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

παράδειγμα ηης Θεζζαλονίκης» 

Εθνική Ανηίζηαζη 

Υλικό εποτής 

Τι είναι και ηι θέλει ηο Εθνικό Απελεσθερωηικό Μέηωπο 

«Όια ηα δώα ηεο θαιιηέξγεηαο, ηεο ηξνθήο, ηεο κεηαθνξάο, άινγα, 
κνπιάξηα, βόδηα, πξόβαηα, γίδηα, γνπξνύληα, γαινπνύια θόηεο, αξπάρηεθαλ, 
θαγώζεθαλ. Όια ηα κεηαθνξηθά καο κέζα, απηνθίλεηα, κνηνζπθιέηηεο θαη 
πνδήιαηα θαη θάξξα αθόκε, όια καο ηα βαπόξηα, ηα ηζηηνθόξα, ηα 
κπελδηλόπινηα, επηηάρηεθαλ, εμαθαλίζηεθαλ θαη ηώξα καο θνξντδεύνπλ γηα 
πξσηόγνλνπο λνκίδνληαο πσο από αλέθαζελ θάλακε ηηο κεηαθνξέο καο κε ηα 
δίηξνρα άζιηα θαζζνλάθηα πνπ ηξηγπξλνύλε ζηνπο δξόκνπο ηεο Αζήλαο. Όια 
ηα πξντόληα ηεο γεο, αθόκα θαη θείλα πνπ καο επεξίζζεπαλ θαη ηα 
πνπινύζακε ζην εμσηεξηθό, έγηλαλ κε κηαο γηα καο αόξαηα θαη ζπάληα 
θαηλόκελα. Όρη πηα ην ζηηάξη, ην θξηζάξη, ην θαιακπόθη, παξά ην ιάδη καο, νη 
ειηέο καο, ηα ηπξηά καο, ην γάια καο, νη ζηαθίδεο καο, ηα ζύθα καο, ηα θξαζηά 
καο, ηα ιαραληθά καο, ηα ςάξηα καο ηα θξνύηα καο, ηα θαπλά καο, ηα ράζακε 
από ηα κάηηα καο. Σηε ρώξα ηεο ειηάο θαη ηνπ ιαδηνύ πεζαίλνπλ νη άλζξσπνη 
από πξημήκαηα, γηαηί δελ έρνπλ ζηαγόλα ιάδη λα πξνζζέζνπλε ζηα 
λεξόβξαζηα ρόξηα ηνπο. Καη θηάζακε ζήκεξα λα πιεξώλνπκε 27.000 δξρ. ην 
ιάδη ηελ νθά, 22.000 ην θξέαο ηελ νθά, 1.200 δξρ. ηελ νθά ηα ζηαθύιηα ηνλ 
Αύγνπζην κήλα, 2.600 δξρ, ηελ νθά ην γάια, ζηε ζηάλε κέζα, 2.500 δξρ., ηελ 
ηνκάηα ηελ νθά. Δράζεθαλ όια ηα θαύζηκα πιηθά, ηα πεηξνθάξβνπλα, ην 
πεηξέιαην, ε κπελδίλα, ην μπινθάξβνπλν. Κη' αθνύ καο ηα πήξαλ όια ηνύηα 
θαη καο αλάγθαζαλ λα θαίκε ηα δάζε καο γηα λα καγεηξέςνπκε ην θαγεηό 
καο, καο θαηεγνξνύλ γηα βάξβαξνπο, "γηαηί δελ ζεβόκαζηε ηα δάζε". Καη 
ζπλάκα απηνί θαηεβάδνπλ βνπλά ηα μύια καο θαη ηα θαίλε ζηα θαδάληα ηνπο. 
Καη αθνύ καο αθαηξέζαλε όια ηα κέζα ηεο δνπιεηάο θαη καο ιηκνθηνλνύλε, 
καο θαηεγνξάλε γηαηί είκαζηε, ιέεη, ηεκπέιεδεο, θαθελόβηνη θη αεξηηδήδεο θαη 
ζα καο βάινπλε, ιέεη, απηνί λα δνπιεύνπκε όπσο μέξνπλ απηνί λα βάδνπλε 
ηνπο ζθιάβνπο λα δνπιεύνπλε.»  

Γεκνζηεύεηαη ην Σεπηέκβξε ηνπ 1942 κε πξσηνβνπιία ηνπ ΔΑΜ. 
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