Πρόταση σχολικής γιορτής για την 28η Οκτωβρίου
Αρχή γιορτής

Καλωσόρισμα

Αφήγηση

Προβολή εισαγωγικού βίντεο

Εισαγωγή στη γιορτή.
Η ζωή των παιδιών στον Β’
Θα παρουσιαστούν τα σημαντικά
Παγκόσμιο Πόλεμο
ιστορικά γεγονότα και οι
πρωταγωνιστές που συμμετείχαν
Δείτε το βίντεο
οργανωμένα στη μάχη εναντίον των
κατακτητών. Παράλληλα, θα γίνει
αναφορά σε πτυχές της ζωής των
αμάχων και των μικρών παιδιών κατά τη
διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου.

Ιστορική αφήγηση

Φωτογραφία

1 Σεπτεμβρίου 1939
Κατεστραμμένη γέφυρα κοντά στο
η Γερμανία ξεκινά τον Β΄ Σόχατσεφ. Δύο γυναίκες
Παγκόσμιο Πόλεμο με
βλέπουν...
την εισβολή στην
Πολωνία.

Πηγή
Πηγή: από την εκπομπή
Μηχανή του Χρόνου
Δείτε εδώ

Ιστορική αφήγηση

3 Σεπτεμβρίου 1939
Η Βρετανία και η Γαλλία
απαντούν κηρύσσοντας
πόλεμο στη Γερμανία. Η
Πολωνία δέχεται διπλή
επίθεση και ηττάται από
τις συνδυασμένες
επιθέσεις των γερμανικών
και σοβιετικών δυνάμεων.
Διαμελίζεται μεταξύ της
ναζιστικής Γερμανίας και
της Σοβιετικής Ένωσης.

Πηγή
Δημοσίευμα

Λονδίνο, 3 Σεπτεμβρίου 1939.
Προβολή βίντεο από ντοκιμαντέρ BBC :
Οι Βρετανοί διαβάζουν τις
εφημερίδες έξω από την
πρωθυπουργική κατοικία, στον
αριθμό 10 της Ντάουνινγκ
Στριτ, περιμένοντας την κήρυξη
του πολέμου μετά τη
γερμανική εισβολή στην
Πολωνία.

Φθινόπωρο 1940
Μόνο η Μ. Βρετανία
πολέμα πια του Ναζί, οι
οποίοι έχουν
προηγουμένως καταλάβει
τη Δανία, τη Νορβηγία,

το Βέλγιο, την Ολλανδία,
το Λουξεμβούργο και
τελευταία τη Γαλλία.

Πηγή
Πρoβολή βίντεο έως το λεπτό 4:50

Πηγή: Δείτε εδώ

Ιστορική αφήγηση

1939
Λίγο πριν κηρυχτεί ο
πόλεμος στην Ελλάδα.

Πηγή
Ένα παιδί διηγείται …
Όσα συμβαίνουν στο εξωτερικό μαθαίνονται και στην Ελλάδα. Κάποιοι
πιστεύουν ότι ο πόλεμος δεν θα φτάσει στη χώρα. Κάποιοι άλλοι όμως
ετοιμάζονται. Η Ελισάβετ, ένα μικρό παιδί θυμάται πώς προετοιμάστηκαν
για τον πόλεμο:

«Καλού κακού» στις αρχές του Οκτώβρη, ο πατέρας φώναξε δυο
τρεις μαστόρους κι έφτιαξε κι αυτός ένα καταφύγιο στο υπόγειο του
σπιτιού μας. Ήταν μια μεγάλη αποθήκη χωρίς παράθυρα, με ξύλινες
τετράγωνες κολόνες να στηρίζουν γερά το ταβάνι, πάγκους τριγύρω
και στις άκρες τσουβάλια με άμμο.
Μια βαριά μυρωδιά κλεισούρας και μούχλας όρμαγε στα
ρουθούνια όσων κατέβαιναν να το δουν. «Μη γίνει κανένας
πόλεμος» εξηγούσε ο πατέρας.
Και ο πόλεμος έγινε. Όρμησε άξαφνα στο σπίτι μας, με τις στριγγές
φωνές που έβγαζαν οι σειρήνες και ξεσήκωναν τον κόσμο από τα
κρεβάτια.
Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου (2014). Τραγούδι για τρεις. Αθήνα: Εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ, 24.

Ιστορική
Αφήγηση

Πηγή
βίντεο

15 Αυγούστου
1940
Στη μεγάλη γιορτή
της Τήνου
συμβαίνει ένα –
για πολλούς–
αναπάντεχο
γεγονός. Το
πολεμικό
αντιτορπιλικό
Έλλη τορπιλίζεται
από τους Ιταλούς.

Βίντεο για
τον
τορπιλισμό
από την
εκπομπή
ΣΚΑΙ Εμείς
οι Έλληνες.

Πηγή
Δημοσίευμα

Πηγή: Δείτε εδώ

Ιστορική Αφήγηση

28 Οκτωβρίου 1940: ΟΧΙ
Ο Μεταξάς στην Αθήνα απαντά με το ΟΧΙ στον
Ιταλό πρέσβη που μετέφερε το τελεσίγραφο
του Μουσολίνι.

Πηγή: Δείτε εδώ

Πηγή
Προβολή βίντεο στα λεπτά: 03:31--5:55

Δείτε πώς αντέδρασαν οι Έλληνες στην
ανακοίνωση του πολέμου:

Πηγή: Δείτε εδώ

Ιστορική Αφήγηση

Πηγή: βίντεο

28 Οκτωβρίου 1940 Η υποδοχή
της είδησης
OΧΙ
του πολέμου:
Μηχανή του
χρόνου
Από την
αρχή-έως και
το 2:53.

Πηγή: Ένα παιδί διηγείται…
«Από τη σκάλα ακούστηκε ένα κουτρουβαλητό, ήτανε ο Σωτήρης του
πάνω πατώματος, που κατέβαινε όπως πάντα τρία-τρία τα σκαλιά. Λίγο
ακόμα και θα ‘πεφτε πάνω στα κορίτσια με τη φόρα που είχε πάρει.
-Πάμε, λέει του Πέτρου, να δούμε που θα περάσουνε τα άρματα μάχης.
-Πέτρο, πού πας; τσίριξε η Αντιγόνη.
-Πες τη μαμά, πάω να δω πιο κάτω, με το Σωτήρη, της φώναξε, κι ούτε
νοιάστηκε ν’ ακούσει τι του απάντησε.
Πιάσανε με τον Σωτήρη την τρεχάλα κι ήτανε κιόλας μακριά
Τα άρματα μάχης δεν τα είδανε, μα τριγύριζαν στις γειτονιές και χαζεύανε
τ’ αυτοκίνητα, που κουβαλούσανε τους στρατιώτες. Σπρώχνονταν μέσα
στον κόσμο, που σκαρφάλωνε στα τραμ, στα λεωφορεία και κρεμότανε
σαν τσαμπιά σταφύλια, και φώναζε: «ΟΧΙ, ΟΧΙ».
-Τρέχουνε να παρουσιαστούν στο στρατό, είπε ο Σωτήρης που ήτανε
πάντα καλά πληροφορημένος για όλα.
-Στο καλό και με τη νίκη, ξελαρυγγιαζόντανε να φωνάζουν εκείνοι.
Ύστερα φτιάξανε δυο δίκοχα από μια εφημερίδα που βρήκανε πεταμένη
κάτω, μπήκανε στη σειρά, δηλαδή ο ένας μπρος κι ο άλλος πίσω –φυσικά,
ο Σωτήρης μπροστά– και τραγουδούσανε ένα αυτοσχέδιο εμβατήριο:
Άγγλοι, Γάλλοι-πατατάδες
Ιταλοί-μακαρονάδες
κι Έλληνες παλικαράδες.
Σα γύρισε ο Πέτρος στο σπίτι, η φωνή του ήτανε βραχνή από το πολύ
τραγούδι. Θα ’τανε πια απόγευμα. Μα ξεχάσανε να τον μαλώσουν. «
Ζέη, Άλκη (2011). Ο μεγάλος περίπατος του Πέτρου.
Αθήνα: Μεταίχμιο, 32-34.

Ιστορική Αφήγηση

Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος

Πηγή:
Προβολή βίντεο στα λεπτά: 4:41-6:15

Παρακολουθήστε τα μέλη του πληρώματος του
υποβρυχίου Παπανικολής να περιγράφουν την
25 Δεκεμβρίου 1940
κατάληψη του πρώτου ιταλικού ιστιοφόρου
Το υποβρύχιο Παπανικολής με
Αντουανέτα και την ανθρώπινη σχέση που ανέπτυξαν
πλωτάρχη τον Μίλτωνα Ιατρίδη βύθισε με τους Ιταλούς αιχμαλώτους:
3 ιταλικά οπλιταγωγικά έξω από τον
Αυλώνα
Βίντεο

Πηγή: Δείτε εδώ

Ιστορική Αφήγηση
Ελληνοϊταλικός πόλεμος
Διάρκεια: 216 μέρες σε 3 φάσεις:
1η φάση: άμυνα πάτριου εδάφους.
2η φάση εαρινή επίθεση: βαθύτερη
προέλαση σε αλβανικό έδαφος.
3η φάση: στασιμότητα του μετώπου μέχρι
τη συνθηκολόγηση.
Αποτελέσματα
1) Καθηλώθηκαν 20 ιταλικές μεραρχίες.
2) επεκτάθηκαν κατά 60 χλμ. τα ελληνικά
σύνορα: απελευθέρωση περιοχών Βορείου
Ηπείρου.
Ελληνικές επιτυχίες σε Αλβανία
Συνιστούν την πρώτη νίκη των συμμάχων
εναντίον του πανίσχυρου Άξονα (Γερμανία,
Ιταλία, Ιαπωνία). Καταστρέφεται το γόητρο
του Μουσολίνι και επηρεάζεται η στάση
του αμερικανικού λαού.

Πηγή: Ένας στρατιώτης διηγείται…
Πώς έζησαν τις μάχες αυτές οι εμπόλεμοι;
Τα τηλέφωνα, οι διαταγές, οι αναφορές, οι
αιτήσεις δεν παύανε ούτε στιγμή. Όλοι οι
σύνδεσμοι ήταν στο πόδι, κι ο Δαλθανάσης μόλις
πρόφτασε να μου φωνάξει ένα «Γεια σου,
Μπεράτη» και να μου κλείσει, μ’ ένα παράξενο
χαμόγελο πάνω στο πρόσωπό του, το μάτι. Παρ’
όλες τις επιδρομές, δε γινόταν τώρα πια
συναγερμός, ή, αν γινόταν, κανένας σχεδόν δεν το
κουνούσε από τη θέση του, όπου κάθε στιγμή
ήταν εντελώς απαραίτητος. Η μεγάλη χαρά όλων
μας ήταν το βράδυ, όταν πια μαζεύονταν όλες οι
αναφορές των Μονάδων μας, που επικυρώνανε
λακωνικά κάθε πεποίθησή μας, κι ελπίδα μας. Όχι,
δε θα περάσουν. Οι απώλειες του εχθρού ήταν
τεράστιες.
Γιάννης Μπεράτης (1992). Το πλατύ ποτάμι. Αθήνα: Ερμής, 124-126.
Πηγή: Δείτε εδώ

Ακούστε εδώ την αφήγηση του αποσπάσματος

Ιστορική Αφήγηση

Πηγή
Προβολή βίντεο μέχρι το 15:34

Εισβολή Χίτλερ στα Βαλκάνια
(Γιουγκοσλαβία-Ελλάδα): Σχέδιο
Μαρίτα

Δείτε στο βίντεο την πρωτοφανή αντίσταση των
Ελλήνων που γίνεται παραδεκτή και από Βετεράνο
Γερμανό πιλότο.

6 Απριλίου 1941
Η Γερμανία συντρίβει τη
γιουγκοσλαβική αντίσταση και χτυπά
την Ελλάδα. Οι Έλληνες δίνουν τώρα τη
μάχη στα οχυρά της γραμμής Μεταξά.

Πηγή: Η ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Ιστορική Αφήγηση

27 Απριλίου 1941:
Οι Γερμανοί εισβάλλουν
σε μια άδεια Αθήνα.

Πηγή: βίντεο

Πηγή
Ο Ιάκωβος Βαγιάκης , κάτοικος της
Αθήνας, θυμάται:

Δείτε το σχετικό
απόσπασμα στην
εκπομπή «ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΠΟΥ ΑΓΑΠΗΣΑ:
ΜΑΝΩΛΗΣ ΓΛΕΖΟΣΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΝΤΑΣ»

«Ο κόσμος κλείστηκε στα σπίτια του, έχοντας

Προβολή βίντεο στα
λεπτά: 12:37-14:34
Πηγή: Δείτε εδώ

Σκίτσο του καλλιτέχνη Zec που
δημοσιεύθηκε στην αγγλική
εφημερίδα Daily Mirror. Από την
έκδοση Salute to Greece, Λονδίνο
1942
Πηγή: Δείτε εδώ

κλειστά ακόμη και τα παράθυρα. Η Αθήνα
ήταν μια έρημη πόλη και όχι βέβαια από
φόβο, αλλά σαν ένδειξη διαμαρτυρίας και
περιφρόνησης. Εγώ έχοντας την περιέργεια
της ηλικίας μου (ήμουν μόλις 13 ετών)
παρακολουθούσα τα συμβαίνοντα από τις
γρίλιες. Κάποια στιγμή ακούστηκε θόρυβος.
Γερμανική μηχανοκίνητη φάλαγγα κατηφόριζε
την Ακαδημίας και μπήκε στην πλατεία
Κάνιγγος, που τότε είχε κυκλική κυκλοφορία.
Έκανε στάση στην πλατεία… Οι Γερμανοί
στρατιώτες ορμούσαν στις γύρω νεραντζιές,
έκοβαν νεράντζια και τα έτρωγαν!!! Ποιος
ξέρει γιατί έγινε αυτό, ίσως να τα πέρασαν για
πορτοκάλια…»
Πηγή: Δείτε εδώ

Ιστορική
Αφήγηση

28 Απριλίου
1941
Στις 28
Απριλίου οι
Γερμανοί
αξιωματικοί
που ανέβηκαν
με φόρα τα
μαρμάρινα
σκαλιά του
Εθνικού
Αρχαιολογικού
Μουσείου
διαπίστωσαν
με έκπληξη ότι
παραλάμβαναν
ένα κτίριο
άδειο.

Τεκμήριο

Η απόκρυψη του Κούρου του
Σουνίου ΕΑΜ 2720 στο όρυγμα
που είχε διανοιχθεί μπροστά
από το βάθρο του.
(Φωτογραφικό Αρχείο Εθνικού
Αρχαιολογικού Μουσείου).
Πηγή: περιοδικό lifo

Πηγή
Ο ακαδημαϊκός Σπύρος Ιακωβίδης θυμάται…

«Τον Οκτώβριο του 1940, όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος,
μόλις είχα εγγραφεί στο πανεπιστήμιο, πρωτοετής
φοιτητής. Η απόκρυψη είχε ήδη αρχίσει κι εγώ
προσέφερα την εθελοντική μου εργασία. Με έβαλαν σε
μία από τις αποθήκες, όπου υπήρχαν τεράστια κασόνια.
Η δουλειά μου ήταν να τυλίγω ταναγραίες σε παλιές
εφημερίδες και με μεγάλη προσοχή να τις τοποθετώ στα
κασόνια. Μετά, τη δουλειά συνέχιζε η ειδική επιτροπή
που είχε συσταθεί. Όλοι δουλεύαμε ενάντια στον χρόνο,
με τον φόβο της εισβολής των Γερμανών, και βέβαια με
τεράστια προσοχή. Οι ταναγραίες τυλίγονταν εύκολα.
Όμως τα αγγεία έσπαγαν ακόμα πιο εύκολα... Η δουλειά
γινόταν στα υπόγεια του μουσείου. Τα αγάλματα
τοποθετούνταν σαν άνθρωποι σε διαδήλωση. Στη
συνέχεια χυνόταν πάνω τους άμμος που ξεχώριζε το ένα
από το άλλο και τα σκέπαζε και από πάνω έπεφτε πλάκα
τσιμέντο. Τα παράθυρα των υπόγειων χώρων τα
φράζανε με τσουβάλια από άμμο. Με αυτό τον τρόπο
δεν μπορούσαν να πάθουν τίποτε από αεροπορική
επιδρομή».
Πηγή: περιοδικό lifo

Ιστορική Αφήγηση

20-31 Μαΐου 1941
Oι Γερμανοί με επίλεκτα τμήματα
αλεξιπτωτιστών και αλπινιστών κυριεύουν την
τελευταία ελεύθερη ελληνική περιοχή: την
Κρήτη.

Εξώφυλλο: Πτώσις Γερμανών Αλεξιπτωτιστών εις
Κρήτην (Μάιος 1941), Νίκος Σοφιαλάκης

Πηγή
Προβολή βίντεο στα εξής λεπτά: 01:35-03:32
Δείτε την επιχείρηση στην εκπομπή ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ
από το Ιστορικό Αρχείο της Δημόσιας Τηλεόρασης:
Δείτε το βίντεο

Πηγή: Δείτε εδώ

Ιστορική Αφήγηση

Ιούνιος 1941
Η Ελλάδα βρίσκεται
υπό τριπλή κατοχή: γερμανική,
ιταλική και βουλγαρική.

Δημιουργός χάρτη: “Gr-triple-occupation-gr”
από τον Original author: Michalis FamelisTranslator:
Kostisl-Wikimedia commons, original work
Image:Gr-triple-occupation.png. Υπό την άδεια CC
BY-SA 3.0 μέσω Wikimedia Commons

Πηγή
Χάρτης

Ιστορική
Αφήγηση

Χειμώνας
1941-1942
ο βαρύς
χειμώνας και η
πείνα
αφανίζουν
χιλιάδες
ανθρώπους
κυρίως στην
Αθήνα.

Στις πόλεις η ανεύρεση
τροφής ήταν πολύ πιο
δύσκολη:

Η λέξη «πεινώ» αντηχούσε
συνεχώς στ’ αυτιά μας.
Παιδιά γύριζαν
σκελετωμένα, ωχρά,
σύρριζα στο πεζοδρόμιο και
φώναζαν «πεινώ» για να τ’
ακούσουν οι ένοικοι των
ισογείων σπιτιών να
συγκινηθούν και να τους
δώσουν κάτι, αν είχαν.
Έρη Mελέκου, στο: Χατζηπατέρα-Φαφαλιού,
Σ. Μαρία (19932). Μαρτυρίες 40-44. Αθήνα:
Κέδρος, 3
Πηγή: Δείτε εδώ

Στο ημερολόγιο μιας δεκαπεντάχρονης
μαθήτριας διαβάζουμε:

Στην επαρχία ήταν ευνοϊκότερα τα πράγματα και γι’
αυτό οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα και με
χιούμορ.

Συφορά! Σκουλήκιασαν τα μακαρόνια μας. […] Η μαμά,
που ακόμα ξερνοβολάει, πήγε να τα πετάξει με το πρώτο,
αλλά η θείτσα τα στύλωσε κι είπε, όχι, θα τα βγάλω ν’
αεριστούνε και βλέπουμε. […]
Μετά, που κοιμήθηκε η μαμά, η θεία μου είχε τη φαεινή
ιδέα να γράψουμε στο νουνό, καθότι γιατρός, να μας
δώσει τη συμβουλή του.[…]
[…] Γράμμα του νουνού περί σκουληκιασμένων
μακαρονίων. Απάντηση στο δικό μου, το προ μηνός, μα τι
απάντηση, θεότρελη σαν τον ίδιο, σε στυλ
καλαμπουροτηλεγραφήματος.
«Μακαρόνια φαγωθώσιν ασυζητητί, στοπ. Κίνδυνος
υγείας ουδείς, στοπ. Καλή χώνεψη, στοπ. Ει δυνατόν
αποστείλατε ολίγους σκώληκας, στοπ. Νουνός». […]
Λοιπόν… ύποπτα μακαρόνια φαγωθώσιν, στοπ. Αηδίες
και λιγούρες στοπ. Αύριο σκουληκομακαρονάδα.
Μαρία Μανωλάκου (1985). Από το ημερολόγιο ενός παιδιού της Κατοχής.
Αθήνα: Βιβλιοπωλείον της ΕΣΤΙΑΣ, 52-53.

Ιστορική
Αφήγηση

Ιστορική Αφήγηση

Από το 1941
αρχίζει η
Αντίσταση σε
πόλεις και βουνά.
Ιδρύονται το
ΕΑΜ (Εθνικό
Απελευθερωτικό
Μέτωπο) και ο
ΕΔΕΣ (Εθνικός
Δημοκρατικός
Ελληνικός
Σύνδεσμος)

Νύχτα 25ης
Νοεμβρίου 1942
Ανατίναξη της
Γέφυρας του
Γοργοποτάμου.

Πηγή
Φωτογραφία-βίντεο

Παρακολουθείστε την κορυφαία αντιστασιακή
πράξη.

Η κατεστραμμένη γέφυρα του Γοργοποτάμου
Πηγή: Δείτε εδώ

Ιστορική
Αφήγηση

Ιστορική Αφήγηση

1941-1944

Λογοτέχνες

Εκτός από τους
ανθρώπους των
αντιστασιακών
οργανώσεων στον
πόλεμο κατά της
Κατοχής και υπέρ
της Ελευθερίας
συνέβαλαν και: οι
οι άνθρωποι του
πολιτισμού:
συμμετείχαν στην
αντίσταση,
πολέμησαν,
ψυχαγωγούσαν
και έδιναν
κουράγιο στον
κόσμο μέσα από το
έργο τους.

Λουκής Ακρίτας,
Έλλη Αλεξίου
Μέλπω Αξιώτη,
Ηλίας Βενέζης,
Γιώργος Θεοτοκάς,
Γιάννης Μπεράτης,
Στρατής Μυριβήλης,
Διδώ Σωτηρίου
Άγγελος
Τερζάκης κ.ά.

Ο Άγγελος Τερζάκης καταγράφει στο ημερολόγιο
του…

19/11/1940
Συναντήσαμε πρωί-πρωί ένα τραίνο με τραυματίες.
Τα παιδιά γίνονται μελαγχολικά. Οι ελαφρά
τραυματισμένοι είναι όρθιοι και μας χαιρετούνε
γελώντας. Ρωτούν τι σύνταγμα είμαστε. Ένας τους
φωνάζει: «Τους φάγαμε». Μας δίνουνε οι
αξιωματικοί τη διαταγή να έχουμε τα όπλα μας
γεμάτα (ίσως, μη φανεί αεροπλάνο).
Από το ημερολόγιο του Άγγελου Τερζάκη
“ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ” (1986)
Εκδόσεις ΑΣΤΡΟΛΑΒΟΣ/ΕΥΘΥΝΗ
Πηγή: Δείτε εδώ

Ακούστε εδώ την αφήγηση του αποσπάσματος
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1941-1944

Ποιητές

Εκτός από τους
ανθρώπους των
αντιστασιακών
οργανώσεων στον
πόλεμο κατά της
Κατοχής και υπέρ της
Ελευθερίας
συνέβαλαν και οι
οι άνθρωποι του
πολιτισμού:
συμμετείχαν στην
αντίσταση,
πολέμησαν,
ψυχαγωγούσαν και
έδιναν κουράγιο στον
κόσμο μέσα από το
έργο τους.

Νίκος Γκάτσος
Νίκος Εγγονόπουλος
Οδυσσέας Ελύτης
Γιάννης Ρίτσος
Άγγελος Σικελιανός
Γιώργος Σεφέρης κ.ά.

Ο Οδυσσέας Ελύτης αποτυπώνει την εμπειρία
του από τον πόλεμο στην ποιητική του γραφή:
Ήταν γενναίο παιδί.
Με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το πιστόλι του
Mε τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά
Kαι με το κράνος του, γυαλιστερό σημάδι
(Φτάσανε τόσο εύκολα μες στο μυαλό
Που δεν εγνώρισε κακό ποτέ του)
Mε τους στρατιώτες του ζερβά δεξιά
Kαι την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του
―Φωτιά στην άνομη φωτιά!―
Με το αίμα πάνω από τα φρύδια
Tα βουνά της Αλβανίας βροντήξανε
Ύστερα λιώσαν χιόνι να ξεπλύνουν
Tο κορμί του, σιωπηλό ναυάγιο της αυγής
Kαι το στόμα του, μικρό πουλί ακελάηδιστο
Kαι τα χέρια του, ανοιχτές πλατείες της ερημίας
Βρόντηξαν τα βουνά της Αλβανίας
Δεν έκλαψαν
Γιατί να κλάψουν
Ήταν γενναίο παιδί!
Οδυσσέας Ελύτης: Άσμα ηρωικό και πένθιμο για τον χαμένο
ανθυπολοχαγό της Αλβανίας, ΣΤ’,
Πηγή: Δείτε εδώ

Ακούστε εδώ την αφήγηση του αποσπάσματος
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1941-1944
Εκτός από τους
ανθρώπους των
αντιστασιακών
οργανώσεων στον
πόλεμο κατά της
Κατοχής και υπέρ
της Ελευθερίας
συνέβαλαν και: οι
οι άνθρωποι του
πολιτισμού:
συμμετείχαν στην
αντίσταση,
πολέμησαν,
ψυχαγωγούσαν
και έδιναν
κουράγιο στον
κόσμο μέσα από
το έργο τους.

Ιστορική Αφήγηση

Πηγή
Οι άνθρωποι του πολιτισμού και τα έργα τους

Κινηματογραφιστές &
φωτογράφοι
Σπύρος Μελετζής
Κώστας Μπαλάφας
Βούλα Παπαϊωάννου
Άγγελος Παπαναναστασίου

Ζωγράφοι
Αλέξανδρος Αλεξανδράκης
Ανδρέας Βουρλούμης
Βάσω Κατράκη
Λουκία Μαγγιώρου
Βάλιας Σεμερτζίδης

Γελοιογράφοι &
δημοσιογράφοι.
Κωνσταντίνος Μαλούχος
Χρύσανθος Μέντης (Μποστ) Πηγές:
Protagon
Σταμάτης Πολενάκης

Ριζοσπάστης

Ιστορική
Αφήγηση
1941-1944:
Εκτός από τους
ανθρώπους των
αντιστασιακών
οργανώσεων στον
πόλεμο κατά της
Κατοχής και υπέρ
της Ελευθερίας
συνέβαλαν και οι
οι άνθρωποι τού
πολιτισμού:
συμμετείχαν στην
αντίσταση,
πολέμησαν,
ψυχαγωγούσαν και
έδιναν κουράγιο
στον κόσμο μέσα
από το έργο τους.

Ιστορική Αφήγηση

Πηγή: Οι ηθοποιοί του θεάτρου του Βουνού επί τω
έργω…

Ηθοποιοί:
Αιμίλιος Βεάκης,
Λυκούργος
Καλλέργης,
Κάρολος Κουν,
Μαρία Φωκά και
πολλοί άλλοι.
Το αντιστασιακό
θέατρο, άρρηκτα
συνδεμένο με τις
επιταγές του αγώνα,
ζωντάνευε ήρωες της
επανάστασης του 1821
ή αναπαριστούσε τη
ζωή των ανταρτών στα
βουνά και των
καθημερινών
ανθρώπων στην
ύπαιθρο.

Θέατρο στην Ελεύθερη Ελλάδα, Σπύρου Μελετζή: Με τους αντάρτες
στα βουνά. Αθήνα 1996, εικ. 252, © Σπύρος Μελετζής
Πηγή: Δείτε εδώ
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1941-1944:
Εκτός από τους
ανθρώπους των
αντιστασιακών
οργανώσεων στον
πόλεμο κατά της
Κατοχής και υπέρ
της Ελευθερίας
συνέβαλαν και οι
άνθρωποι του
αθλητισμού:
πολέμησαν,
συμμετείχαν σε
αντιστασιακές
δράσεις έκαναν
αθλητικές
εκδηλώσεις για να
βοηθήσουν τους
αμάχους.

Ιστορική Αφήγηση

Πηγή
Άνθρωποι του αθλητισμού και του αγώνα…..

Γιέρζυ Ιβάνοφ ,
Γρηγόρης Λαμπράκης,
Σπύρος Κοντούλης
Στέλιος Κυριακίδης
Γιάννης Σκιαδάς,
Νίκος Σωτηριάδης και
πολλοί άλλοι.
Νίκος Σωτηριάδης

Πηγές:
•Δείτε εδώ

Γρηγόρης Λαμπράκης
•Σελίδα Sport24
•Δείτε εδώ

Γιέρζυ Ιβάνοφ

Ιστορική
Αφήγηση
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Κορίτσια, γυναίκες και γιαγιάδες στον αγώνα….

1941-1944:
Εκτός από τους
ανθρώπους των
αντιστασιακών
οργανώσεων
στον πόλεμο
κατά της
Κατοχής και
υπέρ της
Ελευθερίας
συνέβαλαν και
οι γυναίκες:

Ηλέκτρα Αποστόλου
Μαρία Δημάδη
Λέλα Καραγιάννη
Διαμάντω Κουμπάκη
Ηρώ Κωνσταντοπούλου
Κούλα Λίλλη
Καλλιόπη Μαγνήσαλη
Όλγα Μπακόλα
Αθηνά Μαύρου
Παναγιώτα Σταθοπούλου.
Αλλά και οι γυναίκες της
Πίνδου και οι γυναίκες
που κουβαλούσαν
πυρομαχικά, μάζευαν από
τα βουνά προμήθειες για
τον χειμώνα, βοηθούσαν
στην κατασκευή έργων
(γέφυρες), στήριζαν
αρρώστους και μικρά
παιδιά.

Κορίτσια του θρανίου μέσα στα ιδανικά της Ε.Π.Ο.Ν. κι
αγρότισσες γιαγιάδες κάτω από τα συνθήματα του Ε.Α.Μ.Ε.Λ.Α.Σ. κατάφεραν απίστευτα πράματα. [...] Τη βρίσκουμε
ζωσμένη τ’ άρματα και να πολεμά στα βουνά. Τη βρίσκουμε
ελασίτισσα φρουρό διαφεντεύοντας της Ελλάδας τις πόρτες.
[...] Κύματα κοριτσιών στη διαδήλωση να καλύπτουν τα τανκς.
Τα εχτελεστικά αποσπάσματα να γαζώνουν το στήθος της κι
αυτή να στέκει αγέρωχη φωνάζοντας: Ζήτω η λευτεριά! Τη
βρίσκομε να υφαίνει, να πλένει, να μοχτεί μέρα-νύχτα για
τους αντάρτες μας. […] Κι εκείνες οι αξέχαστες κινητοποιήσεις
των γιαγιάδων, όταν «συντεταγμένες» ζητούσαν από τους
δολοφόνους ψωμί για τα εγγόνια τους. [...] Αυτών όλων τη
θυσία δε θα τη λησμονήσει η Γη...
Μέλπω Αξιώτη (1980). Άπαντα. Γ' τόμος. Χρονικά. Αθήνα: Κέδρος, 195-198
Πηγή: Δείτε εδώ

Πηγή: Το Βήμα
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Τα παιδιά τραγουδούν:
Η αγάπη θέλει φίλημα
κι ο πόλεμος τραγούδια!

1941-1944:
Εκτός από τους
ανθρώπους των
αντιστασιακών
οργανώσεων
στον πόλεμο
κατά της
Κατοχής και
υπέρ της
Ελευθερίας
συνέβαλαν και
τα παιδιά και οι
έφηβοι:

«Έπαιζαν πόλεμο» με
τον κατακτητή,
οργανώθηκαν σε
αντιστασιακές
ομάδες, βοηθούσαν
τους ενήλικες στην
αντίσταση, διάβαζαν
ποίηση και
συμμετείχαν σε
συλλαλητήρια και
διαμαρτυρίες.

[…] Μαζευόντουσαν τις Κυριακές όλοι οι νέοι της γειτονιάς και
τραβάγανε εκδρομή. […]Τάχα μου εκδρομή! Τα πιτσιρίκια το
’χανε πάρει μυρουδιά πως αυτά τα περπατήματα στα δάση
γινόντουσαν για να κάνουν τις συνελεύσεις τους οι μεγάλοι,
της ΕΠΟΝ. Τα πιτσιρίκια τα σύναζε η Σόνια, τ’ άπλωνε γύρωγύρω από το χώρο και τα ’βαζε να τραγουδάνε και να
χορεύουνε! Ήταν ένας τρόπος να φυλάνε σκοπιά μην και φανεί
ξαφνικά κανένας χωροφύλακας. Στην πρώτη κιόλας εκδρομή
που πήγανε τους έμαθε κι ένα τραγούδι:
Η αγάπη θέλει φίλημα
κι ο πόλεμος τραγούδια!
Στην κεφαλή λουλούδια
και φλόγα στην καρδιά!
Εμπρός. Μη χάνουμε καιρό,
κι ας μπούμε αράδα-αράδα.
Ελλάδα μας, Ελλάδα
Αστέρι τ’ ουρανού!
Δημήτρης Ραβανής-Ρέντης (2012). Παιδιά της Αθήνας.
Μυθιστόρημα από την Αντίσταση.
Αθήνα: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, 22-23.
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12 Οκτωβρίου 1944
Ο κόσμος βγαίνει και πάλι στους
δρόμους της Αθήνας για να
γιορτάσει την απελευθέρωσή
της από τους Γερμανούς.

Ιστορική Αφήγηση

Κλείσιμο Γιορτής

Πολύ γρήγορα η χώρα
μπαίνει σε νέες δραματικές
περιπέτειες με τον Εμφύλιο
Πόλεμο…

Μια μέρα όπως η σημερινή
είναι αφορμή για να μάθουμε
για τους σημαντικούς αγώνες
των Ελλήνων κατά του
φασισμού, να
συναισθανθούμε τις
δραματικές καταστάσεις που
έζησαν και να στείλουμε ένα
μήνυμα ελπίδας: ότι εμείς οι
νέοι μπορούμε αυτόν τον
κόσμο να τον κάνουμε
ομορφότερο και καλύτερο…
Βίντεο:
Μοναχά με μια μπαλάντα

Πηγή: Δείτε εδώ

