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Επιμόρφωςθ ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου 
Ενότθτα 48: Κατοχι Αντίςταςθ Απελευκζρωςθ



Βιωματικι προςζγγιςθ του ιςτορικοφ 
παρελκόντοσ

• Σα ερωτιματα για το παρελκόν αλλά και για 
το μζλλον  εκκινοφν από τισ ανάγκεσ του 
τώρα. Ο ορίηοντασ κατανόθςθσ εντόσ του 
οποίου τίκενται τα ερωτιματα και 
αναπτφςςονται οι μζκοδοι διερεφνθςισ τουσ 
διαμορφϊνεται από τθν ιςτορικι ςυγκυρία 
του χρονικοφ ςθμείου τώρα. 



Σϊρα
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Σράπεηα Σροφίμων – Ίδρυμα για τθν καταπολζμθςθ τθσ πείνασ

Παρά τθν αλματϊδθ ανάπτυξθ που επιτεφκθκε ςτθ χϊρα μασ τισ τελευταίεσ 
δεκαετίεσ, το πρόβλθμα τθσ πείνασ δεν ζχει ακόμθ εξαλθφκεί. Αντίκετα, το 
πρόβλθμα είναι πολφ πιό οξφ από ότι κα νόμιηαν πολλοί και λόγω τθσ οικονομικισ 
φφεςθσ γίνεται ολοζνα και πιό ζντονο:
«Δεν μποροφμε να κλείςουμε τα μάτια»….
Γιατί:
1 ςτουσ 5 Ζλλθνεσ ηει ςτα όρια τθσ φτϊχειασ, δθλαδι 2,2 εκατομμφρια πολίτεσ! 
Η Ελλάδα είναι θ τζταρτθ χϊρα ςτθν Ε.Ε. με το υψθλότερο ποςοςτό ατόμων που 
βρίςκονται ςτο όριο τθσ φτϊχειασ. 

ιμερα ολοζνα και περιςςότεροι άνκρωποι καταφεφγουν για βοικεια κακθμερινά 
ςε ςυςςίτια

http://www.traptrof.gr/?page_id=96
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Προβλιματα υποςιτιςμοφ ςε μακθτζσ τθσ Ξάνκθσ 

ε 354 ανζρχονται ςφμφωνα με τουσ διευκυντζσ των 
ςχολικών μονάδων τθσ Ξάνκθσ οι μακθτζσ, οι οικογζνειεσ 

των οποίων αντιμετωπίηουν οικονομικά προβλιματα. 
Μάλιςτα, για τισ ςυγκεκριμζνεσ οικογζνειεσ 

αναλαμβάνονται δράςεισ ώςτε να τουσ χορθγείται 
δωρεάν πρόγευμα τισ πρωινζσ ώρεσ που παρακολουκοφν 

μακιματα. 

http://www.newsbomb.gr/koinwnia/story/240906/provlima
ta-ypositismoy-se-mathites-tis-xanthis





Σότε: Η πείνα ςτθν Κατοχι 1941-1944



“Η κατοχικι πείνα ςτθν Ακινα» Λουκία Ματηϊρου
*

“Παιδιά τθσ πείνασ” (Βάλιασ
εμερτηίδθσ -1942)



Κατοχι, Αντίςταςθ και Απελευκζρωςθ
ειδικοί διδακτικοί ςτόχοι

• Σα κφρια γνωρίςματα του κακεςτϊτοσ τθσ 
Κατοχισ

• Η εμφάνιςθ και θ ανάπτυξθ του ελλθνικοφ 
κινιματοσ Αντίςταςθσ

• Ο ρόλοσ των γυναικϊν και των νζων ςτθν 
Αντίςταςθ

• Δωςιλογιςμόσ και Σάγματα Αςφαλείασ

• Οργάνωςθ τθσ ηωισ ςτθν Ελεφκερθ Ελλάδα

• Απελευκζρωςθ και ςχθματιςμόσ Κυβζρνθςθσ 
Εκνικισ Ενότθτασ



Η 
τριπλι 
Κατοχι





Κφρια γνωρίςματα κακεςτϊτοσ 
Κατοχισ

• Απαγόρευςθ κυκλοφορίασ, λογοκριςία, 
ςυλλιψεισ, βαςανιςτιρια, εκτελζςεισ

• Πολιτικι εκβουλγαριςμοφ ςτθν Α. Μακεδονία 
και Θράκθ

• Μαφρθ αγορά, λιμόσ 1941-1942



Η Κατοχι ςτον ελλθνικό κινθματογράφο

Σο ξυπόλυτο τάγμα, 1953:

• http://www.youtube.com/watch?v=k9mVaP7
MGq4

Οι Γερμανοί ξανάρχονται, 1948:

• http://www.youtube.com/watch?v=rvE3qqgS
0A4
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Η ΠΕΙΝΑ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ 
1941-1944 

• http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=4_
Vwl2mdMuw&feature=endscreen

• ΠΟΛΕΜΟ – ΚΑΣΟΧΗ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΑΝΑ

ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΕ ΕΠΟΧΗ:  

http://www.youtube.com/watch?v=K-
qOkFHOYos
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“Η κατοχικι πείνα ςτθν Ακινα» Λουκία Ματηϊρου
*

“Παιδιά τθσ πείνασ” (Βάλιασ
εμερτηίδθσ -1942)



Διονύζιος Σολωμός «Ελεύθεροι Πολιορκημένοι» 
Σχεδίαζμα Β΄

1
Άκπα τος τάυος σιωπή στον κάμπο βασιλεύει·
Λαλεί ποςλί, παίπνει σπςπί, κι ε μάνα το δελεύει.
Τα μάτια ε πείνα εμαύπισε· στα μάτια ε μάνα μνέει·
Στέκει ο Σοςλιώτερ ο καλόρ παπάμεπα και κλαίει:
«Έπμο τοςυέκι σκοτεινό, τι σ’ έσω γω στο σέπι;
Οπού σς μος ‘γινερ βαπύ κι ο Αγαπενόρ το ξέπει».



Βάςω Κατράκθ

510 × 300 - Χαρακτικό του Σάςςου. 



ΣΑΟΤ, "Εκτελζςεισ τθν Πρωτομαγιά" ( Απϋ το παράνομο λεφκωμα τθσ 
Κατοχισ)
560 × 315 - χαρακτικό από τθν εκτζλεςθ των 200 τθν ςτθν Καιςαριανι



Καλάβρυτα 1943, Χαρακτικό από παράνομο λεφκωμα τθσ 
Κατοχισ.



















Σάγματα αςφαλείασ και κουκουλοφόροι 
προδότεσ ςε κακθμερινι δουλειά.



Πρωτομαγιά 1944. Η εκτζλεςθ των 200 πατριωτϊν ςτο 
ςκοπευτιριο τθσ Καιςαριανισ



Μπλόκο τθσ Δραπετςϊνασ και όμθροι των Σαγμάτων Αςφαλείασ για τα 
Γερμανικά ςτρατόπεδα .



"Μπλόκο ςτθν Κοκκινιά ". (Από το παράνομο λεφκωμα τθσ 
Κατοχισ)



Κδρυςθ αντιςταςιακϊν οργανϊςεων -
Η Αντίςταςθ ςτισ Πόλεισ

• 30 Μαΐου 1941 : υποςτολι ςθμαίασ των Ναηί από τθν 
Ακρόπολθ (άντασ – Γλζηοσ)

• υνκιματα ςτουσ τοίχουσ
• Απεργία:  Απρίλιοσ 1942 (αποτζλεςμα: κάποιεσ 

παροχζσ)
• Απεργία: Ιανουάριοσ 1943 (ματαίωςθ πολιτικισ 

επιςτράτευςθσ για αποςτολι εργατϊν ςτθ Γερμανία)
• Κθδεία Κωςτι Παλαμά (Φεβρουάριοσ 1943): ογκϊδεσ 

ςυλλαλθτιριο κατά των κατακτθτϊν 
• υμμετοχι τθσ νεολαίασ *Ενιαία Πανελλαδικι 

Οργάνωςθ Νζων+



Κθδεία Κωςτι Παλαμά
28 Φεβρουαρίου 1943 

• Ηχιςτε οι ςάλπιγγεσ... 
Καμπάνεσ βροντερζσ,
δονιςτε ςφγκορμθ τθ χϊρα 
πζρα ωσ πζρα...
Βογκιςτε τφμπανα 
πολζμου... Οι φοβερζσ
ςθμαίεσ, ξεδιπλωκείτε ςτον 
αζρα !

' αυτό το φζρετρο ακουμπά 
θ Ελλάδα! 
Διαβάςτε περιςςότερα: http://www.sansimera.gr/articles/495#ixzz2FV5LtTeF

Άγγελοσ ικελιανόσ

http://www.sansimera.gr/articles/495


Λουκιανοφ Κθλαθδόνθ,

Ο Μικρόσ Ήρωσ
http://www.youtube.com/watch?v=kUdenTeGn9Q

Ο Μικρόσ Ήρωσ ιταν εβδομαδιαίο ανάγνωςμα που ςυνζγραψε ο τζλιοσ Ανεμοδουράσ
και διάνκιςε με ςκίτςα του ο Βφρων Απτόςογλου για μία ολόκλθρθ 16ετία, από το 
1953 ζωσ το 1968 όταν και διακόπθκε για λόγουσ που είχαν άμεςθ ςχζςθ με τθν 
επιβολι λογοκριςίασ που εφάρμοςε το τότε δικτατορικό κακεςτϊσ.
Πρόκειται για τισ περιπζτειεσ τριϊν θρωϊκϊν Ελλθνόπουλων (του Γιϊργου Θαλάςςθ, 
τθσ Κατερίνασ και του "πίκα") κατά τθ διάρκεια τθσ κατοχισ και του αγϊνα τουσ 
απζναντι ςε Γερμανοφσ, Ιταλοφσ και Βοφλγαρουσ φαςίςτεσ.
Ο τζλιοσ Ανεμοδουράσ (1917 - 2000) ιταν δθμοςιογράφοσ, εκδότθσ και ςυγγραφζασ 
του ιςτορικοφ αναγνϊςματοσ Ο Μικρόσ Ήρωσ. Με το ζντονο αφθγθματικό του φφοσ 
ςφράγιςε μια μεγάλθ περίοδο τθσ Ελλθνικισ ιςτορίασ, τα δφςκολα δθλαδι χρόνια που 
ακολοφκθςαν τισ περιπζτειεσ του πολζμου, τθσ κατοχισ και τθσ εμφφλιασ ςφρραξθσ.

http://www.youtube.com/watch?v=kUdenTeGn9Q


Οι πρϊτεσ παράγραφοι του αναγνϊςματοσ, που δίνουν το ςτίγμα τθσ 
εποχισ.

" Είναι νφχτα. Μια ξάςτερθ γλυκιά ανοιξιάτικθ νφχτα. Χιλιάδεσ αςθμζνια 
άςτρα τρεμοπαίηουν γλυκά πάνω από τθν κοιμιςμζνθ Ακινα, ςαν να 
προκαλοφν τουσ κατοίκουσ τθσ να βγουν ζξω και να χαροφν τθν ομορφιά τθσ 
νφχτασ.
Μα οι κάτοικοι τθσ Ακινασ δεν βγαίνουν από τα ςπίτια τουσ. Ξζρουν ότι 
μζςα ςτθ γλυκιά νφχτα παραμονεφει ο κάνατοσ!
Δεν είναι ελεφκεροι! Είναι ςκλάβοι που ςτενάηουν κάτω από τθ μπότα του 
ςκλθροφ Γερμανοφ και το μαςτίγιο του νικθμζνου Ιταλοφ!
Είναι κλειςμζνοι ςτα ςπίτια τουσ και περιμζνουν. Περιμζνουν με αγωνία 
μιπωσ ακοφςουν το χτφπθμα του κανάτου, το χτφπθμα των Γερμανϊν ςτθν 
πόρτα τουσ!
Και περιμζνουν με λαχτάρα τθ Μεγάλθ τιγμι όταν πίςω από τα μαφρα 
ςφννεφα τθσ ςκλαβιάσ κα ξεπθδιςει ο ιλιοσ τθσ Ελευκερίασ�"

ΑΠΟ ΣΟ ΣΕΤΥΟ 1: ''ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΚΛΑΒΟ'' σελ. 1-2



Χαρακτικό τθσ Βάςωσ Κατράκθ 
από παράνομο ζντυπο του ΕΑΜ



Ηλίασ 
Φζρτθσ: λάδι



543 × 358 - Χαρακτικό του 
Γιάννθ τεφανίδθ, από 
παράνομο ζντυπο του ΕΑΜ



Κϊςτασ Γραμματόπουλοσ: ΕΛΑ, χαρακτικό



Από παράνομο ζντυπο τθσ 
εκνικισ αλλθλεγγφθσ του 
ΕΑΜ



Από παράνομο ζντυπο τθσ εκνικισ 
αλλθλεγγφθσ του ΕΑΜ



Ηλίασ Φζρτθσ: ΕΛΑΝ, τζμπερα



Φωκίων Δθμθτριάδθσ: χζδιο από τθν κατοχι, μελάνι



Γιάννθσ τεφανίδθσ: Λινόλεουμ από παράνομο ζντυπο του ΕΑΜ



Γιάννθσ τεφανίδθσ: Χαρακτικό από 
παράνομο ζντυπο του ΕΑΜ το 1942



Χρίςτοσ Δαγκλισ: 
Λόρδοσ Βφρων, 

ξυλογραφία του 1942, 
από παράνομο ζντυπο 

του ΕΑΜ



Αςαντοφρ Μπαχαριάν: 
Ριγασ , προςχζδιο για 
πανϊ του ΕΑΜ για τθν 25θ 
Μαρτίου



Η Ελεφθερη Ελλάδα

Η οργάνωςθ τθσ ηωισ ςτθν Ελεφκερθ Ελλάδα

Η Κυβζρνθςθ του βουνοφ: Πολιτικι Επιτροπι 
Εκνικισ Απελευκζρωςθσ







Λαϊκό δικαςτιριο



Κςα δικαιϊματα και οι γυναίκεσ.
Από το λεφκωμα του π. Μελετηι, Με τους αντάρτες στα βουνά, Ακινα 1996, εικ. 101.
© πφροσ Μελετηισ.



Η απελευκζρωςθ



Η απελευκζρωςθ τθσ Ακινασ.

















Σράπεηα ερωτιςεων ςτθν Ιςτορία Γϋ Γυμναςίου

http://e-didaskalia.blogspot.gr/2012/09/19.html
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