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«Τόποι-Μνημεία-Μ0σζεία για ηον Β' Παγκόζμιο Πόλεμο. Το 

παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης» 

Εθνική Ανηίζηαζη 

Ιζηορικά κείμενα 

Α. Καηοτή και Ανηίζηαζη, 1941-1944 
 
«Η Αληίζηαζε δελ πεξηνξηδόηαλ ζηελ νξγάλσζε έλνπινπ αγώλα. 

Αλεθηίκεηε ήηαλ, ι.ρ., ε ζεκαζία ηεο καθξόρξνλεο έθδνζεο ελόο 
νπνηνπδήπνηε παξάλνκνπ θύιινπ, πνπ ζηξεθόηαλ ελάληηα ζηνλ εμσηεξηθό 
ερζξό. Γελ ήηαλ ηπραίν όηη νη ηππνγξάθνη, νη ζπληάθηεο θαη νη δηαλνκείο ηνπ 
παξάλνκνπ Τύπνπ πιήξσλαλ κε ηελ ειεπζεξία ή θαη ηε δσή ηνπο, όπνηε 
έπεθηαλ ζηα ρέξηα ησλ Αξρώλ θαηνρήο.  

Τα "παξάλνκα" έληππα, πεξηνδηθά ή κε, πξνζέθεξαλ κεγάιεο ππεξεζίεο 
ζηελ εζληθή ππόζεζε ηνλώλνληαο ην εζηθό ησλ "ζθιαβσκέλσλ ληθεηώλ" θαη 
απνηξέπνληαο ηπρόλ ακθηηαιαληεπόκελνπο από ην λα παξαζπξζνύλ από ηε 
δνζίινγε πξνπαγάλδα. Παξόηξπλαλ ηνλ θόζκν λα δηαδειώζεη κε ηνλ έλα ή 
άιιν ηξόπν ηα αηζζήκαηά ηνπ κε ζπγθεθξηκέλεο αθνξκέο θαη ζε επεηείνπο 
όπσο ηελ 25ε Μαξηίνπ θαη ηελ 28ε Οθησβξίνπ. Ταπηόρξνλα ελεκέξσλαλ ηελ 
πιεηνςεθία ηνπ ιανύ πνπ δελ είρε πξόζβαζε ζε ειεύζεξεο εηδήζεηο, ιόγσ ηεο 
γεξκαλντηαιηθήο ινγνθξηζίαο ηνπ "λόκηκνπ" Τύπνπ θαη ησλ ξαδηνθσληθώλ 
ζηαζκώλ ηεο ρώξαο». 

 
Φιάηζεξ, Χάγθελ, «Καηνρή θαη Αληίζηαζε, 1941-1944» ζην Ιζηνξία ηνπ 
Διιεληθνύ Έζλνπο, η. ΙΣΤ΄, Δθδνηηθή Αζελώλ, Αζήλα 2000, ζ.26. 
Αλάθηεζε από εδώ:  http://www.greek-
language.gr/Resources/literature/education/greek_history/index.html#prett
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Β. Ανηίζηαζη ενηός ηων ηειτών 

 
«Τν πξσηλό ηεο 9εο Απξηιίνπ 1941 ε Θεζζαινλίθε είρε ην ζιηβεξό 

πξνλόκην λα ππνδερζεί πξώηε από ηηο κεγάιεο ειιεληθέο πόιεηο ηα γεξκαληθά 
ζηξαηεύκαηα, ηξεηο κόιηο κέξεο κεηά ηελ εθδήισζε ηεο ρηηιεξηθήο επίζεζεο 
θαηά ηεο ρώξαο. Η πξσηεύνπζα ηεο Μαθεδνλίαο δηεθδηθεί, όκσο θαη ηελ 
πξσηνθαζεδξία ζηελ εθδήισζε ηνπ πλεύκαηνο νξγαλσκέλεο αληίζηαζεο 
ελαληίνλ ηεο ηξηπιήο θαζηζηηθήο θαηνρήο. Οη πξώηεο πξάμεηο πνπ ζηξέθνληαλ 
θαηά ηνπ θαζεζηώηνο πνπ επέβαιαλ ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα κε ηελ είζνδό 
ηνπο ζηε Θεζζαινλίθε ήηαλ, θπζηθά, κεκνλσκέλα θαη απζόξκεηα 
πεξηζηαηηθά πνπ απιώο επηβεβαίσλαλ ηε γεληθεπκέλε ιατθή αληίζεζε. 
Παξαθνινπζώληαο ηηο αλαθνηλώζεηο ησλ αξρώλ θαηνρήο ή ησλ ειιεληθώλ 
δηνηθεηηθώλ αξρώλ (Γεληθή Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο (ζην εμήο Γ.Γ.Μ.) θαη 
Αζηπλνκηθή Γηεύζπλζε Θεζζαινλίθεο) θαη ηελ εηδεζενγξαθία ησλ ηνπηθώλ 
εθεκεξίδσλ Νέα Εσρώπη θαη Απογεσμαηινή, από ην Μάην ηνπ 1941 
εληνπίδνληαη πξάμεηο όπσο ε απνθπγή ζηξαηησηηθνύ ραηξεηηζκνύ από 
έλζηνινπο έιιελεο αμησκαηηθνύο θαη νπιίηεο πξνο γεξκαλνύο ζπλαδέιθνπο 
ηνπο, αιιά θαη νξηζκέλα επεηζόδηα από «αζρεκνλνύληαο παίδαο» εηο βάξνο 
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ηηαιώλ, κάιινλ, ζηξαηησηηθώλ ζηελ παξαιηαθή ιεσθόξν, πνπ θαίλεηαη λα 
είραλ άκεζε ζρέζε κε ηελ «θαηάζρεζηλ πιαθώλ γξακκνθώλνπ ζαηπξηδνπζώλ 
ηνπο αξρεγνύο θηιηθώλ θξαηώλ», πνπ δηαηάρζεθε ηηο ακέζσο επόκελεο 
εκέξεο.  

Πην ελνριεηηθέο γηα ην θαηνρηθό θαζεζηώο απνδείρζεθαλ νη ρεηξνλνκίεο 
αιιειεγγύεο (πξνζθνξά ηξνθίκσλ, ηζηγάξσλ θαη εθδειώζεηο ζπκπάζεηαο) 
πξνο ηνπο αηρκάισηνπο ζηξαηηώηεο ηνπ ζπκκαρηθνύ εθζηξαηεπηηθνύ ζώκαηνο, 
θαζώο θαη ε πξνζθνξά αζύινπ ζε πνιινύο από απηνύο πνπ δηέθεπγαλ ηε 
ζύιιεςε. Αθόκε θαη νη απιέο «εθδειώζεηο θηινθξνλήζεσο έλαληη 
αηρκαιώησλ πάζεο εζληθόηεηνο» είραλ απαγνξεπηεί, ελώ ν Γηώξγνο 
Πνιπρξνλάθεο, ν πξώηνο Έιιελαο πνπ εθηειέζηεθε ζηε Θεζζαινλίθε (19 
Απγ. 1941), είρε θαηαδηθαζηεί από ην γεξκαληθό ζηξαηνδηθείν ζε ζάλαην γηα 
απόθξπςε «άγγισλ αηρκαιώησλ». Παξά ηηο ζπιιήςεηο θαη ηηο απζηεξέο 
θαηαδίθεο, δεκηνπξγήζεθαλ αξθεηά δίθηπα απόθξπςεο θαη δηαθπγήο 
αηρκαιώησλ πνπ παξνπζίαζαλ ζεκαληηθή δξαζηεξηόηεηα. Έλα από ηα πην 
νξγαλσκέλα θαη αμηόινγα δίθηπα, πνπ εθνδίαδε κάιηζηα ηνπο απνθνκκέλνπο 
άλδξεο ηνπ βξεηαληθνύ ζώκαηνο κε πιαζηέο ειιεληθέο ηαπηόηεηεο, είρε 
επηθεθαιήο δπν αμησκαηηθνύο ηεο Χσξνθπιαθήο, ηνλ αλζππνκνίξαξρν 
Δπζηάζην Βακβέηζν θαη ηνλ ελσκνηάξρε Κσλζηαληίλν Κπξηαθόπνπιν, όκσο 
εμαξζξώζεθε θαηόπηλ πξνδνζίαο ηνλ Αύγνπζην ηνπ 1941. Οη δύν αμησκαηηθνί 
ηνπ Τκήκαηνο ηεο Δηδηθήο Αζθάιεηαο εθηειέζηεθαλ ηνλ Οθηώβξην ηνπ 1941 
ζην Δπηαπύξγην. 

Η ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ θπγαδεύζεσλ πξνο ηε Μέζε Αλαηνιή 
επέηξεςε θαη ζε πνιινύο Θεζζαινληθείο, θπξίσο αμησκαηηθνύο ηνπ ζηξαηνύ 
θαη ηεο ρσξνθπιαθήο, λα θαηαθέξνπλ λα δηαθύγνπλ από ηελ θαηερόκελε 
Διιάδα αθνινπζώληαο ην ίδην αθξηβώο δξνκνιόγην αςεθώληαο ηα κέηξα ησλ 
αξρώλ θαη ηηο δπζθνιίεο πνπ έθξπβε ην εγρείξεκα. Η βνπιγαξηθή παξνπζία 
ζηε Αλαηνιηθή Μαθεδνλία θαη ηε Γπηηθή Θξάθε απαγόξεπε θάζε ζθέςε 
ρεξζαίαο δηαθπγήο πξνο ηελ Τνπξθία, αθήλνληαο σο κνλαδηθή δηέμνδν ηε 
ζαιάζζηα δηαδξνκή, κε ζπλεζηζκέλν ηόπν αλαρώξεζεο θάπνην απόκεξν όξκν 
ηεο Σηζσλίαο ή ηνπ Αγίνπ Όξνπο θαη θαηάιεμε ηα κηθξαζηαηηθά παξάιηα. Η 
πύθλσζε ησλ δξνκνινγίσλ θπγάδεπζεο πξνο ηελ Τνπξθία επέηξεςε θαη ηελ 
απνθαηάζηαζε επηθνηλσλίαο κε ην Σπκκαρηθό Σηξαηεγείν θαη ηελ απνζηνιή 
ζηελ θαηερόκελε Διιάδα -κέζσ ηεο ίδηαο νδνύ- κελπκάησλ, αζπξκάησλ θαη 
«ζπλδέζκσλ»/πξαθηόξσλ». 

 
Γνύλαξεο, Βαζίιεο θαη Παπαπνιπβίνπ, Πέηξνο (επηκ.) (2001) Ο θόρος ηοσ 
αίμαηος ζηην καηοτική Θεζζαλονίκη. Ξένη κσριαρτία - Ανηίζηαζη και 
επιβίωζη. Θεζζαινλίθε: Παξαηεξεηήο, ζζ. 41-42. 

Γ. Η Ελλάδα ζηη δεκαεηία 1940-1950 

«Καλέλα κέηξν από όζα πήξαλ νη θπβεξλήζεηο θαηνρήο δελ ππήξμε ηόζν 
απνθξνπζηηθό γηα ηνπο πεξηζζόηεξνπο Έιιελεο όζν ε ίδξπζε ησλ εηδηθώλ 
"Ταγκάησλ Αζθαιείαο" πνπ αξηζκνύζαλ αξθεηέο ρηιηάδεο άλδξεο νη νπνίνη, 
κνινλόηη εζεινληέο θαη ππό ηε δηνίθεζε ειιήλσλ αμησκαηηθώλ, είραλ 
εμνπιηζηεί θαη ηεινύζαλ ππό ηελ επηηήξεζε ησλ Γεξκαλώλ. Τα ηάγκαηα απηά, 
κεηά ην 1943, πύθλσζαλ ηηο ηάμεηο ησλ μέλσλ ζηξαηησηηθώλ δπλάκεσλ. Ο 
απξνθάιππηνο ζθνπόο ησλ Ταγκάησλ Αζθαιείαο ήηαλ λα παηάμνπλ θάζε 
αξηζηεξή αληηζηαζηαθή δξαζηεξηόηεηα ε νπνία γηα ηηο αξρέο θαηνρήο ήηαλ 
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ζπλώλπκε κε ηνλ ζιαβνθνκκνπληζκό θαη, ζπλεπώο, αληεζληθή. Έδξαζαλ 
θπξίσο ζηα κεγάια αζηηθά θέληξα θαη ζηελ Πεινπόλλεζν, όπνπ ηνπο ελίζρπε 
ν παξαδνζηαθά ζπληεξεηηθόο θαη θηινκνλαξρηθόο πιεζπζκόο, πνπ θνβόηαλ 
ηνπο αληάξηεο ηνπ ΔΑΜ πεξηζζόηεξν θαη από ηνπο μέλνπο εηζβνιείο. Τα 
Τάγκαηα Αζθαιείαο είλαη ππεύζπλα γηα νξηζκέλεο από ηηο ρεηξόηεξεο 
αθξόηεηεο θαη καδηθά αληίπνηλα. Οη αξηζηεξνί, έμαιινπ, ηνπο ζεσξνύζαλ σο 
ηνπο ρεηξόηεξνύο ηνπο ερζξνύο θαη ηνπο επεθύιαζζαλ αλάινγε κεηαρείξηζε». 

 
Ιαηξίδεο, Γηάλλεο (επηκ.) (1984) «Δηζαγσγή» ζην  Η Ελλάδα ζηη δεκαεηία 
1940-1950. Ένα Έθνος ζε κρίζη. Αζήλα: Θεκέιην, ζζ.44. 
Αλάθηεζε από εδώ: http://www.greek-
language.gr/Resources/literature/education/greek_history/index.html#prett
yPhoto  
 

Άρθρο 

 «Από ην θαινθαίξη ηνπ 1943, ε ζθιεξόηεηα ησλ θαηαθηεηώλ παίξλεη 
λέεο δηαζηάζεηο. Σηηο αξρέο ηνπ Απγνύζηνπ έρεη νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά 
πεξίπνπ 50.000 Δβξαίσλ ζην Άνπζβηηο από ηε Βόξεηα Διιάδα. ειάρηζηνη από 
απηνύο ζα επηζηξέςνπλ. Παξάιιεια, ζε αληίπνηλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 
αληίζηαζεο, ν γεξκαληθόο ζηξαηόο θαηνρήο εθαξκόδεη πνιηηηθή ηξόκνπ θαη 
καδηθώλ εθηειέζεσλ. Τν Κνκκέλν, ε Κιεηζνύξα, ην Γίζηνκν, ηα Καιάβξπηα 
είλαη νξηζκέλα από ηα νξόζεκα ηεο καθξάο ζεηξάο αίκαηνο πνπ δηαηξέρεη ηελ 
θαηερόκελε Διιάδα. Ήδε από ηελ άλνημε ηνπ 1943, νη Γεξκαλνί έρνπλ 
επηηξέςεη ηελ ίδξπζε ησλ Ταγκάησλ Αζθαιείαο, όπσο πξνηξέπνπλ νη Θ. 
Πάγθαινο θαη Σ. Γνλαηάο, ώζηε, εμνπιηζκέλα κε γεξκαληθά όπια, λα 
θαηαπνιεκήζνπλ ηνλ θνκκνπληζκό. Η λέα απηή εμέιημε γξήγνξα παίξλεη 
πνιηηηθέο δηαζηάζεηο, όπσο είλαη θπζηθό, γηαηί πξνβάιιεη αλάγιπθα κηα 
ηδηαίηεξα απερζή κνξθή ζπλεξγαζίαο κε ηνλ θαηαθηεηή: ηελ θαηαδίσμε κηαο 
αληηζηαζηαθήο νξγάλσζεο θαη γηα ιόγνπο πνιηηηθήο ζθνπηκόηεηαο, πνπ 
εμππεξεηνύλ ηόζν ηηο δπλάκεηο θαηνρήο όζν θαη ζπγθεθξηκέλε κεξίδα ηνπ 
πνιηηηθνύ θόζκνπ». 
 

Παπαζηξάηεο, Πξνθόπεο (14.11.1999). «Καηνρή θαη Αληίζηαζε» ζην Η 

Διιάδα ηνλ 20ό αηώλα, 1940-1945, Επηά Ημέρες-Η Καθημερινή, ζζ.17-18. 
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