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ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘΝ ΚΑΣΟΧΘ – ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ 

ΕΙΑΓΩΓΘ 

Θ αντίςταςθ του ελλθνικοφ λαοφ, των ελλινων πολιτϊν ςτθ γερμανικι 

κατοχι δεν εκφράςτθκε με ζνα τρόπο οφτε με ενιαίο.  Θ κακολικότθτα και ζκταςθ 

τθσ αντίςταςθσ, παρόλο που γενικότερα υπθρζτθςε τον πανευρωπαïκό και 

αναγκαίο ςυμφιλιωτικό μφκο τθσ μεταπολεμικισ περιόδου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ 

δφςκολα αμφιςβθτείται. Θ ζνταξθ των πολιτϊν (ατόμων και ςυλλογικοτιτων) ςε 

αντιςταςιακζσ ομάδεσ ζλαβε ςφντομα μεγάλθ ζκταςθ, ιδιαίτερα μετά τον εφιαλτικό 

χειμϊνα του 1941. Αναμφιςβιτθτα,θ πιο μαηικι, οργανωμζνθ1 και με τεράςτια 

επιρροι αντιςταςιακι οργάνωςθ ιταν το ΕΑΜ το οποίο ςυγκζντρωςε ςτουσ 

κόλπουσ του άτομα όχι μόνο αριςτερισ ιδεολογίασ αλλά ζνα τεράςτιο πλθκυςμό 

πολιτϊν, οι οποίοι πζρα από τθν αντίςταςθ ενάντια ςτουσ Ναηί ζβλεπαν ευνοïκά το 

όραμα για μια αλλαγι ςτα πολιτικά πράγματα τθσ χϊρασ. Ωςτόςο, και οι 

μικρότερθσ εμβζλειασ αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ όπωσ ο ΕΔΕΣ, θ ΡΕΑΝ, θ ΕΚΚΑ 

ςυςπείρωςαν ςτισ γραμμζσ τουσ ανκρϊπουσ με διαφορετικι ιδεολογία,οι οποίοι 

πάνω από όλα ζκεταν ςτθν τρζχουςα ςυγκυρία τθν αντίςταςθ ςτον κατακτθτι και 

τθν ανόρκωςθ του θκικοφ τθσ κακθμαγμενθσ χϊρασ. Οι μεταξφ τουσ ςυγκροφςεισ, 

αλλά και θ - ςυχνά δφςκολθ - ςυνεργαςία τουσ, είναι φαινόμενα που 

παρατθρικθκαν ςε όλθ τθν κατεχόμενθ Ευρϊπθ. Άλλωςτε ςτισ δφςκολεσ ςτιγμζσ οι 

όποιεσ διαφορζσ, ζςτω και επιφανειακά, παραμερίηονται και ο κοινόσ αγϊνασ 

ενϊνει. Στθν αντίςταςθ ζλαβαν μζροσ όλοι: νζοι και γζροι, γυναίκεσ και παιδιά. 

τόχοι 

 Να κατανοιςουν οι μακθτζσ τισ ςυνκικεσ γζννθςθσ τθσ εκνικισ Αντίςταςθσ 

 Να γνωρίςουν και να εκτιμιςουν τισ διαφορετικζσ μορφζσ αντίςταςθσ 

 Να αντιλθφκοφν ότι θ αντίςταςθ ςτο γερμανό κατακτθτι απαιτοφςε μια 

μορφι ςυμφιλίωςθσ και ςυνεργαςίασ ανάμεςα ςτισ πολιτικζσ δυνάμεισ τθσ χϊρασ 

τθν εποχι εκείνθ. Να εντοπίςουν τισ ιδεολογικζσ διαφορζσ ανάμεςα ςτισ 

αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ. 

 Να αντιλθφκοφν το ρόλο τθσ Αντίςταςθσ ςτθν πολιτικι και κοινωνικι 

ςυνειδθτοποίθςθ των πολιτϊν, των νζων και των γυναικϊν. 

                                                                    

1 Η οργανωτική ετοιμότητα του ΕΑΜ ερμηνεύεται από την εμπειρία τησ δράςησ των μελών του 

ΚΚΕ, που αποτέλεςαν τον βαςικό οργανωτικό κορμό του, ςε καθεςτώσ παρανομίασ και διώξεων, 

οι οποίεσ είχαν ενταθεί την περίοδο τησ δικτατορίασ του Μεταξά. Η μαζικότητα του ΕΑΜ όμωσ 

ξεπέραςε κάθε προςδοκία, καθώσ ςτισ τάξεισ του ςυνέρρευςαν πολίτεσ από όλουσ τουσ 

πολιτικούσ και ιδεολογικούσ χώρουσ. 



 

Αντίσταση-Απελευθέρωση: Β. Σακκά- Ι. Δεκατρή  2 

 

 Να μελετιςουν πρωτογενείσ πθγζσ (κείμενα, φωτογραφίεσ, αφίςεσ) και να 

βιϊςουν τθ μζκθ και τθν ζνταςθ τθσ εποχισ. 

  Να ςυνειδθτοποιιςουν τθ ςθμαςία των μικρϊν κακθμερινϊν πράξεων για 

τθν επίτευξθ ενοσ μεγάλου ςκοποφ. 

 Να κατανοιςουν τθ ςυμβολι τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ ςτθν απελευκζρωςθ 

τθσ χϊρασ και τθν ζκβαςθ του ΒϋΡαγκοςμίου Ρολζμου. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 

Μορφέσ Αντίςταςησ  

Δραςτθριότθτεσ 

 Να κυμθκείτε το περιεχόμενο τθσ ενότθτασ «Κατοχι – Αντίςταςθ – 

Απελευκζρωςθ» που βρίςκεται ςτα ςχολικά ςασ βιβλία (ςτισ ςς. 124 κ.ε. για 

τουσ μακθτζσ Γυμναςίων και τισ ςς. 132-134 για τουσ μακθτζσ Λυκείου). 

Μπορείτε να το βρείτε και ςτισ διευκφνςεισ: 

http://www.pi-

schools.gr/download/lessons/history/lykeio/history_c_gen/math/sel_97_138

.pdf, ς 124 

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/istoria_c/math/s_95-188.pdf 

ςς 132-134 

 Δραςτθριότθτα 1 

 

Αφοφ διαβάςετε τισ πθγζσ 1, 2 & 3 και αφοφ παρατθριςετε τισ εικόνεσ που 

ακολουκοφν να απαντιςετε ςτα ερωτιματα τα οποία κζτει ο Μανϊλθσ Γλζηοσ, 

ςυνοψίηοντασ τισ απαντιςεισ ςασ ςε μια αντίςτοιχθ λίςτα (τθν τελευταία ερϊτθςθ 

κα απαντθκε’ί με τθν ολοκλιρωςθ τθσ ενότθτασ): 

 

 «Σα ερωτιματα που προκφπτουν είναι: 

1. Τι περιεχόμενο είχε θ αντίςταςθ; Ροιοι ιςαν οι ςτόχοι τθσ; Ροιοσ ιταν ο 

χαρακτιρασ τθσ; 

2. Ροιεσ αιτίεσ γζννθςαν τθν Αντίςταςθ; 

3. Ροιεσ οι δυνάμεισ που ςυμμετείχαν ς’ αυτιν; 

4. Ροιο είναι το ιδεολογικό υπόβακρο, θ ιδεολογία τθσ αντίςταςθσ; 

5. Ροιεσ μορφζσ αγϊνα χρθςιμοποίθςε; 

6. Ροιοσ ο ρόλοσ τθσ ςτθν ζκβαςθ του πολζμου;» 

 (Μανϊλθσ Γλζηοσ, Εκνικι Αντίςταςθ 1940-1945, Τ. Αϋ, Ακινα: Στοχαςτισ, ς. 71) 

 

ΠΘΓΕ 

1. Όταν μιλάμε για αντίςταςθ… 

 «Κι όταν μιλάμε για αντίςταςθ, δεν πρζπει να τρζχει ο νουσ μασ μόνο ςτθν ζνοπλθ 

πάλθ και ςτον ζνοπλο αγϊνα ςτα πολεμικά μζτωπα ςτα βουνά. Πταν λζμε Εκνικι 

Αντίςταςθ δεν εννοοφμε μόνον εκείνουσ που ςυμμετείχαν ενεργθτικά ςτον αγϊνα, 

ι ανικαν ςε αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ. Δε λογαριάηουμε μόνο τουσ 

http://www.pi-schools.gr/download/lessons/history/lykeio/history_c_gen/math/sel_97_138.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/lessons/history/lykeio/history_c_gen/math/sel_97_138.pdf
http://www.pi-schools.gr/download/lessons/history/lykeio/history_c_gen/math/sel_97_138.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/istoria_c/math/s_95-188.pdf
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αντιςταςιακοφσ, αυτοφσ που παίηαν τθ ηωι τουσ κορϊνα-γράμματα, κάκε μζρα, 

τουσ πρωτοπόρουσ, τουσ τολμθροφσ, τα παλλθκάρια, τουσ μπροςτάρθδεσ. Πταν 

αναφερόμαςτε ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ, δεν εννοοφμε μόνο τουσ φυλακιςμζνουσ, 

τουσ ομιρουσ, τουσ εκτελεςμζνουσ. Συμπεριλαμβάνουμε όλουσ όςοι αντιςτζκονταν 

με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν κατακτθτι. Πλουσ εκείνουσ οι οποίοι με τθν ανυπακοι 

τουσ να πεικαρχιςουν ςτισ εντολζσ του κατακτθτι, με τθν άρνθςι τουσ, με τθν 

εναντίωςι τουσ να αποδεχτοφν οποιαδιποτε εντολι του, δεν υπζκυπταν, αλλά 

αγωνίηονταν. Αντίςταςθ ζκανε και ο μαχθτισ και εκείνοσ που δεν πίςτευε ςε όςα 

του κανοναρχοφςε ο κατακτθτισ. Αντίςταςθ ζκανε κι όποιοσ ζδινε μια μπουκιά 

ψωμί ςτον πειναςμζνο και μια κοφπα νερό ςτο διψαςμζνο να ξεδιψάςει. 

Αντίςταςθ ζκανε και θ μάνα του αγωνιςτι, του ομιρου, του φυλακιςμζνου, που 

ξεροςτάλιαηε ϊρεσ, μεςάνυχτα, μινεσ και χρόνια να τον περιμζνει μπροςτά ςτισ 

κφρεσ τθσ αγωνίασ και προςμονισ, κι εκείνοσ να μθν ζρχεται κι οφτε να παίρνει 

μινυμά του. *...+ Θ ικανότθτα να μετατρζπεται από το κάκε άτομο, το κακεςτϊσ τθσ 

δουλείασ, με τθν πείνα, τισ αρρϊςτιεσ, τουσ βαςανιςμοφσ και τισ εκτελζςεισ, ςε 

κακεςτϊσ που ζπρεπε να ανατραπεί, αυτό αποτελοφςε κατάφαςθ ςτθ ηωι και 

κατάφαςθ αγϊνα γαι τθ ηωι, αυτό εςιμαινε αντίςταςθ. Θ αντίςταςθ προςδιορίηει 

τθν ζννοια τθσ προςφοράσ για τθ ςωτθρία του ςυνόλου, τθν υπζρτατθ ζγνοια για το 

κοινωνικό ςφνολο, για το ζκνοσ». 

(Μανϊλθσ Γλζηοσ, Εκνικι Αντίςταςθ 1940-1945, Τ. Αϋ, Στοχαςτισ, Ακινα 2006, ς. 

61-63) 

2. φνκθμα ςε τοίχο τθσ Ακινασ 
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 3. Θ Aντίςταςθ 

«Aπό τθν πρϊτθ κιόλασ ςτιγμι τθσ Κατοχισ, ο ελλθνικόσ λαόσ προζβθ ςε 

αυκόρμθτεσ πράξεισ αντίδραςθσ, ατομικά και ςυλλογικά, που εξζφραηαν 

βοφλθςθ αντίςταςθσ, θ οποία δεν άργθςε να εκδθλωκεί και ςε οργανωμζνα 

ςχιματα, με τθν ίδρυςθ των αντιςταςιακϊν οργανϊςεων από το φκινόπωρο του 

1941.  

Από τισ πρϊτεσ τζτοιεσ ενζργειεσ, και κορυφαία για τθ ςυμβολικι τθσ αξία, 

αποτζλεςε θ υποςτολι από τθν Ακρόπολθ και καταςτροφι τθσ ναηιςτικισ 

ςβάςτικασ από δυο νεαροφσ φοιτθτζσ, το Μανόλθ Γλζηο και το Λάκθ Σάντα, το Μάιο 

ακόμα του 1941. Μια άλλθ δυναμικι αντιςταςιακι ενζργεια του πρϊτου εκείνου 

διαςτιματοσ αποτζλεςε θ ανατίναξθ του αρχθγείου τθσ Ε.Σ.Ρ.Ο., μιασ οργάνωςθσ 

Ελλινων φιλοναηιςτϊν, από τθν Ρ.Ε.Α.Ν. (Ρανελλινιοσ Ζνωςισ Αγωνιηομζνων Νζων) 

που είχε ωσ αρχθγό τον αξιωματικό τθσ Αεροπορίασ Κ. Ρερρίκο. 

Στθν αντίςταςθ κατά τθσ ξζνθσ κατοχισ, που ζλαβε τεράςτιεσ διαςτάςεισ και 

ποικίλεσ μορφζσ, πιρε μζροσ θ πλειοψθφία του ελλθνικοφ λαοφ. Ο επικόσ απόθχοσ 

του αλβανικοφ πολζμου από τθ μια και θ άςκθςθ ςυλλογικότθτασ που αποτζλεςε 

από τθν άλλθ, ο λιμόσ, θ μαφρθ αγορά, θ αφόρθτθ καταπίεςθ, το κοινό μίςοσ 

εναντίον των ςυνεργατϊν είχαν από τθ μια ριηοςπαςτικοποιιςει τθν κοινι γνϊμθ 

και από τθν άλλθ είχαν αμβλφνει πολλζσ από τισ παλιζσ πολιτικζσ διακρίςεισ 

μπροςτά τϊρα ςτο κοινό αίτθμα για απελευκζρωςθ. άνκρωποι κάκε θλικίασ, 

ιδιότθτασ, κοινωνικισ και πολιτικισ ζνταξθσ, ςε πόλεισ και φπαικρο μετείχαν ςτον 

αγϊνα. Ρνευματικζσ προςωπικότθτεσ, καλλιτζχνεσ και πλικοσ άλλων πολιτϊν, ο 

κακζνασ με τον τρόπο του, ανταποκρίκθκαν ςτα αντιςταςιακά κελεφςματα. 

Ρρωτοπόρα και εντυπωςιακά άφοβθ και δυναμικι αποδείχτθκε θ νεολαία, 

μαηικότερθ και δυναμικότερθ οργάνωςθ τθσ οποίασ υπιρξε θ Ε.Ρ.Ο.Ν. Στθ δράςθ 

τθσ νεολαίασ πρζπει να μνθμονευτεί και μια γενικότερθ πολιτιςτικι και 

εκπαιδευτικι προςπάκεια, που ςθμειϊκθκε εκείνθ τθν εποχι. 

Λδιαίτερα δυναμικι και πρωτοφανισ για τθν ελλθνικι πραγματικότθτα ιταν θ 

δράςθ που ανζπτυξαν οι γυναίκεσ όλων των θλικιϊν, και ςτθν Ακινα και ςτθν 

φπαικρο, ςυμμετζχοντασ ςε κάκε είδουσ αντιςταςιακι κινθτοποίθςθ ωσ και ςτον 

ζνοπλο αγϊνα. Θ αντιςταςιακι δράςθ αποτζλεςε εξάλλου για τισ Ελλθνίδεσ μια 

ςυνολικότερθ ευκαιρία για τθν κοινωνικι τουσ ςυνειδθτοποίθςθ και 

απελευκζρωςθ. 

Λδιαίτερθ μνεία οφείλει να γίνει ςτον παράνομο αντιςταςιακό Σφπο, ςθμαντικότατο 

παράγοντα του εκνικοφ αγϊνα, που με μφριουσ κινδφνουσ λειτοφργθςε και 

  

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/05.html
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/pigi05.html
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κυκλοφόρθςε από χζρι ςε χζρι, πλθροφορϊντασ τον ελλθνικό λαό για τθν αλικεια 

και τον πόλεμο και εμψυχϊνοντασ τθν αντιςταςιακι προςπάκεια. 

 Θ  Ελεφκερθ Ελλάδα,  ο Απελευκερωτισ,  θ  Γυναικεία Δράςθ,  θ Νζα 

Γενιά, θ Δθμοκρατικι Σθμαία, θ Φλόγα, θ Δόξα, θ Απελευκζρωςθ είναι κάποια από 

τα πάμπολλα ζντυπα που κυκλοφόρθςαν, ενϊ κάκε ςυνοικία και κάκε χϊροσ 

δουλειάσ είχε το δικό του ζντυπο, δακτυλογραφθμζνο, πολυγραφθμζνο ι κάποτε 

και χειρόγραφο. Ταυτόχρονα, φυλλάδια και προκθρφξεισ γζμιηαν τθν Ακινα, χάρισ 

ςτθν εξαιρετικι ευρθματικότθτα και ριψοκινδυνότθτα των ςυντακτϊν και των 

διανομζων τουσ». 

 

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/index.html#TOP 

4.Νζοι και Αντίςταςθ 

«Ο αγϊνασ για τθν επιβίωςθ διαδραμάτιςε κακοριςτικό ρόλοςτθ διαμόρφωςθ 

τθσ αντιςταςιακισ ψυχολογίασ των νζων τθσ Κατοχισ. Θ αποδιοργάνωςθ τθσ 

κεντρικισ διοίκθςθσ λόγω τθσ ςτρατιωτικισ κατοχισ οδιγθςε ςτθν υποκατάςταςι 

τθσ με τθν αυτενζργεια των Ακθναίων όπωσ εκφράςτθκσ με τθν επινόθςθ 

διαφόρων ςτρατθγικϊν επιβίωςθσ. Θ τραυματικι εμπειρία του λιμοφ ζμακε τουσ 

κατοίκουσ τθσ πρωτεφουςασ να ηουν ςτο παραβατικό κλίμα τθσ μαφρθσ αγοράσ 

που κυριάρχθςε μετά τθν κατάρρευςθ τθσ επίςθμθσ οικονομίασ. Ο αγϊνασ για τθν 

επιβίωςθ υπιρξε θ πρϊτθ μαηικι αντιςταςιακι πράξθ ενάντια ςτον κατακτθτι, θ 

οποία όμωσ δεν νοθματοδοτικθκε πολιτικά από τουσ κατοίκουσ που ηοφςαν 

μζςαςτθ δίνθ των ςωματικϊν και ψυχικϊν ςυνεπειϊν του λιμοφ. Σε περίοδο 

κακθμερινότθτασ θ ζξοδοσ από τθ νομιμότθτα, θ κατανόθςθ ότι μόνο μζςα από 

τθν  αυτενζργεια γινόταν δυνατι θ επιβίωςθ, δθμιοφργθςε τισ προχποκζςεισ για 

τθ ριηοςπαςτικοποίθςθ των Ακθναίων όταν οι ςυνκικεσ κα το επζτρεπαν.  

Για πολλοφσ νζουσ, ο αγϊνασ για τθν επιβίωςθ ςθματοδότθςε τθν αυτονόμθςι 

τουσ από το οικογενειακό περιβάλλον. Θ ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν και θ ςυμβολι 

τουσ ςτθν επιβίωςθ τθσ οικογζνειασ αναβάκμιςε το ρόλο τουσ εντόσ τθσ και τουσ 

ζδωςε μια πρωτόγνωρθ ελευκερία κινιςεων ςτο ανελεφκερο περιβάλλον τθσ 

κατοχικισ Ακινασ. Για τθν πλειονότθτα των νζων θ προςπάκεια εξεφρεςθσ τροφισ 

ειςιγαγε ςτθν κακθμερινότθτά τουσ εμπειρίεσ ςτισ οποίεσ οι δικζσ τουσ επιλογζσ – 

όχι των γονιϊν τουσ- είχαν τον πρωτεφοντα ρόλο. Θ απεξάρτθςι τουσ από το 

οικογενειακό περιβάλλον και το ζντονο πατριωτικό τουσ αίςκθμα ςε ςυνδυαςμό με 

τθν προςπάκειά τουσ να μθν αφιςουν τισ αρνθτικζσ ςυνζπειεσ τθσ Κατοχισ να 

ακυρϊςουν το βίωμα τθσ νεανικισ θλικίασ, υπιρξαν διαδικαςίεσ που τουσ ζφεραν 

ςτθν οργανωμζμνθ αντίςταςθ, θ οποία αμζςωσ μετά τθν φφεςθ του λιμοφ άρχιςε 

να εμφανίηεται ςυςτθματικά ςτουσ μαηικοφσ χϊρουσ». 

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/index.html#TOP
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Μενζλαοσ Χαραλαμπίδθσ, «Νεανικζσ ςυλλογικότθτεσ ςτθν Κατοχι» ςτο Β. 

Καραμανωλάκθσ - Ε. Ολυμπίτου - Λ. Ραπακαναςίου, Θ Ελλθνικι Νεολαία ςτον 20ο 

αιϊνα, ΑΣΚΛ - Λνςτιτοφτο Ν. Ρουλατηάσ, Κεμζλιο, Ακινα 2010, ςς. 51-58 

5.Εβραίοι και Αντίςταςθ  

 

«Ενϊ τα παραπάνω επιτεφγματα αποτελοφςαν μζροσ μιασ μαηικισ 

ανταπόκριςθσ ςτθν Αντίςταςθ από άνδρεσ, γυναίκεσ και παιδιά ςε όλθ τθν ελλθνικι 

επικράτεια, ζνασ αρικμόσ ατόμων ζδραςε με διάφορουσ τρό πουσ, όπωσ διάφοροι 

αςτοί Εβραίοι που χρθςιμοποιοφςαν τα ιδιαίτερα ταλζντα τουσ για να θγθκοφν των 

κοινοτιτων τουσ κατά τθ διάρκεια τθσ Κατοχισ. Ο Μπαροφχ Σιμπι και ο Σαμ 

Μοδιάνο ιταν δθμοςιογράφοι από τθ Κεςςαλονίκθ που πζραςαν τα χρόνια του 

πολζμου ςτθν Ακινα. Στθν Ακινα βριςκόταν επίςθσ ο Αςζρ Μωυςισ, ζνασ εξζχων 

δικθγόροσ από τθ Κεςςαλονίκθ, ο οποίοσ ιταν ο τελευταίοσ εκλεγμζνοσ Ρρόεδροσ 

τθσ Λςραθλιτικισ Κοινότθτασ Κεςςαλονίκθσ (απομακρφνκθκε από το αξίωμα από 

τον Μεταξά το 1936). [...] Κατά τισ παραμονζσ τθσ γερμανικισ ειςβολισ, ο Σιμπι, 

γνωρίηοντασ ότι κα ιταν ςτον κατάλογο καταηθτοφμενων τθσ Γκεςτάπο, ζφυγε από 

τθ Κεςςαλονίκθ μαηί με τουσ Βρετανοφσ που υποχωροφςαν. Ζφκαςε ςτθν Κριτθ 

μαηί με τουσ βουλευτζσ Μεντζσ Μπεςαντςι και Ηακ Βεντοφρα (και οι δφο 

ςυνελιφκθςαν αργότερα). Μθν μπορϊντασ να βρει καράβι για τθν Αίγυπτο, ο Σιμπι 

γφριςε ςτθν Ακινα. Σφντομα άρχιςε να δουλεφει με το νεοςφςτατο ΕΑΜ και ζγινε 

ζνασ από τουσ θγζτεσ του Τομζα 3Α. Είχε ςθμαντικζσ γνωριμίεσ, με τθ ςυμβολι των 

οποίων κατάφερε να ςταματιςει τθν ζκδοςθ μιασ εβδομαδιαίασ αντιςθμιτικισ 

οικονομικισ εφθμερίδασ. Ζνα από τα πρϊτα πονιματά του, κατά το 1942-43, ιταν θ 

μετάφραςθ των ζργων των κακθγθτϊν Ηακυνκινοφ και Κεραμόπουλου, που 

χρθςιμοποιικθκαν μετά τον πόλεμο για να αντικρουςκοφν τα βουλγαρικά αιτιματα 

ςτθ Μακεδονία και τθ Κράκθ. Ο Σιμπι ζδινε, επίςθσ, πλθροφορίεσ ςε μια θμι-

παράνομθ επιτροπι ςχετικά με τισ φιλογερμανικζσ δραςτθριότθτεσ ςτισ οποίεσ 

επιδίδονταν Ζλλθνεσ διανοοφμενοι, ενϊ αργότερα του ηθτικθκε να γράψει 

αναφορζσ πάνω ςε τζτοιεσ δραςτθριότθτεσ. Θ μονάδα του ςτο ΕΑΜ, που 

περιελάμβανε Εβραίουσ και Ζλλθνεσ, άρχιςε να τυπϊνει μια παράνομθ εφθμερίδα 

και διάφορα φυλλάδια. Ζνα μζροσ από το υλικό αφοροφςε ειδικά τα προβλιματα 

των Εβραίων ςτθ Κεςςαλονίκθ, και τυπϊκθκαν προειδοποιιςεισ προσ τουσ 

Εβραίουσ τθσ Ακινασ που τουσ απζτρεπαν από το να εγγραφοφν ςτθ Συναγωγι που 

λειτουργοφςε υπό τον ζλεγχο των Γερμανϊν. Σφμφωνα με τα απομνθμονεφματα 

του ίδιου, ο Σιμπι ζπαιξε θγετικό ρόλο, ςτθν απαγωγι/φυγι του αββίνου Μπαρ- 

τηιλάι από τθν Ακινα. Πταν ο Στρατθγόσ Jürgen Stroop (Γιοφργκεν Στροπ), 

πρωτεργάτθσ τθσ καταςτροφισ του Γκζτο τθσ Βαρςοβίασ, ζκανε γνωςτι τθν 

παρουςία του ςτθν Ακινα, ο δικθγορικόσ ςφλλογοσ βοικθςε τον Σιμπι να διαφφ- 

γει ςτθν Ρελοπόννθςο, όπου εντάχκθκε ςε μια μονάδα τθσ Αντίςταςθσ. 
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Steven Bauman, Θ αντίςταςθ των Εβραίων ςτθν Κατοχικι Ελλάδα, (μτφ Λςαάκ 

Μπενμαγιόρ), Κεντρικό Λςρραθλιτικό Συμβοφλιο Ελλάδασ, Ακινα 2012, ς.ς. 118-

119. 

 

 

 

 

 

 

 

6.Εβραίοι αντάρτεσ 

 
 

 Ακοφςτε από το Μαουτχάουηεν του Μίκθ Κεοδωράκθ: «Εβραίοι και 

Αντάρτεσ περπατοφν...» https://www.youtube.com/watch?v=EvkcI1TgrlU  

 

 

Δραςτθριότθτα 2: 

 

 Να βρείτε φωτογραφίεσ  ςτο διαδίκτυο, που κατά τθ γνϊμθ ςασ, αποτελοφν 

απεικονίςεισ μορφϊν Αντίςταςθσ, όπωσ τθν προςδιόριςε παραπάνω (πθγι 

1) ο Μ. Γλζηοσ και να δθμιουργιςετε μια ςχετικι παρουςίαςθ ςε κατάλλθλο 

λογιςμικό (ppt). Να λάβετε υπόψθ ςασ και τισ πθγζσ 2 και 4.  

 Να καταςκευάςετε ςτθ ςυνζχεια, μια αφίςα που να καλεί τουσ πολίτεσ να 

αντιςτακοφν ςτον κατακτθτι. Μπορείτε να αξιοποιιςετε δωρεάν  λογιςμικά, 

όπωσ τα: glogster, postermywall, κλπ. Μπορεί να γίνει και αντίςτοιχθ 

εικαςτικι δθμιουργία.  

https://www.youtube.com/watch?v=EvkcI1TgrlU
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 Να δείτε ολόκλθρθ ι αποςπάςματα από τθν ταινία του Βαςίλθ Λουλζ «Φιλιά 

εισ τα Παιδιά» και να ςχολιάςετε τι ςιμαινε ωσ πράξθ αντίςταςθσ ςτο 

Ναηιςμό θ απόκρυψθ μικρϊν Εβραιόπουλων από χριςτιανοφσ φίλουσ. 

(μαρτυρία μεταξφ άλλων του Ηακ Βεντοφρα - βλ. πθγι 4).  

https://www.youtube.com/watch?v=gnZPB5Bd8zc 

 Να δθμιουργιςετε ζναν «εννοιολογικό χάρτθ» με τισ μορφζσ αντίςταςθσ και 

προςκζςτε, αντίςτοιχεσ εικόνεσ ι ςυνδζςμουσ  (mind42, 

https://www.mindomo.com/ , κλπ) 

 

 

 

Δραςτθριότθτα 3 

 

Να παρατθριςετε τθν εικόνα: 

 

 Ρεριγράψτε τθ: Τι απεικονίηεται;  

 Ροια πρόςωπα υπάρχουν; Με ποια μορφι;  

 Άντρεσ ι γυναίκεσ; Ροιάσ θλικίασ;  

 Ροιο ςτοιχείο τθσ φωτογραφίασ τραβάει το βλζμμα μασ;  

 Θ εικόνα αποτελεί ρεαλιςτικι ι μεταφορικι απεικόνιςθ;  

 Είναι ςτατικι ι υπάρχει κίνθςθ;  

 Τι υποδθλϊνει  ο αγκυλωτόσ ςταυρόσ και τι θ ςτάςθ των προςϊπων;  

 Ρου ςτοχεφει κατά τθ γνϊμθ ςασ θ εικαςτικι αυτι δθμιουργία;  

 Το πετυχαίνει και με ποιόν τρόπο;  

 

https://www.youtube.com/watch?v=gnZPB5Bd8zc
https://www.mindomo.com/
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Δραςτθριότθτα  4 

 

 Να ςυγκρίνετε το εικαςτικό ζργο και το ποίθμα του Α. Σικελιανοφ που 

ακολουκεί. Ακοφςτε το και με τθ μουςικι του Μ. Κεοδωράκθ.    

 Ροια κοινά ςθμεία και ποιεσ διαφορζσ εντοπίηετε, ωσ προσ το περιεχόμενο; 

 Ροια ιδζα διατρζχει τισ καλλιτεχνικζσ αυτζσ δθμιουργίεσ και με ποια λεκτικά, 

μουςικά και εικαςτικά μζςα επιτυγχάνεται; 

 

 

 

 

«Πνευματικό Εμβατιριο» Α. ικελιανοφ (απόςπαςμα) 

 

«Ομπρόσ, βοθκάτε να ςθκϊςουμε τον ιλιο πάνω από τθν Ελλάδα, 

ομπρόσ βοθκάτε να ςθκϊςουμε τον ιλιο πάνω από τον κόςμο! 

Tι ιδζτε, εκόλλθςεν θ ρόδα του βακιά ςτθ λάςπθ, 

κι ά, ιδζτε, χϊκθκε τ’ αξόνι του βακιά μεσ ςτο αίμα! 

Ομπρόσ παιδιά, και δε βολεί μονάχοσ του ν’ ανζβει ο ιλιοσ, 

ςπρϊχτε με γόνα και με ςτικοσ, να τον βγάλουμε απ’ τθ λάςπθ, 

ςπρϊχτε με ςτικοσ και με γόνα, να τον βγάλουμε απ’ το γαίμα. 

Δζςτε, ακουμπάμε απάνω του ομοαίματοι αδερφοί του! 

Ομπρόσ, αδζρφια, και μασ ζηωςε με τθ φωτιά του 

ομπρόσ, ομπρόσ κ’ θ φλόγα του μασ τφλιξε, αδερφοί μου!» 

http://www.sarantakos.com/kibwtos/elgr/sikelianos_pneumemb.html 

 

Μαρία Φαραντοφρθ (Α. ικελιανόσ, Μ. Θεοδωράκθσ) 
https://www.youtube.com/watch?v=SNqNnUtuDoQ 

 

 

http://www.sarantakos.com/kibwtos/elgr/sikelianos_pneumemb.html
https://www.youtube.com/watch?v=SNqNnUtuDoQ
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 

ΟΙ ΑΝΣΙΣΑΙΑΚΕ ΟΡΓΑΝΩΕΙ 

ΠΘΓΕ 
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Πθγι 1.  

τισ 28 επτεμβρίου 1941 υπογράφτθκε το ιδρυτικό του ΕΑΜ: 

1. Από τουσ αντιπροςϊπουσ των κάτωκι υπογραφομζνων κομμάτων ιδρφεται το 

Εκνικόν Απελευκερωτικόν Μζτωπο τθσ Ελλάδασ (ΕΑΜ).  

Εισ το ΕΑΜ γίνεται ιςοτίμωσ δεκτόν και παν άλλο κόμμα ι οργάνωςισ που δζχεται 

τασ αρχάσ του παρόντοσ Λδρυτικοφ ϊσ και να εργαςκι δια τθν επιτυχίαν των ςκοπϊν 

του ΕΑΜ. 

Ρροκειμζνου να γίνει δεκτι εισ το ΕΑΜ οιαδιποτε οργάνωςισ, δεν εξετάηεται το 

παρελκόν ι αι αντιλιψεισ των ςχετικϊσ με τθν μελλοντικιν αναςυγκρότθςιν τθσ 

ελευκζρασ και ανεξαρτιτου Ελλάδοσ, αλλά θ πίςτισ των εισ τθν ανάγκθν του 

Εκνικοφ Απελευκερωτικοφ Αγϊνοσ, θ τιμιότθσ των απζναντι αυτοφ και θ αποδοχι 

των αρχϊν του ΕΑΜ που περιλαμβάνονται εισ το παρόν Λδρυτικόν.  

2. Σκοπόσ του Εκνικοφ Μετϊπου είναι: 

 α) Θ απελευκζρωςισ του Ζκνουσ μασ από τον ςθμερινόν ξζνον ηυγόν και θ 

απόκτθςισ τθσ πλιρουσ ανεξαρτθςίασ τθσ χϊρασ μασ. 

β) Ο ςχθματιςμόσ προςωρινισ κυβερνιςεωσ του ΕΑΜ αμζςωσ μετά τθν εκδίωξιν 
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των ξζνων κατακτθτϊν, μοναδικόσ ςκοπόσ τθσ οποίασ κα είναι θ προκιρυξισ 

εκλογϊν δια ςυντακτικινεκνοςυνζλευςιν, με βάςιν τθν αναλογικιν ίνα ο λαόσ 

αποφανκι κυριαρχικϊσ επί του τρόπου τθσ διακυβερνιςεϊσ του. 

γ) Θ κατοχφρωςισ του κυριαρχικοφ τοφτου δικαιϊματοσ του Ελλθνικοφ Λαοφ, όπωσ 

αποφανκι περί του τρόπου τθσ διακυβερνιςεϊσ του, από πάςαν αντιδραςτικιν 

απόπειραν,ιτισ κα τείνθ να επιβάλθ εισ τον λαόν λφςεισ αντικζτουσ προσ τασ 

επικυμίασ του και θ εκμθδζνιςισ δι’ όλων των μζςων του ΕΑΜ και των οργάνων που 

το αποτελοφν, πάςθστοιαφτθσ αποπείρασ.  

3. Δια τθν πραγματοποίθςιν των ωσ άνω ςκοπϊν του το ΕΑΜ κα αςχολθκι: 

 α) Με όλα τα ηθτιματα που απαςχολοφν κακθμερινϊσ τον Ελλθνικόν Λαόν υπό τασ 

ςυνκικασ τθσ ξενικισ κατοχισ και με τθν κακοδιγθςιν του αγϊνοσ του Ελλθνικοφ 

Λαοφ εισ τθν διεκδίκθςιν των πάςθσ φφςεωσ αιτθμάτων του, κακϊσ και τθν 

αντιμετϊπιςιν τθσ εισ βάροσ του αςκοφμενθσ λθςτείασ από τουσ ξζνουσ κατακτθτάσ. 

 β) Με τθν διατιρθςιν ακμαίου του απελευκερωτικοφ πνεφματοσ του Ελλθνικοφ 

Λαοφ. 

γ) Με τθν ςυνεχι αποκάλυψθν του ρόλου τθσ ςθμερινισ κυβερνιςεωσ των 

προδοτϊν ι κάκε άλλθσ αντιςτοίχου εισ το μζλλον. 

 δ) Με τθν εξαςφάλιςιν κατά το δυνατόν μιασ ςυνεργαςίασ με τουσ άλλουσ λαοφσ, 

οι οποίοι αγωνίηονται κατά των δυνάμεων του Άξονοσ και του ςυντονιςμοφ του 

αγϊνοσ τουΕλλθνικοφ Λαοφ με τον αγϊνα των άλλων ωσ άνω Λαϊν. 

 ε) Με τθν οργάνωςιν των λαϊκϊν δυνάμεων επί τθ βάςει του εςωτερικοφ 

οργανιςμοφ-κανονιςμοφ, ο οποίοσ αποτελεί παράρτθμα του παρόντοσ ιδρυτικοφ. 

ςτ) Με τθν ενζργειαν εράνων, είςπραξιν ςυνδρομϊν κλπ. από τουσ Ζλλθνασ 

πατριϊτασ προσ τον ςκοπόν να εξαςφαλίςθ τα αναγκαία δια τθν διεξαγωγιν του 

κνικοαπελευκερωτικοφαγϊνοσ μζςα. 

 

 4. Τα υπογράφοντα το παρόν ιδρυτικόν κόμματα ι τα προςχωροφντα εισ αυτό, 

αναλαμβάνουν να υποςτθρίξουν δι’ όλων των δυνάμεων τον αγϊνα του ΕΑΜ και 

τθνπραγματοποίθςιν των ςκοπϊν του. 

5. Το ΕΑΜ χωρίσ να παφςθ να τείνθ εισ το να ςυγκεντρϊςθ πζριξ αυτοφ ολόκλθρον 

τον Ελλθνικόν Λαόν δια τθσ ςυγκεντρϊςεωσ εντόσ των κόλπων του όλων των 

οργανϊςεων που εκπροςωποφν κακ’ οιονδιποτε τρόπον τμιματα του Ελλθνικοφ 

Λαοφ, ςυγκροτείται επί τθ βάςει των πλζον αυςτθρϊν ςυνωμοτικϊν κανόνων. 

Τοφτο ςθμαίνει: 
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 α) Πτι τθρείται αυςτθρϊσ μυςτικι θ ςυμμετοχι των οιωνδιποτε κομμάτων ι 

οργανϊςεων που το αποτελοφν ι προςχωροφν εισ αυτό. 

 β) Πτι τα πρόςωπα που αποτελοφν τθν Κεντρικιν του Επιτροπιν, τασ κατά τόπουσ 

επιτροπάσ πόλεων, ςυνοικιςμϊν, επαγγελμάτων, επιχειριςεων κλπ. κακϊσ και τασ 

ομάδασ τθσ βάςεωσ, δεν γίνονται εισ ουδζνα άλλον γνωςτά, πλθν των μελϊν τα 

οποίαςυμμετζχουν εισ εκάςτθν Επιτροπιν. 

 γ) Πτι το ΕΑΜ διεξάγει ςυνεχϊσ και δια παντόσ μζςου αγϊνα εναντίον πάςθσ 

παραβάςεωσ των ςυνωμοτικϊν κανόνων και λαμβάνει εκάςτοτε τα επιβαλλόμενα 

μζτρα εναντίον εκείνων,οίτινεσ παραβιάηουν τα ςυνομωτικά μζτρα. Οφτω το ΕΑΜ 

παρουςιάηεται δθμόςια και πάντοτε απρόςωπον και ωσ απλοφσ εκφραςτισ των 

Εκνικοαπελευκερωτικϊν επιδιϊξεων καικακοδθγθτισ των αντιςτοίχων αγϊνων του 

Ελλθνικοφ Λαοφ. 

 6. Εισ ουδζνα αντιπρόςωπον κόμματοσ ι οργανϊςεωσ, με τον οποίον το ΕΑΜ 

διαπραγματεφεται τθν προςχϊρθςιν τθσ οργανϊςεϊσ του ίνα αντιπροςωπευκι εισ 

το ΕΑΜ ανακοινοφνται οτιδιποτε ςχετικϊσ με τασ οργανϊςεισ, κόμματα κλπ. άτινα 

μετζχουν εισ το ΕΑΜ προ τθσ ανακοινϊςεωσ εκ μζρουσ του ωσ άνω αντιπροςϊπου 

ότι θ οργάνωςίσ του προςχωρεί εισ το ΕΑΜ και ότι αυτόσ δζχεται να ςυμμετάςχει 

εισ το αντίςτοιχονόργανον του ΕΑΜ δι’ οπροορίηεται. 

 7. Μεταξφ των κομμάτων και οργανϊςεων αίτινεσ ςυνεργάηονται εισ το ΕΑΜ 

διατθρείται δι’ όλον το διάςτθμα του Εκνικοαπελευκερωτικοφ αγϊνοσ θ 

μεγαλυτζρα αλλθλοβοικειακαι αλλθλοχποςτιριξισ δια παν ηιτθμα το οποίον 

ςχετίηεται με τον γενικόν απελευκερωτικόν αγϊνα και τον ειδικϊτερον 

εκνικοαπελευκερωτικόν αγϊνα κάκε χωριςτοφ κόμματοσ. Επίςθσ και αι 

ςυνεργαηόμεναι ωσ άνω οργανϊςεισ χρθςιμοποιοφν τασαντιςτοίχουσ επιρροάσ των 

δια τθν άμβλυςιν κάκε μζτρου που ςτρζφεται κατά του εκνικοαπελευκερωτικοφ 

αγϊνοσ από τουσ εχκροφσ του Ζκνουσ, εντοπίουσ προδότασ ι ξζνουσ κατακτθτάσ.  

Εν Ακιναισ τθ 28θ Σεπτεμβρίου 1941 

Δια το ΚΚΕ ΑΡΟΣΤΟΛΟΥ 

Δια το ΣΚΕ ΧΩΜΕΝΛΔΘΣ 

Δια τθν ΕΛΔ ΤΣΛΛΜΩΚΟΣ 

Δια το Αγροτικό Κόμμα ΒΟΓΛΑΤΗΘΣ 

http://www.alfavita.gr/arthron/εαμ-ςαν-ςιμερα-πριν-από-73-χρόνια-το-ξεκίνθμα-

το-ιδρυτικό-κείμενο-του-εκνικοφ 
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Πθγι 2. Ο φμνοσ του ΕΛΑ2 (Στίχοι τθσ ποιιτριασ Σοφίασ Μαυροειδι Ραπαδάκθ) 

Με το τουφζκι μου ςτον ϊμο 

ςε πόλεισ κάμπουσ και βουνά 

τθσ Λευτεριάσ ανοίγω δρόμο 

τον ςτρϊνω βάγια που περνά 

 

Εμπρόσ ΕΛΑΣ για τθν Ελλάδα 

το Δίκιο και τθ Λευτεριά 

ς’ ακρόβουνο και ςτθν κοιλάδα 

πζτα! Ρολζμα με καρδιά. 

 

Ζνα τραγοφδι τραγοφδι είν' θ πνοι ςου 

κακϊσ ςτθ μάχθ ροβολάσ 

κι αντιλαλοφν απ’ τθ φωνι ςου 

πλαγιζσ και κάμποι ΕΛΑΣ,ΕΛΑΣ. 

 

Με χίλια ονόματα μια χάρθ 

ακρίτασ είτ’ αρματωλόσ, 

αντάρτθσ,κλζφτθσ, παλθκάρι 

πάντα είν’ ο ίδιοσ ο Λαόσ. 

 

Ραντοφ θ πατρίδα μ’ ζχει ςτείλει 

φρουρό μαηί κι’ εκδικθτι 

κι’ απ’ τθν ορμι μου κα ανατείλει 
                                                                    

2
Ο Ελλθνικόσ Λαϊκόσ Απελευκερωτικόσ Στρατόσ (ΕΛΑΣ) ιταν το ςτρατιωτικό ςκζλοσ του Εκνικοφ 

Απελευκερωτικοφ Μετϊπου (ΕΑΜ). Λδρφκθκε το Φεβρουάριο του 1942 και δραςτθριοποιικθκε αρχικά ςτθ 

Στερεά Ελλάδα, τθ Κεςςαλία και τθν Μακεδονία. «Αρχικαπετάνιοσ» αυτισ τθσ αντιςταςιακισ οργάνωςθσ, που 

ιταν θ μεγαλφτερθ και μαηικότερθ ςτθν Ελλάδα, αναδείχκθκε   ο  Άρθσ Βελουχιϊτθσ. 

 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B5%CE%BB%CE%BF%CF%85%CF%87%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B7%CF%82
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καινοφργια Ελεφκερθ ηωι ! 
 

https://www.youtube.com/watch?v=e342fGhr9Pk 
(Ο Μίκθσ Κεοδωράκθσ τραγουδά τον φμνο του ΕΛΑΣ) 

 

Πθγι 3. Ο επίςθμοσ "Ορκοσ του Ελαςίτθ", κακιερωμζνοσ με απόφαςθ τθσ 

ΠΕΕΑ (Ρολιτικι Επιτροπι Εκνικισ Απελευκζρωςθσ) - "Κυβζρνθςθσ του 

Βουνοφ"3, το 1944 είναι ο εξισ: 

«Ορκίηομαι ότι κα αγωνιςτϊ ζωσ τθν τελευταία ςταγόνα του αίματόσ μου, για 

τθν πλιρθ απελευκζρωςθ, ακεραιότθτα και ανεξαρτθςία τθσ πατρίδασ. 

Για τθν περιφροφρθςθ των ςυμφερόντων του ελλθνικοφ λαοφ και τθν 

αποκατάςταςθ και κατοχφρωςθ των κυριαρχικϊν δικαιωμάτων του. Για τον 

ςκοπό αυτό κα υπακοφω ςτισ πράξεισ και αποφάςεισ τθσ ΠΕΕΑ και κα εκτελϊ 

ευςυνείδθτα και πεικαρχικά τισ εντολζσ και οδθγίεσ των ανωτζρων μου και κα 

αποφεφγω κάκε πράξθ που κα με ατιμάηει ςαν άτομο και ςαν αγωνιςτι  του 

ελλθνικοφ λαοφ». 

 Σπ. Κωτςάκθσ,  Ειςφορά ςτο Χρονικό τθσ Κατοχισ και τθσ αντίςταςθσ ςτθν 

Ακινα, Σφγχρονθ Εποχι, Ακινα 1986, ς. 189  

 http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3720146 

  

 Πθγι 4. Σο ιδρυτικό κείμενο του ΕΔΕ  

Το ιδρυτικό κείμενο τθσ αντιςταςιακισ οργάνωςθσ"Εκνικόσ Δθμοκρατικόσ Ελλθνικόσ 

Σφνδεςμοσ", γνωςτότερθ με το ακρωνφμιο ΕΔΕΣ, διατυπϊκθκε από τουσ 

απόςτρατουσ ςυνταγματάρχεσ Ναπολζοντα Ηζρβα και Λεωνίδα Σπαι και το 

δικθγόρο Θλία Σταματόπουλο ςτισ 9 Σεπτεμβρίου 1941. 

Ὑπάρχει Ἐκνικὸσ Δθμοκρατικὸσ Ἑλλθνικὸσ Σφνδεςμοσ, Ε.Δ.Ε.Σ., ὅςτισ ἔχει τὸν κάτωκι 

κακωριςμζνον ςκοπόν: 

 Νὰ ἐγκακιδρφςθ εἰσ τὴν Ἑλλάδα τὸ Δθμοκρατικὸν πολίτευμα, ςοςιαλιςτικῆσ 

μορφῆσ, οἱανδιποτε καὶ ἂν κὰ εἶναι ἡ ἔκβαςισ τοῦ πολζμου. 

 Νὰ ἀποκαλφψθ διὰ παντὸσ μζςου καὶ κατὰ ςαφῆ καὶ ἀναμφιςβιτθτον τρόπον τὴν 

                                                                    

3“Κυβέρνηςη του Βουνού» (ΠΕΕΑ): Η Πολιτική Επιτροπή Εθνικήσ Απελευθέρωςησ (ΠΕΕΑ) ήταν 

επιτροπή κυβερνητικού χαρακτήρα που ιδρύθηκε ςτην Ελλάδα, λίγουσ μήνεσ πριν το τέλοσ τησ κατοχήσ. 

Ιδρύθηκε ςτισ 10 Μαρτίου του 1944, ςτη Βίνιανη τησ Ευρυτανίασ, με πρωτοβουλία του ΕΑΜ, όχι όμωσ 

αποκλειςτικά από κομμουνιςτέσ. Σκοπόσ τησ ήταν να οργανώςει τη διοίκηςη τησ κατεχόμενησ «Ελεύθερησ 

Ελλάδασ».  Aποκαλούνταν «Κυβέρνηςη  του  Βουνού». 

https://www.youtube.com/watch?v=e342fGhr9Pk
http://www.rizospastis.gr/story.do?id=3720146
https://el.wikipedia.org/wiki/10_%CE%9C%CE%B1%CF%81%CF%84%CE%AF%CE%BF%CF%85
https://el.wikipedia.org/wiki/1944
https://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%92%CE%AF%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CE%BD%CE%B7&action=edit&redlink=1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%91%CE%9C
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προδοςίαν τοῦ τζωσ Βαςιλζωσ Γεωργίου τοῦ Βʹ καὶ τῆσ περὶ αὐτὸν ςπείρασ τῆσ 

αὐτοκλθκείςθσ Δικτατορία τῆσ 4θσ Αὐγοφςτου, ἐπιβάλθ εἰσ πάντασ τοὺσ ςτυγνοὺσ 

ἐγκλθματίασ βαρυτάτασ κυρϊςεισ, δθμεφςθ δ' ἃμα τὰσ περιουςίασ των τόςον 

αὐτῶν καὶ τῶν ςυγγενῶν των ὅςον καὶ τῶν μετ' αὐτῶν ὁπωςδιποτε ςυναλλαγζντων 

κατὰ τὴν διάρκειαν τῆσ ἐπαράτου τυραννίασ. 

 Νὰ ἀποκακάρθ καὶ νὰ ἀνακαινίςθ ἐκ βάκρων τὴν κρατικὴν μθχανὴν εἰσ τρόπον 

ὥςτε ςτρατὸσ ξθρᾶσ, ἀζροσ καὶ καλάςςθσ, Χωροφυλακὴ καὶ Ἀςτυνομία πόλεωσ, 

Δικαςτικὴ ἐξουςία, διοικθτικαὶ ὑπθρεςίαι πάςθσ φφςεωσ, τραπεηιτικὰ Ἱδρφματα 

κακὼσ καὶ ποικίλοι ὀργανιςμοὶ ἀπαλλαγῶςιν ἀπὸ οἱονδιποτε μζλοσ τὸ ὁποῖον δὲν 

κὰ ἔχθ ἀποδεδειγμζνωσ Ἐκνικὴν Δθμοκρατικὴν ςοςιαλιςτικὴν ςυνείδθςιν 

πιςτοποιουμζνθν διὰ πράξεων τοιοφτων ὥςτε νὰ ὑπάρχθ πλιρθσ καὶ ςτακερὰ πρὸσ 

αὐτὸ ἐμπιςτοςφνθ. Ἡ κάκαρςισ πρζπει νὰ φκάςθ μζχρι τοιοφτου ςθμείου ὥςτε, ἂν 

ἡ ἀνάγκθ τὸ ἐπιβάλθ, ὡσ τοῦτο ςυμβαίνει μὲ τὰ ἐκτραπζντα ἀπολφτωσ τοῦ 

προοριςμοῦ των Σϊματα τῆσ Χωροφυλακῆσ καὶ τῆσ Ἀςτυνομίασ Ρόλεων, ἐν πολλοῖσ 

δὲ καὶ μὲ τὴν Δικαςτικὴν ἐξουςίαν, προβῆ εἰσ τὴν πλιρθ διάλυςιν αὐτῶν καὶ εἰσ τὴν 

ἐκ νζου ἀναςυγκρότθςίν των. 

 Ἡ Δθμοκρατικὴ Σοςιαλιςτικὴ Ἑλλὰσ κὰ κεςπίςθ νόμουσ καὶ κὰ λάβθ μζτρα 

τοιαῦτα, τὰ ὁποῖα κὰ δϊςουν εἰσ τὸν Ἑλλθνικὸν Λαὸν Κοινωνικὴν Δικαιοςφνθν, κὰ 

ἐξαλείψουν δὲ ἐντελῶσ τὴν μαφρθν ἀδικίαν καὶ ἐγκλθματικὴν ἀνιςότθτα, ἡ ὁποία 

ἀπὸ τῆσ εποχῆσ τῆσ ἀπελευκερϊςεωσ τῆσ πατρίδοσ μασ, καὶ ἰδία κατὰ τὰ τελευταῖα 

πζντε ἔτθ τῆσ τυραννίασ ἐμάςτιςε τὸ ςφνολον τῶν Ἑλλινων καὶ ἐξεμεταλλεφκθ 

ἀναλγιτωσ τοὺσ μόχκουσ του ἐπ' ὠφελεία μιᾶσ ἐλαχιςτοτάτθσ κακοικουσ 

κεφαλαιοκρατικῆσ μειονότθτοσ καὶ ἥτισ διὰ πάςθσ ἀκεμιτουργίασ ἐκάκθςεν 

ἑκάςτοτε εἰσ τὴν ράχθν τοῦ Ἑλλθνικοῦ λαοῦ. Εἰσ τὴν Ἐκνικὴν Δθμοκρατικὴν 

Σοςιαλιςτικὴν Ἑλλάδα δὲν πρζπει νὰ ὑπάρχουν πεινῶντεσ καὶ δὲν κὰ ὑπάρξουν. 

 Μετὰ τὴν ὁλοςχερῆ ἐκπλιρωςιν τῶν ςκοπῶν τοῦ Συνδζςμου κὰ γίνθ προςφυγὴ 

εἰσ τὸν Ἑλλθνικὸν Λαόν, ἵνα καὶ διὰ τῆσ ἐλευκζρωσ ἐκδθλωκθςομζνθσ γνϊμθσ του 

κυρϊςθ τὸ ἔργον τοῦ Συνδζςμου. Μετὰ τὴν κφρωςιν ταφτθν κὰ παραχωριςθ ὁ 

Σφνδεςμοσ τὴν ἀρχὴν εἰσ τοὺσ ἀντιπροςϊπουσ τοῦ Λαοῦ, ἐκλεγθςομζνουσ κατὰ 

ςφςτθμα, τὸ ὁποῖον κὰ κακορίςθ ἐν καιρῷ, καὶ κὰ ἀποχωριςθ τῆσ ἀρχισ. 

Διὰ νὰ ἐπιτευχκῆ ὁ ςκοπὸσ τοῦ Συνδζςμου καὶ διὰ νὰ ἐπιτελεςκῆ τὸ ἐπιδιωκόμενον 

ἔργον, ὁ Σφνδεςμοσ ὠργανϊκθ ὡσ ἑξῆσ: 

1 Ἀρχθγὸσ τοῦ Συνδζςμου εἶναι ὁ Στρατθγὸσ Νικόλαοσ Ρλαςτιρασ. Ἐπὶ τοῦ 

ηθτιματοσ τοφτου οὐδεμία ςυηιτθςισ ἐπιτρζπεται. 

2 Συνεςτικθ τριμελὴσ Ἐπιτροπι, ἀποκλθκεῖςα Κεντρικὴ Διοικοῦςα Ἐπιτροπι 

(Κ.Δ.Ε.), ἡ ὁποία διοικεῖ τὸν Σφνδεςμον. 

3 Ἡ Κεντρικὴ Διοικοῦςα Ἐπιτροπὴ ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ μυιςθ καὶ ὀνομάςθ μζλοσ 
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τοῦ Συνδζςμου, ὅςουσ κρίνει ἔχοντασ τὰ πρὸσ τοῦτο διανοθτικὰ καὶ ψυχικὰ καὶ 

ἰδεολογικὰ ἐφόδια καὶ ςχθματιςει ἐκ τῶν μυουμζνων τριμελεῖσ ὑποεπιτροπάσ, αἱ 

ὁποίαι ἐξουςιοδοτοφμενοι εἰδικῶσ ὑπὸ τῆσ Κεντρικῆσ Διοικοφςθσ Ἐπιτροπῆσ, κὰ 

ἔχουν τὸ δικαίωμα νὰ ἐπεκτείνουν τὰσ μυιςεισ. 

4 Τὰ μζλθ τοῦ Συνδζςμου ὀφείλουν νὰ τθροῦν ἀπόλυτον ἐχεμφκειαν, ἀπαραίτθτον 

καὶ μοναδικὸν ὅρον διὰ τὴν εὐόδωςιν τῶν ςκοπῶν του. Ἑπομζνωσ τὰ μζλθ του 

πρζπει νὰ ἐκλζγωνται μετὰ μεγίςτθσ προςοχῆσ καὶ ἐνδελεχοῦσ παρακολουκιςεωσ 

καὶ νὰ διακρίνωνται διά τε τὴν ἐγκράτειαν τῆσ γλϊςςθσ καὶ τῶν πράξεων, ὡσ καὶ διὰ 

τὴν ἀδειάςειςτον πίςτιν των πρὸσ τὴν Σοςιαλιςτικὴν Δθμοκρατίαν. Ὁ Σφνδεςμοσ κὰ 

καταβάλθ πᾶςαν προςπάκειαν τὸ μὲν νὰ ςυγκεντρϊςθ ὑπὸ τὴν ςθμαίαν του ὃλα 

ἀνεξαιρζτωσ, τὰ ἁγνὰ δθμοκρατικὰ ςτοιχεῖα τῆσ χϊρασ, τὸ δὲ νὰ ςυνεργαςκῆ καὶ μὲ 

πᾶςαν ἄλλθν ὀργάνωςιν παρεμφερεῖσ ἔχουςαν ςκοποφσ. 

5 Ἡ μφθςισ γίνεται παρουςία τῶν μελῶν τῆσ Κεντρικῆσ Διοικοφςθσ Επιτροπῆσ, ἢ 

πρὸσ τοῦτο ἐξουςιοδοτθμζνων τριμελῶν ὑποεπιτροπῶν. Ἐὰν ἡ παρουςία τῶν τριῶν 

μελῶν, εἶναι ἀδφνατοσ, τότε δφναται νὰ γίνθ καὶ ὑπὸ δφο μόνο μελῶν, ἐν ἐςχάτῃ δὲ 

ἀνάγκθ καὶ υπὸ ἑνὸσ μόνον μζλουσ. 

6 Ρᾶν μζλοσ τοῦ Συνδζςμου, ὡσ καὶ αὐτῆσ τῆσ Κεντρικῆσ Διοικοφςθσ Ἐπιτροπῆσ, 

λαμβάνει ἕνα ἀρικμὸν καὶ διὰ τοῦ ἀρικμοῦ αὐτοῦ καὶ μόνον εἶναι γνωςτό, 

ἀπαγορευμζνθσ ἀπολφτωσ τῆσ ἀνακοινϊςεωσ τῶν ὀνοματεπωνφμων, ἐκτὸσ ἐὰν 

ςυντρζχουν καὶ ἐπιβάλλουν τοῦτο ἐξαιρετικαὶ ἀνάγκαι ἐξ ὧν ἐξαρτάται ἡ 

ἀποτελεςματικωτζρα ἐξυπθρζτθςισ τοῦ ςκοποῦ τοῦ Συνδζςμου. 

7 Ὁ ὅρκοσ ὁ ὁποίοσ δίδεται ὑπό τῶν μυουμζνων ἔχει ὡσ ἑξῆσ: 

8 Ὁρκίηομαι εἰσ τὴν τιμὴν καὶ τὴν ςυνείδθςίν μου ὅτι κὰ ἐργαςκῶ μὲ ὅλασ μου τὰσ 

δυνάμεισ καὶ διὰ παντὸσ τρόπου πρὸσ ἐπίτευξιν τοῦ ςκοποῦ τοῦ Ἐκνικοῦ 

Δθμοκρατικοῦ Ἑλλθνικοῦ Συνδζςμου, ὅτι κὰ ἐκτελῶ ἀςυηθτθτὶ πᾶςαν διαταγὴν τῆσ 

Κεντρικῆσ Διοικοφςθσ Ἐπιτροπῆσ καὶ ὅτι κὰ φυλάξω μὲ ἱερότθτα τὸ μυςτικὸν τοῦ 

Συνδζςμου μζχρισ οὗ ἑπιτευχκῆ ὁ ςκοπόσ μασ. 

9 Μετὰ τὴν ὁρκωμοςίαν ἡ ἀδζλφωςισ εἶναι πλιρθσ καὶ τὸ νζον μζλοσ εὐκφνεται διὰ 

πάςαν ἐκτροπὴν ἀπὸ τοῦ ςκοποῦ διὰ τὸν ὁποῖον ὡρκίςκθ ὑποκείμενον καὶ εἰσ 

κυρϊςεισ, τὸν βακμὸν τῶν ὁποίων κακορίηει δι’ ἀποφάςεωσ λαμβανομζνθσ 

ὁμοφϊνωσ ἡ Κεντρικὴ Διοικοῦςα Ἐπιτροπι, εἰσ περίπτωςθν ἠκελθμζνθσ ἢ ἀκελιτου 

προδοςίασ. 

10 Οὐδὲν μζλοσ δφναται νὰ ἀποχωριςθ αὐκαιρζτωσ καὶ μονομερῶσ τοῦ 

Συνδζςμου. Τοιάυτθ ἀποχϊρθςισ κεωρεῖται προδοςία καὶ ἐπιςφρει κυρϊςεισ τὸν 

βακμὸν τῶν ὁποίων κακορίηει καὶ πάλιν δι’ ἀποφάςεωσ ὁμοφϊνου ἡ Κ.Δ.Ε. 

Ἀποχϊρθςισ δφναται νὰ γίνθ μόνον δι’ ἀποχρῶντασ λόγουσ τοὺσ ὁποίουσ πρζπει νὰ 

ἐγκρίνθ ἡ Κ.Δ.Ε. 
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11 Τζλοσ ὁ Σφνδεςμοσ Ε.Δ.Ε.Σ. ὑπόςχεται καὶ ἐγγυᾶται εἰσ τὸν Ἑλλθνικὸν Λαὸν 

ὅτι κὰ ἀποκαταςτακῆ ςυντόμωσ εἰσ τὰ πλιρθ αὐτοῦ κυριαρχικὰ διακιϊματα, εὐκὴσ 

ὡσ πραγματοποιθκῆ τὸ ἐπαναςτατικὸν αὐτοῦ πρόγραμμα, τὸ ὁποῖον δθλοῦται διὰ 

μίαν ἀκόμθ φορὰν καὶ κατὰ τὸν πλζον κατθγορθματικὸν καὶ ςαφῆ τρόπο ὅτι κὰ 

κατατείνθ εἰσ τὴν ἐγκακίδρυςιν καὶ ἐμπζδωςιν μίασ πραγματικῆσ Λαϊκῆσ 

Σοςιαλιςτικῆσ Δθμοκρατίασ. Ἐπίςθσ ὁ Ε.Δ.Ε.Σ. ὑπόςχεται καὶ ἐγγυᾶται εἰσ τὸν 

Ἑλλθνικὸν Λαὸν ὅτι καὶ αὐτὴ ἀκόμθ ἡ ἐπαναςτατικὴ περίοδοσ κὰ εἶναι ἐκδιλωσ 

δθμοκρατικοῦ χαρακτῆροσ καὶ ὅτι δὲν κὰ ἔχθ ςχζςιν μὲ κανενὸσ εἴδουσ τυραννικὸν 

κακεςτϊσ. 

Ρθγι:Σόλων Νεοκ. Γρθγοριάδθσ, Ιςτορία τθσ ςφγχρονθσ Ελλάδασ 1941-1974, Τόμοσ 

1: Κατοχι: θ μεγάλθ νφχτα , (Ζκδοςθ 2011) (από τθWikipedia) 

ΠΘΓΘ 5. ΑΝΣΑΡΣΙΚΟ ΣΡΑΓΟΤΔΙ ΣΟΤ ΕΔΕ 

Στα αντάρτικα τραγοφδια του ΕΔΕΣ επιχειρείται θ ςφνδεςθ μεταξφ των ανταρτϊν και 

τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ όπωσ το παρακάτω: 

Ξφπνα αίμα τθσ Ελλάδασ, 

των ςοφϊν και των θρϊων, 

με το πνεφμα τθσ παλλάδοσ, 

και τθσ Σπάρτθσ τθν ορμι, 

γιϋαναςτθκεί και πάλι,  

και να αςτράψει πιο μεγάλθ,  

μεσ τον κόςμο θ δφναμθσ μασ, δφναμισ Ελλθνικι.  

 Τα ντουφζκια μασ βροντοφν 

Τθσ ελευτεριάσ τ' αςτζρι ανατζλλει ςτα βουνά,  

τα ντουφζκια μασ βροντάνε. Ηιτω, ηιτω θ Λευτεριά. 

Ηιτω ο Ηζρβασ, ηιτω ο Αγόροσ που γυρίηουν ςτα βουνά  

για να 'ρκει Δθμοκρατία. Ηιτω, ηιτω θ Λευτεριά. 

Θ Ελλάδα μασ τρεισ χρόνουσ είναι αλυςόδετθ  

κι από μασ πάλι προςμζνει τθν ελευκεριά να δει. 

Κι ο Αϊοσ το ποτάμι που' δε τόςεσ λεβεντιζσ,  

κα μασ δει ξανά και πάλι να περνοφμε νικθτζσ. 
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Ηει ο «Λάμπροσ ο Κατςϊνθσ», ηει κι ο «Ραπανικολισ»,  

που εςτόλιςαν με δάφνεσ τα νερά τθσ Αφρικισ.  

Ηιτω ο «Αβζρωφ», ηιτω ο Στόλοσ, ηιτω ο Εκνικόσ Στρατόσ 

Ηιτω θ Μεγάλθ Ελλάδα, ηιτω ο Ηζρβασ αρχθγόσ. 

Πθγι 6. Όρκοσ του ΕΔΕ 

«Ορκίηομαι εἰσ τὴν τιμὴν καὶ τὴν ςυνείδθςίν μου ὅτι κὰ ἐργαςκῶ μὲ ὅλασ μου τὰσ 

δυνάμεισ καὶ διὰ παντὸσ τρόπου πρὸσ ἐπίτευξιν τοῦ ςκοποῦ τοῦ Ἐκνικοῦ 

Δθμοκρατικοῦ Ἑλλθνικοῦ Συνδζςμου, ὅτι κὰ ἐκτελῶ ἀςυηθτθτὶ πᾶςαν διαταγὴν τῆσ 

Κεντρικῆσ Διοικοφςθσ Ἐπιτροπῆσ καὶ ὅτι κὰ φυλάξω μὲ ἱερότθτα τὸ μυςτικὸν τοῦ 

Συνδζςμου μζχρισ οὗ ἑπιτευχκῆ ὁ ςκοπόσ μασ». 

(Από τθ Wikipedia, λιμμα ΕΔΕΣ) 

 

Πθγι 7. υμμετοχι ςτθν ΠΕΑΝ 

«Μετά τθν κατάρρευςθ και τθν ανακωχι αρχίηει για τθ χϊρα θ μεγάλθ Κατοχι. 

Διϊξεισ, ςτρατόπεδα ςυγκεντρϊςεωσ, απαγορεφςεισ κυκλοφορίασ, τα μεγάλα 

μπλόκα ςτισ γειτονιζσ, εκτελζςεισ, μαφρθ αγορά, πείνα, δυςτυχία με αποτζλεςμα τθ 

φυςικι και θκικι εξακλίωςθ του λαοφ. Στθν αρχι μονθ μασ παρθγοριά, το 

κρυμμζνο ςτο πθγάδι αδιλωτο ραδιόφωνο. Μπουμ- μπουμ. Το ςθμείο τθσ νίκθσ: « 

Εδϊ Λονδίνο, καλθςπζρα ςασ...». οι λόγοι του Τςϊρτςιλ ςτουσ κατεχόμενουσ λαοφσ 

φοφςκωναν τισ καρδιζσ μασ, αναπτζρωναν τισ δυνάμεισ μασ και το θκικό μασ. 

Ηθτοφςαμε να ενταχκοφμε ςτισ αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ που δειλά δειλά άρχιηαν 

να εμφανίηονται με διάφορα ςυνκιματα ςτουσ δρόμουσ τθσ Ακινασ. *...+ 

Φεφγοντασ από το καφενείο ο Κϊςτασ Ρερρίκοσ με ακολοφκθςε, πιραμε τθν 

Λπποκράτουσ και κατεβαίναμε προσ τθν Ρανεπιςτθμίου. Στο δρόμο άρχιςε να μου 

μιλάει για τθν ανάγκθ να οργανωκοφμε ςτθν Αντίςταςθ και με τον αυκορμθτιςμό 

που είχε μου μίλθςε για τθν ΡΕΑΝ και το ιδεολογικό τθσ υπόβακρο. Στο τζλοσ με 

ρϊτθςε: «Είςαι;» «Είμαι» του λζω.  *...+ Ο Ρερρίκοσ με ςφςτθςε ςτουσ άλλουσ και 

φςτερα ο κακζνασ τουσ ανζφερε για τθν πρόοδο που είχε θ οργάνωςθ ςτον τομζα 

τουσ. Θ δουλειά που γινόταν ςτισ Ανϊτατεσ Σχολζσ, θ αναγραφι ςυνκθμάτων ςτουσ 

τοίχουσ, ςτισ γειτονιζσ όπου κυκλοφοροφςε θ εφθμερίδα «Δόξα» και ανταλλαγι 

πλθροφοριϊν. Μου δϊςανε 100 φφλλα τθσ «Δόξασ» και τθν άλλθ μζρα πιγα πιο 

πρωί ςτο κτίριο τθσ ΑΕΤΕ ςτθν οδό Κωλζτθ και γζμιςα τα γραφεία ςε όλουσ τουσ 

ορόφουσ με τθ «Δόξα», ακόμθ και ςτισ ιματιοκικεσ του τεχνικοφ προςωπικοφ ςτο 

υπόγειο». 
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Πθγι 8. Χτφπθμα κατά τθσ ΕΠΟ4 

«Κοίταηα ςυνεχϊσ το ρολόι μου και αντελιφκθκα το χζρι μου να τρζμει από τθν 

υπερζνταςθ. Εάν δε ςκάςει να πάω να πάρω πίςω τα εκρθκτικά. Τρζλα, 

παραλογιςμόσ. Στισ 12 παρά 3 λεπτά το μεςθμζρι ζνασ υπόκωφοσ κρότοσ 

ςυγκλόνιςε τθν περιοχι και ευκφσ αμζςωσ ζνα μαφρο ςφννεφο καπνοφ απλϊκθκε 

ςτθ γφρω περιοχι. Ο κόςμοσ πανικόβλθτοσ άρχιςε να φεφγει προσ πάςα 

κατεφκυνςθ *...+ Τθν άλλθ μζρα ο Ακθναϊκόσ λαόσ με φουςκωμζνα τα ςτικια 

περπατοφςε δυο δάχτυλα πιο ψθλά από το ζδαφοσ. Μετά τθν ζκρθξθ, το 

κλιμακοςτάςιο κατζρρευςε και τα γραφεία τθσ ΕΣΡΟ πιραν φωτιά που μετεδόκθ 

και ςτουσ υπόλοιπουσ ορόφουσ. Στθν ολοςχερι καταςτροφι του κτιρίου 

εβοικθςαν και τα αποκθκευμζνα πυρομαχικά των Εσ Εσ ςτο δεφτερο και τον τρίτο 

όροφο. Από αυτόπτεσ μάρτυρεσ πλθροφορθκικαμε ότι Γερμανοί και Εςπίτεσ 

πθδοφςαν από τα παράκυρα και τα μπαλκόνια *...+ Οι ραδιοφωνικοί ςτακμοί του 

Λονδίνου, του Καίρου και τθσ Μόςχασ ανιγγειλαν το ςαμποτάη με πολφ επαινετικά 

ςχόλια. Ιταν ζνα από τα μεγαλφτερα ςαμποτάη ςτθν κατεχόμενθ Ευρϊπθ. Εδϊ κα 

πρζπει να κυμθκοφμε τθν ανατίναξθ τθσ γζφυρασ του Γοργοπόταμου από τισ 

ενωμζνεσ αντάρτικεσ ομάδεσ του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ με ςυντονιςτζσ τουσ πράκτορεσ 

τθσ SOE (SpecialOperationForces) Mayers και Woodhouse ».    

Αντϊνθσ Μυτιλθναίοσ, Μαρτφρων Πορεία, Επικαιρότθτα, Ακινα 1997, ςς. 21-22 και 

43-45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

4Εκεί ςτεγάζονταν τα γραφεία τησ ναζιςτικήσ οργάνωςησ ΕΣΠΟ, που ςτρατολογούςε 

Έλληνεσ για να ςχηματίςει μεραρχία που θα πολεμούςε ςτο πλευρό των Γερμανών ςτο 

ανατολικό μέτωπο....  

Διαβάςτε όλο το άρθρο: http://www.mixanitouxronou.gr/i-anatinaxi-ton-grafion-tis-prodotikis-

nazistikis-organosis-espo-apo-tin-antistasi-meteferan-dinamiti-mesa-se-sakoula-me-chorta-ke-

dielisan-to-archigio-tous/ 

http://www.mixanitouxronou.gr/i-anatinaxi-ton-grafion-tis-prodotikis-nazistikis-organosis-espo-apo-tin-antistasi-meteferan-dinamiti-mesa-se-sakoula-me-chorta-ke-dielisan-to-archigio-tous/
http://www.mixanitouxronou.gr/i-anatinaxi-ton-grafion-tis-prodotikis-nazistikis-organosis-espo-apo-tin-antistasi-meteferan-dinamiti-mesa-se-sakoula-me-chorta-ke-dielisan-to-archigio-tous/
http://www.mixanitouxronou.gr/i-anatinaxi-ton-grafion-tis-prodotikis-nazistikis-organosis-espo-apo-tin-antistasi-meteferan-dinamiti-mesa-se-sakoula-me-chorta-ke-dielisan-to-archigio-tous/
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Πθγι 9: Εφθμερίδα «Δόξα» (ΠΕΑΝ) 

 

 

Πθγι 10. ΕΠΟΝ 
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«Θ ίδρυςθ τθσ ΕΡΟΝ ςθματοδότθςε τον ςθμαντικότερο ςτακμό ςτθν ανάπτυξθ του 

νεολαιίςτικου κινιματοσ, το οποίο κζρδιςε μια μοναδικι εμπειρία τα χρόνια εκείνα. 

Ξεπζραςε πολλοφσ από τουσ φραγμοφσ τθσ κοινωνίασ των ενθλίκων και ζχτιςε πάνω 

ςτθν κοινι ιδιότθτα τθσ νεανικισ θλικίασ, πάνω ςτα κοινά που ενϊνουν τουσ νζουσ.  

Τθν ζννοια αυτι επεξεργάςτθκε πρϊτθ θ ΕΡΟΝ ςε αυτό το βακμό. Ριςτεφω πωσ θ 

ζννοια του νεολαιίςτικου κινιματοσ όπωσ αυτι προχϊρθςε τθ δεκαετία του ’50 για 

να γνωρίςει τθν εκρθκτικι ανάπτυξι του τθ δεκαετία του ’60 και του ’70, είναι παιδί 

τθσ ΕΡΟΝ. Θ ΕΡΟΝ δεν ςυγκζντρωςε φυςικά το ςφνολο τθσ ελλθνικισ νεολαίασ 

όπωσ φιλοδοξοφςε. Το αντίπαλο ςτρατόπεδο είχε τισ δικζσ του οργανϊςεισ νζων με 

ςθμαντικότερεσ τθν Λερι Ταξιαρχία και τθν ΡΕΑΝ , οι οποίεσ βίωςαν μια ζντονθ 

αντιποαλότθτα με τθν ΕΡΟΝ από το 1943 και μετά *...+.  

Θ μεγαλφτερθ προςφορά τθσ Λεφτερθσ Νζασ (γυναικεία νεολαιίςτικι οργάνωςθ 

προπομπόσ τθσ ΕΡΟΝ) ιτνα θ τελικά θ προςζγγιςθ ςε μεγάλθ κλίμακα κοριτςιϊν 

τθσ Ακινασ και του Ρειραιά και θ εξοικείωςι τουσ με τθν ζννοια τθσ οργάνωςθσ και 

τθσ Αντίςταςθσ. Θ μφθςι τουσ ςτο ςυλλογικό, μζςα από τθν ζνταξθ αυτι και 

ςυνακόλουκα μια ενεργθτικι ςτάςθ απζναντι ςτθ ηωι. Ραράλλθλα, καλλιεργικθκε 

ςτα μζλθ τθσ θ ςυνείδθςθ για τθν ανάγκθ τθσ κοινωνικισ τουσ χειραφζτθςθσ. Μια 

οργάνωςθ αποκλειςτικά γυναικϊν ιταν επόμενο να ζχει μεγαλφτερα περικϊρια να 

αναπτφξει αυτό το λόγο. Θ παρακατακικθ τθσ Λ.Ν. πλοφτιςε τθν ΕΡΟΝ τόςο με 

ςτελζχθ όςο και με προωκθμζνεσ πολιτικζσ κζςεισ,όπωσ θ ψιφοσ ςτισ γυναίκεσ που 

βρίςκεται ιδθ ςτα πρϊτα τθσ κείμενα.  

Το άρκρο 8 του «Δωδεκάλογου» τθσ ΕΡΟΝ αναφζρετι αποκλειςτικά ςτισ γυναίκεσ:  

« 8. Θζλουμε εμείσ οι νζεσ, λυτρωμζνεσ από τον απατθλό και παραςτρατθμζνο 

φεμινιςμό, να ςπάςουμετισ αλυςίδεσ τθσ ποικιλόμορφθσ ςκλαβιάσ μασ και αν 

αγωνιςτοφμε ολόψυχα πλάι και μαηί με τουσ νζουσ για αν καταχτιςουμε τθν 

οικονομικι, τθν κοινωνικι και πολιτικι μασ ιςότθτα. Μόνον ζτςι κα λάμψει ο 

αλθκινόσ εαυτ’οσ μασ και κα ανυψωκοφμε ςτον γνιςιο γυναικείο ανκρωπιςμό».   

Να λυτρωκοφμε απ’ τθν τριπλι ςκλαβιά, 

Κατακτθτι, προϊςτάμενο και άντρα 

Να κατακτιςουμε τθ λευτεριά 

Να γίνουμε άξιεσ γι αυτι, για πάντα  

(ςτίχοι από τον φμνο τθσ Λεφτερθσ Νζασ που ςφμφωνα με μαρτυρία τθσ Φϊφθσ 

Λαηάρου «μάλλον τον είχε ςκαρϊςει θ Θλζκτρα Αποςτόλου»)  ς. 55-56 

Θ ΕΡΟΝ αντιμετϊπιςε τα μζλθ τθσ ωσ υποκείμενα: το άτομο αποκτοφςε αξία ςε 

αυτιν, δεν υπιρχε μόνο για να υπθρετιςει τον αγϊνα. Θ ίδια θ ανάπτυξθ του νζου 
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ανκρϊπου είναι αυτοςκοπόσ για τθν ΕΡΟΝ. Θ ΕΡΟΝ παροτρφνει τθν ανάπτυξθ τθσ 

προςωπικότθτασ του νζου αλλά και τθσ νζασ , αποκακιςτϊντασ τθν αξιοπρζπιά τουσ 

ςε μια ςυγκυρίαπου όλα κζλουν να τουσ εξουκενϊςουν. 

Μζςα από  τθ ςυμμετοχι ςτθν ΕΡΟΝ, τόςο το αγόρι, όςο και θ κοπζλα - γιατί 

κυμίηω ότι από 15 περίπου χρονϊν άρχιηαν τα Επονιτάκια- βίωναν και μιαν άλλθ 

«ςυνάντθςθ» πρωτόγνωρθ γι αυτοφσ: τθ ςυνάντθςι τουσ με το πολιτικό, τθ 

ςυνειδθτοποίθςι τουσ ωσ πολιτικά όντα. Αν τα μεγαλφτερθσ θλικίασ ςτελζχθ τθσ 

ΕΡΟΝ, που προζρχονταν από τθν ΟΚΝΕ, είχαν βιϊςει τθν πολιτικοποίθςι τουσ, οι 

μεγάλεσ μάηεσ, που δνε είχαν γνωρίςει ςτθν εφθβεία τουσ παρά τθν 

καταναγκαςτικι ΕΟΝ του Μεταξά και τισ πατριωτικζσ τθσ ρθτορείεσ, βίωςαν μζςα 

ςτθν ΕΡΟΝ τθ γεφςθ τθσ εκελοντικισ ςτράτευςθσ, τθσ επιλογισ και τθσ πολιτικισ 

ςυνειδθτοποίθςθσ». 

Οντζτ Βαρϊν –Βαςάρ, «ΕΑΜ Νζων, Λεφτερθ Νζα, ΕΡΟΝ: τρεισ ςτακμοί μιασ 

διαδρομισ» ςτο Β. Καραμανωλάκθσ- Ε. Ολυμπίτου-Λ. Ραπακαναςίου, Θ Ελλθνικι 

Νεολαία ςτον 20ο αιϊνα, ΑΣΚΛ-Λνςτιτοφτο Ν. Ρουλατηάσ, Κεμζλιο, Ακινα 2010, ς.ς. 

51-58 

Πθγι 11. ΕΑΜ - Ηιτω θ εκνικι ενότθτα. 
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Πθγι 12. Αφίςα τθσ ΕΠΟΝ 
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Δραςτθριότθτεσ 

 

 Να μελετιςετε τθν ιδρυτικι διακιρυξθ του ΕΔΕΣ και του ΕΑΜ (Ριο αναλυτικά, αν 

κζλετε, τθ μπροςοφρα «Σι είναι και τι κζλει το ΕΑΜ» του Δθμιτρθ Γλθνοφ 

http://www.scribd.com/doc/66521696/Τι-είναι-και-τι-κζλει-το-EAM-Δ-

Γλθνοφ#scribd), ςτισ πθγζσ 1 και 4. 

 Να εντοπίςετε τουσ ςτόχουσ των οργανϊςεων, να ςθμειϊςετε ομοιότθτεσ και 

διαφορζσ. Κζτουν ηθτιματα (πολιτειακά, διακυβζρνθςθσ) για τθ μετακατοχικι 

εποχι;  

 Να ςχολιάςετε τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιείται και να ςυηθτιςετε πάνω ςτα 

ευριματά ςασ. Ρϊσ ςυνδζεται με τθν ιδεολογία τθσ κάκε οργάνωςθσ; 

 Να μελετιςετε τουσ όρκουσ (ΕΑΜ-ΕΔΕΣ) και τα αντάρτκα τραγοφδα – φμνουσ 

(πθγζσ 2,3 5,6). Να ςχολιάςετε ομοιότθτεσ και διαφορζσ και να τισ ςυηθτιςετε. 

 Να παρακολουκιςετε τθν αφιγθςθ του αγωνιςτι τθσ ΡΕΑΝ Α. Μυτιλθναίου. 

Γιατί νομίηετε ότι αποφάςιςε να ενταχκεί ςτθν Αντίςταςθ; Ρϊσ νομίηετε ότι 

αιςκανόταν τθν εποχι εκείνθ; Ροια ιταν θ ςθμαςία του ςαμποτάη τθσ ΕΣΡΟ και 

πϊσ το βίωςε (πθγζσ 7, 8, 9); 

 Γιατί νομίηετε ότι «τθν άλλθ μζρα ο Ακθναϊκόσ λαόσ με φουςκωμζνα τα ςτικια 

περπατοφςε δυο δάχτυλα πιο ψθλά από το ζδαφοσ», όπωσ λζει ο Α.  

Μυτιλθναίοσ (πθγι 8); 

 Για ποιο λόγο μια νζα γυναίκα κα ικελε να γίνει μζλοσ τθσ ΕΡΟΝ ςφμφωνα με 

τθν Οντζτ βαρϊν – Βαςάρ (πθγζσ 10, 12); 

 Να μελετιςετε τθν αφίςα τθσ ΕΡΟΝ. Γιατί πιςτεφετε απεικονίηει μια νζα γυναίκα 

αρματωμζνθ; Ρϊσ κα γινόταν δεκτό το μινυμα, φαντάηεςτε, εκείνθ τθν εποχι; 

 Να ςυηθτιςετε το απόςπαςμα: «Μζςα από  τθ ςυμμετοχι ςτθν ΕΠΟΝ, τόςο το 

αγόρι, όςο και θ κοπζλα - γιατί κυμίηω ότι από 15 περίπου χρονϊν άρχιηαν τα 

Επονιτάκια- βίωναν και μιαν άλλθ «ςυνάντθςθ» πρωτόγνωρθ γι αυτοφσ: τθ 

ςυνάντθςι τουσ με το πολιτικό, τθ ςυνειδθτοποίθςι τουσ ωσ πολιτικά όντα». 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scribd.com/doc/66521696/��-�����-���-��-�����-��-EAM-�-������#scribd
http://www.scribd.com/doc/66521696/��-�����-���-��-�����-��-EAM-�-������#scribd
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3 

ΑΝΣΙΣΑΘ ΚΑΙ ΑΝΣΙΠΟΙΝΑ 

Θ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΘ ΣΟΤ ΠΡΟΒΛΘΜΑΣΟ ΜΕ ΣΑ ΑΝΣΙΠΟΙΝΑ 
Πθγζσ 

 

1. «Ωςτόςο, θ ςτενι ςχζςθ με τον τοπικό πλθκυςμό διακυβευόταν αςυνεχϊσ από 

τθν πρακτικι των Γερμανϊν να απαντοφν ςτισ αντιςταςιακζσ ενζργειεσ με 

εκτεταμζνα αντίποινα. Αυτά εξζκρεφαν και τθν προπαγάνδα των αντιπάλων του 

ότι ο ΕΛΑΣ με τισ ενζργειζσ του, λόγω τθσ τακτικισ των ςυνεχϊν αναδιπλϊςεων, 

προκαλοφςε καταςτροφζσ χωριϊν, ομθρία ακϊων πολιτϊν, και ομαδικοφσ 

τουφεκιςμοφσ από τισ δυνάμεισ κατοχισ. Γι αυτό το λόγο ο ΕΛΑΣ εκτόσ του ότι 

προςπάκθςε για τθν περιςτολι των ενεργειϊν εκείνων που αποτελοφςαν 

μεμονωμζνεσ επιδείξεισ αντιςταςιακοφ ενκουςιαςμοφ χωρίσ άλλο ςτρατιωτικό 

αποτζλεςμα, προςπάκθςε να ςυντονίςει τισ ενζργειζσ του με το Γενικό Στρατθγείο 

Μζςθσ Ανατολισ , παρόλθ τθ βρετανικι πρόκεςθ να τον ποδθγετιςει. Υπζγραψε 

όλεσ τισ ςυμφωνίεσ ςτρατιωτικοφ ςυντονιςμοφ που του προτάκθκαν, επιδίωξε τθ 

δθμιουργία Κοινοφ Γενικοφ Στρατθγείου Ανταρτϊν ςτα μζςα του 1943 και 

εκτελοφςε πιςτά τισ εντολζσ του Καΐρου, με μόνθ απαίτθςθ να μεκοδεφει ο ίδιοσ 

τισ ενζργειεσ. Ο ςτρατιωτικόσ θγζτθσ του ΕΛΑΣ Στ. Σαράφθσ ηθτοφςε ζγγραφεσ 

διαβεβαιϊςεισ ότι οι όποιεσ επιχειριςεισ γίνονταν φςτερα από εντολι του 

Στρατθγείου Μζςθσ Ανατολισ και διεκδικοφςε από τουσ Βρετανοφσ να 

επιςθμαίνουν με προκθρφξεισ ι ραδιοφωνικά ότι οι απϊλειεσ ιταν μια 

δικαιολογθμζνθ επίπτωςθ του αντιςταςιακοφ αγϊνα.  

 

Μιχάλθσ Λυμπεράτοσ, «Οι οργανϊςεισ τθσ Αντίςταςθσ» ςτο Χ. Χατηθιωςιφ (επιμ.) 

Ιςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα, ΒϋΠαγκόςμιοσ Πόλεμοσ, Κατοχι-Αντίςταςθ, τ.  

Γ2, Ακινα: Βιβλιόραμα, 2007, ς. 16 
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2. Ζγγραφο  τθσ Διοίκθςθσ Φρουρίου Κριτθσ, Χανιά, 5 Ιουνίου 1942. 
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3. Ζγγραφο τθσ Διοίκθςθσ Φρουρίου Κριτθσ, Χανιά, 4 Ιουνίου 1942 

 

Δραςτθριότθτα  1 

 

Να μελετιςετε τθν πθγι 1 (Μ. Λυμπεράτοσ) ςε ςχζςθ με τα δφο ιςτορικά 

ντοκουμζντα των φωτογραφιϊν (πθγζσ 2, 3).  

 

1.   Τι παρατθρείτε; Ρϊσ κλιμακϊνονται τα αντίποινα για τισ πράξεισ ςαμποτάη τθσ 

αντίςταςθσ; 

2.  Ροιο πρόβλθμα αντιμετϊπιηαν οι αντιςταςιακζσ ομάδεσ; Ρϊσ προςπάκθςαν 

να το λφςουν;  



 

Αντίσταση-Απελευθέρωση: Β. Σακκά- Ι. Δεκατρή  31 

 

3. Εςείσ τι κα κάνατε ςτθ κζςθ τουσ; 

4. Από τθν ιςτορικι ςασ γνϊςθ πιςτεφετε ότι λφκθκε;  

 

Δραςτθριότθτα 2 

Αφοφ μελετιςετε τισ παρακάτω πθγζσ (Α και Β) να απαντιςετε με ςυντομία ςτισ 

ερωτιςεισ: 

 Ρϊσ αντιμετϊπιςαν οι Γερμανοί κατακτθτζσ τθ δράςθ των αντιςταςιακϊν 

οργανϊςεων; Γιατί ίδρυςαν τα Τάγματα Αςφαλείασ (βλ. και ςχετικό 

εργαςτιριο). 

 Ροιοι είναι οι μαρτυρικοί τόποι ςτθν Ελλάδα; Ροιοι ςασ ζρχονται πρϊτοι ςτο 

νου; Να αναηθτιςετε ςχετικι πλθροφόρθςθ ςτο διαδίκτυο και ςτον πίνακα 

του ςχολικοφ βιβλίου Λςτορίασ τθσ ΓϋΛυκείου (βλ. ς 125,  Λςτορία του 

Νεότερου και Σφγχρονου Κόςμου) 

 

Α. «Οι Γερμανοί αξιωματικοί βρζκθκαν μπροςτά ςε ζνα νζο είδοσ πολζμου, τον 

ανταρτοπόλεμο, τον οποίο δεν γνϊριηαν και ζπρεπε να μάκουν. Οι ευρείεσ 

εκκακαριςτικζσ επιχειριςεισ ζςπερναν τον τρόμο, τθν καταςτροφι και το κάνατο, 

αλλά δεν εξουδετζρωναν τουσ αντάρτεσ. Θ τακτικι των «κλοιϊν», δθλαδι τθσ 

περικφκλωςισ τουσ,  αποτφγχανε κακϊσ οι αντάρτεσ, όντασ πιο ευζλικτοι, 

διζφευγαν με ςυνζπεια να επιςτρζφουν όταν τα ςτρατεφματα κατοχισ 

εγκατζλειπαν τθν περιοχι. Θ Βζρμαχτ, για να αντιμετωπίςει τθν πρόκλθςθ του 

ανταρτοπόλεμου και του ΕΛΑΣ, προχϊρθςε ςτθ δθμιουργία ελλθνικϊν ζνοπλων 

ςωμάτων, τα οποία είτε αναλάμβαναν κακικοντα φροφρθςθσ των πόλεων είτε 

ςυμμετείχαν ςε επιχειριςεισ του γερμανικοφ ςτρατοφ. Με αυτόν τον τρόπο οι 

Γερμανοί αφξαναν τον αρικμό των δυνάμεϊν τουσ και, το ςθμαντικότερο 

υποκινοφςαν ζναν εμφφλιο πόλεμο και μείωναν τισ επικζςεισ κατά των 

ςτρατευμάτων τουσ. Θ τακτικι του εξοπλιςμοφ και τθσ χρθςιμοποίθςθσ των 

αντικομμουνιςτικϊν δυνάμεων ςτθ μάχθ κατά τθσ Αντίςταςθσ, όπωσ και τθσ 

υποδαφλιςθσ των εκνοτικϊν αντικζςεων, εφαρμόςτθκε από τουσ Γερμανοφσ ςε 

πολλζσ χϊρεσ τθσ κατεχόμενθσ Ευρϊπθσ, όπωσ ςτθν περίπτωςθ των 

παραςτρατιωτικϊν τθσ Milice ςτθ Γαλλία ι των ζνοπλων ςωμάτων Ουκρανϊν 

εκνικιςτϊν ςτθ Σοβιετικι Ζνωςθ».   

 

(Ρολυμζρθσ Βόγλθσ, Θ Αδφνατθ Επανάςταςθ, Ακινα: Αλεξάνδρεια 2014, ς. 52)  

 

Β.«Τα Σάγματα Αςφαλείασ και άλλα ζνοπλα ςϊματα Ελλινων ςυνεργατϊν 

αναπτφχκθκαν με γοργοφσ ρυκμοφσ το χειμϊνα του 1943. Τα πρϊτα πζντε τάγματα 

ςτάλκθκαν ςτθν Ρελοπόννθςο (Σπάρτθ, Ρφργο, Καλαμάτα, Τρίπολθ, Ράτρα), ενϊ 

αργότερα άλλα τζςςερα κάλυψαν τθν κεντρικι και νοτιοανατολικι Ελλάδα. 

Ραράλλθλα ςτθ Βόρεια Ελλάδα δροφςαν πάνω από 300 χιλιάδεσ εκνικιςτζσ 

οπλαρχθγοί οι οποίοι είχαν κινθτοποιιςει αρκετζσ χιλιάδεσ άνδρεσ. Συνολικά ο 
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αρικμόσ των Ελλινων που ςυνεργάςτθκαν ζνοπλα με τισ δυνάμεισ κατοχισ 

ξεπερνοφςε τουσ 20.000 άνδρεσ. Οι λόγοι για τουσ οποίουσ χιλιάδεσ άνδρεσ 

ςτελζχωςαν τα Τάγματα Αςφαλείασ και τα άλλα ζνοπλα ςϊματα είναι ποικίλοι: 

κάποιοι εντάχκθκαν για βιοποριςτικοφσ λόγουσ ι για πλιάτςικο, άλλοι ιταν 

αντικομμουνιςτζσ και μζλθ εκνικιςτικϊν οργανϊςεων που είχαν διαλυκεί από τον 

ΕΛΑΣ, ενϊ άλλοι εξοπλίςτθκαν εξαιτίασ τθσ αναηωπφρωςθσ εκνοτικϊν-πολιτιςμικϊν 

αντικζςεων (π.χ. τουρκόφωνοι Ρόντιοι τθσ Μακεδονίασ). Τα κίνθτρα των ανδρϊν 

που κατατάχκθκαν ςτα Τάγματα Αςφαλείασ δεν κα πρζπει να ςυςκοτίςουν το ρόλο 

που τουσ ανζκεςαν οι Γερμανοί να επιτελζςουν. Γενικότερα, το φαινόμενο του 

δωςιλογιςμοφ ςτθν κατεχόμενθ Ευρϊπθ ιταν το πεδίο όπου οι προκζςεισ των 

κατακτθτϊν διαςταυρϊνονταν με τισ ευκαιρίεσ που διανοίγονταν για τουσ 

ςυνεργάτεσ. Οι Γερμανοί με τθ χρθςιμοποίθςθ των Ταγμάτων Αςφαλείασ ςε 

επιχειριςεισ κατά των ανταρτϊν, επεδίωκαν να ςτρζψουν τισ επικζςεισ του ΕΛΑΣ 

εναντίον των Ταγμάτων Αςφαλείασ, μετατρζποντασ τθν αντίςταςθ ςε εμφφλιο 

πόλεμο. Αυτό το πζτυχαν ςε μεγάλο βακμό ςτθν Ρελοπόννθςο και ςτθν Κεντρικι 

και Δυτικι Μακεδονία, όπου οι εμφφλιεσ ςυγκροφςεισ ιταν ιδιαίτερα 

καταςτροφικζσ και βίαιεσ, κακϊσ δεν ςτρζφονταν μόνο κατά των αντιπάλων αλλά 

ςυνολικά κατά των χωριϊν από τα οποία ςτρατολογοφςε μζλθ ο ΕΛΑΣ ι τα ςϊματα 

των Ελλινων ςυνεργατϊν των Γερμανϊν».  

(Ρολυμζρθσ Βόγλθσ, Θ Αδφνατθ Επανάςταςθ, Ακινα: Αλεξάνδρεια 2014, ς. 53)  

 

Δραςτθριότθτα 3 

 

Να αναηθτιςετε πλθροφορίεσ για τισ περιοχζσ του Οραντοφρ (Γαλλία) και Λίντιτςε 

(Σςεχία) ςτθ Wikipedia και να ςυγκρίνετε τισ περιπτϊςεισ με το Κομμζνο, 

Καλάβρυτα, Δίςτομο, Κάνδανο κλπ. (βλ. ς 125 Ιςτορία του Νεότερου και 

φγχρονου Κόςμου, Γ ϋΛυκείου) 

http://gr.euronews.com/2013/09/03/oradour-barbarity-of-wwii-recalled-french-

village-finally-visited-by-a-german-/ 
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Διαβάςτε: H ςφαγι ςτο Lidice: Ζνα γλυπτό αφιερωμζνο ςτο κάνατο 82 παιδιϊν Θ 

ιςτορία πίςω απο το γλυπτό τθσ Marie Uchytilova 

http://www.lifo.gr/team/u653/46061 

https://www.youtube.com/watch?v=NI1wLOnptdM 

 

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 4 

ΑΝΣΙΣΑΘ - ΣΑ ΤΝΘΘΜΑΣΑ ΣΟΤ ΣΟΙΧΟΤ 

 

Δραςτθριότθτα 1 

 

 
ΑΣΚΙ: Ψθφιακό Αρχείο 

http://62.103.28.111/photographic/PHOTOG/%CE%A6.%CE%91.%CE%91%CE%A3%C

E%9A%CE%99.%CE%9A37(13).00001.JPG 

 

 Ν αμελετιςετε και να περιγράψετε τθ φωτογραφία: Σι απεικονίηεται; ε τι 

είδουσ επιφάνεια;  

 Πωσ χαρακτθρίηετε τθν καταςκευι του; Περίτεχνθ ι πρόχειρθ; Γιατί;  

 Ποιεσ είναι οι λζξεισ που αναγράφονται ςτθν επιφάνεια αυτι;  

 Τπάρχει κάποιο ςχιμα;  

 υνδζςτε το με το «Πνευματικό Εμβατιριο»  του Α. ικελιανοφ που είδαμε 

παραπάνω.  

 Σι κζλει να πετφχει ο δθμιουργόσ του κατά τθ γνϊμθ ςασ;  

http://www.lifo.gr/team/u653/46061
http://62.103.28.111/photographic/PHOTOG/%CE%A6.%CE%91.%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%99.%CE%9A37(13).00001.JPG
http://62.103.28.111/photographic/PHOTOG/%CE%A6.%CE%91.%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%99.%CE%9A37(13).00001.JPG
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 Μπορείτε να φανταςτείτε τθν ταυτότθτά του; Αιτιολογιςτε τθν 

απάντθςι ςασ.  

 Γράψτε ζνα δικό ςασ ςφνκθμα για τα όνειρά ςασ!!! 

 

 

 

 

 

Δραςτθριότθτα 2 

Αντίςταςθ.Θ κυριαρχία των ςυνκθμάτων ςτουσ τοίχουσ τθσ Ακινασ 

 Διαβάςτε με προςοχι τθν παρακάτω πθγι: 

« Τόςο πανταχοφ παρόντα ιταν τα ςυνκιματα ςτουσ τοίχουσ και ψυχολογικά τόςο 

ςθμαντικά για να εκδθλϊςουν τθν αίςκθςθ ελζγχου των Ακθναίων πάνω ςτθν ίδια 

τουσ τθν πόλθ ϊςτε θ όψθ τθσ πρωτεφουςασ είχε αλλάξει τελείωσ. Πταν ο 

Αμερικανόσ διπλωμάτθσ Καρλ άνκιν επζςτρεψε ςτθ μόλισ απελευκερωμζνθ 

Ακινα, αμζςωσ μετά τθν υποχϊρθςθ των Γερμανϊν τον Οκτϊβριο του 1944, 

παρατιρθςε πωσ «θ πιο εντυπωςιακι καινοτομία ιταν θ εκπλθκτικι ποςότθτα 

μπογιάσ που είχε χρθςιμοποιθκεί και χρθςιμοποιοφνταν ακόμθ, όχι για να 

βελτιϊςει το κζαμα, αλλά για να παραμορφϊςει κτίρια και μνθμεία και 

πεηοδρόμια, με ςυνκιματα διαφόρων ειδϊν». Ο άνκιν ίςωσ να μθ 

ςυνειδθτοποιοφςε το κάρροσ που χρειαηόταν να ζχουν πολλοί από τουσ δράςτεσ: 

για παράδειγμα, τα αρχεία τθσ Βζρμαχτ αναφζρουν ότι δυο μινεσ πριν από τθν 

Απελευκζρωςθ ζνασ μθ ονομαηόμενοσ άνδρασ, που πιάςτθκε επ’ αυτοφϊρω να 

γράφει τισ λζξεισ «12 παρά 5» ςε ζνα τοίχο ςτον Πειραιά, «εκτελζςτθκε 

επιτόπου» από τουσ Γερμανοφσ ςτρατιϊτεσ. 

MarkMazower, Στθν Ελλάδα του Χίτλερ. Θ εμπειρία τθσ Κατοχισ, Ακινα, 

Αλεξάνδρεια 1994 (βϋζκδοςθ), ς. 118. 

 Ακοφςτε τα τραγοφδια:  

 Σο Ακορντεόν, τραγοφδι του Μ. Λοίηου, ςτίχοι: Γ. Νεγρεπόντθσ 

https://www.youtube.com/watch?v=LQMsT4lNG2g 

 Ο δρόμοσ , τραγοφδι του Μ. Λοίηου, ςτίχοι: Κ. Μθτροποφλου 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=733, 

https://www.youtube.com/watch?v=_6UesbFGMfU 

 

Δραςτθριότθτα 3 

https://www.youtube.com/watch?v=LQMsT4lNG2g
http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=733
https://www.youtube.com/watch?v=_6UesbFGMfU
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Με ποιο τρόπο ςυνδζονται θ παραπάνω πθγι, τα τραγοφδια και θ αφίςα που 

ακολουκεί;  

 
 

Θ φωτογραφία από το Χ. Χατηθιωςιφ –Ρ. Ραπαςτράτθσ (επ.), (2007). Ιςτορία τθσ 

Ελλάδασ του 20ου αιϊνα, Κατοχι-Αντίςταςθ, τ. Γ2, Ακινα: Βιβλιόραμα. 
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 5 

Θ ΘΜΑΙΑ ΣΘ ΕΘΝΙΚΘ ΑΝΣΙΣΑΘ 
ΠΘΓΕ 

1. Θ ςθμαςία τθσ Αντίςταςθσ 

«Ρζρα από τθν ιδεολογικι εξαγγελία μιασ καλφτερθσ κοινωνίασ, θ ίδια θ 

εμπειρία τθσ Αντίςταςθσ άλλαξε τουσ ορίηοντεσ όςων ςυμμετείχαν ενεργά ςε αυτιν. 

Ο περίκλειςτοσ κόςμοσ του Μεςοπολζμου, με τισ μεγάλεσ κοινωνικζσ ανιςότθτεσ και 

τουσ απροςπζλαςτουσ ταξικοφσ διαχωριςμοφσ, είχε διαρραγεί. Άνδρεσ και γυναίκεσ 

νεαρισ θλικίασ και λαϊκισ καταγωγισ υπερζβαιναν περιοριςμοφσ που 

προκακόριηαν τθν πορεία τθσ ηωισ τουσ και προςπακοφςαν να δθμιουργιςουν εκ 

νζου τθ ηωι και τον εαυτό τουσ: αναλάμβαναν ρόλουσ, επιτελοφςαν λειτουργίεσ, 

ζκαναν πράξεισ που ουδζποτε πριν είχαν διανοθκεί να τολμιςουν. Οι άνκρωποι 

από τα φτωχότερα κοινωνικά ςτρϊματα ζνιωκαν, μζςα από τθ ςυμμετοχι τουσ ςτισ 

εαμικζσ οργανϊςεισ ότι μποροφςαν να αλλάξουν τθ ηωι τουσ, τθ «μοίρα» τουσ, 

αλλάηοντασ ταυτόχρονα τθν κοινωνία. *...+ 

Στθν «ελεφκερθ Ελλάδα», δθλαδι ςτισ περιοχζσ που είτε ιταν αρκετά 

απομακρυςμζνεσ γεωγραφικά είτε είχαν βρεκεί ςτο επίκεντρο τθσ δράςθσ του 

ΕΛΑΣ, θ κατοχικι εξουςία είχε αντικαταςτακεί από τον ζλεγχο του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ. Σε 

αυτζσ τισ περιοχζσ το ΕΑΜ λειτοφργθςε ωσ πρωτοκρατικόσ οργανιςμόσ, 

εγκακιδρφοντασ κεςμοφσ λαϊκισ εξουςίασ. Το ΕΑΜ οργάνωνε τθν τοπικι 

αυτοδιοίκθςθ, ειςιγαγε κεςμοφσ λαίκισ δικαιοςφνθσ, ςυνζλεγε τουσ φόρουσ, 

επόπτευε τθν εκπαίδευςθ και αςτυνόμευε. Οι διαδικαςίεσ για τθ διαμόρφωςθ του 

ΕΑΜ ωσ αντίπαλθσ εξουςίασ απζναντι ςτο κατοχικό κράτοσ κορυφϊκθκαν με τθ 

δθμιουργία τθσ «κυβζρνθςθσ του βουνοφ», τθ ςυγκρότθςθ τθσ ΡΕΕΑ τον Μάρτιο 

του 1944. Μάλιςτα το ΕΑΜ κα επιδιϊξει να προςδϊςει λαϊκι νομιμοποίθςθ ςτθ 

νεότευκτθ εξουςία του με διοργάνωςθ εκλογϊν ςτθν «ελεφκερθ Ελλάδα» τον 

Απρίλιο του 1944 και τθν ανάδειξθ μελϊν του Εκνικοφ Συμβουλίου *ςθμ. με 

ςυμμετοχι των γυναικϊν ωσ ψθφοφόρων για πρϊτθ φορά+. Μια πραγματικι 

επανάςταςθ βριςκόταν ςε εξζλιξθ μζςα από τθ δθμιουργία των εαμικϊν κεςμϊν, 

οδθγϊντασ το 1944 ςτθν εγκακίδρυςθ δυαδικισ εξουςίασ ςτθν κατεχόμενθ Ελλάδα.  
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(Ρολυμζρθσ Βόγλθσ, Θ Αδφνατθ Επανάςταςθ, Ακινα: Αλεξάνδρεια 2014, ς.ς. 64-65)  

 
2. ΕΑΜ-Δικαιοςφνη 

 

3. Το νόημα και η ςυμβολή τησ Αντίςταςησ 

«Θ ςυγκρότθςθ και θ δράςθ των ελλθνικϊν αντιςταςιακϊν οργανϊςεων, 

πζραν τθσ ςυμβολισ τουσ ςτον παγκόςμιο αντιφαςιςτικό αγϊνα, είχαν ιςτορικζσ 

ςυνζπειεσ που προςδιόριςαν το ςφνολο τθσ μεταπολεμικισ ιςτορίασ τθσ χϊρασ. Από 

ςτρατιωτικι ςκοπιά διευκόλυναν τον ςτρατθγικό ςχεδιαςμό των ςυμμαχικϊν 

δυνάμεων ςτον ΒϋΡαγκόςμιο Ρόλεμο. Αφενόσ με τθν υπονόμευςθ των δυνατοτιτων 

του άξονα για απρόςκοπτο εφοδιαςμό των ςτρατευμάτων τθσ Βζρμαχτ μζςω 

Ελλάδασ, είτε με τθν αποψίλωςθ μεγάλου τμιματοσ του οδικοφ και 

ςιδθροδρομικοφ δικτφου τθσ χϊρασ, είτε δθμιουργϊντασ προςκόμματα ςτον 

γερμανικό ανεφοδιαςμό ςε μεταλλεφματα, κυρίωσ ςε βωξίτθ, νικζλιο και χρϊμιο. 

Αφετζρου, κατζςτθςαν δυνατό τον αντιπεριςπαςμό που επιχείρθςαν οι Σφμμαχοι 

ςτθν Ελλάδα, ϊςτε να διευκολυνκοφν οι αποβάςεισ ςε Σικελία το 1943 και 

Νορμανδία το 1944. Και παρότι τα ςυμμαχικά ςχζδια Animals και Noah’sArc ιταν, 

ειδικά το δεφτερο, αςαφι ωσ προσ τουσ ςτόχουσ τουσ, οι αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ 

πζτυχαν να αποκόψουν τθν Ελλάδα ςτα δφο, ςτα μζςα του 1943, να 

παραπλανιςουν τουσ Γερμανοφσ ότι δθμιοφργθςαν προγεφφρωμα γαι να 

αποβιβαςτεί ο ςυμμαχικόσ ςτρατόσ και το φκινόπωρο του 1944 να παρεμποδιςτεί θ 

ομαλι γερμανικι υποχϊρθςθ.  Στθ δε κατεχόμενθ Ελλάδα, το αποτζλεςμα τθσ 

δράςθσ αυτισ ιταν να δθμιουργθκοφν ελεφκερεσ ηϊνεσ ςτα ορεινά τθσ χϊρασ και 

ιδίωσ το 1944 θ κατοχικι εξουςία να περιοριςτεί ςε δυο-τρεισ ανεπιτυχείσ μεγάλεσ 

εκκακαριςτικζσ επιχειριςεισ. Στισ πόλεισ να ματαιωκεί θ εργατικι επιςτράτευςθ, να 

αντιμετωπιςτεί θ πείνα, να ακυρωκοφν τα βουλγαρικά ςχζδια ςτθ Μακεδονία. Εξ 
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αιτίασ αυτισ τθσ δράςθσ οι Γερμανοί υποχρεϊκθκαν να αναγορεφςουν τθν Ελλάδα 

ςε κζατρο πολζμου πρϊτθσ γραμμισ και αναγκάςτθκαν να διατθριςουν πάνω από 

200.000 ςτρατιϊτεσ ςτθ χϊρα».      

(Μιχάλθσ Λυμπεράτοσ, «Οι οργανϊςεισ τθσ Αντίςταςθσ» ςτο Χ. Χατηθιωςιφ (επιμ.) 

Ιςτορία τθσ Ελλάδασ του 20ου αιϊνα, ΒϋΠαγκόςμιοσ Πόλεμοσ, Κατοχι-Αντίςταςθ, τ.  

Γ2, Ακινα: Βιβλιόραμα, 2007, ς. 66). 

 

4. ΑΕΡΑ…παντόσ καιροφ!!! 

«Θ περίφθμθ πολεμικι κραυγι «Αζρα!», με τθν οποία οι Ζλλθνεσ είχαν τρζψει ςε 

φυγι τουσ Λταλοφσ ςτο αλβανικό μζτωπο, ενζπνευςε ζνα ολόκλθρο ρεπερτόριο από 

αςτεία εισ βάροσ των μιςθτϊν μακαρονάδων. Οι Γερμανοί ςτρατιϊτεσ το φϊναηαν 

ςτουσ Λταλοφσ μεσ τθ μζςθ τθσ Ακινασ – το ίδιο και τα χαμίνια και οι λοφςτροι.  

Διθγοφνταν τθν ιςτορία ενόσ ατςίδα λοφςτρου που φϊναξε «Αζρα!» ςε ζναν 

καραμπινιζρο κι φςτερα το ζβαλε ςτα πόδια. Βλζποντασ τον Λταλό να τον κυνθγάει 

ζξω φρενϊν, ςταμάτθςε ξαφνικά, ζκανε μεταβολι, ςικωςε τα χζρια ψθλά και 

φϊναξε: “BellaGrecia!”- που ιταν θ φράςθ που οι Λταλοί ςτρατιϊτεσ είχαν 

χρθςιμοποιιςει ςτθν Αλβανία, όταν παραδίνονταν ςτουσ Ζλλθνεσ!  

Πταν οι ΘΡΑ μπικαν ςτον πόλεμο, το «Αζρα!» πιρε καινοφργια ςθμαςία. Το 

ζγραφαν βιαςτικά παντοφ και είχε γίνει τϊρα ακρωνφμιο: 

«Αγγλια/Ελλάσ/Ρωςία/Αμερικι». 

Το Νοζμβριο του 1942 όταν μια από τισ πολλζσ φιμεσ τθσ προςεχοφσ 

απελευκζρωςθσ ςάρωςε τθ χϊρα, εμφανίςτθκαν ςυνκιματα γραμμζνα με μπογιά 

ςτουσ τοίχουσ τθσ αγοράσ ςτον Ρειραιά, που κορόιδευαν τουσ τοπικοφσ 

μαυραγορίτεσ, οι οποίοι είχαν αρχίςει να πανικοβάλλονται και να πουλάνε τα 

αγακά τουσ κάτω από το κόςτοσ:  

«Τθλεγράφθμα-Στρατθγόν Αλεξάντερ. Ραρακαλοφμεν αργοποριςατε προζλαςίν 

ςασ – Καταςτρεφόμεκα! Υπογρ. Μαυραγορίται Ρειραιϊσ»!  

Ακολουκοφςε θ απάντθςθ: «Μαυραγορίτασ Ρειραιϊσ- Αδυνατϊ ςταματιςω. 

Ξεπουλιςατε! Υπογρ. Στρατθγόσ Αλεξάντερ».  

Υπιρχαν παρόμοια ειρωνικά μθνφματα για τον όμελ, που τον προζτρεπαν να κάνει 

κι άλλεσ προςπάκειεσ να νικιςει τουσ Βρετανοφσ *ςθμ. «Βάςτα όμελ!»+» . 

MarkMazower, Στθν Ελλάδα του Χίτλερ. Θ εμπειρία τθσ Κατοχισ, Ακινα, 

Αλεξάνδρεια 1994 (βϋζκδοςθ), ς. 118. 

 

 

 



 

Αντίσταση-Απελευθέρωση: Β. Σακκά- Ι. Δεκατρή  39 

 

 

 

 

 

Ερωτιςεισ- Δραςτθριότθτεσ 

 

Αφοφ μελετιςτε τισ πθγζσ 1 και 2 να ςυηθτιςετε με βάςθ τα παρακάτω 

ερωτιματα:  

 Ρϊσ νομίηετε ότι θ ςυμμετοχι ςτθν Αντίςταςθ άλλαξε τουσ ορίηοντεσ αυτϊν που 

ενεπλάκθςαν ενεργά ςε αυτιν;  

 Ροια ιταν θ απιχθςθ τθσ Αντίςταςθσ για τθν εξζλιξθ του Ρολζμου; 

 Ασ υποκζςουμε ότι ηείτε ςτθν Ακινα τον τελευταίο καιρό τθσ Κατοχισ: να 

διακωμωδιςετε με ανάλογο τρόπο τθν αγωνία των μαυραγοριτϊν (βλ. πθγι 3) ι τθ 

ηωι τισ θμζρεσ εκείνεσ. 

 Θ πθγι 4 παρουςιάηει μια άλλθ όψθ τθσ περιόδου εκείνθσ. Ροια είναι αυτι και πϊσ 

πιςτεφετε ότιι επιδροφςε ςτθν κακθμερινότθτα των ανκρϊπων; 
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ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΘ 

ΦΤΛΛΟ  ΕΡΓΑΙΑ 1 
 

Ιςτορικι αφιγθςθ 

ΡΘΓΘ: http://www.sansimera.gr/articles/13#ixzz3lnHTtP1W 

 

 

Ιταν ζνα θλιόλουςτο πρωινό Ρζμπτθσ, όταν οι καμπάνεσ των εκκλθςιϊν 

άρχιςαν να χτυποφν χαρμόςυνα, καλϊντασ τουσ Ακθναίουσ να ξεχυκοφν ςτουσ 

δρόμουσ και να πανθγυρίςουν το τζλοσ τθσ γερμανικισ κατοχισ. Ωσ τισ 3 

Νοεμβρίου ο τελευταίοσ Γερμανόσ (και Βοφλγαροσ) ςτρατιϊτθσ είχε αποχωριςει 

από τθν θπειρωτικι Ελλάδα. 

Θ αντίςτροφθ μζτρθςθ για τθν αποχϊρθςθ των Γερμανϊν και των ςυμμάχων 

τουσ Βουλγάρων από τθν Ελλάδα είχε ςθμάνει λίγουσ μινεσ νωρίτερα, ςτισ 6 

Λουνίου, όταν οι Σφμμαχοι αποβιβάςτθκαν ςτθ Νορμανδία και άρχιςαν να 

περιςφίγγουν τον κλοιό γφρω από τθ Γερμανία μαηί τουσ προελαφνοντεσ 

Σοβιετικοφσ από τθν ανατολικι πλευρά. Ιταν φανερό ότι οι θμζρεσ τθσ Ναηιςτικισ 

Γερμανίασ ιταν μετρθμζνεσ. 

Στο χρονικό διάςτθμα μζχρι τθν απελευκζρωςθ είχαν εντακεί οι πολιτικζσ 

διαβουλεφςεισ για τθ μετακατοχικι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα. Από τθν πλευρά τουσ, 

οι Γερμανοί ζψαχναν παραςκθνιακά τρόπουσ αςφαλοφσ αποχϊρθςισ τουσ από τθ 

χϊρα μασ. Από τισ 26 Απριλίου 1944 τθσ ελλθνικισ εξόριςτθσ κυβζρνθςθσ θγείτο ο 

http://www.sansimera.gr/articles/13#ixzz3lnHTtP1W
http://www.sansimera.gr/almanac/0311
http://www.sansimera.gr/almanac/0311
http://www.sansimera.gr/almanac/0311
http://www.sansimera.gr/almanac/0606
http://www.sansimera.gr/almanac/0606
http://www.sansimera.gr/almanac/0606
http://www.sansimera.gr/almanac/2604
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Γεϊργιοσ Ραπανδρζου, οι Άγγλοι όμωσ ιταν αυτοί που κινοφςαν τα νιματα. Με τισ 

ςυμφωνίεσ Λιβάνου (17-20 Μαΐου 1944) και Καηζρτασ (26 Σεπτεμβρίου 1944) οι 

ανταρτικζσ ομάδεσ του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ είχαν τεκεί υπό τισ διαταγζσ τθσ 

κυβζρνθςθσ Ραπανδρζου, που είχε εμπλουτιςκεί και με ςτελζχθ του ΕΑΜ. 

Οι Γερμανοί άρχιςαν να αποχωροφν ςταδιακά από τθν Ακινα από το βράδυ 

τθσ 11θσ Οκτωβρίου με κατεφκυνςθ προσ Βορρά. Στισ 8 το πρωί τθσ 12θσ 

Οκτωβρίου, οι ελάχιςτοι Γερμανοί που είχαν απομείνει ςτθν Ακινα, 

ςυγκεντρϊκθκαν ςτο μνθμείο του Άγνωςτου Στρατιϊτθ. Εκεί, ςε μία πρόχειρθ όςο 

και βιαςτικι τελετι, ο επικεφαλισ των κατοχικϊν δυνάμεων, ςτρατθγόσ Χζλμουτ 

Φζλμι, ςυνοδευόμενοσ από τον κατοχικό διμαρχο Ακθναίων Άγγελο Γεωργάτο, 

κατζκεςε ςτεφάνι. 

 

Σο μόνο που απζμενε ιταν θ υποςτολι τθσ ναηιςτικισ ςθμαίασ από τον 

Ιερό Βράχο τθσ Ακρόπολθσ. Ζνασ Γερμανόσ ςτρατιϊτθσ κατζβαςε τθ ςβάςτικα χωρίσ 

καμία επιςθμότθτα ςτισ 9:15 το πρωί, τθν πιρε υπό μάλθσ και αποχϊρθςε με 

ςκυμμζνο το κεφάλι, ςθματοδοτϊντασ το τζλοσ τθσ γερμανικισ κατοχισ που 

διιρκεςε 1.625 μζρεσ και τθν αρχι ενόσ τρελοφ πανθγυριοφ ςτουσ δρόμουσ τθσ 

Ακινασ.  

Χιλιάδεσ κόςμου με τθ γαλανόλευκθ ςτα χζρια αλλθλοαςπάηονταν, 

αναφωνϊντασ «Χριςτόσ Ανζςτθ», παιδιά ςκαρφάλωναν ςτισ οροφζσ των τραμ, ενϊ 

απ' άκρθ ς' άκρθ αντθχοφςε ο Εκνικόσ Φμνοσ. Μετά από τριάμιςι χρόνια δουλείασ 

http://www.sansimera.gr/biographies/15
http://www.sansimera.gr/almanac/2005
http://www.sansimera.gr/almanac/2609
http://www.sansimera.gr/almanac/1110
http://www.sansimera.gr/almanac/1210
http://www.sansimera.gr/almanac/1210
http://www.sansimera.gr/almanac/1210
http://www.sansimera.gr/articles/111
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και ςκλαβιάσ οι Ακθναίοι ανάπνεαν για πρϊτθ φορά τον μεκυςτικό αζρα τθσ 

λευτεριάσ. 

 

Πανθγυριςμοί  με πορεία προσ τον Άγνωςτο Στρατιϊτθ… 

Στισ ζξι θμζρεσ που πζραςαν μζχρι τθν άφιξθ τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν Ακινα, 

τθν εξουςία αςκοφςε τριμελισ επιτροπι, αποτελοφμενθ από τουσ Κεμιςτοκλι 

Τςάτςο, Φίλιππο Μανουθλίδθ και Γιάννθ Ηεφγο, ςυνεπικουροφμενθ από τον 

διοικθτι τθσ Αςτυνομίασ Ακθνϊν, Άγγελο Ζβερτ. Δφο θμζρεσ αργότερα άρχιςαν 

καταφκάνουν ςτθν πρωτεφουςα δυνάμεισ του 3ου Σϊματοσ του βρετανικοφ 

ςτρατοφ υπό τον αντιςτράτθγο όναλντ Σκόμπι, που ζγιναν δεκτζσ με ενκουςιαςμό 

από τουσ Ακθναίουσ. 

 

http://www.sansimera.gr/biographies/804
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 Γιατί οι Άγγλοι ςτρατιϊτεσ είναι μαυριςμζνοι από τον ιλιο; 

 Γιατί ιρκαν ςτθν Ελλάδα ςτθ γιορτι τθσ Απελευκζρωςθσ;  

 

 Ποφ ζχει γίνει θ λιψθ  αυτιστθσ φωτογραφίασ; 

 Βρείτε ςτο ςφχρονο Σφπο μια αντίςτοιχθ… 
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Οι επίςθμοι ανεβαίνουν ςτθν Ακρόπολθ για τθν ζπαρςθ τθσ ςθμαίασ 

Στισ 18 Οκτωβρίου ζφταςε ςτθν Ακινα ο Γεϊργιοσ Ραπανδρζου και θ 

κυβζρνθςι του. Τθν ίδια θμζρα, ο πρωκυπουργόσ ςε μία ςυγκινθτικι τελετι φψωςε 

τθν ελλθνικι ςθμαία ςτθν Ακρόπολθ και ςτθ ςυνζχεια μίλθςε ςτο ςυγκεντρωμζνο 

πλικοσ που είχε γεμίςει αςφυκτικά τθν πλατεία Συντάγματοσ από τον εξϊςτθ του 

Υπουργείου Οικονομικϊν. 

 

 

 

http://www.sansimera.gr/almanac/1810
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 Σι παρατθρείτε ςτισ φωτογραφίεσ;  

 Ποφ ζχουν γίνει οι λιψεισ τουσ και τι απεικονίηουν;  

 Ποιοσ προβαίνει ςε ζπαρςθ τθσ ςθμαίασ;  

 Να αναηθτιςετε ςτο διαδίκτυο πότε τραβιχτθκαν οι φωτογραφίεσ 

(αναηθτιςτε αρχεία jpg ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ Google) και ςε τι αφοροφν.  

 Για ποιο λόγο θ τελετι αυτι ελαβε χϊρα ςτο ςυγκεκριμζνο μνθμείο; Πωσ 

το καταλαβαίνετε; Μπορείτε να το εξθγιςετε;  

 Μπορείτε να βρείτε φωτογραφίεσ του ίδιου χϊρου ςιμερα;  

 

Γ. Παπανδρζου, Στρατθγόσ Σκόμπυ. Να αναηθτιςετε ςτοιχεία για τουσ δφο άντρεσ. 

 Για ποιο λόγο βρίςκονται μαηί ςτον εορταςμό τθσ Απελευκζρωςθσ τθσ 

Ακινασ;  

Σε μία αριςτοτεχνικά δομθμζνθ ομιλία (Βλ. πθγι 2)  του ο Γ. 

Ραπανδρζουεξιγγειλε τισ προκζςεισ τθσ κυβζρνθςισ του, τονίηοντασ, μεταξφ 

άλλων, τθν ανάγκθ να ικανοποιθκοφν οι εκνικζσ διεκδικιςεισ, να αποκαταςτακεί θ 

λαϊκι κυριαρχία, να επιλυκεί το πολιτειακό ηιτθμα μετά από ελεφκερο 

δθμοψιφιςμα και να τιμωρθκοφν οι ςυνεργάτεσ των κατακτθτϊν. Το πλικοσ, που 

ςυχνά τον διζκοπτε με ςυνκιματα υπζρ του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, υποδζχκθκε τισ 

εξαγγελίεσ του με κραυγζσ και ιαχζσ υπζρ τθσ λαοκρατικισ δθμοκρατίασ.  

Ο Ραπανδρζου, που ιταν αναγκαςμζνοσ να ακροβατεί ςυνεχϊσ μεταξφ Αριςτεράσ 

και Δεξιάσ, απάντθςε με τθ χαρακτθριςτικι φράςθ που ζμεινε ςτθν ιςτορία: 

«Πιςτεφομεν και εισ την λαοκρατίαν». 

Ερϊτθςθ:  

Πωσ αντιλαμβάνεςτε το νόθμα τθσ παραπάνω υπογραμμιςμζνθσ φράςθσ;  
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Άντρεσ του ΕΛΑΣ ςτθν Ακρόπολθ… 

 

 

 Περιγράψτε τθ φωτογραφία.  

 Ποια ςυναιςκιματα εκφράηονται; Με ποιο τρόπο;  

 Γιατί είναι τόςο ζντονοι οι πανθγυριςμοί;  
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 Ποιοι εικονίηονται ςτθ φωτογραφία;  

 Ποια εξωτερικά χαρακτθριςτικά τουσ ςασ κάνουν εντφπωςθ και γιατί;  
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 Σι γυρεφουν οι κωτςζηοι ςτο φνταγμα;  
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Αντίσταση-Απελευθέρωση: Β. Σακκά- Ι. Δεκατρή  50 

 

Πανθγυριςμοί ςτθν Ακινα 

Πμωσ, οι χαρζσ και τα πανθγφρια για τθν απελευκζρωςθ κράτθςαν μόνο 53 

θμζρεσ. Στισ αρχζσ Δεκεμβρίου τα όπλα κα αντθχιςουν ξανά ςτουσ δρόμουσ τθσ 

πρωτεφουςασ, αλλά αυτι τθ φορά κα είναι ςτραμμζνα κατά αδελφϊν 

(«Δεκεμβριανά»). 

ΡΘΓΘ: http://www.sansimera.gr/articles/13#ixzz3lnHTtP1W 

 

Ντοκουμζντο:  

Ντοκυμαντζρ τθσ Φίνοσ Φίλμσ για τθν Απελευκζρωςθ…. 

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

 

Δραςτθριότθτα 

 

 Να παρακολουκιςετε το ντοκυμαντζρ.Με τθ βοικεια των  φωτογραφιϊν από τον 

ιςτότοπο να ςυνκζςετε τθν ιςτορικι  αφιγθςθ, όπωσ κα τθν παρουςιάηατε ςε μια 

ομάδα μακθτϊν που ςυνεργάηεςτε ςε ζνα Ευρωπαϊκό Ρρόγραμμα με κζμα τθν 

απελευκζρωςθ των λαϊν από τουσ Ναηί και τουσ εορταςμοφσ για το τζλοσ του  

ΒϋΡαγκοςμίου Ρολζμου.  

ΠΘΓΕ 

 

1. Απόςπαςμα από το λόγο του Γ. Ραπανδρζου προσ το λαό τθσ Ακινασ ςτθν 

πλατεία Συντάγματοσ ςτισ 18 Οκτωβρίου 1944, για να γιορτάςει τθν 

απελευκζρωςθ και τθν άφιξθ τθσ εξόριςτθσ κυβζρνθςθσ ςτθν πρωτεφουςα. 

Ολόκλθροσ ο λόγοσ εδϊ: 

https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9F_%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82

_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%C

E%B8%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82 

 

«Αςπαηόμεκα τθν ιεράν γθν τθσ ελευκζρασ Πατρίδασ...Οι βάρβαροι, αφοφ 

εβεβιλωςαν, επυρπόλθςαν και εδιωςαν, επι τρία και ιμιςυ ζτθ, πιεηόμενοι πλζον 

από τθν ςυμμαχικιν νίκθν και τθν εκνικιν μασ αντίςταςθ τρζπονται εισ φυγιν. Και θ 

Κυανόλευκοσ κυμματίηει μόνθ εισ τθν Ακρόπολιν [...] Το ιδεϊδεσ μασ είναι να 

πραγματοποιιςωμεν ςυγχρόνωσ και τθν οικονομικιν ευθμερίαν και τθν κοινωνικιν 

δικαιοςφνθν. Πιςτεφομεν εισ την Λαοκρατίαν. Και Λαοκρατία δεν ςθμαίνει μόνο 

δικαίωμα ψιφου. Σθμαίνει δικαίωμα ηωισ, δικαίωμα ευθμερίασ, δικαίωμα 

πολιτιςμοφ. Κι ο Λαόσ μασ, με τουσ απαράμιλλουσ αγϊνασ εισ τασ ςκλθροτάτασ 

κυςίασ του, κατζκτθςε το δικαίωμα να του ανικει το Μζλλον. Νζοσκόςμοσ κα 

υψωκεί από τα ερείπια...» 

2. Αφίςα του ΕΑΜ με ςφνκθμα «Λαοκρατία» 

http://www.sansimera.gr/articles/357
http://www.sansimera.gr/articles/13#ixzz3lnHTtP1W
https://www.youtube.com/watch?v=yuEoUUaKVXk
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9F_%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9F_%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
https://el.wikisource.org/wiki/%CE%9F_%CE%BB%CF%8C%CE%B3%CE%BF%CF%82_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%B1%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%8E%CF%83%CE%B5%CF%89%CF%82
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Ερωτιςεισ επεξεργαςίασ 

 Ροιουσ ςτόχουσ κζτει θ πρϊτθ μετακατοχικι κυβζρνθςθ;  

 Γιατί νομίηετε ότι ο Γεϊργιοσ Ραπανδρζου χρθςιμοποιεί τθ λζξθ 

«Λαοκρατία»; 

 Τι ςθμαίνει κατά τον Γ. Ραπανδρζου Λαοκρατία;  

  Να το ςυςχετίςετε με τισ ιδρυτικζσ αρχζσ και το ςκοπό ίδρυςθσ του ΕΑΜ και 

τθν ανωτζρω αφίςα, κακϊσ και με τθν επιρροι του ΕΑΜ ςτον ελλθνικό λαό 

τθν εποχι εκείνθ (Φφλλο εργαςίασ 2). 
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3. Είςοδοσ τθσ κυβζρνθςθσ Εκνικισ Ενότθτασ ςτθν Ακινα, 18 Οκτωβρίου 1944:  

Θ ςκθνι απεικονίηει τον κόςμο που ακοφει το λόγο του πρωκυπουργοφ  Γ. 

Παπανδρζου ςτο Σφνταγμα, όπου κατζκεςε και ςτζφανο ςτο μνθμείο του Άγνωςτου 

Στρατιϊτθ. Ο λόγοσ του μεταδόδθκε ςε όλθ τθν Ελλάδα. 

Tanner (Capt), War Office official photographer -

 http://media.iwm.org.uk/iwm/mediaLib//32/media-32497/large.jpg This is 

photograph TR 2500 from the collections of the Imperial War Museums.  

Πθγι:https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%

85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/File:The_New_Gover

nment_of_Greece_Enters_Athens,_18_October_1944_TR2500.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Αφίςα ΕΑΜ με ςθμαίεσ ςυμμάχων 

http://media.iwm.org.uk/iwm/mediaLib/32/media-32497/large.jpg
http://www.iwm.org.uk/collections/item/object/205189082
http://www.iwm.org.uk/
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/File:The_New_Government_of_Greece_Enters_Athens,_18_October_1944_TR2500.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/File:The_New_Government_of_Greece_Enters_Athens,_18_October_1944_TR2500.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/File:The_New_Government_of_Greece_Enters_Athens,_18_October_1944_TR2500.jpg
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7#/media/File:The_New_Government_of_Greece_Enters_Athens,_18_October_1944_TR2500.jpg
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5. Θ Απελευκζρωςθ τθσ Ακινασ. Ζγχρωμθ ξυλογραφία του χαράκτθ Σάςςου. 

6. Ραρακολουκιςτε: https://www.youtube.com/watch?v=LdbVrr8HjYM 

(Από 2.50’ ζωσ 3.40 θ υποςτολι τθσ ναηιςτικισ ςθμαίασ και ο κυματιςμόσ τθσ 

ελλθνικισ ςτθν Ακρόπολθ). Δείτε:  

http://news247.gr/eidiseis/weekend-edition/12-10-1944-70-xronia-apo-thn-

apeleytherwsh-ths-athhnas.3077220.html 70 χρόνια από τθν απελευκζρωςθ με 

αναφορά ςτο φιλμ - ντοκουμζντο  του Φιλοπ. Φίνου για τθν απελευκζρωςθ.  

https://www.youtube.com/watch?v=LdbVrr8HjYM
http://news247.gr/eidiseis/weekend-edition/12-10-1944-70-xronia-apo-thn-apeleytherwsh-ths-athhnas.3077220.html
http://news247.gr/eidiseis/weekend-edition/12-10-1944-70-xronia-apo-thn-apeleytherwsh-ths-athhnas.3077220.html
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Και το αντίςτοιχο αγγλικό φιλμ https://www.youtube.com/watch?v=E6z6ERYgY94 

Ερωτιςεισ-Δραςτθριότθτεσ 

 Να δείτε προςεκτικά τισ εικόνεσ 3, 4 και 5 (φωτογραφία, αφίςα, χαρακτικό). Τι 

παρατθρείτε; Γιατί υπάρχουν παντοφ οι ςθμαίεσ των χωρϊν αυτϊν; Ροιο το νόθμα 

τθσ παρουςίασ τουσ εκεί;  Να παρατθριςετε και να ςχολιάςετε τα πανϊ από τισ 

ςυγκεντρϊςεισ.  

 Είςτε δθμοςιογράφοι: Ηείτε τισ ιςτορικζσ ςτιγμζσ τθσ απελευκζρωςθσ τθσ 

Ακινασ.  Χωρίηεςτε ςε ομάδεσ ανά εκνικότθτα (Ζλλθνεσ, Γάλλοι, Άγγλοι, Αμερικανοί, 

ϊςοι κλπ ) και ςυντάςςετε τθν ανταπόκριςι ςασ. Να αφθγθκείτε τα γεγονότα και 

να περιγράψετε τισ ςκθνζσ με βάςθ τα προθγοφμενα κείμενα και τισ  φωτογραφίεσ. 

Σε μια παράγραφο 150 λζξεων να ςυνοψίςετε τισ προςδοκίεσ των Ελλινων και το 

κλίμα των ςυγκεντρϊςεων και εκδθλϊςεων. 

 Μπορείτε να χωριςτείτε ςε ομάδεσ ανά περιοχι τθσ Ελλάδασ, π.χ. Κυκλαδίτεσ, 

Κρθτικοί, Θπειρϊτεσ, Ακθναίοι, Κεςςαλονικείσ, Κεςςαλοί, και να ςτείλετε τισ 

ανταποκρίςεισ ςασ ςτον τοπικό τφπο.  

  

https://www.youtube.com/watch?v=E6z6ERYgY94
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 

«ΣΙ ΓΙΟΡΣΑΗΟΤΜΕ ΣΘΝ 28Θ ΟΚΣΩΒΡΙΟΤ ΣΘΝ ΕΛΛΑΔΑ»; 

 

Συνζντευξθ τθσ Τ. Βερβενιϊτθ για τθν Απελευκζρωςθ τθσ Ακινασ και τθ 
διαφοροποίθςι μασ από τουσ υπόλοιπουσ λαοφσ ωσ προσ τον εορταςμό τθσ 
επετείου.Θ ςυνεντευξθ τθσ ιςτορικοφ μπορεί να αποτελζςει αφετθρία και 
αφόρμθςθ για μια ςειρά ερευνθτικϊν δράςεων και να τροφοδοτιςει μια ςυηιτθςθ 
με ανταλλαγι επιχειρθμάτων πάνω ςε ποικιλία κεμάτων, όπωσ π.χ. γιατί ςτθν 
Ελλάδα γιορτάηεται θ ζναρξθ και όχι θ λιξθ του πολζμου, ι για τθν εργαλειοποίθςθ 
τθσ Ιςτορίασ. 
 

Πθγι: http://tvxs.gr/news/ellada/12101944-i-istorikos-t-berbenioti-gia-tin-

apeleytherosi-kai-ton-emfylio 

Στισ 12 Οκτϊβρθ του 1944, απελευκερϊκθκε θ Ακινα από τουσ Γερμανοφσ, 
όμωσ «είμαςτε θ μοναδικι χϊρα ςτον κόςμο που δεν γιορτάηει τθν απελευκζρωςθ 
τθσ» τόνιςε θ ιςτορικόσΤαςοφλα Βερβενιϊτθ ςτην Κρυςταλία Πατοφλθ, μιλώντασ 
παράλληλα για τα ιςτορικά γεγονότα, την ςυγκεκριμένη ημερομηνία, τηνΕκνικι 
Αντίςταςθ, αλλά και το ανζγγιχτο τραφμα του εμφυλίου που φαίνεται να είναι η 
αιτία τησ... αμνηςίασ για μία μέρα ςαν κι αυτή.  
 

Σι ςυνζβθ το 1944 ςαν ςιμερα; 

Ξεκίνθςαν τρομακτικζσ διαδθλϊςεισ με τον κόςμο ςτουσ δρόμουσ να γιορτάηει τθν 

απελευκζρωςθ. Υψϊκθκαν γαλανόλευκεσ, αλλά και ςθμαίεσ κόκκινεσ, με 

ςφυροδρζπανα, όπωσ και αμερικάνικεσ και αγγλικζσ. 

Ειδικά για τουσ Άγγλουσ είχαν αναρτθκεί πανό, που ζγραφαν «Welcome», από το 

ΕΑΜ/ΚΚΕ που είχε ςυλλογικι θγεςία αλλά και τον Εκνικό Δθμοκρατικό Ελλθνικό 

Σφνδεςμο (ΕΔΕΣ) με επικεφαλι τον Ναπολζοντα Ηζρβα. 

Κι όμωσ, αυτι θ χϊρα δεν γιορτάηει τθ μζρα τθσ απελευκζρωςισ τθσ! Κάτι τζτοιο, 

δεν ςυμβαίνει ςε καμία άλλθ χϊρα του κόςμου. Να γιορτάηεται, δθλαδι, θ ζναρξθ 

ενόσ πολζμου όπωσ είναι θ 28θ Οκτωβρίου και όχι θ μζρα τθσ απελευκζρωςθσ. 

 
  

Για πιο λόγο πιςτεφετε ότι δεν τθν γιορτάηουμε; 

http://tvxs.gr/news/ellada/12101944-i-istorikos-t-berbenioti-gia-tin-apeleytherosi-kai-ton-emfylio
http://tvxs.gr/news/ellada/12101944-i-istorikos-t-berbenioti-gia-tin-apeleytherosi-kai-ton-emfylio
http://tvxs.gr/news/%CF%83%CE%B1%CE%BD-%CF%83%CE%AE%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%B1/%CE%B7-%CE%B1%CE%B8%CE%AE%CE%BD%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%81%CF%84%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9-%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%AD%CE%BB%CE%BF%CF%82-%CF%84%CE%B7%CF%82-%CE%B3%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE%CF%82
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=16338
http://afigisizois.wordpress.com/2012/12/31/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5/
http://im1ns5.27210.gr/sites/default/files/article/2011/41/72632g-athina44pdsog.
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Διότι τον Οκτϊβρθ ακολουκεί ςφντομα ο Δεκζμβρθσ. Ζνασ εμφφλιοσ. 

Οι ςφμμαχοι, που ςτισ 12 του Οκτϊβρθ καλωςορίηονταν με πανό, το Δεκζμβρθ του 

ίδιου χρόνου ςυγκροφςτθκαν με τον λαό και το ΕΑΜ (Εκνικό Απελευκερωτικό 

Μζτωπο) ςτθ μάχθ τθσ Ακινασ, θ οποία κράτθςε 33 θμζρεσ και ζλθξε με τθ 

ςυμφωνία τθσ Βάρκιηασ τον Φλεβάρθ του ‘45, ωσ μία προςπάκεια για να 

αποφευχκεί ο εμφφλιοσ. Αλλά δεν αποφεφχκθκε. Δζκα χρόνια θ χϊρα ιταν ςε 

ςυνεχείσ πολζμουσ και εμφυλίουσ. Ροια κοινωνία μπορεί να αντζξει τζτοιο βάροσ; 

Μζχρι ςιμερα αυτόσ ο εμφφλιοσ είναι ζνα τραφμα που δεν ζχουν καν αγγίξει οι 

Ζλλθνεσ, όχι μόνο δεν το ζχουν διαχειριςτεί. 

 

Δθλαδι, δεν κζλουμε να κυμόμαςτε τθν απελευκζρωςθ γιατί δεν κζλουμε να 

κυμόμαςτε τον εμφφλιο; 

Ζτςι είναι. Οι δθμοςιογράφοι τα λζνε, μάλλον, πιο ωραία από τουσ ιςτορικοφσ. Γι 

αυτό, αυτι θ χϊρα, αυτι θ πόλθ, δεν ζχει μνιμθ. 

Το ενωτικό κλίμα των πρϊτων θμερϊν, άλλωςτε, ςκίαηε αυτι θ διάςταςθ των 

αντιςταςιακϊν οργανϊςεων. Ιδθ ςτθ διάρκεια τθσ Κατοχισ, ςτα βουνά τθσ 

Θπείρου είχαν ςυγκρουςτεί ο Ελλθνικόσ Λαϊκόσ Απελευκερωτικόσ Στρατόσ (ΕΛΑΣ), 

το ζνοπλο δθλαδι τμιμα του ΕΑΜ/ΚΚΕ με τον ΕΔΕΣ, αλλά και ςτισ γειτονιζσ τθσ 

Ακινασ όλο το '44 ιταν κακθμερινζσ οι ςυγκροφςεισ όχι μόνο μεταξφ 

αντιςταςιακϊν οργανϊςεων και Ταγμάτων Αςφαλείασ αλλά και ανάμεςα ςτισ 

αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ. 

Εν τω μεταξφ, θ εμπειρία τθσ Κατοχισ είχε ριηοςπαςτικοποιιςει μεγάλεσ κοινωνικζσ 

ομάδεσ που είχαν ενςτερνιςτεί αιτιματα και οράματα τα οποία δεν αφοροφςαν 

μόνο τθν επάνοδο ι όχι του βαςιλιά, αλλά ζκεταν υπό αίρεςθ και τθν ίδια τθ μορφι 

του κακεςτϊτοσ, με αίτθμα να δθμιουργθκεί και μια άλλθ κοινωνία, πιο δίκαιθ. 

Από τθν άλλθ οι δυνάμεισ που είχαν πλουτίςει ςτθν διάρκεια του πολζμου, οι 

κατοχικοί νεόπλουτοι… όπωσ ιταν οι μαυραγορίτεσ κλπ., αλλά και το παλάτι, και οι 

Εγγλζηοι (θ Ελλάδα με τισ ςυμφωνίεσ των «μεγάλων» είχε αποδοκεί ςτθ ςφαίρα 

επιρροισ των Δυτικϊν, αρχικά ςτουσ Άγγλουσ), φοβθκικανε ότι οι κομμουνιςτζσ, οι 

οποίοι ιταν θ πλειοψθφία ςτο ΕΑΜ, κα πάρουν τθν εξουςία. 

http://im1ns5.27210.gr/sites/default/files/article/2011/41/72632g-dekemvrianahpohog.
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Και θ αλικεια είναι ότι είχαν μεγάλθ δφναμθ. Ζτςι, ξεκίνθςε θ ςφγκρουςθ. 

«Ζφτανε ζνα ςπίρτο για να πάρει θ Ακινα φωτιά ςαν ζνα δοχείο μπενηίνα» ζγραφε 

ο Γιϊργοσ Θεοτοκάσ ςτο θμερολόγιό του. 

Κάποιοι λζνε, ότι το ποςοςτό των οπαδϊν του ΕΑΜ/ΚΚΕ άγγιηε το 70%. Είναι 

αλικεια; 

Δεν υπάρχουν ακριβι μετριςιμα ςτοιχεία, αλλά και ζνα 10% όταν είναι 

οργανωμζνο και ζχει πρόγραμμα με κοινωνικι απιχθςθ μπορεί να πάρει τθν 

εξουςία. 

Ποια ιταν τα γεγονότα ζωσ και τθν απελευκζρωςθ τθσ 12θσ Οκτωβρίου; 

Στθν Ελλάδα, υπιρξε Κατοχι από το ’41 μζχρι το ’44. Στθν αρχι του πολζμου ο 

κόςμοσ ζμεινε άφωνοσ... αλλά ςτθ ςυνζχεια οργανϊκθκε θ Εκνικι Αντίςταςθ. 

Στο τζλοσ, ο πόλεμοσ κα ζλθγε πρϊτα με τθν ιττα των Λταλϊν που αποχϊρθςαν τον 

Σεπτζμβρθ του ’43, και ςτθ ςυνζχεια με τθ νίκθ των ςυμμάχων ζναντι των Γερμανϊν 

ςτα διάφορα μζτωπα και τθν Ακινα να απελευκερϊνεται τον Οκτϊβρθ του ’44, ενϊ 

το τζλοσ του Δευτζρου Ραγκοςμίου πολζμου, οριοκετείται το Μάθ του 45 για όλεσ 

τισ χϊρεσ. 

 

Ζξι μζρεσ μετά τθν 12θ Οκτωβρίου 1944, ςτισ 18 Οκτωβρίου, δθλαδι, ζφταςε ςτθν 

Ακινα και θ κυβζρνθςθ Εκνικισ Ενότθτασ με πρωκυπουργό τον Γεϊργιο 

Ραπανδρζου που μαηί με άλλουσ επίςθμουσ ανζβθκε ςτθν Ακρόπολθ και φψωςε 

τθν ελλθνικι ςθμαία. 

Στθν κυβζρνθςθ αυτι, ςυμμετείχαν τόςο οι παλιοί πολιτικοί που είχαν καταφφγει 

ςτθ Μζςθ Ανατολι όςο και θ μεγαλφτερθ αντιςταςιακι οργάνωςθ, το Εκνικό 

Απελευκερωτικό Μζτωπο (ΕΑΜ), ζνασ ςυναςπιςμόσ μικρϊν κομμάτων όπου τον 

πρϊτο ρόλο ζπαιηε το Κομμουνιςτικό Κόμμα Ελλάδασ (ΚΚΕ). 

http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=5574
http://im1ns5.27210.gr/sites/default/files/article/2011/41/72632g-papandreou-simaia.
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Πϊσ βρικε τθν Ακινα και τθν Ελλάδα το τζλοσ τθσ Κατοχισ; 

θμαγμζνεσ. Ο πόλεμοσ όμωσ δεν είχε τελειϊςει με τθν αποχϊρθςθ των 

ςτρατευμάτων κατοχισ. 

 
  

«Τα παιδιά πρζπει να μάκουν τθν ιςτορία μασ και να μάκουν να αγωνίηονται. Γιατί, 

εκτόσ του ότι δεν γνωρίηουν πωσ ιταν πανελλαδικι θ αντίςταςθ ενάντια ςτουσ 

κατακτθτζσ δεν γνωρίηουν ότι απελευκερωκικαμε ουςιαςτικά μόνοι μασ. Θ 

βοικεια, απ’ ζξω, ιταν μθδαμινι» αυτό τόνιηε πάντα θ αντιςταςιακι 

μαχιτρια Μαρία Μπζικου, που εργάςτθκεσ μαηί τθσ επί 10 χρόνια για να 

ολοκλθρωκεί το βιβλίο «Αφοφ με ρωτάτε, να κυμθκϊ… ». Το επανζλαβε ςυνεχϊσ 

και με μεγάλθ αγωνία, ίςωσ τθ μοναδικι -κα ζλεγα- που είχε πριν πεκάνει. Τι ζχεισ 

να ςχολιάςεισ, γι αυτό, ωσ ιςτορικόσ; 

Κατ, αρχάσ, ναι, ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ, οι νζοι επειδι τα βρικαν εφκολα, δεν 

ζχουν μάκει να αγωνίηονται. Και για να αγωνιςτεί κάποιοσ ςωςτά ζχει ανάγκθ να 

ξζρει τθν ιςτορία του. 

  

Γιατί πρζπει να τθν ξζρει; 

Διότι αν ξζρεισ το παρελκόν, και τι κουβαλάσ, κάνεισ πιο ςωςτά τα βιματα ςτο 

μζλλον. Θ ιςτορία, το παρελκόν, είναι ζνα βάροσ που κουβαλάνε όλα τα άτομα, τα 

ζκνθ, οι κοινωνίεσ, κι αν ξζρουν τι βάροσ κουβαλάνε, μποροφν να κάνουν τα βιματά 

τουσ ςτο μζλλον και να χειριςτοφν αυτό το μζλλον. Να ξζρουν αν το ςανίδι που 

πατάνε, είναι γερό ι όχι. 

  

Και ςε ότι αφορά αυτό που ζλεγε θ Μπζικου για τα ίδια τα ιςτορικά γεγονότα; 

http://tvxs.gr/news/%CE%AD%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%88%CE%B1%CE%BD-%CE%B5%CE%AF%CF%80%CE%B1%CE%BD/%CF%84%CE%B9-%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%BF%CF%85%CE%BC%CE%B5-%CE%B1%CF%80%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AC-%CE%B7-%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%B1%CF%83%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AE-%CE%BC%CE%B1%CF%87%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1-%CE%BC-%CE%BC%CF%80%CE%AD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%85
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=89250
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=89250
http://www.biblionet.gr/main.asp?page=showauthor&personsid=89250
http://im1ns5.27210.gr/sites/default/files/article/2011/41/72632g-mpeikouphogh.
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Θ Μαρία Μπζικου τα είχε ηιςει όλα αυτά και όντωσ υπιρχε ζνα τεράςτιο κίνθμα 

αντίςταςθσ, αλλά δεν πρζπει να ξεχνάμε, ότι ιμαςταν μζροσ των ςυμμαχικϊν 

δυνάμεων (Αγγλία, Γαλλία, ωςία). Εάν για παράδειγμα, οι Γερμανοί ζπαιρναν το 

Στάλινγκραντ και νικοφςαν τθν Σοβιετικι Ζνωςθ, πόςο κα μποροφςαν να αντζξουν 

και οι Ζλλθνεσ; 

Βζβαια με τθν αντίςταςθ, ζγιναν εκτόσ των άλλων και πάρα πολφ ςθμαντικζσ μάχεσ, 

ειδικά όταν αποχωροφςαν οι γερμανοί και ςτο διάβα τουσ κατζςτρεφαν ότι 

μποροφςαν. Και λζω ότι μποροφςαν, διότι όςοι ιταν ςτθν αντίςταςθ με τον ΕΛΑΣ 

αγωνίςτθκαν και κατάφεραν όντωσ, να μθν τα καταςτρζψουν όλα. Για παράδειγμα, 

θ μάχθ τθσ Θλεκτρικισ ιταν πολφ ςθμαντικι και αν δεν τθν κζρδιηε ο ΕΛΑΣ οι 

Ακθναίοι δεν κα είχαν ρεφμα να ηιςουνε... 

Πόςοι περίπου ιταν ςτθν αντίςταςθ; Τπάρχουν ςιμερα ςτοιχεία; 

Σε 7 εκατομμφρια κόςμο που ιταν τότε θ Ελλάδα; Τα ςτοιχεία είναι αντικρουόμενα. 

Θ πιο μεγάλθ αντίςταςθ ιταν το ΕΑΜ (Εκνικό Απελευκερωτικό Μζτωπο), το οποίο 

είχε ζνα ςτρατιωτικό ςκζλοσ τον ΕΛΑΣ (Εκνικόσ Απελευκερωτικόσ Στρατόσ), είχε μία 

νεολαία τθν ΕΡΟΝ (Εκνικι Ρανελλινια Οργάνωςθ Νζων) και μία οργάνωςθ 

κοινωνικισ πρόνοιασ που ιταν θ Εκνικι Αλλθλεγγφθ. Λζνε ότι θ ΕΡΟΝ είχε 800.000 

μζλθ και ςτθν Αλλθλεγγφθ βάηουν 1.000.000. Δεν υπάρχουν όμωσ χαρτιά, δεν 

γράφονταν πουκενά, γιατί υπιρχε και ο φόβοσ, μιπωσ κάποιοσ τα βρει. 

 

τον ΕΛΑ, ςτα βουνά, δεν ξζρουμε πόςοι ιταν; 

Αν μετριςεισ και τον εφεδρικό ΕΛΑΣ, με τισ πιο αιςιόδοξεσ εκτιμιςεισ ιταν 120.000. 

υνολικά, δθλαδι, ποιο μποροφμε να ποφμε ότι ιταν το ποςοςτό των ενεργϊν 

αντιςταςιακϊν; 

Δεν ξζρουμε ςίγουρα, αλλά υπάρχουν και οι followers που λζμε ςτα αγγλικά, 

εκείνοι που ακολουκοφςαν όςουσ αντιςτζκονταν. Για παράδειγμα, μπορεί ςε ζνα 

χωριό να ιταν τρία μζλθ ςτο ΕΑΜ, όπου αν ιταν ευυπόλθπτα μζλθ τθσ κοινωνίασ, 

http://im2ns5.27210.gr/sites/default/files/article/2011/41/72632g-eamdfhpdfh.
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όλο το χωρίο ζκανε ότι ζλεγαν. Δεν είναι εφκολο να μετριςεισ τα νοφμερα. Και 

επίςθσ, είναι και ποιουσ κα ςυμπεριλάβεισ. Ασ ποφμε, τα παιδιά τα οποία ιταν οι 

ταχυδρόμοι ςτον ΕΛΑΣ κα τα ςυμπεριλάβεισ; 

  

Αν δεν αγωνίηονταν ενάντια ςτον κατακτθτι οι Ζλλθνεσ, τι κα γινόταν πιςτεφεισ; 

Δεν μποροφμε να ποφμε ότι διϊξαμε μόνοι μασ τουσ Γερμανοφσ. Ιταν τα μζτωπα, 

όπωσ είπαμε, ςτο Στάλινγκραντ, τα μζτωπα ςτθν Αφρικι. Δθλαδι, δεν μπορϊ να το 

πϊ, εγϊ, ωσ ιςτορικόσ αυτό. Θ Μαρία Μπζικου μπορεί να το πει. 

Βζβαια, ιταν πολφ ςθμαντικό που υπιρχε εκνικι αντίςταςθ. Πταν ο λαόσ 

αντιςτζκεται απζναντι ςε μία εξουςία, θ οποία του αφαιρεί τα όποια ανκρϊπινα 

δικαιϊματα, αυτό είναι πάρα πολφ ςθμαντικό. Θ αντίςταςθ δίνει αξιοπρζπεια ςτον 

άνκρωπο. Επιπλζον ζδωςε ςτοιχεία αλλθλεγγφθσ ςτθν κοινωνία, ι τουλάχιςτον ςτισ 

οργανϊςεισ τισ αντιςταςιακζσ, του ίδιου χϊρου. 
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3 

ΑΝΑΗΘΣΩΝΣΑ ΣΑ ΙΧΝΘ ΣΘ ΚΑΣΟΧΘ ΚΑΙ ΣΘ ΑΝΣΙΣΑΘ ΣΘΝ ΑΘΘΝΑ 

1. Με αφορμι τθν επζτειο απελευκζρωςθσ τθσ Ακινασ από τα ναηιςτικά 

ςτρατεφματα, δείτε ςτο tvxs.gr το τελευταίο ντοκιμαντζρ τθσ τριλογίασ του 

επορτάη Χωρίσ Σφνορα «Θ Ελλάδα του Χίτλερ», με τίτλο  «Θ Πικρι 

Απελευκζρωςθ». 

http://tvxs.gr/webtv/reportaz-xoris-synora/i-ellada-toy-xitler-g-i-pikri-apeleytherosi 

http://tvxs.gr/news/taksidia-sto-xrono/istorikos-peripatos-anazitontas-ta-ixni-

katoxis-kai-antistasis-stin-athina 

 

2. Αφίςα ΕΑΜ 

http://tvxs.gr/webtv/reportaz-xoris-synora/i-ellada-toy-xitler-g-i-pikri-apeleytherosi
http://tvxs.gr/webtv/reportaz-xoris-synora/i-ellada-toy-xitler-g-i-pikri-apeleytherosi
http://tvxs.gr/webtv/reportaz-xoris-synora/i-ellada-toy-xitler-g-i-pikri-apeleytherosi
http://tvxs.gr/webtv/reportaz-xoris-synora/i-ellada-toy-xitler-g-i-pikri-apeleytherosi
http://tvxs.gr/news/taksidia-sto-xrono/istorikos-peripatos-anazitontas-ta-ixni-katoxis-kai-antistasis-stin-athina
http://tvxs.gr/news/taksidia-sto-xrono/istorikos-peripatos-anazitontas-ta-ixni-katoxis-kai-antistasis-stin-athina
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3. «Θ απελευκζρωςθ δεν ςιμαινε όμωσ ειρινευςθ. Οι μάχεσ ςυνεχίςτθκαν 

μετά τθν αποχϊρθςθ των ςτρατευμάτων κατοχισ, αυτι τθ φορά ανάμεςα ςτον 

ΕΛΑΣ από τθ μια και τα Τάγματα Αςφαλείασ και τα άλλα ζνοπλα ςϊματα που είχαν 

ςυνεργαςτεί με τουσ Γερμανοφσ από τθν άλλθ. Οι μάχεσ αυτζσ αποτζλεςαν τθν 

τελευταία και πιο αιματθρι φάςθ των εμφφλιων ςυγκροφςεων που είχαν ξεκινιςει 

κατά τθ διάρκεια τθσ Κατοχι. [...]  

Στθν Ακινα θ κατάςταςθ τισ πρϊτεσ εβδομάδεσ μετά τθν Απελευκζρωςθ 

ιταν χαοτικι. Θ οικονομικι κατάρρευςθ ιταν πλιρθσ, όπωσ ζδειχνε και θ 

ολοκλθρωτικι απαξίωςθ τθσ δραχμισ: ςτισ 6 Νοεμβρίου θ χρυςι λίρα είχε φτάςει 

να πωλείται προσ 30 τριςεκατομμφρια δραχμζσ. Στθν πραγματικότθτα πολφ λίγεσ 

ςυναλλαγζσ πραγματοποιοφνταν με δραχμζσ. Οι ζμποροι προτιμοφςαν τισ λίρεσ, ι 

ζςτω τισ χάρτινεσ λίρεσ που είχαν τυπϊςει οι Βρετανοί για τθν Ελλάδα, ενϊ ςτθν 

επαρχία επικρατοφςε ανταλλακτικι οικονομία. Θ κατάςταςθ ςτθν πρωτεφουςαν 

επιδεινωνόταν από τθν ζλλειψθ τροφίμων, γεγονόσ το οποίο ανζβαηε τισ τιμζσ».  

 Ρολυμζρθσ Βόγλθσ, Θ Αδφνατθ Επανάςταςθ, Ακινα: Αλεξάνδρεια 2014, ς. 72-73  

(Βλ. φιλμ Φ. Φίνου από 4.00 ζωσ 5.35: οι κατεςτραμμζνεσ υποδομζσ τθσ Ακινασ 

κ.α.https://www.youtube.com/watch?v=E6z6ERYgY94 ) 

 

4. «Ζνα από τα ςοβαρότερα κοινωνικά προβλιματα που ζπρεπε να 

αντιμετωπιςτεί μετά τθν απελευκζρωςθ τθσ χϊρασ ιταν αυτό των προςφφγων, 

δθλαδι όςων είχαν για ποικίλουσ λόγουσ εγκαταλείψει τισ εςτίεσ τουσ ςτθ διάρκεια 

ι εξαιτίασ του πολζμου. *...+ Οι περιςςότεροι πρόςφυγεσ που ζφταναν μζςω ξθράσ 

ςτθν Ελλάδα ςυγκεντρϊνονταν ςτα πολυάρικμα ςτρατόπεδα προςφφγων που 

λειτουργοφςαν εκζινθ τθν εποχι: πζντε ςτθν Ακινα, δυο ςτθν Ράτρα, δυο ςτθ 

Κεςςαλονίκθ και από ζνα ςτθν Κοηάνθ, ςτο Σιδθρόκαςτρο, ςτθν Καβάλα, τθν 

Αλεξανδροφπολθ, τθ Φλϊρινα κ.ά. Το ςτρατόπεδο προςφφγων τθσ Φλϊρινασ 

λειτουργοφςε ωσ κζντρο υποδοχισ όςων προςφφγων ζφταναν ςτθν Ελλάδα μζςω 

Γιουγκοςλαβίασ από τθν Κεντρικι Ευρϊπθ. Θ κατάςταςθ αυτϊν των προςφφγων 

ιταν αξιοκρινθτθ. Πταν εγκατζλειψαν το γιουγκοςλαβικό ζδαφοσ δεν ζλανβαν 

καμία βοικεια από τισ γιουγκοςλαβικζσ αρχζσ και είχαν αναγκαςτεί να πουλιςουν 

μζροσ των υπαρχόντων τουσ προκειμζνου να προςποριςτοφν τα αναγκαία για το 

ταξίδι τουσ τρόφιμα, ενϊ δεν ιταν λίγοι εκείνοι που ζπεςαν κφματα κλοπισ. Οι 

αρχζσ τουσ εγκατζλειπαν ςτο ςιδθροδρομικό ςτακμό του Μοναςτθρίου και από εκεί 

ζπρεπε να περπατιςουν (ι να διαςχίςουν με κάποιο μεταφορικό μζςο) τα 

δεκαεπτά χιλιόμετρα που τουσ χϊριηαν από τα ςφνορα και τα άλλα τόςα από το 

ςυνοριακό φυλάκιο τθσ Νίκθσ με τθ Φλϊρινα. Εκεί όμωσ βρίςκονταν αντιμζτωποι με 

τθν ανεπάρκεια των τοπικϊν αρχϊν, που ιταν εντελϊσ απροετοίμαςτεσ γαι τθν 

https://www.youtube.com/watch?v=E6z6ERYgY94
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άφιξθ των προςφφγων. Δεν είχαν μεριμνιςει οφτε καν για τθ ςτζγαςι τουσ, με 

ςυνζπεια κάποιοι πρόςφυγεσ να κοιμοφνται ςτισ πλατείεσ τθσ πόλθσ ι οριςμζνοι να 

διαςκορπιςτοφν ςτα κοντινά χωριά. Χρειάςτθκε να περάςουν λίγεσ εβδομάδεσ 

μζχρι να εξαςφαλιςτοφν τα απαραίτθτα κονδφλια για να μετατραπεί ζνασ 

εγκαταλελειμμζνοσ ςτρατϊνασ ςε ςτρατόπεδο προςφφγων και να εγγραφοφν οι 

πρόςφυγεσ ςε καταλόγουσ, ϊςτε να πάρουν δελτία τροφίμων».   

(Ρολυμζρθσ Βόγλθσ, Θ Αδφνατθ Επανάςταςθ, Ακινα: Αλεξάνδρεια 2014, ς. 86)  

 

5. «Ρεριςςότεροι από 60.000 Ζλλθνεσ βρζκθκαν με το τζλοσ του πολζμου εκτόσ 

των ςυνόρων τθσ χϊρασ. Ρολλοί από αυτοφσ ιταν ςτθ Γερμανία (εργάτεσ ι 

κρατοφμενοι ςε ςτρατόπεδα) αλλά και χιλιάδεσ άλλοι, κυρίωσ από τα νθςιά του 

Αιγαίου, είχαν διαφφγει ςτθν κατεχόμενθ Ελλάδα για να αναηθτιςουν μια καλφτερθ 

τφχθ, να πολεμιςουν μαηί με τουσ Συμμάχουσ ι να αποφφγουν τθ ςφλλθψι τουσ 

από τισ αρχζσ. Από αυτοφσ οι 44.715 επζςτρεψαν ςτθν Ελλάδα μζχρι το τζλοσ του 

1945.Οι περιςςότεροι είχαν επαναπατριςτεί από τθ Μζςθ Ανατολι (19.803), τθ 

Γερμανία (15.589) και τθν Λταλία (6.826). *...+ Για μια ομάδα προςφφγων θ 

επιςτροφι ςτθν Ελλάδα ιταν ιδιαίτερα επϊδυνθ, γιατί ςυνδυαηόταν με τθν 

απϊλεια και το πζνκοσ. Πςοι Εβραίοι τθσ Κεςςαλονίκθσ επζηθςαν από τα 

ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ επζςτρεψαν ςε μια πόλθ-φάνταςμα, όπου θ εβραϊκι 

παρουςία αιϊνων είχε ςχεδόν εξαλειφκεί από τουσ ναηί μζςα ςε λίγουσ μινεσ. Από 

τουσ περίπου 50.000 Εβραίουσ που ηοφςαν προπολεμικά ςτθν πόλθ είχαν απομείνει 

μόλισ 1.908 το 1945.  Οι περιςςότεροι ομόκρθςκοι γείτονεσ, φίλοι ι ςυγγενείσ είχαν 

εξοντωκεί, οι ςυναγωγζσ είχαν καταςτραφεί, τα ςπίτια και τα καταςτιματα είχαν 

καταλθφκεί από χριςτιανοφσ ι είχαν λεθλατθκεί, το νεκροταφείο είχε διαλυκεί. Ο 

ςυνοικιςμόσ Χιρσ κατεδαφίςτθκε και τα ερείπιά του πουλικθκαν ωσ δομικά υλικά. 

*...+ Θ επιβίωςθ των Εβραίων τθσ πόλθσ εξαρτιόταν από τθ βοικεια τθσ UNRA και 

τθσ αμερικανοεβραϊκισ ανκρωπιςτικισ οργάνωςθσ American Jewish Joint 

Distribution Committee, που είχαν αναλάβει τθ διανομι ροφχων, τροφίμων, 

φαρμάκων, τθν περίκαλψθ των θλικιωμζνων, τθν επαναλειτουργία ςχολϊν και 

ςυναγωγϊν». 

 

Ρολυμζρθσ Βόγλθσ, Θ Αδφνατθ Επανάςταςθ, Ακινα: Αλεξάνδρεια 2014, ς. 87 

 

 

Ερωτιςεισ επεξεργαςίασ 

 

 Ροια κατάςταςθ επικρατοφςε μετά τθν Απελευκζρωςθ;  

 Για ποιο λόγο μετακινοφνταν οι άνκρωποι κατά τθ διάρκεια του πολζμου και 

μετά;  
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 Ροια ιταν τα προβλιματα των προςφφγων που κατζφκαναν ςτθν Ελλάδα 

μετά τον πόλεμο; 

 Ροια ηθτιματα ζπρεπε να αντιμετωπίςει θ ελλθνικι πολιτεία; 

 Να ςυγκρίνετε τθν κατάςταςθ τότε με το ςθμερινό προςφυγικό πρόβλθμα. 

Γιατί δθμιουργοφνται προςφυγικζσ ροζσ; 

 Να εςτιάςετε ςτθ ςτάςθ του χριςτιανικοφ πλθκυςμοφ μελετϊντασ, μεταξφ 

άλλων, τα ποςοςτά εξόντωςθσ ςε κάκε περιοχι όπου υπιρχαν εβραϊκζσ 

κοινότθτεσ (βλ. ςτο ςφνδεςμο του Ρρωτζα (Εκπαιδευτικά ςενάρια για τα 

γλωςςικά μακιματα) εκπαιδευτικό υλικό για το Ολοκαφτωμα των Ελλινων 

Εβραίων 

http://proteas.greek-

language.gr/scenarios.html?lq=%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%C

F%8D%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1&optR=0 και το εκπαιδευτικό υλικό 

του Εβραϊκοφ Μουςείου Ελλάδοσ) 

 Να δείτε τθν ταινία θ «Ρροδοςία»: http://90lepta.com/m243.html 

Τι κα κάνατε αν ιςαςτε ςτθ κζςθ των δυο πρωταγωνιςτϊν; 

 Μπορείτε να οργανϊςετε εκπαιδευτικζσ επιςκζψεισ ςτουσ ιςτορικοφ-

μνθμονικοφσ τόπουσ τθσ Κατοχισ, ςφμφωνα με το ςχετικό παράρτθμα 

https://docs.google.com/document/d/13aD8TsH86TQIAwKA0tIgX0eBVNEMJ

cMWfrW4NecsIC8/edit?usp=sharing. 

http://90lepta.com/m243.html
https://docs.google.com/document/d/13aD8TsH86TQIAwKA0tIgX0eBVNEMJcMWfrW4NecsIC8/edit?usp=sharing.%20
https://docs.google.com/document/d/13aD8TsH86TQIAwKA0tIgX0eBVNEMJcMWfrW4NecsIC8/edit?usp=sharing.%20

