςπαθιϊ,  
πόραν το Χριςτϐ ςτουσ ωμοϑσ, δώδεκα παιδιϊ,  
[χϊραξαν ςτη γη τουσ νϐμουσ, ϊνοιξαν ςτη νϑχτα 
δρϐμουσ κι ϋγινε η αγϊπη πιο βαθιϊ.] 

 
Ο τρατιώτησ 

Στύχοι: Κ. Μητροπούλου 

 
Σου `παν θα βϊλεισ το χακύ 
θα μπεισ ςτην πρώτη τη γραμμό 
και όρωασ θα γύνεισ 
 
Εκεύνοσ δε μιλϊει πολϑ 
του `ναι μεγϊλη η ςτολό 
και βϊςανο οι αρβϑλεσ 
 
Σο εμβατόριο  
που του ’μαθαν να λϋει 
εύναι μονϐτονο και  
του ’ρχεται να κλαύει 
 
Δεν του ’γραφε ποτϋ κανεύσ 
τισ νϑχτεσ ξϑπναγε νωρύσ 
και μύλαγε για λϊθοσ 
 
Μια μϋρα ϋγινε ςτουπύ 
πϋταξε πϋρα τη ςτολό 
και ϋκλαψε μονϊχοσ 

 

 

10ο επειςόδιο:  
Η Απελευθϋρωςη 

 

2ο  επειςόδιο:  
Έναρξη του πολϋμου 

ςτην Ευρώπη 

 

4ο  επειςόδιο:  
Πορεύα των ελλόνων 
ςτρατιωτών προσ το 

μϋτωπο 

 

7ο επειςόδιο:  
Μορφϋσ Αντύςταςησ 

 

Δραςτθριότθτα 
(ατομικι ι ςε ομάδεσ) 

 Συηθτιςτε για τουσ τίτλουσ των επειςοδίων. 

 Αντικαταςτιςτε τουσ ςτίχουσ με τίτλουσ που να 
δείχνουν το ιςτορικό τουσ περιεχόμενο.   
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