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Φφλλο Εργαςίασ 2 : Οι νέοι ςτην αντίςταςη 

[1] 

«ηελ ΕΠΟΝ, ην λενιαηίζηηθν θίλεκα ηνπ ΕΑΜ, θνπέιεο έγξαθαλ ζπλζήκαηα ζηνπο 

ηνίρνπο ή θώλαδαλ ζηαζηαζηηθά κελύκαηα ηε λύρηα από ηηο ζθεπέο ησλ ζπηηηώλ ηεο 

Αζήλαο κε ην ρσλί. Θεσξνύζαλ όηη νη γπλαηθείεο θσλέο αληερνύζαλ θαιύηεξα από 

ηηο αλδξηθέο. Ο Θενηνθάο πξόζεμε ηνλ πξσηεύνληα ξόιν πνπ έπαημαλ  ζηηο 

δηαδειώζεηο νη θνηηεηέο θαη νη καζεηέο γπκλαζίνπ –«αγόξηα θαη θνξίηζηα αλάθαηα», 

ζεκείσλε κε έθπιεμε, πνπ έδεηρλαλ «έλα ζάξξνο θαηαπιεθηηθό. Ελώ ηνλ θαηξό ηεο 

εηξήλεο κεξηθνί ππξνβνιηζκνί ζηνλ αέξα έθηαλαλ γηα λα δηαιύζνπλ κηα 

δηαδήισζε… ηώξα ηα παηδηά απηά δε δηαιύνληαη νύηε από νκνβξνληίεο νύηε από 

ππξνβνιηζκνύο ζην ςαρλό νύηε από άξκαηα θαη επειάζεηο ηππηθνύ». Παξαηεξνύζε 

όηη ε «λενιαία δίλεη ζηελ ππόζεζε έλαλ ηόλν ζρνιηθήο ραδνύξαο ελώ όκσο πέθηνπλ 

θνξκηά». Οη έθεβνη είραλ εμέρνπζα ζέζε ζηηο ιίζηεο ησλ ζπκάησλ».  

Mark Mazower, Σηην Ελλάδα ηος Χίηλεπ / Η εμπειπία ηηρ Καηοσήρ, εκδ. Αλεξάνδπεια, 

1994, ζζ 90 – 91. 

[2] 

ηηο 25 ηνπ Φιεβάξε [1943] - γξάθεη ν Π. Αληαίνο
10 

- ζπλερίζηεθαλ νη 

ζπγθεληξώζεηο θαηά νκάδεο ζρνιείσλ. Σν απόγεπκα κεηά από ζπγθέληξσζε 6-7 

ζρνιείσλ ζην ιόθν ηνπ Παγθξαηίνπ ηα παηδηά μεθίλεζαλ ηξαγνπδώληαο ηνλ ύκλν κε 

ζπλζήκαηα θαηά ηεο επηζηξάηεπζεο, θξαηώληαο ζε ζπλαγεξκό ηε γεηηνληά. Σόηε ηνπο 

ξίρηεθαλ νη "γθινξηόδνη" κε πξνηεηακέλα ηα πεξίζηξνθα θαη κε θσλέο - βία! βία! 

Μπξνζηά πξνρσξνύζε ν κηθξόο καζεηήο ηνπ 5νπ Γπκλαζίνπ Γηάλλεο Δξαθόπνπινο. 

Οη θαξακπηληέξνη ξίρηεθαλ κε ιύζζα απάλσ ηνπ κα ην παηδί δε δείιηαζε. Σόηε ηνλ 

ππξνβόιεζαλ. Σν αγόξη έπεζε ζην δξόκν πιεγσκέλν βαξηά. Σα άιια παηδηά όξκεζαλ 

αζπγθξάηεηα πάλσ ζηνπο Ιηαινύο θαζίζηεο πνπ ην 'βαιαλ ζηα πόδηα ληξνπηαζκέλνη. 

Σν ίδην βξάδπ ζην Πνιηηηθό Ννζνθνκείν πνπ ηνλ είραλ κεηαθέξεη, ν κηθξόο 

αγσληζηήο μεςύρεζε. Ο πξώηνο λεθξόο καζεηήο ηεο Αληίζηαζεο. ηηο 26 ηνπ 

Φιεβάξε, κέξα άββαην, νη καζήηξηεο ηεο "Λεύηεξεο Νέαο", ΕΠΟΝίηηζζεο ηώξα, 

πήγαλ ζπληαγκέλεο ζην ζπίηη ηνπ Δξαθόπνπινπ ζηελ νδό Εξεζνύ, θξαηώληαο ζηηο 

αγθαιηέο ηνπο ηα πξώηα ινπινύδηα ηεο Αλνημεο. Ο θόζκνο είρε βγεη ζηα παξάζπξα θη 

έθιαηγε. Άιινη καζεηέο εθείλε ηε κέξα έγξαςαλ ζε πνιιά ζεκεία ηεο νδνύ Εξεζνύ: 

Οδόο Γηάλλε Δξαθόπνπινπ». 

10. Πέηξνο Αληαίνο: «πκβνιή ζηελ ηζηνξία ηεο ΕΠΟΝ», εθδόζεηο Καζηαληώηε, 

ηόκνο β΄ ζει. 29. 

 

Δημήτριοσ Βλάχοσ 

Σφμβουλοσ Φιλολόγων  Ροδόπησ 

Φφλλο Εργαςίασ ςτην Ιςτορία Γ΄ Γυμναςίου, 

Ενότητα 48 
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[3] 

 

Χαρακηικό ποσ απεικονίζει ηη διαδήλωζη ηης 5ης Μαρηίοσ 1943 καηά ηης  

πολιηικής επιζηράηεσζης 

 

Ο Δεκήηξεο Ψαζάο ζην βηβιίν ηνπ “Αληίζηαζε” πεξηγξάθεη κηα δηαθνξεηηθή απεξγία 

πνπ έγηλε ην Μάξηην ηνπ 1943: 

Μάξηηνο ηνπ 1943. 

Αλάζηαηε είλαη ε Αζήλα από κηα είδεζε. Οη Γεξκαλνί απνθάζηζαλ λα θεξύμνπλ 

επηζηξάηεπζε πνιηηηθή. Όινη νη άλδξεο από 16 ζα επηζηξαηεπζνύλ γηα λα 

πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζηνλ Άμνλα. Πξόζσπα αλήζπρα νινύζε. 

-Σα „καζεο; Επηζηξάηεπζε! 

Ο θόζκνο ηξνκάδεη κε ηνύηε ηελ θαηλνύξηα ζπκθνξά πνπ δπγώλεη ηελ Ειιάδα. 

Μάλεο ηξέκνπλ γηα ηα παηδηά ηνπο, γπλαίθεο γηα ηνπο άληξεο, παηδηά γηα ηνπο 

παηεξάδεο. Κη ν θόβνο γίλεηαη αλαβξαζκόο. Κη ν αλαβξαζκόο, κηα ζέιεζε. Κη ε 

ζέιεζε, κηα θξαπγή πνπ ηε βξνληνθσλά ν ηνίρνο: ΚΑΣΩ Η ΕΠΙΣΡΑΣΕΤΗ. Σελ 

παίξλεη ην ρσλί θαη ηε δηαιαιά ζηηο γεηηνληέο. Κάησ ε επηζηξάηεπζε! Σππώλνπλ ηα 

κπζηηθά ηππνγξαθεία πξνθεξύμεηο. Κάησ ε επηζηξάηεπζε. Κπθινθνξνύλ νη κπζηηθέο 

εθεκεξίδεο: Κάησ ε επηζηξάηεπζε. Γεκίδνπλ νη δξόκνη κ‟ ακέηξεηα ραξηάθηα: Κάησ 

ε επηζηξάηεπζε. Κη όινο απηόο ν αλαβξαζκόο θνπζθώλεη ζηα ζηήζηα ηνπ ιανύ γηα λα 

μεζπάζεη ζ‟ έλα απ‟ ηα πην κεγάια θη απίζηεπηα ζπιιαιεηήξηα πνπ βιέπεη ε Αζήλα. 

[…]  
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Ώξεο θξαηάλε νη δηαδειώζεηο. 

Ώξεο αληερεί ε αληάξα θη ν αιαιαγκόο ηεο πόιεο. 

Σν βξάδπ απεξγνύλ νη θηλεκαηνγξάθνη θαη ν Σύπνο. Σν άιιν πξσί δελ έρεη 

εθεκεξίδεο. Πόζα ηα ζύκαηα; Η αζηπλνκία δίλεη λνύκεξν. Μόλν 3 λεθξνύο θαη 77 

ηξαπκαηίεο. Ο παξάλνκνο ηύπνο δίλεη άιια: 13 λεθξνί θαη 134 ηξαπκαηίεο. Κη είλαη 

ζσζηόηεξνη απηνί νη αξηζκνί, γηαηί ε Αζηπλνκία κεηξά κνλάρα ηα ζύκαηα πνπ πάλε 

ζηα λνζνθνκεία. Απηνύο πνπ λνζειεύνληαη ζηα ζπίηηα δελ ηνπο μέξεη. Ούηε βάδεη 

ζηνπο λεθξνύο, απηνύο πνπ πξόθηαζαλ λα αξπάμνπλ νη δηαδεισηέο ή ηνπο άιινπο 

πνπ βαξηά ηξαπκαηηζκέλνη πέζαλαλ ζε ιίγεο κέξεο. 

5 Μαξηίνπ 1943. 

Μηα κέξα αθόκα αλνηρηνύ πνιέκνπ κέζα ζηελ Αζήλα. Η ηζηνξία ηεο Αληίζηαζεο 

γξακκέλε κε ην αίκα ηνπ αλππόηαρηνπ ιανύ ζηνπο δξόκνπο ηεο. Η επηζηξάηεπζε δελ 

έγηλε. 

ΔΗΜΗΣΡΗ ΨΑΘΑ “Η ΑΝΣΙΣΑΗ” Εθδόζεηο ΜΑΡΙΑ Δ. ΨΑΘΑ 

 

[4] 

«Σηο εκέξεο εθείλεο έθαλαλ ζύλαμε κπζηηθή ηα παηδηά θαη ιάβαλε ηελ απόθαζε, 

επεηδή ηα θαθά καληάηα πιήζαηλαλ ζηελ πξσηεύνπζα, λα βγνπλ έμσ ζε δξόκνπο θαη 

ζε πιαηείεο κε ην κόλν πξάγκα πνπ ηνπο είρε απνκείλεη: κηα παιάκε ηόπν θάησ από η' 

αλνηρηό πνπθάκηζν, κε ηηο καύξεο ηξίρεο θαη ην ζηαπξνπδάθη ηνπ ήιηνπ. Όπνπ είρε 

θξάηνο θη εμνπζία ε Άλνημε.  

Καη επεηδή ζίκσλε ε κέξα πνπ ην Γέλνο είρε ζπλήζεην λα γηνξηάδεη ηνλ άιιν εθσκό, 

ηε κέξα πάιη εθείλε νξίζαλε γηα ηελ Έμνδν.Καη λσξίο εβγήθαλε θαηακπξνζηά ζηνλ 

ήιην, κε πάλνπ σο θάηνπ απισκέλε ηελ αθνβηά ζα ζεκαία, νη λένη κε ηα πξεζκέλα 

πόδηα πνπ ηνπο έιεγαλ αιήηεο».  

Οδπζζέαο Ειύηεο, Το Άξιον Εζηί, [Σα πάζε, Αλάγλσζκα Σξίην, Η Μεγάιε Έμνδνο].  
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[5] 

 

Γιάννης Σηεθανίδης: Λινόλεοσμ από παράνομο ένησπο ηοσ ΕΑΜ 

[6] 

 

 Χαρακηικό ηοσ Γιάννη Σηεθανίδη, από παράνομο ένησπο ηοσ ΕΑΜ 

Ερωηήζεις
i
 

1. Εληνπίζηε  ζηηο παξαπάλσ ηζηνξηθέο πεγέο αληηζηαζηαθέο 

νξγαλώζεηο πνπ έδξαζαλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο. Πνηεο 

άιιεο γλσξίδεηε εθηόο από απηέο πνπ αλαθέξνληαη εδώ; 

2. Αμηνπνηώληαο  ηηο ηζηνξηθέο ζαο γλώζεηο  θαη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ 

ζαο δίλνπλ νη παξαπάλσ ηζηνξηθέο πήγεο, ζπλζέζηε έλα θείκελν 

πνπ λα αλαθέξεηαη ζην ξόιν πνπ έπαημαλ νη λένη ζηελ Αληίζηαζε 

1941-1944. Δώζηε ζηε ζπλέρεηα έλα ηίηιν ζην θείκελό ζαο.  

                                                             
i Συμπληρώςτε με δικζσ ςασ ερωτήςεισ – δραςτηριότητεσ αυτό το Φφλλο Εργαςίασ.  


