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ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 

ΠΟΛΕΜΟ – ΚΑΣΟΧΗ – ΕΠΙΒΙΩΗ – ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ 

Ειςαγωγι 

Ο πόλεμοσ, μπορεί να βρικε τθ χϊρα βαριά τραυματιςμζνθ και διχαςμζνθ 
(δικτατορία Μεταξά, φυλακζσ, εξορίεσ),  δεν τθ βρικε όμωσ και  απροετοίμαςτθ1. 
Παρά τισ δυςκολίεσ, ο ελλθνικόσ λαόσ ςυςπειρϊκθκε και ςε κλίμα ςυναίνεςθσ και 
ενωτικό, τουλάχιςτον αρχικά, αντιμετϊπιςε τον κατακτθτι (αίτθμα ζγκλειςτων 
κομμουνιςτϊν ςτθν Ακροναυπλία και εξορίςτων ςε Φολζγανδρο, Κίμωλο, Αίγινα 
κ.ά. - απόρριψθ αιτιματοσ από υφυπουργό αςφάλειασ Μανιαδάκθ – επιςτολι 
Ηαχαριάδθ2). Θ ςτρατιωτικι προετοιμαςία ςυνοδεφτθκε από τθν πολιτικι 
επιςτράτευςθ (ενθμζρωςθ, προετοιμαςία του πλθκυςμοφ και ςχετικζσ οδθγίεσ, 
προπαγάνδα, προςφορά υπθρεςιϊν, καταςκοπεία, οργάνωςθ υγειονομικισ 
περίκαλψθσ, εκπαίδευςθ, πακθτικι αεράμυνα, καταφφγια3,  αντιμετϊπιςθ χθμικϊν 
αερίων και πυρόςβεςθ, τεχνικι απόκρυψθ, ςυναγερμό κ.ά.). Παράλλθλα, ο 
πλθκυςμόσ οργανϊκθκε για να αντιμετωπίςει το επιςιτιςτικό πρόβλθμα. Λιφκθκε, 
τζλοσ, μζριμνα και για τθν  προςταςία τθσ εκνικισ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και των 
αρχαιολογικϊν κθςαυρϊν τθσ χϊρασ. το ςενάριο που ακολουκεί ςτρζφουμε το 
βλζμμα ςτθ διερεφνθςθ αυτϊν των λιγότερο γνωςτϊν πτυχϊν τθσ δφςκολθσ 
κακθμερινότθτασ με τθν ζναρξθ του πολζμου.  

Στόχοι 

 Να γνωρίςουν τθν κατάςταςθ τθσ ελλθνικισ πολιτείασ και κοινωνίασ τθν 
περίοδο τθσ κιρυξθσ του ελλθνοϊταλικοφ πολζμου και κατά τθ διάρκεια τθσ 
κατοχισ 

 Να αντιλθφκοφν ότι παρά τα μεγάλα προβλιματα και το διχαςμό, οι Ζλλθνεσ 
πολίτεσ ανταποκρίκθκαν ςτο κάλεςμα για τθν υπεράςπιςθ τθσ πατρίδασ 
τουσ παραμερίηοντασ τισ διαφορζσ τουσ 

 Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ ανάπτυξθσ δικτφων αλλθλεγγφθσ, τθσ 
προετοιμαςίασ απζναντι ςε δφςκολεσ καταςτάςεισ και τθ ςθμαςία τθσ 
προςφοράσ των μθ ςτρατεφςιμων πολιτϊν ςτισ ανάγκεσ τθσ 
κακθμερινότθτασ ςε καιρό πολζμου 

                                                           

1
 Μαρίνα Πετράκθ, 1940-Ο άγνωςτοσ πόλεμοσ. Η ελλθνικι πολεμικι προςπάκεια ςτα μετόπιςκεν, 

Ακινα: Πατάκθσ 2014, 54-101. (Βλ. κυρίωσ τισ ς. 75-76: οδθγία για καλλιζργεια βαςικϊν ειδϊν 
διατροφισ). 
2
 Αντϊνθσ Φλουντηισ, Ακροναυπλία και Ακροναυπλιϊτεσ, Ακινα: Θεμζλιο 1979 («Αν κζλετε να 

μείνετε ελεφκεροι για να πολεμιςετε να κάνετε όλοι διλωςθ μετανοίασ»), Ιωάννα Παπακαναςίου, 
«Σο Κομμουνιςτικό Κόμμα Ελλάδοσ ςτθν πρόκλθςθ τθσ ιςτορίασ 1940-1945», ςτο Ιςτορία τησ 
Ελλάδασ του 20ου αιώνα,  Β΄Παγκόςμιοσ Πόλεμοσ, 1940-1945, Κατοχή-Αντίςταςη, τ. Γ2, Επιμζλεια 
Χ. Χατηθιωςιφ-Π. Παπαςτράτθσ, Ακινα: Βιβλιόραμα 2007, ςς. 86 – 90. 
3
 Μόνο ςτθν Ακινα καταςκευάςτθκαν περί τα 400 δθμόςια καταφφγια χωρθτικότθτασ 30-40.000 

ατόμων, ενϊ διανοίχτθκαν ςτοζσ και ςιραγγεσ. Βλ. Αλ. Παπάγοσ, Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ και θ προσ 
πόλεμον προπαραςκευι του, Ακινα: Διεφκυνςθ Ιςτορίασ τρατοφ, 1963, ςσ. 514-515. 
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 Να προβλθματιςτοφν πάνω ςτθν ευρθματικότθτα και τθν αντοχι των 
ανκρϊπων ςε δφςκολουσ καιροφσ 

 Να κατανοιςουν τθ ςθμαςία τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, των μνθμείων 
πολιτιςμοφ και ζργων τζχνθσ για τθν ταυτότθτα ενόσ λαοφ αλλά και για όλθ 
τθν ανκρωπότθτα.  

 Να εντοπίςουν αναλογίεσ και να προβλθματιςτοφν πάνω ςε φαινόμενα που 
εκδθλϊνονται ςε διαφορετικο χρόνο και τόπο.  

 Να προβλθματιςτοφν πάνω ςτθν πραγματικότθτα του πολζμου και τισ 
επιπτϊςεισ του ςτουσ ανκρϊπουσ και τισ κοινωνίεσ, ϊςτε να κατανοιςουν 
τθν ςφγχρονθ πραγματικότθτα.  

Προχπάρχουςα γνϊςθ 

Οι μακθτζσ κα πρζπει να γνωρίηουν τα αίτια και τα βαςικά γεγονότα 
τθσ ζναρξθσ του 2ουΠαγκοςμίου Πολζμου. Είναι ςθμαντικό για τθν επιτυχία 
του εργαςτθρίου να λθφκεί υπόψθ θ εμπειρία/αντίλθψθ και γνϊςθ τόςο 
των μακθτϊν όςο και του δαςκάλου για τα προσ ςυηιτθςθ ιςτορικά 
γεγονότα (ιςτορικι γνϊςθ, ιςτορικι κουλτοφρα, πολιτιςμικό περιβάλλον, 
δθμόςια ιςτορία, ςχολικι εμπειρία) πάνω ςτα οποία κα «οικοδομθκεί» θ 
διδαςκαλία (κοινωνικόσ εποικοδομθτιςμόσ).  

 
Αφόρμθςθ 

Θ αφόρμθςθ κα μποροφςε να προζλκει από το ςχολιαςμό τθσ 
επικαιρότθτασ: πόλεμοσ, κατοχι και αφανιςμόσ ανκρϊπων και πολιτιςμϊν 
ςτθ ςφγχρονθ Μζςθ Ανατολι με τα τραγικά αποτελζςματα που βιϊνουν οι 
μακθτζσ μζςα από τθ διαρκι πλθροφόρθςθ από τα ΜΜΕ και τα μζςα 
κοινωνικισ δικτφωςθσ. Ζτςι, οι φωτογραφίεσ με τθν καταςτροφι τθσ 
Παλμφρασ και τα δίκτυα αλλθλεγγφθσ ςτουσ πρόςφυγεσ κα μποροφςαν να 
οδθγιςουν ςτθν κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ και τθν Ελλάδα του 1940, τον 
πόλεμο, τον εκτοπιςμό, τθν πείνα και τθν αντίςταςθ. 

Χωριςμόσ ςε ομάδεσ 

Προτρζπουμε τουσ μακθτζσ να πάρουν μια φωτογραφία (5 
φωτογραφίεσ ςυνολικά από κάκε κζμα) και από μια αντίςτοιχθ λεηάντα (x 5 
και πάλι), τα οποία επιλζγουν τυχαία. Ανάλογα με τον αρικμό των μακθτϊν 
οι ομάδεσ μπορεί να είναι 5 ι 4. Ο ςυνδυαςμόσ φωτογραφίασ και λεηάντασ 
μορφοποιεί τισ ομάδεσ. Οι φωτογραφίεσ αναφζρονται ςτθν περίοδο τθσ 
δεκαετίασ του ’40, αλλά και ςτθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα και είναι 
ςυναφείσ προσ το κζμα. Θ κάκε ομάδα κα επεξεργαςτεί μια κεματικι 
ενότθτα με ενδεικτικζσ δραςτθριότθτεσ όπωσ προτείνονται παρακάτω. Αν 
χριεαςτεί μια κεματικι ενότθτα αναλαμβάνουν περιςςότερεσ ομάδεσ με 
διακριτζσ εργαςίεσ. τθν ολομζλεια κα ςυνοψιςτοφν τα ευριματα για τθν 
οικοδόμθςθ και κατανόθςθ τθσ όλθσ εικόνασ τθσ εποχισ. 
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 

Δραςτθριότθτα 1 - Επί ποδόσ πολζμου! – Προετοιμαςία ςτισ πόλεισ 

Αφοφ παρατθριςετε τισ φωτογραφίεσ που παρατίκενται, να ςυηθτιςετε τα εξισ:  

 Ποιεσ προετοιμαςίεσ ζκαναν ςτθν Ακινα πριν τθν ειςβολι των δυνάμεων 
Κατοχισ; Γιατί εκπαιδεφνται οι δαςκάλεσ; 

 Αν ςυνζβαινε ςιμερα κάτι αντίςτοιχο, πϊσ κα αντιδροφςατε; Ποιεσ κα ιταν 
οι πρϊτεσ ςασ κινιςεισ; Αν χρειαηόταν να εγκαταλείψετε το ςπίτι ςασ, λόγου 
χάριν λόγω μιασ ενδεχόμενθσ επίταξθσ, ι αναγκαςτικισ μετακίνθςθσ, τι κα 
παίρνατε μαηί ςασ; (ζνα «μπαοφλο/ςεντοφκι/μπόγο  με τα απαραίτθτα είδθ»  
ι/και ζνα  «κουτί  τθσ μνιμθσ» παπουτςιϊν με φωτογραφίεσ ι  εικαςτικι 
απεικόνιςθ των αναμνιςεων που κα κζλατε να κρατιςετε» κοκ. 
}Εναλλακτικά μπορείτε να δθμιουργιςετε θλεκτρονικά ζνα εικονικό 
«αποκετιριο αναμνιςεων»  με δωρεάν λογιςμικά, όπωσ 
https://www.dropbox.com/, http://www.4shared.com/  κλπ.  

 Να αναηθτιςετε το δίκτυο καταφυγίων τθσ Ακινασ (προφορικζσ μαρτυρίεσ, 
φωτογραφικό υλικό). Βλ. τθ δουλειά από το 56ο Γυμνάςιο τθσ Ακινασ: 
Πρόγραμμα Περιβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ-Σοπικι Ιςτορία, «Αμπελόκθποι. 
Μελετϊ και ερευνϊ το περιβάλλον που βρίςκεται το ςχολείο μου»  
http://www.slideshare.net/akarabin/ss-49491121 

 

Ακινα. Δαςκάλεσ εκπαιδεφονται ςτθ χριςθ αντιαςφυξιογόνων μαςκϊν ςε ςχολικι 
αίκουςα.  
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Αντιαεροπορικό όρυγμα. Ακινα, 1940. Βοφλα Θεοχάρθ Παπαϊωάννου (ΦΑ_6_1877) 
 

Δραςτθριότθτα 2  - Πόλεμοσ – προπαγάνδα Ε.Ο.Ν. κατά τθσ καταςκοπείασ 

Αφοφ διαβάςετε το περιεχόμενο τθσ αυτοςχζδιασ αφίςασ και των τρυκ που 
ακολουκοφν και ανακαλζςετε ςτθ μνιμθ τι ιταν θ Ε.Ο.Ν.4 :   

 Να ςυηθτιςετε ποφ αποςκοποφςαν οι προτροπζσ που αναγράφονται ςτισ 
αφίςεσ και τα τρυκ,  κακϊσ και για το κζμα τθσ καταςκοπείασ ςε καιρό 
πολζμου (αντλϊντασ από όςα ζχετε, ενδεχομζνωσ, διαβάςει ςε λογοτεχνικά 
και άλλα βιβλία  ι δει ςτον κινθματογράφο). 

 Να γράψετε και να δραματοποιιςετε ζναν δικό ςασ διάλογο με κζμα τθν 
μυςτικότθτα  που  επιβάλλει θ αντιςταςιακι δράςθ. Για να πάρετε ιδζεσ 
μπορείτε να διαβάςετε το «πιοφνο» του Μ. Μπρεχτ 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-
C131/595/3931,17414/ 

                                                           

4
 Ε.Ο.Ν. Θ Εκνικι Οργάνωςισ Νεολαίασ (ΕΟΝ ι Ε.Ο.Ν.) ιταν κυβερνθτικι οργάνωςθ νζων που 

ιδρφκθκε από το κακεςτϊσ του Ιωάννθ Μεταξά το 1936 και διαλφκθκε τον Απρίλιο του 1941. κοπόσ 
τθσ οργάνωςθσ αναφζρεται: για τθν «επωφελι διάκεςιν του ελευκζρου από τθσ εργαςίασ χρόνου 
των νζων, προσ προαγωγιν τθσ ςωματικισ και ψυχικισ καταςτάςεωσ αυτϊν, ανάπτυξιν του εκνικοφ 
φρονιματοσ και τθσ πίςτεωσ προσ τθν κρθςκείαν, δθμιουργίαν πνεφματοσ ςυνεργαςίασ και 
κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ...». Ο Ιωάννθσ Μεταξάσ είχε ςαν ςκοπό του μζςα από τθν οργάνωςθ αυτι 
να διαμορφϊςει τουσ νζουσ ςε πατριϊτεσ αλλά και υποςτθρικτζσ του κακεςτϊτοσ *…+ Θ οργάνωςθ 
είχε ςτρατιωτικό χαρακτιρα και τα μζλθ τθσ φοροφςαν χαρακτθριςτικζσ ςτολζσ μπλε ςκοφρου 
χρϊματοσ, χαιρετοφςαν ςτρατιωτικά με τθν παλάμθ ανοικτι και το χζρι προτεταμζνο όπωσ και ςτο 
φαςιςτικό χαιρετιςμό (από τθ  Wikipedia). 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%89%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CF%82_%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AC%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/1936
https://el.wikipedia.org/wiki/1941
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θμείωςθ: να επιςκεφκείτε τθν ιςτοςελίδα «Η Ακινα ελζυκερθ» 
(www.freeathens44.org) και να περιθγθκείτε ςτο πλοφςιο αρχειακό 

φωτογραφικό υλικό το οποίο είναι αναρτθμζνο ςτθν ενότθτα Φωτογραφίεσ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.freeathens44.org/
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 

Οι λαχανόκθποι τθσ επιβίωςθσ και τθσ νίκθσ  (victory gardens5) 

Αςτικι αυτάρκεια ςε καιροφσ πολζμου και κρίςθσ. 

«Καλλιεργιςατε πάντα πόδα  διακεςίμου εδάφουσ» 
Δραςτθριότθτα 1 

(θμείωςθ: πριν από κάκε επεξεργαςία και αξιοποίθςθ ιςτορικισ πθγισ κα πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ταυτότθτά τθσ: πρωτογενισ/δευτερογενισ, είδοσ, χρονολογία, 
προζλευςθ, αξιοπιςτία κλπ) 

 Αφοφ μελετιςετε τθν πθγι 1, το ντοκουμζντο και τα ςκίτςα που ζπονται, να 
απαντιςετε  ςτισ  ερωτιςεισ:   

1. Που αποςκοποφςε θ προτροπι ςε κάκε νοικοκυριό να φροντίςει για τθ 
διατροφι του με δθμιουργία οικιακϊν λαχανόκθπων και  εγκατάςταςθ οικόςιτων 
ηϊων, όπωσ οι κότεσ, ςτθν αυλι;  Νομίηετε ότι κα ιταν αποτελεςματικό μζτρο; 
Μπορείτε να ςκεφτείτε άλλουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ του επιςιτιςτικοφ 
προβλιματοσ τθσ εποχισ; Να ςυηθτιςετε πάνω ςτο κζμα αυτό. Θ ομάδα ςασ να 
ςυντάξει προτάςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ του επιςιτιςτικοφ προβιματοσ ςε καιρό 
πολζμου θ ςε ζκτακτεσ ανάγκεσ όπωσ π.χ. οι προςφυγικζσ ροζσ ςε καιρό ειρινθσ. 

2. Να μελετιςετε το ζγγραφο τθσ φωτογραφίασ που ακολουκεί (Πθγι 2, Ι), 
κακϊσ και τα ςχόλια ςτισ ςελίδεσ με τα ςκίτςα (Πθγζσ 2, ΙΙ και 2, ΙΙΙ). Από ποιον 
νομίηετε ότι ςυντάχκθκε (επίςθμθ πολιτεία, αρχζσ κατοχισ, οργάνωςθ πολιτϊν); Σι 
περιγράφει; Να προςζξετε τθ γλϊςςα που χρθςιμοποιεί ο ςυντάκτθσ. Σι ςασ κανει 
εντφπωςθ; Ποφ δίνεται ζμφαςθ; Πϊσ οργανϊκθκαν οι πολίτεσ ϊςτε να 
αντιμετωπίςουν το επιςιτιςτικό πρόβλθμα ςτθ διάρκεια τθσ Κατοχισ; 

3. Ποιοσ νομίηετε ότι είναι ο ςτόχοσ των ςκίτςων, που αφοροφν ςτθν Ελλάδα 
του πολζμου και τθσ Κατοχισ; Ποφ απευκφνονται; Γιατί απεικονίηονται μόνο 
γυναικείεσ φιγοφρεσ; Ποιοσ είναι ο ρόλοσ των γυναικϊν εδϊ;   

Πθγι 1 - Γεωργικι Επιςτράτευςθ 

«Εφιςτϊμεν τθν ιδιαιτζραν υμϊν προςοχιν εισ το ςάλπιςμα τθσ Γεωργικισ 
Επιςτρατεφςεωσ, το οποίον ο Αρχθγόσ τθσ Κυβερνιςεωσ κ. Ι. Μεταξάσ απθφκυνε 
προσ τουσ Ζλλθνασ άπαντασ, καλϊν αυτοφσ να καλλιεργιςουν πάντα πόδα 
διακεςίμου εδάφουσ. Τφ’ ασ δεινάσ περιςτάςεισ ευρίςκεται ςιμερον ο 
πολιτιςμζνοσ κόςμοσ, κα ιτο εγκλθματικι θ εισ το ςθμείον τοφτο και ελαχίςτθ ζςτω 
αδιαφορία, διότι κα υςτζρει τθν πατρίδα των μζςων να διζλκθ αλϊβθτοσ από 
κινδφνουσ τουσ οποίουσ ςυνεπάγεται θ εμπόλεμοσ κατάςταςισ εισ το ηιτθμα τθσ 
διατροφισ του πλθκυςμοφ εξθρτθμζνθσ από το ειςαγωγικόν εμπόριον και κα 
εδθμιοφργει ςυνεπείασ εχοφςασ απιχθςιν εξ υποςιτιςμοφ εισ ςειράν μελλοντικϊν 
γενεϊν, ωσ τοφτο παρετθρικθ κατά τον μζγαν πόλεμον 1914-1918. Όκεν, 

                                                           

5
 http://www.livinghistoryfarm.org/farminginthe40s/crops_02.html 

 

http://www.livinghistoryfarm.org/farminginthe40s/crops_02.html
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παρακαλοφμεν υμάσ όπωσ μεριμνιςετε ανυπερκζτωσ και καλλιεργθκεί γεωργικϊσ 
πασ χϊροσ ον διακζτετε, αναφζρατε δε εισ θμάσ εν καιρϊ τθν εκτζλεςιν τθσ 
παροφςθσ, θν και προςωπικϊσ κζλομεν παρακολουκιςει».  

Πετράκθ, Μ., (2014). 1940 - Ο άγνωςτοσ πόλεμοσ. Η ελλθνικι πολεμικι προςπάκεια 
ςτα μετόπιςκεν. Ακινα: Πατάκθσ,  ς. 76.   

Πθγι 2, Ι 
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Πθγι 2, ΙΙ 
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Πθγι 2, ΙΙΙ 
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Δραςτθριότθτα 2 

 Να παρατθριςετε το οπτικό υλικό που ακολουκεί. Διακρίνετε  κάποια 
διαφορά ςτθν οπτικι και τθ ςτόχευςθ του ςχετικοφ προπαγανδιςτικοφ υλικοφ 
τθσ Αγγλίασ και των Θ.Π.Α. ςε ςχζςθ με τθν Ελλάδα; Να λάβετε υπόψθ τθ κζςθ 
των χωρϊν ςτον πόλεμο (κατεχόμενεσ- ελζυκερεσ). Να παρατθριςετε 
προςεκτικά τισ αφίςεσ και να ςχολιάςετε το περιεχόμενο και τα ςυνκιματα. 
Πϊσ αντιλαμβάνεςκε το «victory gardens»; 

 Να μελετιςετε και το παρακάτω απόςπαςμα από τθν εφθμερίδα 
«Ροφμελθ» και να το ςυςχετίςετε με το περιεχόμενο των αφιςϊν από τισ άλλεσ 
χϊρεσ. 

Η μάχθ του ψωμιοφ 

 

ΑΓΡΟΣΕ 

“Μθν αφίςετε οφτε ζνα κομμάτι γθσ που να 

μθν το καλλιεργιςετε φζτοσ. Θ αγωνιηόμενθ 

Ελλάδα ζχει ανάγκθ από ψωμί. Πρζπει να τθσ 

το εξαςφαλίςουμε. Οι αντάρτεσ μασ πάνω ςτα 

βουνά πολεμάνε για τθ λευτεριά μασ. 

Μιμθκείτε τουσ και ςεισ ςτον κάμπο με τθ 

μάχθ του ψωμιοφ. Σο ίδιο προςφζρετε ςτον 

αγϊνα όπωσ και κείνοι. Όλεσ μασ λοιπόν οι 

προςπάκειεσ για εντατικι καλλιζργεια. Οφτε 

ζνα χωράφι να μθ μείνει χζρςο, οφτε ζνα 

χωράφι ακαλλιζργθτο. Πρζπει να κερδίςουμε 

τθ μάχθ του ψωμιοφ. Είνε εκνικι ανάγκθ.”  

Εφ. Ροφμελθ 15-9-1943 
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Καλλιεργϊντασ τον ςχολικό κιπο Βίνιανθσ6 
ΑΚΙ: Αρχειακό Σεκμιριο  [1943-1944] 
http://62.103.28.111/photographic/treeres.asp?mynode=89201&afteroot=%CE%BA.
46.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

6
 Βίνιανθ: Τπιρξε πρωτεφουςα τθσ Ελεφκερθσ Ελλάδασ τθν εποχι τθσ Εκνικισ Αντίςταςθσ. Εδϊ 

ιδρφκθκε το Μάρτιο του 1944 θ Πολιτικι Επιτροπι Εκνικισ Απελευκζρωςθσ (ΠΕΕΑ), θ "Κυβζρνθςθ 
του Βουνοφ". 

http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=79637&nofoto=0
http://62.103.28.111/photographic/treeres.asp?mynode=89201&afteroot=%CE%BA.46.2
http://62.103.28.111/photographic/treeres.asp?mynode=89201&afteroot=%CE%BA.46.2
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Αφίςεσ  από  τισ  υμμαχικζσ Δυνάμεισ (Η.Π.Α.  και Μ.Βρετανία) 

  

 

                               

 

Victory Gardens: “Where the Nazis sowed death, a Londoner and his wife have sown 
life - giving vegetables in a London suburb...” - NARA – 196480 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Victory_garden (τθν τελευταία φωτογραφία μικρόσ 
λαχανόκθποσ ςε όρυγμα εδάφουσ  όπου ζπεςε βόμβα: “Εκεί όπου οι Ναηί ζςπειραν  
το κάνατο, ζνασ Λονδρζηοσ και θ ςφηυγόσ του φφτεψαν λαχανικά που δίνουν ηωι…”) 

 

 

Ερωτιςεισ 

 Με αφορμι τθν  παρακάτω φωτογραφία να ςυγκεντρϊςετε ςτοιχεία (οπτικό 
υλικό, μαρτυρίεσ, κείμενα) για το «πολεμικό λαχείο».  Ποφ αποςκοποφςε θ 
ζκδοςι του; Τπιρχαν άλλα λαχεία ςχετικά τθν εποχι εκείνθ; 

 Σι κα μποροφςε να ρωτά το κορίτςι τθσ φωτογραφίασ το λαχειοπϊλθ; Να 
δθμιουργιςετε ζνα ςφντομο διάλογο και να τον παρουςιάςετε ςτθν τάξθ 

(δραματοποίθςθ). 

 

 

 

Πωλθτισ πολεμικοφ λαχείου. 

Ακινα, 1940-1941 Βοφλα  Θεοχάρθ- Παπαϊωάννου (ΦΑ_6_1709) 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Victory_garden
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3 

«Όλοι οι άνκρωποι των μνθμείων…» 
Αποςτολι: «ΠΕΡΕΦΟΝΗ7» 

 

Δραςτθριότθτα 1 

Αφοφ διαβάςετε προςεκτικά τθν πθγι που ακολουκεί και αφοφ παρατθριςετε τισ 
φωτογραφίεσ που παρατίκενται: 

1. Να καταγράψετε τισ ςκζψεισ ςασ  για τθ ςυμβολι των αρχαιολόγων και  των 
τεχνιτϊν  ςτθ διάςωςθ του υλικοφ πολιτιςμοφ  τθσ Ελλάδασ. Πϊσ αξιολογείτε 
τθ ςτάςθ τουσ; Σι κα κάνατε εςείσ ςτθ κζςθ τουσ; Να ςυηθτιςετε το κζμα 
παράλλθλα με τθν πρόςφατθ εκτζλεςθ του φριου αρχαιολόγου ςτθν 
Παλμφρα οποίοσ αρνικθκε να δϊςει πλθροφορίεσ για τισ κρυμμζνεσ 
αρχαιότθτεσ τθσ χϊρασ του ςτουσ διϊκτεσ του. (Βλ. χετικό ρεπορτάη ςτο 
ςφνδεςμο που ακολουκεί. Να προςζξετε τθ ςχετικι φωτογραφία και να τθ 
ςυγκρίνετε με τισ φωτογραφίεσ από το Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο 
http://www.kathimerini.gr/827740/article/epikairothta/kosmos/to-isis-
apokefalise-82xrono-arxaiologo-ths-palmyras ) 

2. Να εντοπίςετε τισ αρχαιότθτεσ που εικονίηονται ςτισ παρακάτω 
φωτογραφίεσ είτε μζςω του διαδικτφου, είτε επιςκεπτόμενοι το 
Αρχαιολογικό Μουςείο.  Να εντοπίςετε ποφ είναι το ςπιλαιο τθσ 
Εννεάκρουνου και οι φυλακζσ του ωκράτθ και να τα επιςκεφκείτε. τθ 
ςυνζχεια να δθμιουργιςετε μια παρουςίαςθ ςε  ppt με  5-10 διαφάνειεσ, 
όπου κα  παρουςιάςετε ςυγκριτικά τισ φωτογραφίεσ του 1940  με τισ δικζσ 
ςασ, κακϊσ και τισ περιοχζσ φφλαξθσ. Εναλλακτικά, μπορείτε να αναηθτιςετε 
κάποιον ειδικό του Εκνικοφ Αρχαιολογικοφ Μουςείου από τον οποίο να 
αντλιςετε πλθροφορίεσ για τθ μυκιςτορθματικοφ τφπου επιχείρθςθ 
κατάκρυψθσ των αρχαιοτιτων, ϊςτε να δθμοςιεφςετε ζνα δικό ςασ ςχετικό 
κείμενο  ςτθ ςχολικι εφθμερίδα. 

3. Να διερευνιςετε τθν ιςτορία του αγάλματοσ του μικροφ παιδιοφ που 
ονομάςτθκε «Προςφυγάκι». Να ςυηθτιςετε για τθ ςθμαςία τθσ διαφφλαξθσ 
τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ενόσ λαοφ. 

1. Η προςταςία και φφλαξη των πολιτιςτικών θηςαυρών 

«τισ 28 Οκτωβρίου ξεκίνθςε από τθν Αρχαιολογικι Τπθρεςία μια γιγαντιαία 
προςπάκεια φφλαξθσ των ελλθνικϊν κθςαυρϊν. Με προφορικι εντολι άρχιςε 
αμζςωσ θ διαδικαςία ςυςκευαςίασ και φφλαξθσ των νομιςμάτων του Νομιςματικοφ 
Μουςείου. *...+ Μζχρι τισ 10 Νοεμβρίου ολοκλθρϊκθκε ο εγκιβωτιςμόσ των 
εκκεμάτων ςε 60 κιβϊτια που παραδόκθκαν ςτο κθςαυροφυλάκιο τθσ Σραπζηθσ 
Ελλάδοσ. 

                                                           

7
 Απόκρυψθ των αρχαιοτιτων και επανζκκεςι τουσ με τθν απελευκζρωςθ.  

http://www.kathimerini.gr/827740/article/epikairothta/kosmos/to-isis-apokefalise-82xrono-arxaiologo-ths-palmyras
http://www.kathimerini.gr/827740/article/epikairothta/kosmos/to-isis-apokefalise-82xrono-arxaiologo-ths-palmyras
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τισ 28 Οκτωβρίου το Βυηαντινό Μουςείο, που είχε ιδθ προετοιμαςτεί για τθ 
φφλαξθ των πολυτιμότερων αντικειμζνων τθσ ςυλλογισ του ςυςκεφαςε ζνα μζροσ 
τουσ ςε πζντε κιβϊτια και τα μετζφερε ςτο κθςαυροφυλάκιο τθσ Σράπεηασ τθσ 
Ελλάδοσ, ενϊ τα λοιπά αντικείμενα φυλάχκθκαν ςε ορφγματα ςτθν αυλι του 
μουςείου. *...+ τισ 11 Νοεμβρίου δίνονται από τθ Διεφκυνςθ Αρχαιολογίασ του 
Τπουργείου Παιδείασ λεπτομερείσ οδθγίεσ για τθν προςταςία των διαφόρων 
μουςείων από τουσ εναζριουσ κινδφνουσ και ςχθματίηονται επιτροπζσ απόκρυψθσ 
και αςφάλιςθσ  των εκκεμάτων με ςυντονιςτι τον κακθγθτι αρχαιολογίασ Γεϊργιο 
Οικονόμου. Σα μεγάλα χάλκινα αγάλματα του Αρχαιολογικοφ Μουςείου κακϊσ και 
άλλα μικρότερα ςυςκευάςκθκαν το κακζνα με ειδικά περιτυλίγματα και 
πιςςόχαρτα, τοποκετικθκαν ςε μεγάλα, καταλλιλωσ επενδυμζνα κιβϊτια και 
φυλάχτθκαν τα περιςςότερα ςτα υπόγεια τθσ νζασ πτζρυγασ του μουςείου, όπου 
ςκεπάςτθκαν με άμμο. φμφωνα με το πρωτόκολλο απόκρυψθσ, «τριανταπζντε 
κιβϊτια φυλάχτθκαν ςτο ςπιλαιο τθσ Εννεάκρουνου και άλλα είκοςι δφο ςτισ 
φυλακζσ του ωκράτθ». Σα πολφ μεγάλα αγάλματα και ανάγλυφα τάφθκαν ςε 
τάφρουσ που ανοίχκθκαν ςτισ ίδιεσ τουσ τισ αίκουςεσ. Όςα κρίκθκε ότι δεν ιταν 
ςθμαντικά και δεν κινδφνευαν παρζμειναν ςτισ άδειεσ, ερθμωμζνεσ αίκουςεσ του 
μουςείου. 

Σα γλυπτά του Μουςείου τθσ Ακρόπολθσ φυλάχτθκαν ςε διάφορεσ κρφπτεσ, ενϊ 
ανοίχτθκε «μζγασ λάκκοσ εντόσ τθσ αικοφςθσ του Παρκενϊνοσ», ο οποίοσ 
χωρίςτθκε ςε τρία διαμερίςματα. Σα υπόλοιπα αρχαία, όςα δεν χϊρεςαν ςτο λάκκο, 
φυλάχκθκαν ςτθν κρφπτθ του Εννεάκρουνου, ςτισ φυλακζσ του ωκράτθ, ςτθν 
κρφπτθ τθσ πφλθσ του μουςείου και ςτθν αυλι. Άλλα τάφθκαν ςε λαξευτά φρζατα 
επί του βράχου τθσ Ακρόπολθσ, κατά μικοσ τθσ βόρειασ πλευράσ του Παρκενϊνα. 
ε λάκκουσ τοποκετικθκαν επίςθσ γλυπτά του Μουςείου Κεραμεικοφ, ενϊ τα 
πολυτιμότερα γλυπτά του Μουςείου Πειραιϊσ καυταχϊκθκαν ςε «βακφ θμικυκλικό 
αγωγό τθσ ορχιςτασ του αρχαίου κεάτρου που βρίςκεται ζξω από το μουςείο», ο 
οποίοσ καλφφκθκε με πλάκα μπετόν και επάνω του τοποκετικθκαν ςάκκοι άμμου. 
Σα γλυπτά του Μουςείου Δελφϊν και ο Θνίοχοσ, ο οποίοσ είχε χωριςτεί ςε δυο 
μζρθ, τοποκετικθκαν ςε κιβϊτια  με άχυρο και μπαμπάκι και φυλάχτθκαν ςτουσ 
δυο λαξευτοφσ τάφουσ ςτον κιπο του μουςείου. Σα ςπουδαιότερα αρχαία του 
Μουςείου τθσ Ολυμπίασ, ο Eρμισ, θ Νίκθ του Παιωνίου και τα αετϊματα, 
χρειάςτθκαν ιδιαίτερθ φροντίδα φφλαξθσ ςε ειδικά καταςκευαςμζνα κιβϊτια και 
απόκρυψθ ςε τάφρουσ που καλφφκθκαν με μπετόν. 

Εκτόσ από τθ φφλαξθ των αρχαίων κθςαυρϊν τθσ χϊρασ, μζτρα ελιφκθςαν και για 
τθ φφλαξθ άλλων αντικειμζνων που εκεωροφντο εκνικι κλθρονομιά. τισ 4 
Δεκεμβρίου 1940 το Λφκειο Ελλθνίδων απζςτειλε ςτθν Ιονικι Σράπεηα δφο κιβϊτια 
που περιείχαν «τασ πολυτιμοτζρασ των εκνικϊν ενδυμαςιϊν τθσ Ιματιοκικθσ του 
Λυκείου Ελλθνίδων, αι οποίαι είναι αναντικατάςτατοι και δφνανται να 
χαρακτθριςΘοφν ωσ εκνικά κειμιλια» με τθν παράκλθςθ να φυλαχκοφν ςτο 
κθςαυροφυλάκιο τθσ τραπζηθσ».  

(Μ. Πετράκθ, 1940, Ο άγνωςτοσ πόλεμοσ..., ό.π., ςς 147-150-. Παραπζμπει ςτο Β. Χ. 
Πετράκο, Σα αρχαία τθσ Ελλάδοσ κατά τον πόλεμο 1940-44, Ακινα 1994 και ςτθ Γ. 
υκκά, «Όταν τα αρχαία πιγαν καταφφγιο» ςτθν Κακθμερινι, 26/10/2012)  
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Από τθν προετοιμαςία απόκρυψθσ των επιτφμβιων γλυπτϊν του Μουςείου. 
(Φωτογραφικό Αρχείο Εκνικοφ Αρχαιολογικοφ Μουςείου). Πθγι: www.lifo.gr 

 

Η απόκρυψθ του Κοφρου του ουνίου ΕΑΜ 2720 ςτο όρυγμα που είχε διανοιχκεί 
μπροςτά από το βάκρο του.  

http://www.lifo.gr/mag/features/3704
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(Βλ. http://www.lifo.gr/mag/features/3704 πλιρεσ ρεπορτάη με ενδεικτικι 
βιβλιογραφία). 

 

Ζνα από τα ορφγματα για τθν εναπόκεςθ των αγαλμάτων.    

http://www.lifo.gr/mag/features/3704
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τιγμιότυπο από τον εγκιβωτιςμό του αμφορζα Α 803 (Αμφορζασ Διπφλου).    

 

 

Εργαηόμενοι του Αρχαιολογικοφ Μουςείου τθσ Δαμαςκοφ ςτθ υρία αποκθκεφουν 
με μεγάλθ προςοχι εκκζματα που διαςϊκθκαν από το μουςείο τθσ αρχαίασ 
Παλμφρασ τον Μάιο, λίγεσ ϊρεσ προτοφ θ πόλθ πζςει ςτα χζρια των μαχθτϊν του 
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Ιςλαμικοφ Κράτουσ (εφθμ. Κακθμερινι, 19 /8/2015). 
 

 Σο «προςφυγάκι» 
(http://www.namuseum.gr/collections/sculpture/hellenistic/hellenistic21-gr.html) 

Μαρμάρινο αγαλμάτιο μικροφ αγοριοφ με ςκφλο, από το Γεροντικό ςτθ Nφςςα τθσ 
Mικράσ Aςίασ (1οσ αι. π.X.). Bρζκθκε ςτο Γεροντικό τθσ Nφςςασ (Mικρά Aςία) και 
μεταφζρκθκε ςτθν Aκινα από πρόςφυγεσ το 1922. Σο γνωςτό ωσ “προςφυγάκι” 
αγόρι φοράει κάπα βοςκοφ δεμζνθ ςτο λαιμό και κρατάει ςφιχτά ςτθν αγκαλιά του 
ζνα μικρό ςκφλο. Ύψοσ 0,63μ. 

 

 

Δραςτθριότθτα 2 

Με αφόρμθςθ το απόςπαςμα που ακολουκεί να γράψετε μία παράγραφο 
ςχετικά με το τι κα προςπακοφςατε να διαφυλάξετε από το ςφγχρονό ςασ 
πολιτιςμό, αν χρειαηόταν να επιλζξετε.  
 

 «Είχα δυο αγάλματα» ςθμειϊνει ακόμα «περίφθμα, μια γυναίκα κι ζνα 
βαςιλόπουλο, ατόφια - φαίνονταν οι φλζβεσ, τόςθ εντζλειαν είχαν. Όταν 
χάλαςαν τον Πόρο, τά 'χαν πάρει κάτι ςτρατιϊτεσ, και ςτ Άργοσ κα τα 
πουλοφςαν κάτι Ευρωπαίων· χίλια τάλαρα γφρευαν *...+. Πιρα τουσ 
ςτρατιϊτεσ, τουσ μίλθςα: 
Αυτά, και δζκα χιλιάδεσ τάλαρα να ςασ δϊςουνε, να μθν το καταδεχτείτε να 
βγουν από τθν πατρίδα μασ. Γι αυτά πολεμιςαμε»  

 
Γιάννθσ Μακρυγιάννθσ, Απομνθμονεφματα 1829-1850, Βϋ, 303. 

 
 
 
 

http://www.namuseum.gr/collections/sculpture/hellenistic/hellenistic21-gr.html
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Δραςτθριότθτα 3 
 
Αφοφ επιςκεφκείτε μία ι περιςςότερεσ από τισ παρακάτω θλεκτρονικζσ 
διευκφνςεισ, που αφοροφν ςτα όςα διαδραματίςτθκαν προςφάτωσ ςτθν Παλμφρα :  
 

4. Να ςυηθτιςετε ςτθν τάξθ τισ καταςτροφζσ που λαμβάνουν χϊρα 
ςιμερα ςτθν Παλμφρα. Μπορείτε να το ςυςχετίςετε με τθν ιδεολογία 
και πρακτικι των Ναηί ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ;  

5. (Για μικρότερα παιδιά): Με αφορμι αυτι τθν ιςτορία να ςχεδιάςετε 
και να παίξετε ςτο ςχολείο ζνα  ςενάριο «Χαμζνου/ Κρυμμζνου 
Θθςαυροφ» . Μπορείτε να το ονομάςετε Επιχείρθςθ «Περςεφόνθ» 
(μια ιδζα...)  και να ψάξετε με τθ βοικεια γρίφων που αφοροφν ςτθ 
κεματικι «)  κρυμμζνα αντικείμενα» του Εκνικοφ Αρχαιολογικοφ  
Μουςείου (Ε.Α.Μ.) ι του Βυηαντινοφ Μουςείου (Β.Χ.Μ.).  

Οι θλεκτρονικζσ διευκφνςεισ : 

 http://www.ert.gr/unesco-egklima-kata-tou-politismou-i-katastrofi-stin-
palmira/ 

«Θ καταςτροφι του Ναοφ του κεοφ Βιλου ςτθν Παλμφρα από τουσ τηιχαντιςτζσ του 
Ιςλαμικοφ Κράτουσ «ςυνιςτά ζνα απαράδεκτο ζγκλθμα κατά του πολιτιςμοφ» , 
διλωςε ςιμερα θ γενικι διευκφντρια τθσ UNESCO, Ιρίνα Μπόκοβα. 

τθν ανακοίνωςι τθσ, όπου εκφράηει τθ «βακφτατθ αναςτάτωςι τθσ» για το 
γεγονόσ, διαβεβαιϊνει ότι «αυτό το ζγκλθμα δεν πρόκειται να ςβιςει 4.500 
χρόνια ιςτορίασ». 

«Μπροςτά ς’ αυτό το νζο ζγκλθμα πολζμου, θ UNESCO επαναλαμβάνει ότι 
είναι αποφαςιςμζνθ να ςυνεχίςει να προςτατεφει ό,τι μπορεί να ςωκεί, με 
ζναν αγϊνα χωρίσ ζλεοσ εναντίον του λακρεμπορίου πολιτιςτικϊν αγακϊν» , 
ςυνεχίηει θ Μπόκοβα, τονίηοντασ ότι «είναι βαςικό να εξθγιςουμε τθν ιςτορία 
και τθ ςθμαςία των ναϊν τθσ Παλμφρασ» . 

«Όποιοσ πθγαίνει ςτθν Παλμφρα κα κυμάται για πάντα μια πόλθ που 
αντανακλά από μόνθ τθσ τθν αξιοπρζπεια όλου του ςυριακοφ λαοφ, θ οποία 
ενςαρκϊνει τα υψθλότερα ιδανικά τθσ ανκρωπότθτασ. Η κακεμιά από αυτζσ 
τισ επικζςεισ μασ καλεί να προςτατεφςουμε ακόμθ περιςςότερο τθν 
κλθρονομιά τθσ ανκρωπότθτασ, ςτα μουςεία, ςτα ςχολεία, ςτα μζςα 
ενθμζρωςθσ, ςτα ςπίτια μασ», κατζλθξε. *...+ 

 http://www.kathimerini.gr/828217/article/epikairothta/kosmos/epivevaiw8h
ke--h-olikh-katastrofh-toy-naoy-ths-palmyras 

 http://www.thetoc.gr/diethni/article/apoluti-katastrofi-twn-nawn-stin-
palmura 

http://www.ert.gr/unesco-egklima-kata-tou-politismou-i-katastrofi-stin-palmira/
http://www.ert.gr/unesco-egklima-kata-tou-politismou-i-katastrofi-stin-palmira/
http://en.unesco.org/
http://www.kathimerini.gr/828217/article/epikairothta/kosmos/epivevaiw8hke--h-olikh-katastrofh-toy-naoy-ths-palmyras
http://www.kathimerini.gr/828217/article/epikairothta/kosmos/epivevaiw8hke--h-olikh-katastrofh-toy-naoy-ths-palmyras
http://www.thetoc.gr/diethni/article/apoluti-katastrofi-twn-nawn-stin-palmura
http://www.thetoc.gr/diethni/article/apoluti-katastrofi-twn-nawn-stin-palmura
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 http://www.huffingtonpost.gr/2015/08/19/diethnes-tzihantistes-
palmyra_n_8007298.html 

 
Δραςτθριότθτα 4 

 
  Να δείτε και να ςχολιάςετε τισ ταινίεσ8: «Μνθμείων Άνδρεσ» με περιεχόμενο 
που αφορά ςτθν κλοπι πολιτιςτικϊν κθςαυρϊν και ζργων τζχνθσ από τουσ Ναηί 
(“The Monuments Men”) https://www.youtube.com/watch?v=CreneTs7sGs  
και «Γυναίκα από χρυςό» (“Woman in Gold”), με κζμα τθ διεκδίκθςθ ενόσ 
πολφτιμου πίνακα-οικογενειακοφ κθςαυροφ το οποίο είχε κλαπεί από τουσ Ναηί 
από τθ νόμιμθ κλθρονόμο του (αλθκινι ιςτορία). 
https://www.youtube.com/watch?v=nwqVzYLVT5w  Να κάνετε ζπειτα μια 
ςφντομθ κριτικι παρουςίαςθ των ταινιϊν ςτθν τάξθ. 

                                                           

8 Για τα βιματα προςζγγιςθσ κινθματογραφικοφ υλικοφ βλ. Μαυροςκοφφθσ, Δ., (2005). 
Αναηθτϊντασ τα ίχνθ τθσ Ιςτορίασ. Ιςτοριογραφία, Διδακτικι Μεκοδολογία και Ιςτορικζσ 
Πθγζσ, Θεςςαλονίκθ: Αφοί Κυριακίδθ, ς.ς. 137-138. 
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