ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΝΑΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ:
«Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΖΩΗ Σ ΗΝ ΚΑΣΟΧΗ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΣΙΣΑΗ»
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ:
Αυτό το διδακτικό ςενάριο εςτιάηει ςτισ «ακζατεσ» όψεισ τθσ Λςτορίασ τθσ
περιόδου 1940-1944, όπωσ θ κακθμερινι ηωι των οικογενειϊν, θ ςυμμετοχι των
αδφναμων κοινωνικά ομάδων ςτθν Αντίςταςθ, θ παρουςία των ανκρϊπων του
Ρολιτιςμοφ ςτθν εποχι τθσ Κατοχισ και οι τρόποι Αντίςταςθσ, το δομθμζνο
ανκρωπογενζσ περιβάλλον και οι χριςεισ του ςτισ ηοφερζσ αυτζσ εποχζσ (π.χ.
πλατείεσ, δρόμοι, κτιρια ωσ μάρτυρεσ γεγονότων και διαδικαςιϊν δθλωτικϊν του
εκάςτοτε ιςτορικοφ ςυγκείμενου κ.α.).
Αξιοποιικθκε πρωτογενζσ και δευτερογενζσ ιςτορικό υλικό, κακϊσ και
ψθφιοποιθμζνεσ ςυλλογζσ με δωρεάν πρόςβαςθ από το διαδίκτυο.
Ρροτείνονται δραςτθριότθτεσ με ςτόχουσ ιςτορικοφ, πολιτιςμικοφ, οπτικοφ
και ψθφιακοφ γραμματιςμοφ, ςφμφωνα με τισ νεότερεσ κεωρίεσ μάκθςθσ των
πολυγραμματιςμϊν των Kalantzis & Cope1, ςφμφωνα με τισ οποίεσ είναι δομθμζνα
και τα τελευταία Α.Ρ. για τα γλωςςικά μακιματα.
Το ςενάριο μπορεί να αναπτυχκεί ςτο πλαίςιο τθσ Ηϊνθσ Βιωματικϊν
Δράςεων, με ζμφαςθ ςε ενςυναιςκθτικζσ και βιωματικζσ προςεγγίςεισ (Τοπικι
Λςτορία, Τζχνθ και Ρολιτιςμόσ) και των Ερευνθτικϊν Εργαςιϊν (Α και Βϋ Λυκείου) ι
ςτο πλαίςιο τθσ Λςτορίασ τθσ Γϋ Γυμναςίου με τθ μορφι ερευνθτικισ εργαςίασ,
αφοφ απαιτεί περιςςότερεσ διδακτικζσ ϊρεσ. Φυςικά μπορείτε να επιλζξετε να
χρθςιμοποιιςετε αποςπάςματα του προτεινόμενου υλικοφ με διαφορετικό τρόπο
με κεματικά μικρά εργαςτιρια.
ΣΤΟΧΟΛ:
Επιδιϊκεται οι μακθτζσ:





να γνωρίςουν πτυχζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθν Ελλάδα του Ρολζμου, τθσ
Κατοχισ, τθσ Αντίςταςθσ και τθσ Απελευκζρωςθσ,
να εξοικειωκοφν με τθν ιςτορικι αφιγθςθ και ορολογία του ςχολικοφ
εγχειριδίου που αφορά ςτθν περίοδο 1940-44,
να εντοπίςουν τισ ςυνζπειεσ του πολζμου, τθσ κατοχισ και τθσ αντίςταςθσ
του λαοφ ςτθν κακθμερινι ηωι των πολιτϊν: αντρϊν, γυναικϊν, παιδιϊν,
να εκφράςουν προφορικά και γραπτά, βαςικά ςθμεία τθσ κακθμερινότθτασ
τθσ εποχισ που μελετάμε,

1http://neamathisi.com/kalantzis-cope,

http://newlearningonline.com/kalantzis-and-cope,
http://newlearningonline.com/multiliteracies, http://newlearningonline.com/learning-bydesign
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να ςυναιςκανκοφν τισ δυςκολίεσ και τισ ακζατεσ πλευρζσ ςτθν Ελλάδα τθσ
Κατοχισ,
να δθμιουργιςουν πρωτότυπεσ αναπαραςτάςεισ τθσ κακθμερινότθτασ τθσ
εποχισ 1940-1944, ςτθν Ελλάδα,
να ςυγκρίνουν τθ ςφγχρονθ εποχι- όςο αυτό είναι εφικτό- και τθ δικι τουσ
κακθμερινότθτα με αυτι των οικογενειϊν ςτθν Κατοχι,
να αναπτφξουν δεξιότθτεσ αποδόμθςθσ και αναδιατφπωςθσ τθσ ιςτορικισ
αφιγθςθσ με βάςθ πολυτροπικά κείμενα και αξιοποίθςθ πρωτογενϊν και
δευτερογενϊν πθγϊν για κζματα όπωσ: οι ςυγκοινωνίεσ, θ κοινωνία, θ
καλλιτεχνικι ηωι, θ αντίςταςθ μζςα από τθν λογοτεχνία, το κζατρο, τθ
φωτογραφία,
να αςκθκοφν ςτθν αποκωδικοποίθςθ οπτικοφ και ψθφιακοφ υλικοφ.

 Aκολουκεί ο χωριςμόσ ςε ομάδεσ με τον πλζον πρόςφορο για εςάσ τρόπο.
Οι ομάδεσ ζχουν ςυγκεκριμζνθ αποςτολι και ονομάηονται αναλόγωσ:
 Συγκοινωνιολόγοι,
 Καλλιτζχνεσ,
 Λςτορικοί,
 Δθμοςιογράφοι,
 Εικαςτικοί/ φωτογράφοι.

Η Καθημερινή Ζωή στην Κατοχή και την Αντίσταση: Ιωάννα Δεκατρή

2

ΡΛΝΑΚΑΣ ΡΕΛΕΧΟΜΕΝΩΝ
Διδακτικό ενάριο με κζμα: ................................................................................. 1
«Η Κακθμερινι ηωι ςτθν Κατοχι και τθν Αντίςταςθ» .......................................... 1
ΠεριγραφΗ: ............................................................................................. 1
τόχοι: ..................................................................................................... 1
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ ................................................................................................ 4
(ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΟΜΑΔΕ) ........................................................................... 4
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1 ............................................................................................11
ΟΜΑΔΑ Aϋ ........................................................................................................11
ΟΙ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ (Μζςα Μεταφοράσ) .....................................................11
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2 ............................................................................................15
ΟΜΑΔΑ Β – ΟΙ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΕ (ΜΟΤΙΚΗ-ΘΕΑΣΡΟ) ...........................................15
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3 ............................................................................................20
ΟΜΑΔΑ Γϋ: ΟΙ ΙΣΟΡΙΚΟΙ .................................................................................20
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 4 .............................................................................................25
ΟΜΑΔΑ Δϋ: ΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ ........................................................................25
ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 5 .............................................................................................30
ΟΜΑΔΑ Εϋ: ΕΙΚΑΣΙΚΟΙ- ΦΩΣΟΓΡΑΦΟΙ ..............................................................30
«Η ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ω ΠΡΑΞΗ ΑΝΣΙΣΑΗ»..........................................................30

Η Καθημερινή Ζωή στην Κατοχή και την Αντίσταση: Ιωάννα Δεκατρή

3

ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ
(ΚΟΙΝΟ ΓΙΑ ΟΛΕ ΣΙ ΟΜΑΔΕ)
1. Επιςκεφκείτε τον θλεκτρονικό πίνακα/ ιςτοςελίδα/ιςτολόγιο/wiki/ που ζχει
δθμιουργθκεί για τθν κακθμερινι ηωι ςτθν Ακινα τθσ Κατοχισ και, αφοφ
διαβάςετε τισ ςχετικζσ με τον 2ο Ραγκόςμιο Ρόλεμο ενότθτεστου ςχολικοφ
βιβλίουΛςτορίασ, να δθμιουργιςετε μια χρονογραμμι με το λογιςμικό
timetoast2, που να περιλαμβάνει τα ςθμαντικότερα γεγονότα που αναφζρονται
εκεί. Μπορείτε να αναηθτιςετε ςχετικζσ εικόνεσ από τθ μθχανι αναηιτθςθσ τθσ
Google και να τισ ενςωματϊςετε ςτθ χρονογραμμι ςασ.

Εναλλακτικά, θ

χρονογραμμι τθσ εποχισ μπορεί να καταγραφεί ςτον πίνακα τθσ τάξθσ.
2. Βαςιηόμενοι

ςτα όςα αναφζρονται ςτο ςχολικό ςασ βιβλίο, να

δθμιουργιςετεζναν πίνακα με τζςςερισ ςτιλεσ (Ρόλεμοσ, Κατοχι, Αντίςταςθ,
Απελευκζρωςθ), όπου, κα καταγράψετε λζξεισ/φράςεισ - κλειδιά για κάκε
ζνα από τα παραπάνω αναφερκζντα κεματικά πεδία, όπωσ τισ βρίςκετε ςτθν
ιςτορικι αφιγθςθ

του ςχολικοφ βιβλίου. Στον πίνακα που ακολουκεί

υπάρχουν ενδεικτικζσ αναφορζσ3:

2 http://www.timetoast.com/timelines/1109082

(ϋτοιμη χρονογραμμό για Β΄Π.Π. –ΚατοχόΑπελευθϋρωςη). Καλό εύναι ο διδϊςκων να ϋχει μεριμνόςει ώςτε τα εργαλεύα Web 2.0 (π.χ.
dipity, linoit, wordle, screenshotcaptorκ.λπ, που θα αξιοποιηθούν από τουσ μαθητϋσ) να
βρύςκονται διαθϋςιμα ςτην ιςτοςελύδα/ διαδικτυακό πύνακα.
3Ο

πύνακασ μπορεύ να προεκταθεύ ςύμφωνα με τισ ανϊγκεσ.
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ΠΟΛΕΜΟΣ

ΚΑΤΟΧΗ

ΑΝΣΙΣΑΗ

ΑΠΕΛΕΤΘΕΡΩΗ

Ελλθνοϊταλικόσ
πόλεμοσ
28 Οκτ. 1940
ΟΧΛ - Εκνικι γιορτι
θρωικι ελλθνικι
αντεπίκεςθ
απελευκζρωςθ
ελλθνικϊν εδαφϊν
υπό ιταλικό ζλεγχο
κατάλθψθ πόλεων
μεταφορά μετϊπου
ςτθν Αλβανία
κάνατοσ Λ.Μεταξά
Αλ.Κορυηισ
Εαρινι επίκεςθ
Ελλθνικό πολεμικό
ναυτικό
Ελλθνικι πολεμικι
αεροπορία

Ελλθνογερμανικόσ

Γερμανικι,

Αντίςταςθ ςτισ

πόλεμοσ

Λταλικι,

πόλεισ:

Γερμανικι επίκεςθ

Βουλγαρικι

Απεργίεσ 1942

Αίγυπτοσ

από Βουλγαρικό και

(τριπλι κατοχι)

Γεν. Απεργία 1943

Συμφωνία

Γιουγκοςλαβικό

Διοριςμζνθ

Κθδεία Κ.Ραλαμά-

ζδαφοσ

κυβζρνθςθ

ςυλλαλθτιριο

Γενναία ελλθνικι

Δωςίλογοι

ΕΡΟΝ

αντίςταςθ

(ςυνεργάτεσ

Ελλθνίδεσ :

Απελευκζρωςθ:

Τςολάκογλου-

κατακτθτϊν)

Θ. Αποςτόλου,

12/10/1944

υπογραφι

Μζτρα

Λ.Καραγιάννθ,

Γ. Ραπανδρζου-
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Ελλθνικι
κυβζρνθςθ=>

Λιβάνου=>
Κυβζρνθςθ Εκνικισ
Ενότθτασ

5

ςυνκθκολόγθςθσ

καταςτολισ

Θ.Κωνςταντοποφλου,

27 Απριλίου 1941

Δζςμευςθ

Ρ.Στακοποφλου.

Γερμανοί ςτθν Ακινα

οικονομικϊν

Γυναίκεσ και ςον

Βαςιλιάσ + Ελλ.

πόρων ,

ΕΛΑΣ

Κυβζρνθςθ

ζλλειψθ ειδϊν

Μαηικά

Κριτθ: Μάχθ τθσ

πρϊτθσ

Αντίποινα(Ρ.3)

Κριτθσ

ανάγκθσ,

Τάγματα Αςφαλείασ

Κυβζρνθςθ Καΐρου

πείνα, μαφρθ

Εκτελζςεισ αμάχων

………………………….

αγορά,

Καλάβρυτα, Μπλόκο

……………………….

χειμϊνασ 1941-

Κοκκινιάσ

42,

«Ελεφκερθ Ελλάδα»

αποςτολζσ

Λαϊκζσ επιτροπζσ για

τροφίμων,

διοίκθςθ,

Ερυκρόσ

εκπαίδευςθ,

Σταυρόσ

πολιτιςμό

Ακινα. (Φ.4)

1944: ΡΕΕΑ:
Κυβζρνθςθ του
βουνοφ. Εκνικό
Συμβοφλιο=>
Κορυςχάδεσ



Αφοφ διαβάςετε τα παρακάτω κείμενα να απαντιςετε ςτισ ερωτιςεισ που τα
ςυνοδεφουν. Σισ απαντιςεισ ςασ κα τισ καταγράψτε με μορφι πίνακα
κειμενογράφου (word) και ςτθ ςυνζχεια κα τισ επικολλιςετε ςτον θλεκτρονικό
πίνακα με sticker του χρϊματοσ που ζχει οριςτεί για τθν ομάδα ςασ4.

4Τα

χρώματα των stickers/ post-it ςτο linoit μπορούν να διαφοροποιηθούν κατϊ

βούληςη.
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ΠΗΓΗ 1
Ο ελλθνοϊταλικόσ πόλεμοσ μζςα από δφο μαρτυρίεσ ςτρατιωτϊν-λογοτεχνϊν5
α.Το κρφο ιταν φοβερό, αφάνταςτο. Από το κρφο αυτζσ τισ ϊρεσ ςου πονοφςε
κυριολεκτικά θ ψυχι και ςου 'ρχόταν, ςα μωρό, να μπιξεισ τα κλάματα, ζτςι χωρίσ
να ξζρεισ κι εςφ τι ηθτάσ και τι κα βγάλεισ μ' αυτό. Απ' το περιοριςμζνο του χϊρου
δεν μποροφςεσ να κάνεισ δυο βιματα και κακόςουν εκεί ακίνθτοσ, ξυλιαςμζνοσ,
ζτςι ςα να 'χει παγϊςει κι αυτό το ίδιο το μυαλό ςου, χτυπϊντασ μόνο από καιρό ςε
καιρό το 'να ςου χζρι με τ' άλλο, ζτςι ςαν ςτο ςτίχο τθσ απελπιςίασ του Σολωμοφ.
Γ. Μπεράτθσ, Το πλατφ ποτάμι (1946-47), Ερμισ, Ακινα 1992, ς. 145.

β.Νφχτα πάνω ςτθ νφχτα βαδίηαμε αςταμάτθτα, ζνασ πίςω απ' τον άλλο, ίδια
τυφλοί. Με κόπο ξεκολλϊντασ το ποδάρι από τθ λάςπθ, όπου φορζσ, εκατό
βοφλιαηε ίςαμε το γόνατο.Επειδι το πιο ςυχνά ψιχάλιηε ςτουσ δρόμουσ ζξω, κακϊσ
μεσ ςτθν ψυχι μασ. Και τισ λίγεσφορζσ όπου κάναμε ςτάςθ να ξεκουραςτοφμε,
μιτε που αλλάηαμε κουβζντα, μονάχα ςοβαροί και αμίλθτοι, φζγγοντασ μ' ζνα
μικρό δαδί, μία-μία εμοιραηόμαςταν τθ ςταφίδα. Ι φορζσ πάλι, αν ιταν βολετό,
λφναμε βιαςτικά τα ροφχα και ξυνόμαςταν με λφςςα ϊρεσ πολλζσ, όςο να τρζξουν
τα αίματα.Τι μασ είχε ανζβει θ ψείρα ωσ το λαιμό, κι ιταν αυτό πιο κι απ' τθν
κοφραςθ ανυπόφερτο.
Οδ. Ελφτθσ, Άξιον Εςτί (1960).

Ερωτιςεισ- Δραςτθριότθτεσ 1
 Ρϊσ περιγράφεται θ κατάςταςθ των ςτρατιωτϊν ςτο μζτωπο και πϊσ κα
χαρακτθρίηατε τθν κακθμερινότθτα των πολεμιςτϊν εκεί;
 Να δθμιουργιςετε ζναν φανταςτικό διάλογο ανάμεςα ςε ςτρατιϊτεσ που
απολαμβάνουν ςτιγμζσ ανάπαυςθσ.
 Να δθμιουργιςετε ζνα μικρό κόμικ για τθ ηωι ςτο μζτωπο. Το κόμικ κα ζχει
τζςςερα πλαίςια και κα δθμιουργθκεί ςτο http://stripgenerator.com/strip/create/

5Τα

κεύμενα εμπεριϋχονται ςτο ςχολικό βιβλύο των Ευ. Λούβη – Δ. Ξιφαρϊ, Νεότερη και
Σύγχρονη Ιςτορύα - Γ΄ Γυμναςύου, ενότητα 47, ς. 130.
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ΠΗΓΗ 2
Οι τελευταίεσ εβδομάδεσ του πολζμου ςτθν Αλβανία ιταν εξαιρετικά
πλοφςιεσ ςε πολιτικζσ διεργαςίεσ ςτο επίπεδο των πολεμιςτϊν του μετϊπου και
τθσ κοινωνίασ *...+. Θ ριξθ ανάμεςα ςτθν ελλθνικι κοινωνία και τθν θγεςία τθσ
ζγραψε τισ θμζρεσ αυτζστο πρϊτο τθσ κεφάλαιο.*...+ Για τουσ εκατοντάδεσ χιλιάδεσ
φαντάρουσ που πιραν το δρόμο του γυριςμοφ με τα πόδια *...+, ο τρόποσ τθσ
κατάρρευςθσ δεν άφθνε καμία αμφιβολία. Θ ςτρατιωτικι θγεςία πρόδωςε, θ
πολιτικι δραπζτευςε. Στθν ατελείωτθ πεηοπορία και ςτθ μιηζρια που αντίκριςαν
πίςω όςοι επζςτρεψαν, τζτοιου είδουσ ςυμπεράςματα βρικαν ςτακερά
επιχειριματα, ζτςι ϊςτε να μεταβλθκοφν ςε βακιά ριηωμζνθ πεποίκθςθ και
πολιτικι κρίςθ.
Γ. Μαργαρίτθσ, «Ο πόλεμοσ 1940-1941», Λςτορία του νζου ελλθνιςμοφ, Ελλθνικά
Γράμματα, Ακινα 2003, τόμ. 8οσ, ς. 30-32
Ερωτιςεισ- Δραςτθριότθτεσ 2
 Αφοφ διαβάςετε τθν Ρθγι 2 6, να ερμθνεφςετε τθ ςθμαςία των εξισ φράςεων
του Γ. Μαργαρίτθ: «Θ ριξθ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ με τθν θγεςία τθσ ζγραψε
τισ θμζρεσ αυτζσ το πρϊτο τθσ κεφάλαιο. *…+ Θ ςτρατιωτικι θγεςία πρόδωςε, θ
πολιτικι δραπζτευςε».
ΠΗΓΕ 3-4
Πθγι 3
«Κι όταν μιλάμε για αντίςταςθ, δεν πρζπει να τρζχει ο νουσ μασ μόνο ςτθν ζνοπλθ
πάλθ και ςτον ζνοπλο αγϊνα ςτα πολεμικά μζτωπα ςτα βουνά. Πταν λζμε Εκνικι
Αντίςταςθ δεν εννοοφμε μόνον εκείνουσ που ςυμμετείχαν ενεργθτικά ςτον αγϊνα,
ι ανικαν ςε αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ. Δε λογαριάηουμε μόνο τουσ
αντιςταςιακοφσ, αυτοφσ που παίηαν τθ ηωι τουσ κορϊνα-γράμματα, κάκε μζρα,
τουσ πρωτοπόρουσ, τουσ τολμθροφσ, τα παλλθκάρια, τουσ μπροςτάρθδεσ. Πταν
αναφερόμαςτε ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ, δεν εννοοφμε μόνο τουσ φυλακιςμζνουσ,
τουσ ομιρουσ, τουσ εκτελεςμζνουσ. υμπεριλαμβάνουμε όλουσ όςοι
αντιςτζκονταν με οποιονδιποτε τρόπο ςτθν κατακτθτι. Πλουσ εκείνουσ οι οποίοι
με τθν ανυπακοι τουσ να πεικαρχιςουν ςτισ εντολζσ του κατακτθτι, με τθν άρνθςι
τουσ, με τθν εναντίωςι τουσ να αποδεχτοφν οποιαδιποτε εντολι του, δεν
υπζκυπταν, αλλά αγωνίηονταν. Αντίςταςθ ζκανε και ο μαχθτισ και εκείνοσ που δεν
πίςτευε ςε όςα του κανοναρχοφςε ο κατακτθτισ. Αντίςταςθ ζκανε κι όποιοσ ζδινε
Η πηγό εμπεριϋχεται ςτο ςχολικό βιβλύο των Ευ. Λούβη – Δ. Ξιφαρϊ, Νεότερη και
Σύγχρονη Ιςτορύα - Γ΄ Γυμναςύου, ενοτ. 47, ς. 131
6
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μια μπουκιά ψωμί ςτον πειναςμζνο και μια κοφπα νερό ςτο διψαςμζνο να
ξεδιψάςει.
Αντίςταςθ ζκανε και θ μάνα του αγωνιςτι, του ομιρου, του φυλακιςμζνου, που
ξεροςτάλιαηε ϊρεσ, μεςάνυχτα, μινεσ και χρόνια να τον περιμζνει μπροςτά ςτισ
κφρεσ τθσ αγωνίασ και προςμονισ, κι εκείνοσ να μθν ζρχεται κι οφτε να παίρνει
μινυμά του. *...+ Η ικανότθτα να μετατρζπεται από το κάκε άτομο, το κακεςτϊσ
τθσ δουλείασ, με τθν πείνα, τισ αρρϊςτιεσ, τουσ βαςανιςμοφσ και τισ εκτελζςεισ,
ςε κακεςτϊσ που ζπρεπε να ανατραπεί, αυτό αποτελοφςε κατάφαςθ ςτθ ηωι και
κατάφαςθ αγϊνα γαι τθ ηωι, αυτό εςιμαινε αντίςταςθ. Η αντίςταςθ
προςδιορίηει τθν ζννοια τθσ προςφοράσ γαι τθ ςωτθρία του ςυνόλου, τθν
υπζρτατθ ζγνοια για το κοινωνικό ςφνολο, για το ζκνοσ».
Μανϊλθσ Γλζηοσ, Εκνικι Αντίςταςθ 1940-1945, Αϋ, Ακινα: Στοχαςτισ, ς. 61-63
Πθγι 4
Το ΕΑΜ κυκλοφόρθςε τον Σεπτζμβριο του 1942 ζνα ολιγοςζλιδο κείμενο ςτο οποίο
παρουςίαηε τισ επιδιϊξεισ του. Συντάκτθστου κειμζνου ιταν ο παιδαγωγόσ
Δθμιτρθσ Γλθνόσ. Απόςπαςμα από αυτό είναι το κείμενο που ακολουκεί7:
Οι μορφζσ τθσ πάλθσ είναι άπειρεσ. Αρχίηουνε από τισ πιο απλζσ ενζργειεσ *...+ και
φτάνουν ωσ τθν ζνοπλθ ςφγκρουςθ ςτο πεδίοτθσ μάχθσ. *...+ Ρρϊτα-πρϊτα θ
άρνθςθ κάκε ςυνεργαςίασ με τουσ ξζνουσ. *...+ Ν’ αποφεφγετε να τουσ μιλάτε, ν’
αποφεφγετε να δίνετε κάκε πλθροφορία *...+. Κάκε δουλικι προκυμία ςτθν
εξυπθρζτθςι τουσ είναι εγκλθματικι. *...+ Ν’ αποφεφγετε όςο μπορείτε κάκε
ςυναλλαγι με τουσ ξζνουσ καταχτθτζσ, κάκε αγοραπωλθςία. *...+ Να κυνθγάτε και
να ςτιγματίηετε όλουσ τουσ χαφιζδεσ, τουσ προδότεσ, τουσ καταδότεσ, τουσ
ςυνεργάτεσ τθσ Γκεςτάπο και των Καραμπινιζρων να τουσ περιβάλλετε με τθν κοινι
καταφρόνθςθ και με τθν απειλι τθσ φοβερϊτερθσ τιμωρίασ. *...+ Ρερνϊντασ τϊρα
ςτθν ενεργθτικι αντίςταςθ, πρζπει να αγωνίηεςτε για τα δικαιϊματά ςασ, κάκε
ςτιγμι *...+. Τα απεργιακά κινιματα είναι θ ςπουδαιότερθ μορφι τθσ ομαδικισ
πάλθσ και θ αποτελεςματικότερθ. *...+ Αν ςκφβαμε το κεφάλι κα είμαςτε πεκαμζνοι
και ελεεινοί δοφλοι του κατακτθτι. *...+ Μα θ ενεργθτικι αντίςταςθ προχωρεί όλο
και ςε ανϊτερεσ μορφζσ πάλθσ, φτάνοντασ ωσ τον ανταρτοπόλεμο *...+ και τζλοσ ωσ
τθν μαηικι ζνοπλθ αντίςταςθ, όταν κα παρουςιαςτεί θ κατάλλθλθ ςτιγμι.
Δ. Γλθνόσ, Τι είναι και τι κζλει το Εκνικό Απελευκερωτικό Μζτωπο, Ακινα 1942, ς.
59-62.
Ερωτιςεισ- Δραςτθριότθτεσ 3
 Αφοφ μελετιςετε τισ πθγζσ 3-4 να καταγράψετε τισ μορφζσ αντίςταςθσ.
 Αφοφ ςκεφκείτε τουσ τομείσ τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθν Κατοχι με τουσ οποίουσ
κα κζλατε να αςχολθκείτε (π.χ. πείνα, αντίςταςθ, παιδιά, γυναίκα, εργαςία,
7Η

πηγό εμπεριϋχεται ςτο ςχολικό βιβλύο των Ευ. Λουβό – Δ. Ξιφαρϊ, Νεότερη και Σύγχρονη
Ιςτορύα - Γ΄ Γυμναςύου, ενοτ. 48, ς. 132
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διατροφι, πολιτιςμόσ, κ. λπ.)8, να αναηθτιςετε ςχετικζσ εικόνεσ και με βάςθ
αυτζσ, να περιγράψετε τθν θμζρα ενόσ παιδιοφ τθσ θλικίασ ςασ ςτθν περίοδο τθσ
Κατοχισ και τθν θμζρα τθσ Απελευκζρωςθσ. «Καρφιτςϊςτε» τα αποτελζςματα
τθσ εργαςίασ ςασ ςτον θλεκτρονικό πίνακα / ιςτοςελίδα / ιςτολόγιο / wiki / που
ζχει δθμιουργθκεί για τθν κακθμερινι ηωι ςτθν Ακινα τθσ Κατοχισ.
 Κατοχι, Αντίςταςθ και Απελευκζρωςθ: με αφορμι τισ λζξεισ αυτζσ να
δθμιουργιςετε

ζνα

μικρό

κόμικ,

με

τρία

πλαίςια

ςτο

http://stripgenerator.com/strip/create/ χρθςιμοποιϊντασ το e- mail που ςασ ζχει
δοκεί και να το αναρτιςετε ςτο linoit του μακιματοσ.
Σημείωςη:


Για τισ άγνωςτεσ λζξεισ που ίςωσ ζχετε, μπορείτε να ςυμβουλευτείτε το
διαδικτυακό λεξικό τθσ Ρφλθσ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα.



Ο λογαριαςμόσ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου που κα ςασ ηθτθκεί και ο
κωδικόσ πρόςβαςθσ για τισ εκπαιδευτικζσ εφαρμογζσ, ςασ ζχουν δοκεί από
τον κακθγθτι ςασ και είναι διακζςιμα ςτισ «Οδθγίεσ» ςτθν επιφάνεια
εργαςίασ και ςτο linoit ςασ.



Στο τζλοσ κάκε δραςτθριότθτασ ςϊςτε τα αρχεία που ζχετε δθμιουργιςει
ςτον φάκελο με το όνομα «Κατοχι ΚΗ» που βρίςκεται ςτθν επιφάνεια
εργαςίασ του υπολογιςτι ςασ.



Στο τζλοσ τθσ ϊρασ επιβεβαιϊςτε ότι ζχετε ςϊςει τα αρχεία, όπωσ ςασ ζχει
υποδειχκεί, και ότι ζχετε κρατιςει αντίγραφό τουσ ςε μία φορθτι μονάδα
αποκικευςθσ USB

8Χρόςιμα

«μϋςα» εδώ εύναι η «ιδεοθύελλα» (brainstorming) ό κϊποιο ψηφιακό
εργαλεύο, π.χ. http://mind42.com/, κλ.π
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 1
ΟΜΑΔΑ Aϋ
ΟΙ ΤΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΙ (Μζςα Μεταφοράσ)

ΠΗΓΕ:
 Περιθγθκείτε ςτθν ιςςτοςελίδα:
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf :
Αφιζρωμα «Θ Ακινα τθσ Κατοχισ» , 25/4/1999. Σελ. 12 κ.εξ. «Τραμ και
Γκαηοηζν»9 και :

Ερωτιςεισ- Δραςτθριότθτεσ 1
I.

Κρατείςτε ςθμειϊςεισ ςχετικά με τα μζςα μαηικισ μεταφοράσ ςτθν Ακινα
τθσ Κατοχισ, τθ δυνατότθτα κυκλοφορίασ ςτουσ δρόμουσ, τισ εικόνεσ που
κα ζβλεπε κάποιοσ γφρω του.

II.

Με βάςθ τισ ςθμειϊςεισ ςασ να ςυντάξετε ςφντομο κείμενο για τισ
ςυνκικεσ κυκλοφορίασ ςτθν Ακινα τθσ Κατοχισ ςε μορφι Word (ζωσ 120
λζξεισ) και να το αναρτιςετε ςτον θλεκτρονικό πίνακα linoit, που ςασ ζχει
δοκεί. Μπορείτε να ςυμπεριλάβετε ςχετικζσ εικόνεσ από το διαδίκτυο.

III.

Να καταςκευάςετε ζνα ςυννεφόλεξο wordle με το παραπάνω κείμενο.
Ροιεσ είναι οι λζξεισ - κλειδιά, όπωσ αυτζσ αναδεικνφονται από το
ςυννεφόλεξο;

IV.

Να δθμιουργιςετε μια ιςτορία ι ζναν φανταςτικό διάλογο ςχετικά με τισ
μετακινιςεισςτθν Κατοχικι Ακινα, με τίτλο: «Σραμ, γκαηοηζν και κάρα
ςτθν Ακινα» (μπορείτε να ςκεφτείτε κι άλλουσ τίτλουσ). Θ ιςτορία ςασ
μπορεί να ζχει: α) μορφι κόμικ με 6 τετράγωνα (μπορείτε να αξιοποιιςετε
το

comicstripgenerator

ι

άλλο

εργαλείο

web)

ι

β)

μορφι

χρονογραφιματοσ ζωσ 250 λζξεισ. Αν πάλι επιλζξετε να δθμιουργιςετε
διάλογο, καταγράψτε τον και μετά να τον θχογραφιςετε με το εργαλείο
screenr, ι ςε αρχείο mp3.
9Εναλλακτικϊ

η ομϊδα μπορεύ να αξιοποιόςει το υλικό που παρατύθεται ςτο τϋλοσ του Φύλλου
Εργαςύασ τησ Ομϊδασ Α΄.
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V.

Ρροςοχι: Τα παραπάνω κα τα αναρτιςετε ςτον κοινό πίνακα linoit, με
αυτοκόλλθτο γαλάηιου χρϊματοσ. (Αντιςτοίχωσ, μπορείτε να αναρτιςετε
τισ εργαςίεσ ςασ ςτθν ιςτοςελίδα, ιςτολόγιο, wiki τθσ τάξθσ ςασ).

ΠΗΓΗ 1
«Είχαμε ραντεβοφ με τθ Ηϊρη ςτθ ςτάςη του Μουςείου για να μασ πάει ςτο
ςπίτι που μασ περίμεναν. Κακζνασ ζπρεπε να φτιάξει κάτι φαγϊςιμο, ό, τι
μποροφςε. Θ μαμά μασ είχε φτιάξει κεφτζδεσ από φλοφδι πατάτασ. Μασ άρεςαν
τόςο που λζγαμε κι όταν τελειϊςει θ Κατοχι εμείσ κα τρϊμε κεφτζδεσ από
φλοφδια. Δεν ξαναφάγαμε ποτζ. Εκείνο το βράδυ όμωσ ςτο πάρτυ δεν ζμεινε οφτε
ψίχουλο» .
Α. Ηζθ, Με μολφβι φάμπερ νοφμερο δφο, Μεταίχμιο, Ακινα 2013,ς. 224
Ερωτιςεισ- Δραςτθριότθτεσ 2
I.

Ροια ςτάςθ εννοεί θ ςυγγραφζασ;Σε ποιο Μουςείο αναφζρεται;

II.

Βρείτε ςφγχρονεσ φωτογραφίεσ τθσ «ςτάςθσ Μουςείο»

III.

Ροιεσ γραμμζσ τθσ αςτικισ ςυγκοινωνίασ περνοφν από

αυτιτθ ςτάςθ

ςιμερα; Αναηθτιςτε τισ ςτθν ιςτοςελίδα του ΟΑΣΑ ι ςτο Googlemaps.
IV.

*Με τθν ευκαιρία, μπορείτε να επιςκεφτείτε τα δυο μουςεία των οδϊν
Ρατθςίων- Μπουμπουλίνασ….Ροια είναι; +
Ενδεικτικζσ Πθγζσ- Σεκμιρια προσ αξιοποίθςθ:

Ντοκυμαντζρ:
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/pageassetview.aspx?tid=91248&autostart=0
«Αναηθτϊντασ τθ χαμζνθ εικόνα» Μζρεσ Γερμανικισ Κατοχισ» , Κφκλοσ 1,
Επειςόδιο 003, Διάρκεια 00:28:1110
10«Σε

αυτό το επειςόδιο τθσ ςειράσ ντοκιμαντζρ προβάλλεται μια ςφνκεςθ οπτικοακουςτικοφ
αρχειακοφ υλικοφ από τθν περίοδο τθσ γερμανικισ κατοχισ ςτθν Ελλάδα και κυρίωσ ςτθν Ακινα.
Αρχικά παρουςιάηονται πλάνα από τθν είςοδο των γερμανικϊν ςτρατευμάτων ςτθ Θεςςαλονίκθ και
τθν Ακινα και τθν ανάρτθςθ τθσ ιταλικισ και ναηιςτικισ ςθμαίασ ςτθν Ακρόπολθ. Ακολουκοφν
πλάνα κεντρικϊν ακθναϊκϊν κτιρίων που επιτάχκθκαν από τισ δυνάμεισ κατοχισ. Επίςθσ
προβάλλονται ςκθνζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ κατά τθ διάρκεια τθσ Κατοχισ, οι ςυγκοινωνίεσ με τα
τραμ και τα γκαηοκίνθτα λεωφορεία, το ςυςςίτιο και ο λιμόσ που εξολόκρευςε τον άμαχο πλθκυςμό
τθσ πόλθσ με πλάνα από τθν περιςυλλογι νεκρϊν από τουσ δρόμουσ, τθν περίκαλψθ παιδιϊν και
ενθλίκων εξαςκενθμζνων από τθν αςιτία. Περιλαμβάνονται πλάνα από το ανατιναγμζνο κτίριο τθσ
Ελλθνικισ Σοςιαλιςτικισ Πατριωτικισ Οργάνωςθσ (ΕΣΠΟ) από τθν ΠΕΑΝ (Πανελλινιοσ Ζνωςισ
Αγωνιηομζνων Νζων) και από τισ απεργίεσ και διαδθλϊςεισ που οργανϊκθκαν ςτθν Ακινα. Τζλοσ
προβάλλονται πλάνα από τισ εκτελζςεισ Ελλινων αγωνιςτϊν δι' απαγχονιςμοφ, αλλά και από
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Λιμμα για τθν Γερμανικι Κατοχι 1941-1944 ςτθν ελλθνικι Wikipedia11

Φωτογραφίεσ:
Φ.1

Σο τραμ - Παράςχοσ Κ., Η Κατοχι. Φωτογραφικά τεκμιρια 1941-1944, Ερμισ,
Ακινα 1979, ς.106.

παρελάςεισ των Ταγμάτων Αςφαλείασ μπροςτά από το Καλλιμάρμαρο Πανακθναϊκό Στάδιο και το
Μνθμείο του Αγνϊςτου Στρατιϊτθ. Σθμαντικό ςτοιχείο για το οπτικοακουςτικό αρχειακό υλικό του
επειςοδίου είναι το γεγονόσ ότι θ πλειοψθφία των κινθματογραφικϊν λιψεων που αναφζρονται
ςτθν Ακινα κατά τθν περίοδο τθσ γερμανικισ κατοχισ πραγματοποιικθκαν από τον ΑΓΓΕΛΟ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Με μια μθχανι λιψθσ 16 χιλιοςτϊν ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
κινθματογράφθςε με μυςτικότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ κατοχισ ςκθνζσ από τθν κακθμερινότθτα
των πολιτϊν, αλλά κυρίωσ τισ βαναυςότθτεσ των κατακτθτϊν εισ βάροσ τουσ. Θ αξία των λιψεων
αυτϊν καταδεικνφεται και από το γεγονόσ ότι χρθςιμοποιικθκαν ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο ςτθ δίκθ
τθσ Νυρεμβζργθσ».

11

Αξιοποιοφμε τθ Wikipedia πάντα με κριτικι διάκεςθ και ωσ αφορμι για διερεφνθςθ ενόσ κζματοσ
και διαςταυρϊνουμε πάντα και με άλλεσ αξιόπιςτεσ πθγζσ.
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Φ.2

Σο γκαηοηζν, Βυηάντιοσ Π., Η ηωι ενόσ ηωγράφου, ΜΙΕΣ, Ακινα 1994, εικ.6.,
Ψθφίδεσ ΚΕΓ - Ιςτορία/Λογοτεχνία

Φ.3

Αυτοκίνθτα ζτοιμα για υπεραςτικι ςυγκοινωνία (Ψθφίδεσ ΚΕΓ)
Παράςχοσ Κ., Η Κατοχή. Φωτογραφικά τεκμήρια 1941-1944, Ερμισ, Ακινα 1979,
ς.118.
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 2
ΟΜΑΔΑ Β–
ΟΙ ΚΑΛΛΙΣΕΧΝΕ (ΜΟΤΙΚΗ-ΘΕΑΣΡΟ)
ΠΗΓΕ
Πθγι 1
Σαν αντίδραςθ ίςωσ προσ τα βάςανα τθσ κακθμερινισ ηωισ ο κόςμοσ ςυνωςτιηόταν
ςτο κζατρο, ςτο ςινεμά κακϊσ και ςε άλλεσ ιδιωτικζσ διαςκεδάςεισ. Ενϊ τα
νυχτερινά κζντρα και οι λζςχεσ άνοιγαν για τουσ αξιωματικοφσ του Άξονα και τουσ
μαυραγορίτεσ – θ Παςισ ςτον κιπο του Ηαππείου, θ Αρηεντίνα ςτθν οδό
Φιλελλινων, το Κιτ-Κατ (“das beliebteste Lokal in Athen mit den besten
Attraktionen”) ςτθ Βουκουρεςτίου – οι υπαίκριεσ ρουλζτεσ είχαν γίνει ςυνθκιςμζνο
κζαμα ςτουσ δρόμουσ τθσ πρωτεφουςασ και ςτα παράκυρα των καφενείων
κρζμονταν πινακίδεσ που διαφιμιηαν τθ «Μεγάλθ ρουλζτα εντόσ». Ρράγματα
ανικουςτα για τθν προπολεμικι Ακινα.Γφρω από αυτά τα τραπζηια μποροφςε να
δει κανείσ παιδιά που πουλοφςαν τςιγάρα, ηθτιάνουσ, αλιτεσ, μακθτζσ, κλθτιρεσ,
αςτυνομικοφσ.«Ζνα απερίγραπτο αίςχοσ», ζγραψε ςκανδαλιςμζνοσ ο Χρθςτίδθσ.Για
μερικοφσ όμωσ (όπωσ θ Νίνα, θ ντοφρα, φωνακλοφ θρωίδα από το Τρίτο Στεφάνι
του Ταχτςι) ο τηόγοσ ζγινε περιςπαςμόσ από τθ φρίκθ και τισ ταπεινϊςεισ τθσ
κακθμερινισ ηωισ.Σε άλλουσ πάλι ίςωσ ζδινε μια ευκαιρία να μαϊμουδίηουν το
γκρζμιςμα τθσ προπολεμικισ τάξθσ, κακϊσ οι περιουςίεσ εξανεμίηονταν και
άλλαηαν χζρια λόγω του πλθκωριςμοφ και τθσ λιμοκτονίασ.
Μark Mazower, Στθν Ελλάδα του Χίτλερ, Θ εμπειρία τθσ Κατοχισ, Ακινα, 1994,
Αλεξάνδρεια, ς. 116.
Πθγι 2
Ραρά τθν αυςτθρι λογοκριςία, τισ ακατάλλθλεσ ϊρεσ των παρα-

*…+
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Γλ. Κουκουρίκου, Ελλθνικό Θζατρο και Ιςτορία: Από τθν Κατοχι ςτον
Εμφφλιο(1940-1950), Διδ. Διατριβι, ΑΡΚ 2001, ς. 33 και 39-40.

Πθγι 3
«Ο Κουν ετοίμαηε τθν πρεμιζρα του ζργου του Γιϊργου (Σεβαςτίκογλου)
Κωνςταντίνου και Ελζνθσ. *…+ Μζςα ςτθν Κατοχι, κάποιοσ που δεν είχε δει το ζργο
αλλά μόνο και μόνο ότι ζμακε ότι ο Κουν ανεβάηει ελλθνικό ζργο, *…+ του ζρχεται
να χορζψει από τθ χαρά του!*…+. Κι ο Γιϊργοσ δοφλευε ακοφραςτα για τθν Τζχνθ.
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Μετζφραηε ςυνζχεια για τον Κουν ζργα που δε κα παίηονταν ποτζ. Μετζφραςε το
Ματωμζνο Γάμο του Λόρκα που με τίτλο Ματωμζνα Στζφανα δθμοςιεφτθκε ςτο
περιοδικό Τετράδιο. Κι ο Κουν ανζβαςε το Δρόμο με τισ Φάμπρικεσ του αμερικανοφ
ςυγγραφζα Τηον Στάινμπεκ με αλλαγμζνο τίτλο Καπνοτόπια. Τον ςυγγραφζα τον
μετζτρεψαν ςε Λςπανό κι όλα τα ονόματα των προςϊπων ζγιναν ιςπανικά και
πζραςε από τθ λογοκριςία χωρίσ να πάρουν είδθςθ ότι είναι ζργο αμερικάνικο.
Ναι, μζςα ςτθν Κατοχι ο Κουν γνϊριςε το αμερικάνικο κζατρο ςτο κοινό».

Α. Ηζθ, Με μολφβι φάμπερ νοφμερο δφο, Μεταίχμιο, Ακινα 2013, ςσ. 292.
Πθγι 4
Θζατρο
Το κζατρο ζδωςε το παρόν εμψυχϊνοντασ
και ψυχαγωγϊντασ τουσ Ζλλθνεσ πολίτεσ ςε
όλθ τθ διάρκεια τθσ Κατοχισ. Στισ
κατεχόμενεσ πόλεισ και ιδιαίτερα ςτθν
Ακινα οι δυςκολίεσ που επζβαλλαν θ
ςκλθρι λογοκριςία, θ οικονομικι κρίςθ και ο
περιοριςμόσ τθσ κυκλοφορίασ δεν πτόθςαν
τουσ καλλιτζχνεσ. Συχνά γνωςτοί κίαςοι
όπωσ αυτόσ τθσ "Κατερίνασ", των Βεάκθ-Μανωλίδου-Ραπά-Δενδραμι ι
του "Κεάτρου Τζχνθσ" επινόθςαν διάφορα τεχνάςματα όπωσ τθν αλλαγι
των ονομάτων των κεατρικϊν ςυγγραφζων και των τίτλων των ζργων
κακϊσ θ λογοκριςία απαγόρευε, μεταξφ άλλων και το ανζβαςμα
παραςτάςεων από το δραματολόγιο των ςυμμαχικϊν χωρϊν. Οι
απόπειρεσ αυτζσ, όταν γίνονταν αντιλθπτζσ, οδθγοφςαν ςε επιβολι
χρθματικϊν ποινϊν ι και ςτο κλείςιμο των κεάτρων.
Οι θκοποιοί του Εκνικοφ Κεάτρου βρζκθκαν ςυχνά ςτο ςτόχαςτρο των
Γερμανϊν
με αποκορφφωμα το περίφθμο μπλόκο του
Εκνικοφ (1943), κατά το οποίο ζγιναν ςυλλιψεισ
γνωςτϊν ονομάτων τθσ κεατρικισ ςκθνισ με
αφορμι μια ςυνζλευςθ των θκοποιϊν.
Πμωσ θ κεατρικι δραςτθριότθτα πιρε άλλεσ
διαςτάςεισ ςτθν ελεφκερθ Ελλάδα. Το
αντιςταςιακό κζατρο, άρρθκτα ςυνδεμζνο με τισ
επιταγζσ του αγϊνα, ηωντάνευε ιρωεσ τθσ
επανάςταςθσ του 1821 ι αναπαριςτοφςε τθ ηωι
των ανταρτϊν ςτα βουνά και των κακθμερινϊν
ανκρϊπων ςτθν φπαικρο. Με ζργα ςυχνά
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αυτοςχζδια, που μάλιςτα κάποιεσ φορζσ γράφονταν ομαδικά, το κζατρο
του βουνοφ ςτθνόταν ςε πλατείεσ και ςχολεία και ζδινε τθν ευκαιρία ςε
απλοφσ ανκρϊπουσ, εραςιτζχνεσ θκοποιοφσ, να γνωρίςουν τθ μζκεξθ τθσ
καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ. Σθμαντικζσ φυςιογνωμίεσ που ζγραφαν και
οργάνωναν τισ κεατρικζσ παραςτάςεισ ιταν ο Βαςίλθσ ϊτασ, που
αςχολικθκε και με το κουκλοκζατρο, ο Γιϊργοσ Κοτηιοφλασ και ο
Γεράςιμοσ Σταφρου, ενϊ ςυςτθματικά παραςτάςεισ κουκλοκεάτρου
γίνονταν από το Νίκο Ακίλογλου.

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/07_b.html

Πθγι 5
 https://www.youtube.com/watch?v=-hSwlndXV7k

Οι ςαλταδόροι τθσ Κατοχισ

και τα τραγοφδια τουσ.
 https://www.youtube.com/watch?v=bLXdQaGnofc Τα ρεμπζτικα τθσ Κατοχισ

Ερωτιςεισ- Δραςτθριότθτεσ :
Με βάςθ τισ παρακάτω πθγζσ (α-ε) να αφθγθκείτε ςυνοπτικά ςε 150 -200 λζξεισ
(word) τθν πολιτιςτικι ηωι (κζατρο – μουςικι) ςτθν Ελλάδα τθσ Κατοχισ12.
Αφοφ επιςκεφκείτε τισ ιςτοςελίδεσ που παρατίκενται και κάνετε ςχετικι
αναηιτθςθ ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ Google να δθμιουργιςετε: α) μια λίςτα
αρχείων youtube με τραγοφδια τθσ Κατοχισ, β) ζνα Κολάη με φωτογραφίεσ από
κεατρικζσ ι μουςικζσ ςκθνζσ τθσ Κατοχισ που κα εκτυπϊςετε ι ςτο διαδίκτυο
(ενδεικτικά)

με

το

http://free.myscrapnook.com/index.jhtml?spu=true&partner=9nxdm245&pkw=de
fault&theme=tiledfeatures&gclid=CPr0nrDmuscCFSoEwwodnmsFEA
o

Ιςτοςελίδεσ για να ξεκινιςετε:
https://www.youtube.com/watch?v=yuTWdVn0kn8Συννεφιαςμζνθ Κυριακι Β.
Τςιτςάνθ.

Εναλλακτικϊ οι μαθητϋσ μπορούν να περιηγηθούν ςτισ ιςτοςελύδεσ: α) :
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf : Αφιζρωμα «Θ Ακινα τθσ Κατοχισ» ,
25/4/1999. Σελ. 2-7, β) https://el.wikipedia.org/wiki -Β. Τςιτςάνθσ- Βιογραφία
12
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https://www.youtube.com/watch?v=hvIXgXZa764 Γυρίςματα από τθν ταινία
«Ουηερί Τςιτςάνθσ»
Ρεριθγθκείτε και αναηθτιςετε φωτογραφίεσ, κεατρικά προγράμματα και κριτικζσ
ςτο ψθφιοποιθμζνο αρχείο του Εκνικοφ Κεάτρου http://www.n-t.gr/el/archive/ .
Ραρατθρείςτε τθν εκνικότθτα των ςυγγραφζων και το είδοσ των κεατρικϊν
παραςτάςεων που ανζβθκαν και ςυηθτείςτε ςχετικά. (παρατίκεται απόςπαςμα
από το βιβλίο τθσ Α. Ηζθ… « .)
Ξεφυλλίςτε τα κεατρικά προγράμματα και καταγράψτε ςε ποιεσ γλϊςςεσ είναι
γραμμζνα. Ρωσ το ερμθνεφετε; Υπάρχουν Ρρογράμματα ςτα Αγγλικά ι ςτα
ωςικά; Στα Γαλλικα; 13Από ποια χρονιά; Ρωσ ςυνδζεται αυτό με τα ιςτορικά
γεγονότα;
Οργανϊςτε εκδιλωςθ ςτο ςχολείο ςασ εμπνευςμζνθ από τα κεατρικά και
μουςικά δρϊμενα τθσ Κατοχισ.
«Καρφιτςϊςτε» τα αποτελζςματα τθσ ςυν-εργαςίασ ςασ με αυτοκόλλθτο
χρϊματοσ μωβ ςτον θλεκτρονικό πίνακα/ ιςτοςελίδα/ιςτολόγιο/wiki/ που ζχει
δθμιουργθκεί για τθν κακθμερινι ηωι ςτθν Ακινα τθσ Κατοχισ

13Μετϊ

τη ςυνθηκολόγηςη με την κυβϋρνηςη του Βιςύ.
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 3
ΟΜΑΔΑ Γϋ: ΟΙ ΙΣΟΡΙΚΟΙ
Δραςτθριότθτα 1
Αφοφ ξαναδιαβάςετε τα ςχετικά με τθν περίοδο που προςεγγίηουμε
κεφάλαια του ςχολικοφ ςασ βιβλίου, κακϊσ και το κείμενο που ακολουκεί να
δθμιουργιςετε ςτο timetoastμια χρονογραμμι με τα κφρια ιςτορικά γεγονότα τθσ
εποχισ που μελετάτε. Μπορείτε να τθν εμπλουτίςετε με εικόνεσ, βίντεο και δικοφσ
ςασ τίτλουσ και ςχόλια ςε κάκε χρονολογικό ςτακμό.

Στθ ςυνζχεια, να

καρφιτςϊςετε το ςφνδεςμο ςτο linoit τθσ ενότθτασ.

Πθγι 1
Aπό τθν πρϊτθ κιόλασ ςτιγμι τθσ Κατοχισ, ο ελλθνικόσ λαόσ προζβθ ςε
αυκόρμθτεσ πράξεισ αντίδραςθσ, ατομικά και ςυλλογικά, που εξζφραηαν βοφλθςθ
αντίςταςθσ, θ οποία δεν άργθςε να εκδθλωκεί και ςε οργανωμζνα ςχιματα, με τθν
ίδρυςθ των αντιςταςιακϊν οργανϊςεων από το φκινόπωρο του 1941. Από τισ
πρϊτεσ τζτοιεσ ενζργειεσ, και κορυφαία για τθ ςυμβολικι τθσ αξία, αποτζλεςε θ
υποςτολι από τθν Ακρόπολθ και καταςτροφι τθσ ναηιςτικισ ςβάςτικασ από δυο
νεαροφσ φοιτθτζσ, το Μανόλθ Γλζηο και το Λάκθ Σάντα, το Μάιο ακόμα του 1941.
Μια άλλθ δυναμικι αντιςταςιακι ενζργεια του πρϊτου εκείνου διαςτιματοσ
αποτζλεςε θ ανατίναξθ του αρχθγείου τθσ Ε.Σ.Ρ.Ο., μιασ οργάνωςθσ Ελλινων
φιλοναηιςτϊν, από τθν Ρ.Ε.Α.Ν. (Ρανελλινιοσ Ζνωςισ Αγωνιηομζνων Νζων) που είχε
ωσ αρχθγό τον αξιωματικό τθσ Αεροπορίασ Κ. Ρερρίκο.Στθν αντίςταςθ κατά τθσ
ξζνθσ κατοχισ, που ζλαβε τεράςτιεσ διαςτάςεισ και ποικίλεσ μορφζσ, πιρε μζροσ θ
πλειονότθτα του ελλθνικοφ λαοφ. Ο επικόσ απόθχοσ του αλβανικοφ πολζμου από
τθ μια και θ άςκθςθ ςυλλογικότθτασ που αποτζλεςε από τθν άλλθ, ο λιμόσ, θ
μαφρθ αγορά, θ αφόρθτθ καταπίεςθ, το κοινό μίςοσ εναντίον των ςυνεργατϊν
είχαν από τθ μια ριηοςπαςτικοποιιςει τθν κοινι γνϊμθ και από τθν άλλθ είχαν
αμβλφνει πολλζσ από τισ παλιζσ πολιτικζσ διακρίςεισ μπροςτά τϊρα ςτο κοινό
αίτθμα για απελευκζρωςθ.
Άνκρωποι κάκε θλικίασ, ιδιότθτασ, κοινωνικισ και πολιτικισ ζνταξθσ, ςε πόλεισ και
φπαικρο μετείχαν ςτον αγϊνα. Ρνευματικζσ προςωπικότθτεσ, καλλιτζχνεσ και
πλικοσ άλλων πολιτϊν, ο κακζνασ με τον τρόπο του, ανταποκρίκθκαν ςτα
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αντιςταςιακά

κελεφςματα.

Ρρωτοπόρα και εντυπωςιακά άφοβθ και δυναμικι αποδείχτθκε θνεολαία,
μαηικότερθ και δυναμικότερθ οργάνωςθ τθσ οποίασ υπιρξε θ Ε.Ρ.Ο.Ν. Στθ δράςθ
τθσ νεολαίασ πρζπει να μνθμονευτεί και μια γενικότερθ πολιτιςτικι και
εκπαιδευτικι προςπάκεια, που ςθμειϊκθκε εκείνθ τθν εποχι.Λδιαίτερα δυναμικι
και πρωτοφανισ για τθν ελλθνικι πραγματικότθτα ιταν θ δράςθ που ανζπτυξαν
οι γυναίκεσ όλων των θλικιϊν, και ςτθν Ακινα και ςτθν φπαικρο, ςυμμετζχοντασ ςε
κάκε είδουσ αντιςταςιακι κινθτοποίθςθ ωσ και ςτον ζνοπλο αγϊνα. Θ
αντιςταςιακι δράςθ αποτζλεςε εξάλλου για τισ Ελλθνίδεσ μια ςυνολικότερθ
ευκαιρία για τθν κοινωνικι τουσ ςυνειδθτοποίθςθ και απελευκζρωςθ.
Ρθγι : http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/index.html

Δραςτθριότθτα 2
Να κρατιςετε ςθμειϊςεισ ςχετικά με το λιμό ςτθν Ακινα τθσ Κατοχισ, τα
αίτια και τισ ςυνζπειζσ του, τθ διοργάνωςθ ςυςςιτίων, τθ μαφρθ αγορά, τισ
εικόνεσ ςτουσ δρόμουσ που κα ζβλεπε κάποιοσ. Δείτε ςχετικζσ εικόνεσ ςτο
εκπαιδευτικό ςεναριο «Θ Ρείνα ςτθν Κατοχι» ι και τισ εξισ διευκφνςεισ:

Φ.1
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http://www.benaki.gr/eMPCollection/eMuseumPlus?service=DynamicAsset&sp=SU5mxm4Yx%2FVZZNc6dkC3o
9HOQzCJBWjPP9OGSaO9iJav%2FQ2H7VbZ40Chc7son9vnRysZZWVtOGfYo%0D%0Ahj
qXCrrJt5o%2BkFjeLpqjwSf03m%2FQOCiRXMZCeSyjkOI02r3eVgoo&sp=Simage%2Fjp
eg - Συςςίτιο. Ακινα, Δεκζμβριοσ 1941 Βοφλα Κεοχάρθ Ραπαϊωάννου
(ΦΑ_6_1749)
Φ.2

http://www.benaki.gr/eMPCollection/eMuseumPlus?service=DynamicAsset&sp=SU5mxm4Yx%2FVZZNc6dkC3o
9HOQzCJBWjPP9OGSaO9iJav%2FQ2H7VbZ40Chc7son9vnRysZZWVtOGfYo%0D%0Ahj
qXCrrJt5o%2BkFjeLpqjwSf03m%2FQOCiRXMZCeSyjkDHKu4k2TzUO&sp=Simage%2Fj
peg - Ακινα, Δεκζμβριοσ 1941 Βοφλα Κεοχάρθ Ραπαϊωάννου (ΦΑ_6_1745)
Φ.3
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http://www.benaki.gr/eMPCollection/eMuseumPlus?service=DynamicAsset&sp=SU5mxm4Yx%2FVZZNc6dkC3o
9HOQzCJBWjPP9OGSaO9iJav%2FQ2H7VbZ40Chc7son9vnRysZZWVtOGfYo%0D%0Ahj
qXCrrJt5o%2BkFjeLpqjwSf03m%2FQOCgihjVc4XvqM0hZw8IWRlt%2B&sp=Simage%2
Fjpeg Συςςίτιο ςτθ "Στζγθ Δραπετςϊνοσ". Ρειραιάσ, 1942-1943 Βοφλα Κεοχάρθ
Ραπαϊωάννου (ΦΑ_6_3224)
Να δείτε ςκθνζσ από τθν ταινία «Ξυπόλθτο Τάγμα» του Γκρεγκ Τάλασ:
https://www.youtube.com/watch?v=k9mVaP7MGq4 (ολόκλθρθ θ ταινία) ,
https://www.youtube.com/watch?v=8p1iaLg88jM (απόςπαςμα 9:45ϋ). +
Δραςτθριότθτεσ 3
Με βάςθ τισ ςθμειϊςεισ που κρατιςατε να ςυντάξετε ςφντομο κείμενο για τισ
ςυνκικεσ ηωισ και κανάτου ςτθν Ακινα τθσ Κατοχισ ςε μορφι Word (ζωσ 120
λζξεισ) και να το αναρτιςετε ςτον θλ. Ρίνακα linoit, που ςασ ζχει δοκεί. Μπορείτε
να ςυμπεριλάβετε ςχετικζσ εικόνεσ από το διαδίκτυο.
Να καταςκευάςετε ζνα ςυννεφόλεξο wordle με το παραπάνω κείμενο. Ροιεσ
είναι οι λζξεισ κλειδιά, όπωσ αυτζσ αναδεικνφονται από το ςυννεφόλεξο;
Δθμιουργιςτε φανταςτικοφσ διαλόγουσ ανάμεςα ςε πολίτεσ τθσ Κατοχισ με κζμα
τθν κακθμερινότθτά τουσ
Να περιθγθκείτε ςτισ ιςτοςελίδεσ και ςε πθγζσ όπωσ ςτα ψθφιακά αρχεία
τθσ ΕΤ, ςτο αφιζρωμα τθσ Κακθμερινισ, ι ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ Google, ςε
λογοτεχνικά βιβλία, όπωσ π.χ. τθσ Α. Ηζθ, Ο μεγάλοσ περίπατοσ του Πζτρου, Με
μολφβι φάμπερ μοφμερο δφο, κλπ.
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Βρείτε εικόνεσ και τοπόςθμα τθσ Ακινασ τθσ εποχισ τθσ Κατοχισ, όπωσ το
Εκνικό Αρχαιολογικό Μουςείο, θ Ρλατεία Αγάμων, ο Λουμίδθσ, Εκνικό Κζατρο,
κ.λπ. Στθ ςυνζχεια να αναηθτιςετε ςφγχρονεσ εικόνεσ του/των ςυγκεκριμζνων
κτθρίων, δρόμων, υποδομϊν με τθ μθχανι αναηιτθςθσ Google, ι ςτθν εφαρμογι
GoogleEarth και να δθμιουργιςετε ςχετικό αρχείο ςτθν επιφάνεια εργαςίασ ςασ, το
οποίο κα αναρτιςετε ςτον θλεκτρονικό πίνακά ςασ. Τζλοσ, να επιλζξετε 3-4
φωτογραφίεσ

τθσ εποχισ από το οπτικό υλικό των Ψθφίδων, τισ οποίεσ κα

ςχολιάςετε ςφντομα, δθμιουργϊντασ 3-4 διαφάνειεσ ppt, ωσ προσ το ιςτορικό κζμα
που αναφζρονται.
 Η Ομάδα Γϋμπορεί εναλλακτικά να αξιοποιιςει τα εξισ:


http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/pageassetview.aspx?tid=91248&autostart=0

«Αναηθτϊντασ τθ χαμζνθ εικόνα» Μζρεσ Γερμανικισ Κατοχισ» , Κφκλοσ1,
Επειςόδιο 003, Διάρκεια 00:28:1114



Λιμμα για τθν Γερμανικι Κατοχι 1941-1944 ςτθν ελλθνικι Wikipedia

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf : Αφιζρωμα

«Θ Ακινα τθσ Κατοχισ» , 25/4/1999. Σελ. 2-7.
14«Σε

αυτό το επειςόδιο τθσ ςειράσ ντοκιμαντζρ προβάλλεται μια ςφνκεςθ οπτικοακουςτικοφ
αρχειακοφ υλικοφ από τθν περίοδο τθσ γερμανικισ κατοχισ ςτθν Ελλάδα και κυρίωσ ςτθν Ακινα.
Αρχικά παρουςιάηονται πλάνα από τθν είςοδο των γερμανικϊν ςτρατευμάτων ςτθ Θεςςαλονίκθ και
τθν Ακινα και τθν ανάρτθςθ τθσ ιταλικισ και ναηιςτικισ ςθμαίασ ςτθν Ακρόπολθ. Ακολουκοφν
πλάνα κεντρικϊν ακθναϊκϊν κτιρίων που επιτάχκθκαν από τισ δυνάμεισ κατοχισ. Επίςθσ
προβάλλονται ςκθνζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ κατά τθ διάρκεια τθσ Κατοχισ, οι ςυγκοινωνίεσ με τα
τραμ και τα γκαηοκίνθτα λεωφορεία, το ςυςςίτιο και ο λιμόσ που εξολόκρευςε τον άμαχο πλθκυςμό
τθσ πόλθσ με πλάνα από τθν περιςυλλογι νεκρϊν από τουσ δρόμουσ, τθν περίκαλψθ παιδιϊν και
ενθλίκων εξαςκενθμζνων από τθν αςιτία. Περιλαμβάνονται πλάνα από το ανατιναγμζνο κτίριο τθσ
Ελλθνικισ Σοςιαλιςτικισ Πατριωτικισ Οργάνωςθσ (ΕΣΠΟ) από τθν ΠΕΑΝ (Πανελλινιοσ Ζνωςισ
Αγωνιηομζνων Νζων) και από τισ απεργίεσ και διαδθλϊςεισ που οργανϊκθκαν ςτθν Ακινα. Τζλοσ
προβάλλονται πλάνα από τισ εκτελζςεισ Ελλινων αγωνιςτϊν δι' απαγχονιςμοφ, αλλά και από
παρελάςεισ των Ταγμάτων Αςφαλείασ μπροςτά από το Καλλιμάρμαρο Πανακθναϊκό Στάδιο και το
Μνθμείο του Αγνϊςτου Στρατιϊτθ. Σθμαντικό ςτοιχείο για το οπτικοακουςτικό αρχειακό υλικό του
επειςοδίου είναι το γεγονόσ ότι θ πλειοψθφία των κινθματογραφικϊν λιψεων που αναφζρονται
ςτθν Ακινα κατά τθν περίοδο τθσ γερμανικισ κατοχισ πραγματοποιικθκαν από τον ΑΓΓΕΛΟ
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ. Με μια μθχανι λιψθσ 16 χιλιοςτϊν ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
κινθματογράφθςε με μυςτικότθτα κατά τθ διάρκεια τθσ κατοχισ ςκθνζσ από τθν κακθμερινότθτα
των πολιτϊν, αλλά κυρίωσ τισ βαναυςότθτεσ των κατακτθτϊν εισ βάροσ τουσ. Θ αξία των λιψεων
αυτϊν καταδεικνφεται και από το γεγονόσ ότι χρθςιμοποιικθκαν ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο ςτθ δίκθ
τθσ Νυρεμβζργθσ».
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 4
ΟΜΑΔΑ Δϋ: ΟΙ ΔΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟΙ
1. Επιςκεφκείτε τισ Πθγζσ:
Α) τισ Ψθφίδεσ για τθν Ελλθνικι Γλϊςςα,
Β) τθν ιςτοςελίδα του Λδρφματοσ Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ,
Και Γ) δείτε ςτο Ντοκυμαντζρ («Αναηθτϊντασ τθ χαμζνθ εικόνα» Μζρεσ
Γερμανικισ Κατοχισ») ςτοιχεία που αφοροφν ςτθν Ρείνα και τθ Μαφρθ Αγορά,
ςε Απεργίεσ και Διαδθλϊςεισ τθσ Εποχισ (19ϋ κ.εξ.), Νοςοκομεία (21ϋκ. εξ. ), τισ
Ραρελάςεισ των Ταγμάτων Αςφαλείασ (24:50ϋκ. εξ.) και εκτελζςεισ ςε δθμόςια
κζα και μζςα ςτισ πόλεισ από τουσ κατακτθτζσ (24ϋκ.εξ.)
τθ ςυνζχεια:
 Δθμιουργιςτε μια παρουςίαςθ με ςκθνζσ από τθν πόλθ και τίτλουσ δικοφσ ςασ,
ςε PPT (μζχρι 10 διαφάνειεσ)
 Γράψτε ζνα δθμοςιογραφικό κείμενο (ωσ 200 λζξεισ) για τθ ηοφερι κατάςταςθ
ςτθν πόλθ που κα επιχειριςετε να το διοχετεφςετε ςτον Ελλθνικό και Ξζνο Τφπο.
 Διαβάςτε και θχογραφιςτε το κείμενο (mp3) προκειμζνου να ακουςτεί από το
παράνομο ραδιόφωνο τθσ Ελλθνικισ Υπθρεςίασ του BBC!!!

2. Αφοφ διαβάςετε για τον παράνομο τφπο τθσ Κατοχισ, γράψτε ζνα μικρό κείμενο
120 λζξεων για τθ δράςθ των δθμοςιογράφων. Κα ςασ βοθκιςει θ ιςτοςελίδα
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf

-Αφιζρωμα

«Θ

Ακινα τθσ Κατοχισ»
3. Δθμιουργιςτε δικι ςασ παράνομθ εφθμερίδα ςε λογιςμικό glogster ι άλλο, ι ςε
word, με τίτλο που ςασ αρζςει.
4. Σχεδιάςτε μια αφίςα/προκιρυξθ για τθν εκςτρατεία τθσ εφθμερίδασ ςασ εναντίον
των δυνάμεων Κατοχισ ςτο glogster ι postermywall κλπ.
5. Δείτε τισ φωτογραφίεσ που ακολουκοφν και ςτθ ςυνζχεια ετοιμάςτε και
περιγράψτε ςε αρχείο ιχου τθ διαδιλωςθ που ζλαβε χϊρα ςτθν κθδεία του
Κωςτι Ραλαμά ….ςαν να τθ βλζπετε μπροςτά ςασ…..
Μπορείτε να το αντιπαραβάλετε με αυτό :
https://www.youtube.com/watch?v=0jy5Xbw_kGM
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6. Συηθτιςτε με ανκρϊπουσ από το οικογενειακό και φιλικό ςασ περιβάλλον που
ζηθςαν τθν Κατοχι. Καταγράψτε ςε εικόνα, ιχο ι γραπτζσ ςθμειϊςεισ τισ
πλθροφορίεσ που ςασ ζδωςαν (αφοφ ηθτιςετε ςχετικι άδεια από τουσ ίδιουσ να
καταγράψετε τθ ςυνομιλία ςασ). Μπορείτε ωσ παιδαγωγικι - δθμοςιογραφικι
ομάδα να επιςκεφτείτε το ΚΑΡΘ τθσ γειτονιάσ ςασ και να ςυναντιςετε
άνκρϊπουσ που κα ικελαν να ςασ μιλιςουν ςχετικά.
7. Πλα τα παραπάνω κα τα αναρτιςετε ςτον κοινό πίνακα linoit, με αυτοκόλλθτο
χρϊματοσ τθσ επιλογισ ςασ.
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1. Η Ομάδα Δϋ μπορεί εναλλακτικά να αξιοποιιςει τα εξισ:
Πθγι 1
Κατοχι και Αντίςταςθ, 1941-1944
«Θ Αντίςταςθ δεν περιοριηόταν ςτθν οργάνωςθ ζνοπλου αγϊνα. Ανεκτίμθτθ ιταν,
λ.χ., θ ςθμαςία τθσ μακρόχρονθσ ζκδοςθσ ενόσ οποιουδιποτε παράνομου φφλλου,
που ςτρεφόταν ενάντια ςτον εξωτερικό εχκρό. Δεν ιταν τυχαίο ότι οι τυπογράφοι,
οι ςυντάκτεσ και οι διανομείσ του παράνομου Τφπου πλιρωναν με τθν ελευκερία ι
και τθ ηωι τουσ, όποτε ζπεφταν ςτα χζρια των Αρχϊν κατοχισ.
Τα "παράνομα" ζντυπα, περιοδικά ι μθ, προςζφεραν μεγάλεσ υπθρεςίεσ ςτθν
εκνικι υπόκεςθ τονϊνοντασ το θκικό των "ςκλαβωμζνων νικθτϊν" και
αποτρζποντασ τυχόν αμφιταλαντευόμενουσ από το να παραςυρκοφν από τθ
δοςίλογθ προπαγάνδα. Ραρότρυναν τον κόςμο να διαδθλϊςει με τον ζνα ι άλλο
τρόπο τα αιςκιματά του με ςυγκεκριμζνεσ αφορμζσ και ςε επετείουσ όπωσ τθν 25θ
Μαρτίου και τθν 28θ Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα ενθμζρωναν τθν πλειοψθφία του
λαοφ που δεν είχε πρόςβαςθ ςε ελεφκερεσ ειδιςεισ, λόγω τθσ γερμανοϊταλικισ
λογοκριςίασ του "νόμιμου" Τφπου και των ραδιοφωνικϊν ςτακμϊν τθσ χϊρασ.»
Φλάιςερ Χ., «Κατοχι και Αντίςταςθ, 1941-1944» ςτο Ιςτορία του Ελλθνικοφ Ζκνουσ,
τ.ΛΣΤϋ, Εκδοτικι Ακθνϊν, Ακινα 2000, ς.26.

Φ.1
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Διαδιλωςθ Ακθναίων ςτθν οδό Πανεπιςτθμίου (Ιςτορία του Νζου Ελλθνιςμοφ,
1770-2000, τ.8, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 2003, ς.69).

Φ.2

Καταςτολι μαηικισ ςυγκζντρωςθσ διαδθλωτϊν
Μπαχαριάν Α. - Ανταίοσ Ρ., Εικαςτικζσ μαρτυρίεσ: Ηωγραφικι, Χαρακτικι ςτον
πόλεμο ςτθν κατοχι και τθν αντίςταςθ, Υπουργείο Ρολιτιςμοφ, Ακινα 1987, ς.138.
Ιςτορία του Νζου Ελλθνιςμοφ, 1770-2000, τ.8, Ελλθνικά Γράμματα, Ακινα 2003,
ς.123.
Πθγι 2
Η Aντίςταςθ
Λδιαίτερθ μνεία οφείλει να γίνει ςτον παράνομο αντιςταςιακό
Τφπο, ςθμαντικότατο παράγοντα του εκνικοφ αγϊνα, που με
μφριουσ κινδφνουσ λειτοφργθςε και κυκλοφόρθςε από χζρι ςε
χζρι, πλθροφορϊντασ τον ελλθνικό λαό για τθν αλικεια και τον
πόλεμο και εμψυχϊνοντασ τθν αντιςταςιακι προςπάκεια.
Θ Ελεφκερθ Ελλάδα, ο Απελευκερωτισ, θ Γυναικεία Δράςθ, θ Νζα
Γενιά, θ Δθμοκρατικι
Σθμαία, θ Φλόγα, θ Δόξα, θ Απελευκζρωςθ είναι κάποια από τα πάμπολλα ζντυπα που
κυκλοφόρθςαν, ενϊ κάκε ςυνοικία και κάκε χϊροσ δουλειάσ είχε το δικό του ζντυπο,
δακτυλογραφθμζνο, πολυγραφθμζνο ι κάποτε και χειρόγραφο. Ταυτόχρονα, φυλλάδια και
προκθρφξεισ γζμιηαν τθν Ακινα, χάρισ ςτθν εξαιρετικι ευρθματικότθτα και ριψοκινδυνότθτα
των
ςυντακτϊν
και
των
διανομζων
τουσ.
www.fhw.gr/chromos/14/gr/1940_1945/resistance/index.html εδϊ

Πθγι 3
Η επιβολι τθσ γερμανικισ εξουςίασ
Η Καθημερινή Ζωή στην Κατοχή και την Αντίσταση: Ιωάννα Δεκατρή

28

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/occupation/03.html
Το φαςιςτικό κατοχικό κακεςτϊσ εγκακίδρυςε κλίμα
τρομοκρατίασ για να κάμψει τθν αντίςταςθ και το φρόνθμα του
ελλθνικοφ λαοφ. Θ πρόβλεψθ κανατικισ ποινισ για τθν ελάχιςτθ
ενζργεια που απζκλινε από τισ διαταγζσ τθσ κατοχικισ διοίκθςθσ
(όπωσ θ ακρόαςθ ραδιοφϊνου), οι κακθμερινζσ εκτελζςεισ
ομιρων και οι ομαδικζσ εξοντϊςεισ κατοίκων ολόκλθρων χωριϊν
ωσ αντίποινα για δολιοφκορζσ ςε βάροσ του ςτρατοφ κατοχισ, οι
επί τόπου εκτελζςεισ πολιτϊν υποδεικνυόμενων ωσ αντιςταςιακϊν από Ζλλθνεσ δοςίλογουσ
ςτα λεγόμενα "μπλόκα", οι φυλακίςεισ και οι βαςανιςμοί, οι εκτοπίςεισ Ελλινων ςτα
γερμανικά ςτρατόπεδα ςυγκζντρωςθσ ςυναπάρτιηαν τθν καταςταλτικι μθχανι των Γερμανϊν
απζναντι ςε κάκε αντιςταςιακι ενζργεια. Στθ γερμανικι τρομοκρατία ςυνεπικοφρθςαν και τα
λεγόμενα "Τάγματα Αςφαλείασ", που αποτελοφνταν από
Ζλλθνεσ και ςυγκροτικθκαν για πρϊτθ φορά από τθν κατοχικι
κυβζρνθςθ του Λωάννθ άλλθ. Εξοπλιςμζνα και επιτθροφμενα από
τουσ Γερμανοφσ, ςυνεργάςτθκαν μαηί τουσ εναντίον των
αντιςτεκόμενων ςυμπατριωτϊν τουσ και ζγιναν αναφορά πίκρασ
και
φρίκθσ
για
τουσ
υπόλοιπουσ
Ζλλθνεσ.
Στρατόπεδα, όπωσ του Χαϊδαρίου, χϊροι βαςανιςτθρίων, όπωσ το
κτίριο τθσ Γκεςτάπο ςτθν οδό Μζρλιν, τόποι εκτζλεςθσ, όπωσ το
Σκοπευτιριο τθσ Kαιςαριανισ ςτθν Aκινα και το Eπταπφργιο ςτθ Κεςςαλονίκθ, παραπζμπουν
ςυμβολικά, ςτουσ κοινοφσ μασ ςυνειρμοφσ, ςτουσ τόπουσ μαρτυρίου και κυςίασ πατριωτϊν
κατά τθν Kατοχι, ενϊ γεγονότα όπωσ θ πυρπόλθςθ των Καλαβρφτων, τθσ Κανδάνου και του
Διςτόμου με τθν παράλλθλθ εξόντωςθ
του πλθκυςμοφ τουσ αποτελοφν κορυφαίεσ ελλθνικζσ εμπειρίεσ τθσ
γερμανικισ
βαρβαρότθτασ.
Εξάλλου, όπωσ και ςτθν υπόλοιπθ Eυρϊπθ, οι Nαηί διενιργθςαν και ςτθν
Ελλάδα τθν εξόντωςθ του εβραϊκοφ ςτοιχείου. Το 1943, από το Μάρτιο
ωσ τον Αφγουςτο, το ςφνολο ςχεδόν τθσ εβραϊκισ κοινότθτασ τθσ
Κεςςαλονίκθσ (50.000 άτομα περίπου) μεταφζρκθκε ςτο ’ουςβιτσ, απ'
όπου επζςτρεψαν ελάχιςτοι επιηϊντεσ. Θ εβραϊκι κοινότθτα τθσ
Κεςςαλονίκθσ ξεκλθρίςτθκε. Συνολικά υπολογίηεται ότι 60.000-65.000
Ζλλθνεσ εβραίοι (ςε ςφνολο 80.000 περίπου) εκτοπίςτθκαν ςτα ναηιςτικά
ςτρατόπεδα και θ ςυντριπτικι πλειοψθφία αποτζλεςε κφματα τθσ Τελικισ Λφςθσ. Θ Ελλάδα
ζχαςε από τα μεγαλφτερα ςτθν Ευρϊπθ ποςοςτά του εβραϊκοφ πλθκυςμοφ τθσ ενϊ
εξαφανίςτθκαν μερικζσ από τισ αρχαιότερεσ εβραϊκζσ κοινότθτεσ τθσ Ευρϊπθσ, οι οποίεσ
διαβιοφςαν ςτθν Ελλάδα. Να ςθμειωκεί ότι, εκτόσ εξαιρζςεων, αντιςθμθτικό κίνθμα δεν βρικε
απιχθςθ ςτθν Ελλάδα και πολλοί Εβραίοι βοθκικθκαν με διάφορουσ τρόπουσ να επιηιςουν
από τουσ χριςτιανοφσ ςυμπατριϊτεσ τουσ. Στθ διάςωςθ των Εβραίων τθσ νότιασ Ελλάδασ
ςθμαντικι ιταν θ ςυμβολι τθσ Εκκλθςίασ. Ο Αρχιεπίςκοποσ Δαμαςκθνόσ οργάνωςε τθ
διαφυγι πολλϊν από αυτοφσ, ενϊ και το Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ. ςυνετζλεςε επίςθσ ςτθ διάςωςι τουσ.

www.ime.gr
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ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 5
ΟΜΑΔΑ Εϋ: ΕΙΚΑΣΙΚΟΙ- ΦΩΣΟΓΡΑΦΟΙ
«Η ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ω ΠΡΑΞ Η ΑΝΣΙΣΑΗ »
Πθγι 1
Φωτογραφία
Μια πολφτιμθ ιςτορικι μαρτυρία, ςτο τζλοσ αυτισ τθσ τραγικισ εποχισ, ζδωςαν
ςθμαντικοί Ζλλθνεσ φωτογράφοι όπωσ θ Βοφλα Ραπαϊωάννου, ο Κϊςτασ
Μπαλάφασ και ο Σπφροσ Μελετηισ.
Θ Βοφλα Ραπαϊωάννου, με τθ βοικεια του χαράκτθ Γιάννθ Κεφαλλθνοφ, εξζδωςε
και φυγάδευςε ςτο εξωτερικό κατά τθ διάρκεια τθσ Κατοχισ ζνα χειροποίθτο
λεφκωμα με υλικό από τουσ λιμοκτονοφντεσ Ζλλθνεσ και
τα αποςκελετωμζνα παιδιά που φωτογράφιηε ςτα
νοςοκομεία που επιςκεπτόταν. Μετά τθν αποχϊρθςθ
των Γερμανϊν περιόδευςε ςε διάφορεσ περιοχζσ τθσ
Ελλάδασ προκειμζνου να καταγράψει τισ καταςτροφζσ
και τισ ςυνκικεσ ηωισ ςτθν φπαικρο.
Ο Κϊςτασ Μπαλάφασ και ο Σπφροσ Μελετηισ κακιερϊκθκαν με το ζργο τουσ ωσ οι
εικονογράφοι τθσ αντίςταςθσ.
Ο Κϊςτασ Μπαλάφασ ζφυγε το 1942 ςτο βουνό και κατατάχτθκε ςτον Ε.Λ.Α.Σ. Στο
85ο Σφνταγμα όπου εντάχκθκε, είχε τθν ευκαιρία να κινείται ελεφκερα και με τθ
βοικεια του Λζανδρου Βρανοφςθ, του νεότερου εκνοςφμβουλου τθσ Ρ.Ε.Ε.Α., που
κρατοφςε ςθμειϊςεισ, ςυγκζντρωςε ζνα πολφτιμο φωτογραφικό υλικό. Αυτζσ οι
φωτογραφίεσ, που αποτελοφν μαρτυρία και οδοιπορικό μαηί και που διαςϊκθκαν
με πολφ κόπο, αποτελοφν ζνα αδιαμφιςβιτθτο τεκμιριο τθσ νεότερισ μασ
ιςτορίασ.
Ο Σπφροσ Μελετηισ πάλι, οπλιςμζνοσ με τθ φωτογραφικι του μθχανι ανζβθκε ςτα
απελευκερωμζνα ελλθνικά βουνά και απακανάτιςε, ιδθ από το 1942, πολλοφσ
επϊνυμουσ και ανϊνυμουσ αγωνιςτζσ και πολιτικά πρόςωπα, αλλά και ςθμαντικζσ
ιςτορικζσ ςτιγμζσ του αγϊνα, όπωσ τθ ςυνεδρίαςθ του Εκνικοφ Συμβουλίου ςτουσ
Κορυςχάδεσ (Μάιοσ 1944). Με ιδιαίτερθ ευαιςκθςία πρόβαλε ςτο ζργο του τισ
γυναικείεσ μορφζσ, για παράδειγμα τισ αντάρτιςςεσ, ενϊ ςυνολικά ςτθ δθμιουργία
του ανιχνεφεται ζνα ζντονο ενδιαφζρον για ηθτιματα αιςκθτικισ που αποδίδεται
με μια διάκεςθ υπζρβαςθσ του πραγματικοφ.

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/resistance/07_c.html



Β. Παπαϊωάννου: Η φωτογραφία ωσ πράξθ αντίςταςθσ κατά τθσ κατοχισ.
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1995/10/29101995.pdf
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Αφιζρωμα ςτθ Β. Ραπαϊωάννου, τθ φωτογράφο τθσ Κατοχισ.
http://www.haniotika-nea.gr/fotografia-ntokoumento-os-praxi-antistasis-kata-tisgermanoitalikis-katochis-1941-1944/


Δραςτθριότθτεσ με κζμα το ζργο τθσ Β. Παπαϊωάννου:

Να περιθγθκείτε ςτουσ παραπάνω υπερςυνδζςμουσ και παρατθριςετε το
φωτογραφικό ζργο τθσ Βοφλασ Ραπαϊωάννου.
Ροιοσ ιταν ο κφριοσ ςκοπόσ τθσ;
Ροιεσ φαντάηεςτε ότι κα ιταν οι αντιδράςεισ όςων ζβλεπαν τισ φωτογραφίεσ
τθσ;
Επιλζξτε φωτογραφίεσ που κα ςασ εντυπωςιάςουν περιςςότερο και
δθμιουργιςτε μια μικρι παρουςίαςθ πζντε διαφανειϊν με τθν ομάδα ςασ με
τθν ταυτότθτα των φωτογραφιϊν, μια μικρι περιγραφι από τα εξωτερικά
ςτοιχεία προσ τα ςτοιχεία ερμθνευτικισ προςζγγιςθσ κάκε φωτογραφίασ και
τζλοσ το λόγο που τθν επιλζξατε. Αν είςτε τζςςερα/πζντε παιδιά ςτθν ομάδα,
μπορείτε να διαλζξετε μια ο κακζνασ και ςτθ ςυνζχεια, από κοινοφ να φτιάξετε
τθν παρουςίαςθ.
Καλζςτε τθν ολομζλεια να επιλζξει τθν «καλφτερθ». Θ «νικιτρια» φωτογραφία
μπορεί να αποτελζςει το εξϊφυλλο τθσ παρουςίαςισ ςασ το κζμα μιασ
αφίςασ.

Δραςτθριότθτεσ ςχετικά με τισ φωτογραφίεσ Φ. 1ϋ- Φ.2.:
Να ςυγκρίνετε τθν οπτικι τθσ φωτογραφικισ λιψθσ ωσ προσ τον
αυκορμθτιςμό τθσ ςυγκρίνοντάσ τθν με τθν παρακάτω φωτογραφία Β.
Ροιεσ διαφορζσ βλζπετε ςε πρϊτο επίπεδο ανάμεςα ςτισ δφο λιψεισ;

Η Καθημερινή Ζωή στην Κατοχή και την Αντίσταση: Ιωάννα Δεκατρή

31

Φ. 1.

Σπφρου Μελετηι: «Αποφαςιςμζνοι για όλα», Άγραφα, Άνοιξθ 1944, (ςτο
«Με τουσ αντάρτεσ ςτα βουνά, Ακινα 1996, ς. 242)

Φ.2

Ο Ναπολζων Ζζρβασ μαηί με άλλα ςτελζχθ του ΕΔΕ ςτο βουνό τθν περίοδο τθσ
Κατοχισhttp://www.kathimerini.gr/784568/article/politismos/vivlio/oi-alloiantartes-ths-dekaetias-1940-50
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Φ.3

Μελζτθ- Αποκωδικοποίθςθ- Ερμθνεία Φωτογραφίασ Α. :
Ραρατθριςτε τθ φωτογραφία 1:
Θ λιψθ μοιάηει αυκόρμθτθ ι ςκθνοκετθμζνθ; Γιατί;
Ρεριγράψτε τα πρόςωπα και το τοπίο/βάκοσ τθσ φ/σ.
Ρόςοι είναι;
Ραρατθριςτε το πρόςωπό τουσ, τθν θλικία, τθν ζκφραςι τουσ, το φφλο
τουσ.
Ρωσ είναι ντυμζνοι; Υπάρχει διαφορά ςτα ροφχα τουσ (πχ ποιότθτα
φφανςθσ, ςτυλ; )
Τι κρατοφν;
Ρου κοιτάηουν;
Είναι ςε ελεφκερθ ςτάςθ ι «ςυντεταγμζνοι»;
Θ ςυνολικι εικόνα τουσ παραπζμπει ςε αντάρτεσ ι ςε τακτικό ςτρατό; Γιατί;
Δείτε τα χζρια τουσ. Είναι χαλαρά;
Ρωσ είναι τοποκετθμζνθ θ κάμερα; Γιατί άραγε;
Μοιάηουν να ζχουν κάποιου είδουσ ςχζςθ, φιλικι, ηευγαριοφ, ςυντροφικι,
άλλθ;
Ωσ το μαρτυρά θ γλϊςςα του ςϊματοσ;
Δθλϊνεται ο χρόνοσ και ο τόποσ ςτθ φωτογραφία; Γιατί;
Ροια μθνφματα ςτζλνει ςτο κεατι αυτι θ λιψθ για τουσ αντάρτεσ ςτα
βουνά;
Σε ποια κοινωνικι/ζσ τάξεισ άραγε απευκφνεται;
Ρωσ εμφανίηεται μθ λεκτικά ο ρόλοσ τθσ γυναίκασ αντάρτιςςασ;
Ροια εντφπωςθ αποκομίηετε εςείσ για τουσ αντάρτεσ και τισ αντάρτιςςεσ
ςτα βουνά από αυτι τθ φωτογραφία;
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Φανταςτείτε μια ςυνομιλία αυτϊν των δφο αγωνιςτϊν - πολεμιςτϊν τθσ
Αντίςταςθσ.
Φανταςτείτε τουσ να γλεντάνε με τισ πρϊτεσ μζρεσ τθσ απελευκζρωςθσ μαηί
με αντάρτεσ των πόλεων, με ανκρϊπουσ που ςιωπθρά αντιςτάκθκαν (δείτε
μορφζσ αντίςταςθσ ςτο ςχετικό παράκεμα από βιβλίο του Μ. Γλζηου).
Γράψτε διαλόγουσ και προςδοκίεσ για τθ μετακατοχικι Ελλάδα.
Δραματοποιιςτε τουσ ςτθν τάξθ.
Να αναλάβετε ρόλουσ δθμοςιογράφου και μεγάλθσ πια ςε θλικία
αντάρτιςςασ από τθν οποία παίρνετε ςυνζντευξθ για τθ ηωι ςτο αντάρτικο
του βουνοφ ι τθσ πόλθσ.
Επιλζξτε τθν καλφτερθ εικονικι ςυνζντευξθ και δραματοποιιςτε τθ ςτθν
τάξθ.
Να παρατθριςετε τθ φωτογραφία 2. Ροιεσ διαφορζσ παρατθρείτε ωσ προσ
τθ γωνία λιψθσ, το ςτόχο, και τθν οπτικι, το περιεχόμενο. Επίςθσ με τον
ίδιο τρόπο να παρατθριςετε και να ςχολιάςετε τθ φωτογραφία 3.
Ακόμθ, μπορείτε να αναηθτιςετε ςτο διαδίκτυο φωτογραφίεσ του Κ.
Μπαλάφα και να παρατθριςετε τον τρόπο που εκείνοσ εικονογραφεί τον
Ρόλεμο, τθν Κατοχι και τθν Αντίςταςθ.
- Βλ. ενδεικτικά:
 https://www.google.gr/search?q=%CE%BC%CF%80%CE%B1%CE%BB%CE%AC%CF
%86%CE%B1%CF%82+%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%A
C%CF%86%CE%BF%CF%82&biw=1366&bih=659&tbm=isch&tbo=u&source=univ
&sa=X&ved=0CCgQsARqFQoTCIyrtJ21_ccCFctJGgodNo4F7w&dpr=1,
 http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=426756,
 http://www.consider.gr/kostas-balafas-fotografos/
Μπορεί θ τάξθ να χωριςτεί ςε ομάδεσ μελζτθσ των τριϊν αυτϊν
φωτογράφων τθσ περιόδου 1940-1944 και ςτθν ολομζλεια να ςυηθτθκοφν οι
ομοιότθτεσ και τοι διαφορζσ ωσ προσ τα κζματα, τθν προςζγγιςι τουσ και τθν
αιςκθτικι και ιςτορικι τουσ αξία.
Ενδιαφζρουςα κα ιταν μια ςυλλογικι ζκκεςθ και παρουςίαςθ του ζργου
τουσ με αφορμι των εορταςμό τθσ εκνικισ γιορτισ τθσ 28θσ Οκτωβρίου 1940.
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Εναλλακτικι Πρόταςθ:
Με αντίςτοιχο τρόπο με τθν προςζγγιςθ τθσ φωτογραφίασ, κα μποροφςε θ τάξθ να
επεξεργαςτεί τα ζργα των εικαςτικϊν – χαρακτϊν- ηωγράφων αυτισ τθσ
περιόδου, όπωσ του Γιάννθ Κεφαλλθνοφ, τθσ Βάςωσ Κατράκθ και του Τάςςου, ι τισ
ξυλογραφίεσ του Σπ. Βαςιλείου (Ενδεικτικά Βλ. Ρθγι αρ. 2, πίνακα ηωγραφικισ Ν.
Εγγονόπουλου)

Πθγι 2
Εικαςτικά
Στο χϊρο των εικαςτικϊν τεχνϊν πολλοί ιταν οι
καλλιτζχνεσ που εμπνεφςτθκαν από τισ εμπειρίεσ τθσ
Κατοχισ και τισ αποτφπωςαν ςτθ δουλειά τουσ. Γνωςτά
είναι τα χαρακτικά του Γιάννθ Κεφαλλθνοφ, τθσ Βάςωσ
Κατράκθ και του Τάςςου, θ τεχνικι των οποίων
επζτρεπε τθν αναπαραγωγι τουσ και τα κακιςτοφςε
προςιτά ςτο ευρφ κοινό. Τοφτα τα ζργα όπωσ και οι
ξυλογραφίεσ του Σπφρου Βαςιλείου, που από το 1942
δθμοςιεφονταν ςτθ Νζα Εςτία, αντλοφςαν τα κζματά
τουσ από τισ δυςκολίεσ που αντιμετϊπιςε ο ελλθνικόσ λαόσ ςτισ εφιαλτικζσ
ςυνκικεσ τθσ Κατοχισ και από τουσ αγϊνεσ τθσ αντίςταςθσ.
Αντίςτοιχεσ κεματικζσ αξιοποίθςαν ςτο ζργο τουσ οι Μίνωσ Αργυράκθσ, Θλίασ
Φζρτθσ, Βάλιασ Σεμερτηίδθσ, αλλά και πιο νζοι καλλιτζχνεσ, ςπουδαςτζσ τότε τθσ
Ανωτάτθσ Σχολισ Καλϊν Τεχνϊν, όπωσ οι Γιϊργοσ Βακιρτηισ, Νίκοσ Μπάρμπογλου
και Γιάννθσ Στεφανίδθσ. Πλοι οι παραπάνω πραγματοποίθςαν εκκζςεισ ςτθν
ελεφκερθ Ελλάδα, ενϊ ο Γιάννθσ Στεφανίδθσ ςχεδίαςε το ςιμα τθσ Ε.Ρ.Ο.Ν.
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ΠΙΝΑΚΑ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ
Νίκοσ Εγγονόπουλοσ- «Aurendez-vousAllemand–Ενθφμιον τησ κατοχήσ. Αθηναία
κυρία μπροςτά ςε Γερμανό κατακτητή»

Δραςτθριότθτεσ με αφορμι τον
Πίνακα του Ν. Εγγονόπουλου

Ρεριγράψτε τον πίνακα.
Τι ςασ κάνει μεγαλφτερθ
εντφπωςθ και γιατί;
Να αναηθτιςετε ςτο
διαδίκτυο και άλλα ζργα
ηωγραφικισ που
αναφζρονται ςτα εγκλιματα
των ναηιςτικϊν και
φαςιςτικϊν κακεςτϊτων
Να ςυηθτιςετε για τα
εκφραςτικά μζςα με τα
οποία οι εικαςτικοί
αποδίδουν τον πόνο, το
φόβο και καταγγζλλουν τα
αυτζσ τισ εγκλθματικζσ
πράξεισ.
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