
«Η Αθήνα Ελεύθερη- 12 Οκτωβρίου 1944» 
Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς 14-10-2017 

Πάρκο Ελευθερίας  

«Πώς επισκέπτομαι μια Έκθεση για την Κατοχή 
και την Αντίσταση με την τάξη μου;  

Προτάσεις για μουσειοπαιδαγωγικές προσεγγίσεις του 

φωτογραφικού και αρχειακού υλικού της Έκθεσης  

«Η Αθήνα Ελεύθερη: 12 Οκτωβρίου 1944».  

        

 

Ιωάννα Δεκατρή 
     Υπεύθυνη Πολιτιστικών 
      Θεμάτων Γ΄ΔΔΕ Αθήνας 
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Μια Έκθεση με θέμα τον Πόλεμο,  την 

Κατοχή, την Αντίσταση και την 
Απελευθέρωση!!! 
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«Η ΑΘΗΝΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ» 
1-29 ΟΚΤΩΒΡΗ 2017 ΠΑΡΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

 ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΟΛΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ…………………….. 

  ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ  
Κτήριο 6, πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, Πάρκο Ελευθερίας  
Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων 
Οργανωμένες ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ 
ΣΧΟΛΕΙΑ: Δευτέρα έως Παρασκευή 9:30 και 11:30 
Ομάδες ΕΝΗΛΙΚΩΝ: Τετάρτη και Σάββατο 17:30, Κυριακή 11:30 
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 210 3735253  (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας) 
Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα-Παρασκευή 9:00-16:00 
Ώρες λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, 
Παρασκευή και Σάββατο 9:00-21:00  Τρίτη, 
Πέμπτη και Κυριακή 9:00-14:30 
Οι εκθέσεις συνοδεύονται από εκπαιδευτικό πρόγραμμα με 
θέμα την Κατοχή. ( Σχεδιασμός: Ιωάννα Δεκατρή, Ευαγγελία 
Κουνέλη, Παναγιώτης Πυρπυρής) 
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Τέλεια!!! Τι κάνω τώρα;;;; 
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Τι έχω να σκεφτώ… 
Δεδομένα 

• Προσωρινή Έκθεση (Οκτώβρης 
2017) 

• Ξεναγήσεις & Εκπ/κό Πρόγραμμα- 
Σειρά Προτεραιότητας…) 

• Αθήνα Κέντρο 

• Ιστοσελίδα με Φωτογραφικό- 
Αρχειακό Υλικό & Εκπαιδευτικά 
Σενάρια  www.freeathens44.org  

• ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ – Διδακτέα ύλη 

• Θεσμικό Πλαίσιο Μετακινήσεων 
σχολείων   

• Θετικά ή Αρνητικά  Διακείμενος 
Διευθυντής/ Σύλλογος 
Διδακόντων….Γονέων….κ.ά.  

Ζητούμενα  
 Διασύνδεση με  
• 12η Οκτωβρίου 1944 

        Απελευθέρωση Αθήνας  

• Επέτειο 28ης Οκτωβρίου,  

• Επικαιρότητα, Σχολική Ζωή,  

• Γνωστικά Αντικείμενα  

•  Ερευνητικές- Δημιουργικές 
Εργασίες 

•  Εκπαιδευτικές Επισκέψεις 

• Προαιρετικά Προγράμματα 
Σχολικών Δραστηριοτήτων 
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http://www.freeathens44.org/


 
 
 
 

Πάμε από την αρχή… 
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ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ  

1. Θεματικη Έκθεσης: Πολεμος- Κατοχη- Αντισταση-
Απελευθερωση [Αθήνα 1940– 1944] 

2. Δια- συνδεση με το σχολικο πλαισιο  

3. Μουσειοπαιδαγωγικη Θεωρια και Πραξη  

4. Εναλλακτικες προτασεις επισκεψης στην εκθεση με 
τους μαθητες μου  σε  4 σταδια  

5. Το εκπαιδευτικο (μας) παιχνιδι !!!!  

  «Αθήνα 1940-1944. Η πόλη και οι άνθρωποί της. 
πόλεμος, κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση» 

6.  Πρακτικες εφαρμογες της θεωριας με υλικο από την 
εκθεση   
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ΠροσΩρινή Έκθεση [1-29 Οκτώβρη 2017 ] 
ΦωτοΓραφικού & Αρχειακού Υλικού  

Πάρκο Ελευθερίας-  πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ, Πάρκο 
Ελευθερίας – Κέντρο Τεχνών Δήμου Αθηναίων 
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Το ΕΑΤ-ΕΣΑ ( Ειδικό Ανακριτικό 
Τμήμα της Ελληνικής Στρατιωτικής 
Αστυνομίας) ήταν το κύριο σώμα 
ασφαλείας κατά τη διάρκεια 
της δικτατορίας 1967-1974 

Κτήριο- “Κέλυφος” Έκθεσης με 
ιδιαίτερο ιστορικό φορτίο –  
Έκθεση- Συλλογή- Αντικείμενα- 
Αρχεία-Έρευνα- Τεκμηρίωση- Ανοιχτή 
στο Κοινό/ ΔΩΡΕΑΝ  
Στόχος: Όλες οι  Κοινωνικές Ομάδες – 
Εκπαίδευση- Ψυχαγωγία-  
Ενδυνάμωση Δημοκρατικών Αξιών  



 
“ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ”  

ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ  

 Μουσειοπαιδαγωγική =>>    

• Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική  

με χώρο δράσης το Μουσείο  

• Επιστήμη υποστηρικτική της εκπαιδευτικής 
λειτουργίας του μουσείου   

για το κοινωνικό σύνολο  

Αμφίδρομη σχέση μουσείου <<=>> σχολείου  
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ – ΠΟΛΙΤΙΚΟ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΑΞΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΘΕΣΜΟΙ – ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  

 

 

ΜΟΥΣΕΙΟ 

Άτυπη- Διά Βίου 

Παιδεία 

 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

Τυπική- Επίσημη 
Εκπαίδευση  
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Μάθηση στο Μουσείο 

 
 

ΓΝΩΣΗ  

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ  

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ  

ΑΞΙΕΣ  

ΑΠΟΛΑΥΣΗ  

ΕΜΠΝΕΥΣΗ  

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ  

ΑΝΑΛΗΨΗ ΔΡΑΣΗΣ 

ΜΑΘΗΣΗ   
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Πηγή:Μάρλεν Μούλιου, IA190: Μουσειοπαιδαγωγική 

το μουσείο ως χώρος μάθησης και δημιουργικότητας  

 



 
«Κοινωνική Μάθηση» στο μουσείο 

 • Ευνοεί το μοίρασμα βιωμάτων και 
κοινωνικών συνδιαλλαγών μεταξύ των 
επισκεπτών, το διάλογο, την αποδοχή 
του διαφορετικού πολιτισμικού 
κεφαλαίου 

• Διαδραματίζει καίριο ρόλο στην 
επιδίωξη για αυτογνωσία   

• το μουσείο ως μονοπάτι κατανόησης 
του εαυτού 
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Βασικοί άξονες 

Α. ΣΧΟΛΕΙΟ: Θεσμικό Πλαίσιο 
  α) ΔΕΠΠΣ- ΑΠΣ Γνωστικών Αντικειμένων - Θεσμικό Πλαίσιο 

Σχολικών Δραστηριοτήτων- Εκπ/κών Επισκέψεων 
β) το σχεδιασμό και την υλοποίηση συνθετικών ερευνητικών 
εργασιών που αξιοποιούν τη  διασύνδεση με Μουσεία/ 
χώρους Πολιτισμού 
γ) το σχεδιασμό και την υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών 
δραστηριοτήτων εκτός ωρολογίου προγράμματος, 
δ) τη μετακίνηση μαθητών Αθμιας & Βθμιας Εκπ/σης εκτός 
σχολείου και την εντός του σχολικού χώρου.  πρόσκληση 
ειδικών  
ε) Σύγχρονες Θεωρίες Μάθησης και σύνδεση με τη 
Διδακτική του Μουσείου 
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Β. ΜΟΥΣΕΙΟ / Χώρος Πολιτισμού:  

 α) Θεωρητικό πλαίσιο, Πολιτισμικές Θεωρίες, 
Διεπιστημονικές συναντήσεις στο χώρο του 
μουσείου  

β) Θεσμικό, νομοθετικό πλαίσιο, κανονισμοί, 
τοποθεσία, χώροι, συνεργασία με ειδικούς/ 
εργαζόμενους στο μουσείο ή όχι, παρεχόμενα 
μέσα, (π.χ. μουσειοσκευές, εγχειρίδιο για το 
δάσκαλο ή το μαθητή, ενημερωμένη ιστοσελίδα, 
ψηφιακά παιχνίδια, εικονική περιήγηση, χρηστικές 
πληροφορίες, κ.ά.) 
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Γ. Σχεδιασμος -Υλοποίηση- Αποτίμηση 

Εκπ/κής Επίσκεψης- Προγράμματος 

 
Σκεπτικο & Στοχοθεσία Προγράμματος, 

Παιδαγωγική Ομάδα, Χώρος, Χρόνος, 
Κοινωνική Διάσταση, Διδακτική 
Μεθοδολογία- Σχεδιασμός Σεναρίου 

Υλοποίηση 

Κριτική Αποτίμηση- Ανατροφοδότηση 

Μεταγνωστικές Διαδικασίες.  
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Παιδαγωγικές Προσεγγίσεις 
Θεωρίες Γνώσης 

Η  Γνώση υπάρχει ερήμην του  υποκειμένου της  μάθησης 
Η Γνώση οικοδομείται από τα άτομα ή τις  ομάδες 

Θεωρίες Μάθησης 
Προθετική- Παθητική Μάθηση(αυξάνεται βαθμιαία)Ενεργητική- Συμμετοχική 

Μάθηση(αναδιοργανώνει το νοητικό οικοδόμημα)  (Hein,2012:478-479) 

ΔΙΔΑΚΤΙΣΜΟΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΟΙΚΟΔΟΜΗΤΙΣΜΟΣ 
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Νοημοσύνη 

Κιναισθητική 

Παραστατική/ 

Χώρου 

Λογική/ 

Μαθηματική 

Λεκτική/Γλωσσική Ενδοπροσωπική 

Διαπροσωπική/ 

Συνεργατική 

Μουσική/Ρυθμική 

 
 

Θεωρία  Πολλαπλής Νοημοσύνης (Gardner, 1983) 
ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας των παιδιών  

δυνατότητες/δρατηριότητες καλλιέργειας όλων των πτυχών της 
ανθρώπινης νοημοσύνης 

 



Δυναμικό εργαλείο εκπαίδευσης  

μέσω δυνατότητας πολλαπλών αναγνώσεων αντι «κειμένων» 
υλικού και άυλου πολιτισμού   

Κατανόηση ιστορικότητας, ταυτότητας και ετερότητας 

Εκεί υπάρχουν οι υλικές αποδείξεις-   

τεκμήρια κάθε επιστήμης  

γι΄ αυτό προσφέρονται για 

•  Διαθεματική- Διεπιστημονική 

• Βιωματική- Ανακαλυπτική 

• Ερευνητική Μάθηση 

• Οπτικό & Κριτικό Εναλφαβητισμό 

• Κοινωνική Μάθηση  

 

 

ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ; 
 
 



Βασικές Αρχές Σχεδιασμού  
Εκπαιδευτικής Μουσειακής Δράσης 

Ανάγκες  

Μαθητών 

 

Σύνδεση με 
το  

Αναλυτικό 
Πρόγραμμα 

Εγκυκλίους 
ΥΠΠΕΘ 

Δυνατότητες  

Χώρου  

Επίσκεψης 
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ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ &  
ΔΡΑΣΕΙΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ 

«Νέα 
Μουσειολογία»: 

Έμφαση στην 
επικοινωνιακή 
πολιτική & τον 
εκπαιδευτικό 

προσανατολισμό  
του Μουσείου. 

(Vergo, 1989:3) 

Δύο τάσεις:  

Α)Παραδοσι
ακές 

 Αντιλήψεις 
για το ρόλο 

του 
Μουσείου  

Β) Έμφαση 
στην 

Ερμηνευτική 
Προσέγγιση 

των 
Αντικειμένων. 

 

Ξεναγήσεις 

Εκπαιδευτικά 
Προγράμματα, 

Δανειστικό Υλικό  

Μουσειοσκευές 

Φυλλάδια 

Εκπαιδευτικοί 
Φάκελοι 

 Υλικό στο Διαδίκτυο 

Ψηφιακές Εφαρμογές 

Εικονικές Περιηγήσεις  

Σεμινάρια για 
Εκπαιδευτικούς 
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Βασικές Αρχές Ερμηνευτικής 
Προσέγγισης του Υλικού  Πολιτισμού 

1. Τα αντικείμενα  
έχουν ιστορικότητα, 
δηλαδή αποτελούν 
προϊόντα ιστορικών 

διαδικασιών, 
εμπεριέχουν 

νοήματα, 
συμπυκνώνουν 

πληροφορίες για τις 
κοινωνίες που τα 
δημιούργησαν. 

2. Τα υλικά τεκμήρια  του 
παρελθόντος είχαν 

κατασκευαστεί για να 
επιτελέσουν μια συγκεκριμένη 

λειτουργία , δίνουν πολλές 
πληροφορίες για το παρελθόν, είναι 
σπαράγματα, που αντανακλούν 

την εποχή τους μέσω ειδικών 
κατόπτρων, δηλαδή,  τις  οπτικές 

γωνίες / ερμηνευτικές προσεγγίσεις-
τεχνικές  που επιλέγουμε κάθε φορά 
για να προσεγγίσουμε την αλήθεια 
τους και να μετατρέψουμε τις 

σκόρπιες πληροφορίες σε 
γνώσεις. 
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Βασικές Αρχές Ερμηνευτικής Προσέγγισης 
του Υλικού  Πολιτισμού (2) 

3. Ο παιδευτικός 
ρόλος του 
Μουσείου 

άπτεται της  
δυνατότητας για 

πολλαπλές 
αναγνώσεις των 

υλικών 
τεκμηρίων. 

 

4. Τα 
αντικείμενα 

δε μιλάνε από 
μόνα τους. 
Πρέπει να 

τους 
υποβάλλουμε 

τις 
κατάλληλες 
ερωτήσεις.  

5. Η προσπάθεια 
αποκωδικοποίησης 
ενός έργου τέχνης 

χρειάζεται 
ιδιαίτερες 

ερμηνευτικές 
τεχνικές και γνώση 

του ιστορικού 
πλαισίου.  
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Βασικές Αρχές Ερμηνευτικής Προσέγγισης 
του Υλικού  Πολιτισμού (3) 

6. Ο τρόπος 
έκθεσης των 
αντικειμένων 

δεν είναι 
ουδέτερος.  

7. Σημασία έχει να 
ξεκαθαρίσουμε 
τους  δικούς μας  

στόχους , 
ανεξαρτήτως 

μουσειολογικης 
αντίληψης του 

μουσείου. 

8.  
Χρησιμοποιού

με το 
Μουσείο  ως 

θεματικό 
λεξικό. 
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Πρόταση  

Ερμηνευτικής Προσέγγισης  
Εκθέματος   

Αντι-κειμένου 
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Αντικείμενο 

Σημασία 

Χρήση 

Υλικά 

Συσχετισμοί 
Προεκτάσεις 

 
Μορφή 

 

Παραγωγή 
Πως 
Πότε 
Γιατί 
Που  
Από ποιόν 

Για το δημιουργό/ 
παραγωγή 
Για τον ιδιοκτήτη/χρήση 
Σε Εθνικό 
/κοινοτικο/διαπολιτισμικό   
επίπεδο 
Για μένα Σήμερα 
 Για ποιόν 

Από ποιόν 
Ιδιωτικό 
Δημόσιο 
Γιατί 
Πότε 
Διαφορές σήμερα 

 

 

Από τι  
Γιατί 
Από πού 
Φυσικό  
Χειροποίτο  
Βιομηχανικό 
 

Κοινό ιδιαιτερότητες/ 
ηλικία/ανάγκες/ 
Α.Π. /Διδακτικοί Στόχοι 
Διαχρονική 
Διαπολιτισμική Θεώρηση 

 

 

Σχέδιο 
Σχήμα 
Υλικά 
Διακόσμηση 
Λειτουργία 
Κόστος 

 

 

 

Αλλές πηγές 
Βιβλία,διαδίκτυο, 
φωτογραφίες, 
αντικείμενα,ταινίες, 
κόμικς,κ.α. 

Eilean Hooper-Greenhill,  

The Educational Role of the Museum,  

Routledge, 1999.  

 



Μελέτη «Πεδίου» 

Προεργασία 
 

Πριν την 

Επίσκεψη  
Κατά την 
Επίσκεψη 

Μετά την 
Επίσκεψη 
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Οδηγίες προς ναυτιλομένους 
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Θεματικές Ενότητες Έκθεσης  

1. Ο Ελληνοϊταλικός 
Πόλεμος 

2. Η Αθήνα στον 
Πόλεμο 

3. Οι Γερμανοί στην 
Αθήνα 

4. Καθημερινή Ζωή 

5. Η Πείνα 

6α. Η Αντίσταση 

6β. Δωσιλογισμός 

7. Η Γερμανική 
Αποχώρηση 

8. Η Απελευθέρωση 
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Προεργασία  

Πριν την Επίσκεψη  
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Οι εκπαιδευτικοί που θα επισκεφτούν  

την έκθεση με τους μαθητές τους, μπορούν  
προηγουμένως  να… 

  Πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα http://freeathens44.org/ 

 Μελετήσουν το ιστορικό, φωτογραφικό και αρχειακό 

υλικό που υπάρχει διαθέσιμο εκεί  

 Περιηγηθούν στην έκθεση  

 Λάβουν υπόψη τους το οπτικοακουστικό υλικό από το 

αρχείο της ΕΡΤ http://freeathens44.org/video-audio/ 

 Περιηγηθούν στο αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό από τα 

οποίο ελεύθερα μπορούν αξιοποιήσουν ιδέες και σενάρια 

για την προετοιμασία των μαθητών πριν την επίσκεψη 

στην έκθεση 
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Επίσκεψη στην Έκθεση  



 
Επίσκεψη στην έκθεση 

Πρόταση Α 
 • Εφόσον, έχουμε ενημερωθεί για τις θεματικές και το 

περιεχόμενο  της έκθεσης, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη 

διαδρομή μας κατά  χρονολογική σειρά. 

•  Σε κάθε θεματικό σταθμό, καλό είναι να εστιάζουμε αρχικά 

σε ένα τεκμήριο, ως σημείο αναφοράς και στη συνέχεια να 

συγκρίνουμε με τα παρακείμενα, να προσθέτουμε, να 

αποδομούμε, να συνθέτουμε τη γνωστική και 

συναισθηματική εικόνα που αποκομίζουμε με τους 

μαθητές μας,  ενώ παράλληλα να προκαλούμε  με 

ερωτήματα την αναγωγή της στο ευρύτερο ιστορικό 

συγκείμενο.  
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Επίσκεψη στην έκθεση 
Πρόταση Α 

Σε κάθε έναν από τους θεματικούς 

σταθμούς της έκθεσης, μπορούμε να 

ζητάμε από τους μαθητές να εντοπίζουν το 

τεκμήριο που τους εντυπωσιάζει 

περισσότερο και με αφορμή αυτό να 

συνεχίζουμε την  ερμηνευτική πορεία μέσα 

από ερωτήσεις παρατήρησης, σύγκρισης 

και αναγωγής στη «μεγάλη εικόνα».  
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Επίσκεψη στην έκθεση 
Πρόταση Α 

  Η προσέγγιση των φωτογραφιών /μπορεί να ξεκινάει σε συνδυασμό- 
αρχικά ή στη συνέχεια- (οπτικό ερέθισμα ή πληροφοριακό υλικό πρώτο;)  

 με τη λεζάντα με πληροφορικακό υλικό που συνοδεύει το τεκμήριο, από τα 
εξωτερικά χαρακτηριστικά, με περιγραφή από τους μαθητές η οποία θα 
προκληθεί από ερωτήματα των εκπαιδευτικών, και να προχωράει σε 
δεύτερο επίπεδο στην ερμηνεία της οπτικής, των συμβόλων, των 
επισημάνσεων, των σκοπών και σκοπιμοτήτων, της απήχησης που μπορεί να 
είχε στην εποχή της και σήμερα σε μας η συγκεκριμένη εικόνα.  

 Ακολούθως, γίνεται συσχέτιση με τα παρακείμενα τεκμήρια της ίδιας 
θεματικής ενότητας και αναγωγή στο ευρύτερο διδακτικό πλαίσιο που 
επιθυμεί ο εκπαιδευτικός 

 οι μαθητές συζητούν, κρατούν σημειώσεις, φωτογραφίζουν και 
προβληματίζονται.  
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Επίσκεψη στην έκθεση  

Πρόταση Β 
 Οι μαθητές μπορούν ήδη από το σχολείο, να έχουν: 

χωριστεί σε ομάδες με αφορμή τους θεματικούς 
σταθμούς της έκθεσης (π.χ. ελληνοϊταλικός πόλεμος, 
καθημερινή ζωή, πείνα, κλπ) 

  Αν έχουν καθοδηγηθεί από τον εκπαιδευτικό σε 
στοχευμένη διερεύνηση τόσο στο διαδίκτυο, όσο και σε 
ενδεδειγμένη  βιβλιογραφία, μπορούν να συντονίσουν 
εκείνοι εκ περιτροπής την επίσκεψη, αναλαμβάνοντας 
«τον πρώτο λόγο»- η αντίστοιχη ομάδα ανά θεματικό 
σταθμό- πάντα με την βοήθεια του εκπαιδευτικού που 
έχει το γενικό συντονισμό της διαδικασίας.   
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Επίσκεψη στην έκθεση  
Πρόταση Β 

• Αν επιθυμούμε  την επεξεργασία με τους μαθητές μας 

συγκεκριμένου ιστορικού θέματος (π.χ. η καθημερινή ζωή 

στην Κατοχή), μπορεί να αφιερώσουμε λιγότερο χρόνο 

στους άλλους θεματικούς σταθμούς, αλλά θεωρούμε ότι 

καλό είναι πριν και μετά να εντάσσουμε την προσέγγισή 

μας στο σύνολο της έκθεσης, ή στο ιστορικό πλαίσιο. 

• Επίσης, θα μπορούσαμε αρχικά να αφήσουμε τα παιδιά 

για    5-7΄ να περιεργαστούν μόνα τους το χώρο και τα 

τεκμήρια και στη συνέχεια να συναντηθούν στην αρχή 

της διαδρομής για να προχωρήσουμε από κοινού στην 

μελέτη, ανάλυση, ερμηνεία των  εκθεμάτων και αναγωγή 

στη συνολική ιστορική-πολιτισμική εικόνα.  
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Επίσκεψη στην έκθεση  
Πρόταση Β 

• Σημείωση: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να μείνουν 
περισσότερο ή λιγότερο σε θεματικές που αφορούν στη 
διδακτική τους προσέγγιση.  

• Συνιστάται ισορροπημένη αντιμετώπιση στην ενότητα της 
Αντίστασης και του Δωσιλογισμού.  
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Ιστορικοί  Χάρτες  
 Τέλος, η παρουσία στην Έκθεση ενός  χάρτη της 

Αθήνας /Αττικής με εποπτική απεικόνιση 
συμπυκνωμένης πληροφόρησης σχετικά  

 με τα κύρια κατοχικά μπλόκα,  

 τις κύριες αντιστασιακές ενέργειες και  

 τους τόπους μαρτυρίου,  

 αξίζει την προσοχή και το χρόνο μας  

 Παρατήρηση: Πού έγιναν τα περισσότερα μπλόκα, 
ποιες περιοχές χτυπήθηκαν περισσότερο από τους 
κατακτητές, ποια συμπεράσματα μπορεί κάποιος να 
αντλήσει από την εξαιρετική αυτή χαρτογράφηση 
της Κατοχής και της Αντίστασης  

   στην Αθήνα και τον Πειραία! 
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Ιστορικοί  Χάρτες  
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Και τώρα παίζουμε… 
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Δημιουργία Εκπαιδευτικού 
Παιχνιδιού  

«Αθήνα 1940-1944.  

Η πόλη και οι άνθρωποί της» 

Από την ομάδα εργασίας:  

 Ευαγγελία Κουνέλη,  Παναγιώτη Πυρπυρή, 
Ιωάννα Δεκατρή  

 

43 



Γιατί παιχνίδι…;  
• Είναι μια δραστηριότητα που κατευθύνεται από το 

παιδί και νοηματοδοτείται όχι τόσο από την κατάληξή 

της,  αλλά από την ίδια τη διαδικασία     
(Kostelnik, Soderman & Whiren, 1993) 

 

• εμπεριέχει τα ακόλουθα στοιχεία που αξιοποιούνται στη 

μαθησιακή διαδικασία: 
 
 ενεργό συμμετοχή 
 ελεύθερη επιλογή των παικτών 
 εσωτερικά κίνητρα 
 νόημα για τον κάθε παίκτη 
 ευχαρίστηση και ικανοποίηση 

       
 
              (Meckley, 2002) 

 

Κουνέλη Ευαγγελία, Δρ. Διδακτικής της Ιστορίας ΕΚΠΑ, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 



Η μάθηση προϋποθέτει  το παιχνίδι συνεπάγεται 

ενεργό συμμετοχή - χρήση στρατηγικών 
κοινωνική αλληλεπίδραση 

σύνδεση νέων πληροφοριών 
με προϋπάρχουσα γνώση 

αυτορύθμιση 
αναστοχασμό 

δραστηριότητες 
με νόημα 

διαβάθμιση 
απαιτήσεων 

κατανόηση 
εξάσκηση 
κίνητρα 

Κουνέλη Ευαγγελία, Δρ. Διδακτικής της Ιστορίας ΕΚΠΑ, Σχολική Σύμβουλος Δημοτικής Εκπαίδευσης Αττικής 



‘Edutainment’ 

  Παιχνίδια που έχουν  

εκπαιδευτικούς στόχους,  

 χωρίς όμως να παραγνωρίζεται 

 ο   ψυχαγωγικός χαρακτήρας τους….  
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Στόχοι  Παιχνιδιού  Έκθεσης  

εξοικείωση των μαθητών με τα εκθέματα 

 ενίσχυση της οπτικής τους αντίληψης/οπτικού 
γραμματισμού 

ανάπτυξη κριτικής σκέψης/κριτικού 
γραμματισμού  

νοηματοδότηση της συγκεκριμένης εμπειρίας ,  
δηλ. της επίσκεψής τους στο συγκεκριμένο 
εκθεσιακό χώρο, από τους μαθητές   

 
 

 



Στόχοι Παιχνιδιού Έκθεσης  
ανάπτυξη και καλλιέργεια δεξιοτήτων από 

όλες τις μορφές νοημοσύνης για την 
προσωπική οικοδόμηση της 
μάθησης/γνώσης μαθητών  

ενίσχυση τόσο της της αυτόνομης δράσης, 
όσο της ενταγμένης σε μια ομάδα 

ανασύνθεση -εποπτεία Έκθεσης  

παρώθηση ανάπτυξης πρωτοβουλιών μετά 
την επίσκεψη για δημιουργικές 
προεκτάσεις/διασυνδέσεις/δράσεις  
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Φιλοσοφία-Κανόνες Παιχνιδιού  

 Επιδαπέδιο, κινειται ανάμεσα σε «Φιδάκι»,  
«Μονόπολη», «Trivial»και  «κυνήγι 
θησαυρού»… 

 50 αριθμοί 

6 χρώματα  για 6  θεματικές κατηγορίες που 
αντιστοιχίζονται με τις θεματικές ενότητες της 
Έκθεσης.  

Παίζεται σε ομάδες, από 2-5 (5*5=25)  
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Υλικά 
 • Τάπητας παιχνιδιού 

• Ζάρι για επιδαπέδιο παιχνίδι 

• Κουτιά με κάρτες ερωτήσεων 

• Κουτιά με κάρτες φωτογραφιών της 
έκθεσης 
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Οδηγίες παιχνιδιού 1 

 • Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 4-5 ατόμων (ανάλογα με 
τον συνολικό αριθμό).  

• Κάθε ομάδα επιλέγει τον μαθητή που θα παίξει (ή 
διαδέχονται ο ένας τον άλλο, όπως σε μια σκυταλοδρομία) . 

• Οι μαθητές ρίχνουν το ζάρι για να δουν ποια ομάδα παίζει 
πρώτη, δεύτερη κ.λπ. 

• Ο μαθητής – παίχτης της ομάδας ρίχνει το ζάρι και 
προχωράει τόσα βήματα πάνω στον τάπητα όσο και ο 
αριθμός που έφερε. 

• Στο σημείο που θα σταθεί υπάρχει ένα χρώμα . Τραβάει μια 
κάρτα ίδιου χρώματος και διαβάζει μια ερώτηση. Η ερώτηση 
αντιστοιχεί σε μια (ή περισσότερες) φωτογραφία της  
έκθεσης, την οποία πρέπει να αναγνωρίσει μέσα από το 
κουτί με τις κάρτες. 
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Οδηγίες παιχνιδιού 2 
• Αν απαντήσει σωστά στην ερώτηση (με τη βοήθεια 

των παιδιών της ομάδας του), παίρνει τη 
φωτογραφία για την ομάδα του και έχει δικαίωμα 
να παίξει, όταν ξαναέρθει η σειρά του.  

• Αν δεν απαντήσει σωστά, χάνει τη σειρά του να 
παίξει για τον επόμενο γύρο. 

• Με αυτόν τον τρόπο συνεχίζουν να παίζουν οι 
ομάδες η μία μετά την άλλη. 

• Κερδίζει η ομάδα που θα φτάσει πρώτη στο τέρμα 
του τάπητα. 
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Τέλος Παιχνιδιού –  
Δημιουργικές Προεκτάσεις  

•   Κάθε ομάδα, μπορεί με τις φωτογραφίες 
που συνέλεξε κατά την πορεία της μέσα στο 
παιχνίδι, να συνθέσει μια δική της ιστορία… 

• Αυτές οι ιστορίες θα μπορούσαν να  αποτελέσουν 
ένα σώμα κειμένων , ως δημιουργικό απόσταγμα 
αυτής της προσπάθειας… 

• Το παιχνίδι μπορεί να λειτουργήσει ως 
μουσειοσκευή και να  ταξιδέψει την ατμόσφαιρα 
της Έκθεσης παντού,  για πολύ καιρό και σε 
διαφορετικές περιστάσεις.  
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Κι επειδή είμαστε 
όλοι επιμελητές 
των συλλογών  
της ζωής μας … 
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 Μετά  την Επίσκεψη  

 



Μετά την Επίσκεψη 
 Η εκπαιδευτική εμπειρία στην  Έκθεση (μελέτη έκθεσης 

αρχειακού και φωτογραφικού υλικού  και η βιωματική 
δραστηριότητα  με το εκπαιδευτικό παιχνίδι) ενδείκνυται να 
ολοκληρωθεί με: 

  ανασύνθεση της επίσκεψης στην τάξη, συζήτηση και 
προβληματισμό για θέματα που προέκυψαν και 

  ενθάρρυνση της δημιουργικής έκφρασης των μαθητών για 
όσα είδαν, άκουσαν, ένιωσαν μέσα από δραστηριότητες που 
ενεργοποιούν διαφορετικά είδη νοημοσύνης και δίνουν την 
ευκαιρία στα παιδιά να εκφραστούν μέσα από εικαστικές, 
γλωσσικές, ψηφιακές, μουσικές κλπ δραστηριότητες.  

 πολλές  σχετικές ιδέες προτείνονται και στα εκπαιδευτικά 
σενάρια που υπάρχουν στην ιστοσελίδα: 

http://freeathens44.org 
 

 

http://freeathens44.org/


Ιστορικές  Διαδρομές   
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• Συσχέτιση τοπόσημων στο κέντρο της Αθήνας  

 Τότε και τώρα (π.χ. Κοραή-Κομαντατούρα, 
Οδός Μέρλιν, Μπλοκ 15 Χαϊδάρι, κ.ά. ) 

• Λήψεις- Φωτογραφίες  

• Συνεντεύξεις των παιδιών 

 Με αφορμή αυτές και τις σκέψεις των 
παιδιών μπορεί να υλοποιηθεί… από ένα 

• σχέδιο εργασίας έως και  

• η σχολική γιορτή….αλλιώς…. 



 
www.freeathens44.org 

 

http://www.freeathens44.org/
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Πρακτικές  Εφαρμογές 
«Η Αθήνα Ελεύθερη…»  



Μεταφορά/Διανομή Τροφίμων  
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  1  
Καθημερινή ζωή –Πείνα-Συσσίτια  

 
ΓΛΩΣΣΑ  

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ 

ΜΑΘΗΜΑ
ΤΙΚΑ 

ΧΗΜΕΙΑ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΠΟΛΙΤΙΚΗ  & 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  

ΑΓΩΓΗ 

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 

ΑΓΩΓΗ 
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ  2  

Καθημερινή ζωή –Κατοχική Οικονομία  
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Οικονομία  

Γλώσσα 

Λογοτεχνία   

Κοινωνιολογία  Ιστορία  

Οικιακή 
Οικονομία  

Αγωγή 
Υγείας  

Διατροφή  
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ  

ΜΑΘΗΝΑΤΙΚΑ  

ΙΣΤΟΡΙΑ 
ΤΕΧΝΗΣ  

ΙΣΤΟΡΙΑ  

ΓΛΩΣΣΑ 
ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ  

ΕΙΚΑΣΤΙΚΑ  

Παράδειγμα 3  



Σύγκριση τεκμηρίων  

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

Διαφημιστική καταχώρηση στο περιοδικό «Το Ραδιόφωνον» του 

bar restaurant Kazino Femina. Στο καζίνο Femina σύχναζαν πολλοί 

Έλληνες πράκτορες των Γερμανών και γνωστοί 

μεγαλομαυραγορίτες της εποχής, Γενικά Αρχεία του Κράτους – 

Κεντρική Υπηρεσία 

http://freeathens44.org/portfolio-posts/%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%81/
http://freeathens44.org/portfolio-posts/%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%81/
http://freeathens44.org/portfolio-posts/%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%81/
http://freeathens44.org/portfolio-posts/%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%81/
http://freeathens44.org/portfolio-posts/%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%81/
http://freeathens44.org/portfolio-posts/%ce%ac%ce%b4%ce%b5%ce%b9%ce%b1-%ce%bc%ce%b5%cf%84%ce%b1%cf%86%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82-%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%86%ce%af%ce%bc%cf%89%ce%bd-%ce%b1%cf%80%cf%8c-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%cf%80%ce%b1%cf%81/
http://freeathens44.org/%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82/
http://freeathens44.org/%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82/
http://freeathens44.org/%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82/
http://freeathens44.org/%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82/
http://freeathens44.org/%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82/
http://freeathens44.org/%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82/
http://freeathens44.org/%cf%84%ce%b1-%cf%83%cf%84%ce%ad%ce%ba%ce%b9%ce%b1-%cf%84%ce%b7%cf%82-%ce%bc%ce%b1%cf%8d%cf%81%ce%b7%cf%82-%ce%b1%ce%b3%ce%bf%cf%81%ce%ac%cf%82/
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Μελέτη Φωτογραφίας  

66 



Ένταξη σε ευρύτερες 
 θεματικές ενότητες  

• Διασύνδεση με διαφορετικές 
οπτικές, πολυπρισματικότητα, 
διαθεματικότητα, ένταξη στο 
ιστορικό πλαίσιο =>  

• Αναγωγή στη «μεγάλη εικόνα» 

• Αξιοποίηση «σεναρίων» ιστοσελίδας 
freeathens44.org  =  «ανοιχτό υλικό» 
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Τι είδους υλικό χρησιμοποιήθηκε στα   
εκπαιδευτικά σενάρια ;  

Υλικό από:  

 πρωτογενείς και δευτερογενείς ιστορικές πηγές  
• Έγγραφα, αφίσες, φωτογραφίες, εφημερίδες, φίλμ εποχής, 

μαρτυρίες, απομνημονεύματα, βιογραφίες, λογοτεχνικές 
κατασκευές, έργα τέχνης, ιστοριογραφικές προσεγγίσεις, 
ντοκυμαντέρ… 

Δημόσια ιστορία 
•  Βlogs, ιστοσελίδες, ηλεκτρονικά αρχεία, κινηματογραφικές 

αναπαραστάσεις, μνημεία, μουσειακές εκθέσεις, ονοματοδοσίες  
οδών, κλπ  

Σχολικά εγχειρίδια 
  Πολυτροπικό υλικό και πολυπρισματικές 

προσεγγίσεις… 
  Βαρύτητα, εγκυρότητα, αξιοπιστία πηγής 
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Η Πείνα στην Κατοχή 
Εργαστήριο 

 
Π. Πυρπυρής 

Σχολικός Σύμβουλος 
 
 

 

«Μάτια γεμάτα απορία, που 
δεν καταλαβαίνουν. Τι να 
καταλάβουν; Πως στέρεψε η γη; 
Πως στέρεψε η αγάπη; Και είναι 
πάρα πολλά». 

 

Ι. Τσάτσου (1966). Φύλλα 
Κατοχής, Εστία, Αθήνα, σ. 27 
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Άπό το εκπαιδευτικό σενάριο  

της Ευαγγελίας Κουνέλη  

«Η Ελλάδα αντιστέκεται στο φασισμό»  



Άπό το εκπαιδευτικό σενάριο  

της Ευαγγελίας Κουνέλη  

«Η Ελλάδα αντιστέκεται στο φασισμό»  



Χρονογραμμή  
σε 3 κύκλους 

(Κόσμος, Ευρώπη, Ελλάδα)  
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Σύνδεση με τα Διδακτικά Σενάρια 

•  Η Καθημερινή Ζωή στην Κατοχή και 
την Αντίσταση  

• Τα Παιδιά στον Πόλεμο, την Κατοχή 
και την Αντίσταση  

• Χρονογραμμή (timetoast) 

• Ψηφιακή Αποτύπωση των Εκπ/κών 
Σεναρίων σε  Ψηφιακούς Πίνακες 
(Linoit )   

      της Ιωάννας Δεκατρή  



 
Εκπαιδευτικό Σενάριο 

«Η  Καθημερινή Ζωή στην Κατοχή..»  
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ΣΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
ΖΩΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ 

 
 

  ΟΜΑΔΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:  
  ΚΟΙΝΟ Φ.Ε. [ΕΙΣΑΓΩΓΗ] 
I.  ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ 
II.  ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ  
III. ΙΣΤΟΡΙΚΟΙ 
IV.  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ 
V. ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ/ΕΙΚΑΣΤΙΚΟΙ 
       
 
       Εκπ/κό Σενάριο της Ι. Δεκατρή  



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

•Αυτοκίνητα  έτοιμα για υπεραστική συγκοινωνία (Ψηφίδες ΚΕΓ) 
 Παράσχος Κ.,  Η Κατοχή. Φωτογραφικά τεκμήρια 1941-1944, Ερμής, Αθήνα 1979, σ.118. 
 

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

 



Ψηφιοποίημένο Αρχείο  
Εθνικού Θεάτρου  



Θεατρικά Προγράμματα  
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ΠΟΛΕΜΟΣ-ΚΑΤΟΧΗ-ΕΠΙΒΙΩΣΗ-
ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ 

  ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1.  ΕΠΙ ΠΟΔΟΣ ΠΟΛΕΜΟΥ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ 

2. ΟΙ ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΝΙΚΗΣ: 
ΑΣΤΙΚΗ ΑΥΤΑΡΚΕΙΑ ΣΕ ΚΑΙΡΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ 

ΚΡΙΣΗΣ. «Καλλιεργήσατε πάντα πόδα διαθεσίμου 
εδάφους». 

3. «Όλοι οι άνθρωποι των μνημείων…».  

Αποστολή: «ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ»  

 

Εκπ/κό Σενάριο των Β. Σακκά & Ι. Δεκατρή  

 



Προετοιμασία στα σχολεία  
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Οικογενειακή Αεράμυνα  
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Πόλεμος –Προπαγάνδα  

 Αφορμή για μαθητική… 

• Καλλιτεχνική έκφραση 

• Δημιουργική γραφή  

• Θεατρικό Έργο  

• Ψηφιακή επεξεργασία 
κι έκφραση 

• Εφημερίδα της Εποχής.. 
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Κήποι της Επιβίωσης ή της Νίκης; 
«Καλλιεργήσατε πάντα πόδα διαθεσίμου 

εδάφους….» 
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Τα κρυμμένα και τα κλεμμένα…. 



 
 Η ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΑ 

ΒΟΥΝΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΙΣ  
 
 
 



Σαμποτάζ … 



 

Αναγνωστικά της ΠΕΕΑ:   «Τα Αετόπουλα»  Γ΄- Δ΄τάξης & 

 «Ελεύθερη Ελλάδα» Ε΄και Στ΄τάξης  
 

http://62.103.28.111/neolaia/rec.asp?id=72413

&nofoto=0  

Η ελληνική νεολαία στις συλλογές του ΑΣΚΙ.  

http://62.103.28.111/neolaia/rec.asp?id=72413&nofoto=0
http://62.103.28.111/neolaia/rec.asp?id=72413&nofoto=0


Ο Γαρίδας Καπετάνιος ΕΛΑΣίτης, η 
κούκλα του Νίκου Ακίλογλου 



Ακόμη και το παιχνίδι λαμβάνει 
αντιστασιακό χαρακτήρα  

 



Στο τέλος της Κατοχής για την Αθήνα    
12 Οκτωβρίου 1944  
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Ευχαριστώ πολύ!!! 
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