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Διδακτικό ενάριο με κζμα: 

«Σα παιδιά ςτθν Κατοχι και τθν Αντίςταςθ» 

Περιγραφι: 

Το διδακτικό αυτό ςενάριο εςτιάηει ςτισ «ακζατεσ» όψεισ τθσ Ιςτορίασ τθσ 

περιόδου 1940-1944, και πιο ςυγκεκριμζνα ςτθν κακθμερινι ηωι των παιδιϊν, τθν 

πείνα, τθ ςυμμετοχιτουσ ςτθν Αντίςταςθ, τισ μορφζσ Αντίςταςθσ, ζνοπλεσ και μθ, 

τθν εκπαίδευςι τουσ, τισ ςυνκικεσ ηωισ και τα παιχνίδια τουσ.  Αξιοποιοφνται: υλικό 

πρωτογενζσ και δευτερογενζσ, ψθφιοποιθμζνεσ ςυλλογζσ με δωρεάν  πρόςβαςθ 

από το διαδίκτυο και προτείνονται 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 μακιματα2.  

Ειδικοί τόχοι: 

Αναμζνεται οι μακθτζσ: 

 Να γνωρίςουν πτυχζσ τθσ κακθμερινισ ηωισ ςτθν Ελλάδα του Ρολζμου, τθσ 

Κατοχισ, τθσ Αντίςταςθσ και τθσ Απελευκζρωςθσ.  

 Να μποροφν να εκφράςουν προφορικά και γραπτά, βαςικά ςθμεία τθσ 

κακθμερινότθτασ τθσ εποχισ που μελετάμε. 

 Να αναπτφξουν δεξιότθτεσ αποδόμθςθσ και αναδιατφπωςθσ τθσ ιςτορικισ 

αφιγθςθσ  με βάςθ πολυτροπικά κείμενα και αξιοποίθςθ πρωτογενϊν και 

δευτερογενϊν πθγϊν για κζματα που αφοροφν ςτθν παιδικι θλικία. 

 Μζςα από ενςυναιςκθτικζσ διαδικαςίεσ και μεκόδουσ  να  «βιϊςουν» τθν 

ατμόςφαιρα τθσ εποχισ και να νιϊςουν όςο γίνεται τισ δυςκολίεσ και τθν 

τραγικότθτα τθσ ηωισ των παιδιϊν ςτθν κατοχι.  

 Να δθμιουργιςουν πρωτότυπεσ αναπαραςτάςεισ τθσ κακθμερινότθτασ των 

παιδιϊν τθσ εποχισ 1940-1944, ςτθν Ελλάδα.  

 Να ςυναιςκανκοφν τισ δυςκολίεσ και τισ ακζατεσ πλευρζσ ςτθν Ελλάδα τθσ 

Κατοχισ.  

 Να ςυγκρίνουν τθ ςφγχρονθ εποχι- όςο αυτό είναι εφικτό- και τθ δικι τουσ 

κακθμερινότθτα  με αυτι των οικογενειϊν ςτθν Κατοχι.  

 Να εντοπίςουν τισ ςυνζπειεσ του πολζμου, τθσ κατοχισ και τθσ αντίςταςθσ 

του λαοφ ςτθν κακθμερινι ηωι των παιδιϊν.  

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

http://newlearningonline.com/multiliteracies, http://newlearningonline.com/learning-by-

design 

2Σο ςενϊριο ϋχει αναπτυχθεύ με βϊςη τισ μεθοδολογικϋσ υποδεύξειστησ Επιμόρφωςησ Β΄επιπϋδου  

με  ςτόχο τον ιςτοχικό, οπτικό και ψηφιακό γραμματιςμό. 

http://neamathisi.com/kalantzis-cope
http://newlearningonline.com/kalantzis-and-cope
http://newlearningonline.com/multiliteracies
http://newlearningonline.com/learning-by-design
http://newlearningonline.com/learning-by-design
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 Να αςκθκοφν ςτθν αποκωδικοποίθςθ οπτικοφ και ψθφιακοφ υλικοφ.  
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1. ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΟΜΑΔΑ   A : ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΕΙΝΑ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 

 

 

ΣΕΚΜΗΡΙΑ- ΠΑΡΑΘΕΜΑΣΑ 

Ενδεικτικζσ Πθγζσ προσ διερεφνθςθ:  

 Ντοκυμαντζρ: 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=91248&autostart=0 

 «Αναηθτϊντασ τθ χαμζνθ εικόνα» Μζρεσ Γερμανικισ Κατοχισ», Κφκλοσ1, 

Επειςόδιο 003, Διάρκεια 00:28:113 

 Λιμμα για τθν Γερμανικι Κατοχι 1941-1944 ςτθν ελλθνικι Wikipedia 
                                                           
3Περιγραφό περιεχομϋνου:  

«ε αυτό το επειςόδιο τησ ςειρϊσ ντοκιμαντϋρ προβϊλλεται μια ςύνθεςη οπτικοακουςτικού 
αρχειακού υλικού από την περύοδο τησ γερμανικόσ κατοχόσ ςτην Ελλϊδα και κυρύωσ ςτην Αθόνα. 
Αρχικϊ παρουςιϊζονται πλϊνα από την εύςοδο των γερμανικών ςτρατευμϊτων ςτη Θεςςαλονύκη 
και την Αθόνα και την ανϊρτηςη τησ ιταλικόσ και ναζιςτικόσ ςημαύασ ςτην Ακρόπολη. Ακολουθούν 
πλϊνα κεντρικών αθηναώκών κτιρύων που επιτϊχθηκαν από τισ δυνϊμεισ κατοχόσ. Επύςησ 
προβϊλλονται ςκηνϋσ τησ καθημερινόσ ζωόσ κατϊ τη διϊρκεια τησ Κατοχόσ, οι ςυγκοινωνύεσ με τα 
τραμ και τα γκαζοκύνητα λεωφορεύα, το ςυςςύτιο και ο λιμόσ που εξολόθρευςε τον ϊμαχο 
πληθυςμό τησ πόλησ με πλϊνα από την περιςυλλογό νεκρών από τουσ δρόμουσ, την περύθαλψη 
παιδιών και ενηλύκων εξαςθενημϋνων από την αςιτύα. Περιλαμβϊνονται πλϊνα από το 
ανατιναγμϋνο κτύριο τησ Ελληνικόσ οςιαλιςτικόσ Πατριωτικόσ Οργϊνωςησ (ΕΠΟ) από την ΠΕΑΝ 
(Πανελλόνιοσ Ένωςισ Αγωνιζομϋνων Νϋων) και από τισ απεργύεσ και διαδηλώςεισ που 
οργανώθηκαν ςτην Αθόνα. Σϋλοσ προβϊλλονται πλϊνα από τισ εκτελϋςεισ Ελλόνων αγωνιςτών δι' 
απαγχονιςμού, αλλϊ και από παρελϊςεισ των Σαγμϊτων Αςφαλεύασ μπροςτϊ από το 
Καλλιμϊρμαρο Παναθηναώκό τϊδιο και το Μνημεύο του Αγνώςτου τρατιώτη. ημαντικό ςτοιχεύο 
για το οπτικοακουςτικό αρχειακό υλικό του επειςοδύου εύναι το γεγονόσ ότι η πλειοψηφύα των 
κινηματογραφικών λόψεων που αναφϋρονται ςτην Αθόνα κατϊ την περύοδο τησ γερμανικόσ 
κατοχόσ πραγματοποιόθηκαν από τον ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ. Με μια μηχανό λόψησ 16 
χιλιοςτών ο ΑΓΓΕΛΟ ΠΑΠΑΝΑΣΑΙΟΤ κινηματογρϊφηςε με μυςτικότητα κατϊ τη διϊρκεια τησ 
κατοχόσ ςκηνϋσ από την καθημερινότητα των πολιτών, αλλϊ κυρύωσ τισ βαναυςότητεσ των 
κατακτητών εισ βϊροσ τουσ. Η αξύα των λόψεων αυτών καταδεικνύεται και από το γεγονόσ ότι 
χρηςιμοποιόθηκαν ωσ αποδεικτικό ςτοιχεύο ςτη δύκη τησ Νυρεμβϋργησ». 
 

 

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=91248&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=91248&autostart=0
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%BF%CF%87%CE%AE_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1%CF%82_1941-1944
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 Ρεριθγθκείτε ςτισ ιςτοςελίδεσ: 

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

Ακινα τθσ Κατοχισ» , 25/4/1999. Σελ. 2-7 και 

http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/ 

  ΒΟΥΛΑ ΡΑΡΑΪΩΑΝΝΟΥ, Ψθφιακό Αρχείο Μουςείου Μπενάκθ 

http://www.benaki.gr/index.asp?id=1020103&lang=gr 

 http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1995/10/29101995.pdf 

 

Φ.1 

 

Φωτογραφία τθσ  Βοφλασ Παπαϊωάννου. 

 

 

 

 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf
http://www.fhw.gr/chronos/14/gr/1940_1945/
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1995/10/29101995.pdf
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Φ. 2 

 

Ρθγι: http://www.tovima.gr/society/article/?aid=637009 ( AP Photo/Muhammed 

Muheisen) 

Φ.3

 

Συςςίτιο ςε ίδρυμα για παιδιά. Ακινα, 1942-1943  

Βοφλα Θεοχάρθ Παπαϊωάννου (ΦΑ_6_3777) 

http://www.benaki.gr/eMP-

Collection/eMuseumPlus?service=DynamicAsset&sp=SU5mxm4Yx%2FVZZNc6dkC

3o9HOQzCJBWjPP9OGSaO9iJav%2FQ2H7VbZ40Chc7son9vnRysZZWVtOGfYo%0D

http://www.tovima.gr/society/article/?aid=637009
http://www.benaki.gr/eMP-Collection/eMuseumPlus?service=DynamicAsset&sp=SU5mxm4Yx%2FVZZNc6dkC3o9HOQzCJBWjPP9OGSaO9iJav%2FQ2H7VbZ40Chc7son9vnRysZZWVtOGfYo%0D%0AhjqXCrrJt5o%2BkFjeLpqjwSf03m%2FQOCgW%2B9ljWUYwuXBbnBqG5HaW&sp=Simage%2Fjpeg
http://www.benaki.gr/eMP-Collection/eMuseumPlus?service=DynamicAsset&sp=SU5mxm4Yx%2FVZZNc6dkC3o9HOQzCJBWjPP9OGSaO9iJav%2FQ2H7VbZ40Chc7son9vnRysZZWVtOGfYo%0D%0AhjqXCrrJt5o%2BkFjeLpqjwSf03m%2FQOCgW%2B9ljWUYwuXBbnBqG5HaW&sp=Simage%2Fjpeg
http://www.benaki.gr/eMP-Collection/eMuseumPlus?service=DynamicAsset&sp=SU5mxm4Yx%2FVZZNc6dkC3o9HOQzCJBWjPP9OGSaO9iJav%2FQ2H7VbZ40Chc7son9vnRysZZWVtOGfYo%0D%0AhjqXCrrJt5o%2BkFjeLpqjwSf03m%2FQOCgW%2B9ljWUYwuXBbnBqG5HaW&sp=Simage%2Fjpeg
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%0AhjqXCrrJt5o%2BkFjeLpqjwSf03m%2FQOCgW%2B9ljWUYwuXBbnBqG5HaW&s

p=Simage%2Fjpeg 

 

 

 

Πθγι 1 

 υςςίτια , πάρτυ και μεηζδεσ ςτθν Κατοχι…. 

 « Είχε γίνει όπωσ το είπε θ Διδϊ(ςθμ. Διδϊ  ωτθρίου, κεία τθσ Άλκθσ Ηζθ). Σο 

ΕΑΜ οργάνωςε τον κόςμο και εκτόσ από τα λίγα που ζδινε ο Ερυκρόσ ταυρόσ, 

απαιτοφςαν παντοφ ςυςςίτια. Ζτςι, θ μεγάλθ πείνα περνοφςε ςιγά ςιγά. Μοιράηαν 

ςϋόλουσ ςυςςίτιο και ςτθν τράπεηα ζπαιρνε κι ο μπαμπάσ πλιγοφρι μα και ξθρά 

τροφι, όςπρια, φουντοφκια και ςταφίδεσ. *…+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».  

Από το αυτοβιογραφικό βιβλίο τθσ Α. Ζζθ, (2013). Με μολφβι φάμπερ νοφμερο 

δφο, Ακινα: Μεταίχμιο,ς.ς. 219, 283-284. 

 

Α. Ερωτιςεισ : 

 Να παρατθριςετε τθ φωτογραφία 1. Να περιγράψετε τθ φωτογραφία. 

Μπορείτε να αφθγθκείτε με τθ φανταςία ςασ τθν ιςτορία αυτοφ του παιδιοφ;  

Να ςυγκρίνετε τθ φ. 1 με τθ φ. 2 ; Ποιεσ ομοιότθτεσ και ποιεσ διαφορζσ 

παρατθρείτε;  

 Να παρατθριςετε τθ φωτογραφία 3 από το ςυςςίτιο ςε ίδρυμα για παιδιά. Σι 

ςασ κάνει εντφπωςθ;  

 Ποιοι επιμελοφνται τθ ςίτιςθ των παιδιϊν; Πωσ είναι ντυμζνοι; Σι δθλϊνει 

αυτό;  

 Να διαβάςετε τθ μαρτυρία τθσ Άλκθσ Ζζθ (Πθγι 1). Πϊσ εννοεί τα ςυςςίτια θ 

ςυγγραφζασ; Να ςυςχετίςετε το κείμενο με τθ φωτογραφία του ςυςςιτίου. 

Γράψτε ζνα μικρό κείμενο word (100 λζξεισ) ςχετικά με το κζμα.  
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Φ.4 

 

Η Ελλάδα του 1940-1960. Με το φακό τθσ Βοφλασ Παπαϊωάννου, 

Επτά Ημζρεσ-Η Κακθμερινι, 29.10.1995, ς.16. 

Φ. 5 
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Β. Ερωτιςεισ – Δραςτθριότθτεσ 

 Nα παρατθριςετε το παιδί τθσ φωτογραφίασ 4 και να περιγράψετε τθν 

εμφάνιςι του. Τι κρατάει ςτα χζρια του;  Ροια ςυναιςκιματα και ςκζψεισ ςασ 

προκαλεί θ εικόνα;  

 Να περιγράψετε τθ  ςκθνι τθσ φωτογραφίασ 5. Τι μπορεί να περιζχουν τα 

κουτιά που κρατοφν ςτα χζρια τουσ τα παιδιά; Ροιοσ τα ζςτειλε, ςφμφωνα με τθ 

λεηάντα τθσ φωτογραφίασ;  Εςείσ, αν βριςκόςαςταν ςτθ κζςθ τουσ, τι κα 

επικυμοφςατε να υπάρχει μζςα ςτα δζματα και γιατί;  

Αφοφ δείτε και το υλικό για τθν «Η Πείνα ςτθν Κατοχι» (εκπαιδευτικό ςενάριο 

του Π. Πυρπυρι): 

 Να κρατιςετε ςθμειϊςεισ και να διατυπϊςετε τισ ςκζψεισ ςασ ςχετικά με το λιμό 

ςτθν Ακινα τθσ Κατοχισ, τα αίτια και τισ ςυνζπειζσ του, τθ διοργάνωςθ 

ςυςςιτίων,  τισ εικόνεσ ςτουσ δρόμουσ που κα ζβλεπε κάποιοσ.  

 Με βάςθ τισ ςθμειϊςεισ που κρατιςατε να ςυντάξετε ςφντομο κείμενο για τισ 

ςυνκικεσ ηωισ και κανάτου των παιδιϊν 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.  

 Αφοφ μελετιςετε αντίςτοιχεσ μαρτυρίεσ ςτο ςενάριο «Πείνα και Κατοχι», ςτο 

αφιζρωμα τθσ εφθμερίδασ «Κακθμερινι» και ςτθν ταινία, που ςασ ζχουν δοκεί, 

http://linoit.com/users/ioannadekatri/canvases/KATOXH%20%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97
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να γράψετε ζνα μικρό κείμενο για τουσ φορείσ διοργάνωςθσ και τα περιεχόμενα 

των ςυςςιτίων τθσ Κατοχισ και να το δθμοςιεφςετε ςτο linoit / blog / wiki / 

ςχολικι εφθμερίδα, ςυγκρίνοντασ τισ ςυνκικεσ με τθ ςφγχρονθ εποχι των 

προνομιοφχων και όςων ζχουν πλθγεί από τθν οικονομικι κρίςθ, τουσ πολζμουσ 

και τθ φτϊχεια ςε εγχϊριο ι παγκόςμιο επίπεδο. 

 Να παρακολουκιςετε ςκθνζσ από τθν ταινία «Ξυπόλθτο Σάγμα» του Γκρεγκ 

Σάλασ και να ςυηθτιςετε πάνω ςτο περιεχόμενο αλλά αι τισ ςυνκικεσ 

δθμιουργίασ τθσ ταινίασ 4: 

 https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&

uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2

F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-

tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNe

Kw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ  , 

http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/3/2536 , 

 https://www.youtube.com/watch?v=k9mVaP7MGq4 (ολόκλθρθ θ ταινία) , 

 https://www.youtube.com/watch?v=8p1iaLg88jM (απόςπαςμα 9:45ϋ). + 

 

Γ. Κι άλλεσ ιδζεσ για δραςτθριότθτεσ …. 

 Να δθμιουργιςετε   φανταςτικοφσ  διαλόγουσ ανάμεςα ςε παιδιά τθσ Κατοχισ με 

κζμα τθν κακθμερινότθτά τουσ.  

 Μπορείτε να προβείτε ςε δραματοποίθςι τουσ ςτθν τάξθ ι να τουσ θχογραφιςετε 

με το εργαλείο screenr, ι ςε αρχείο  mp3.  

 Να δθμιουργιςετε μια δικι ςασ ιςτορία ςχετικά με τθν επιβίωςθ ςτθν Κατοχικι 

Ακινα ςε μορφι κόμικ με 6 τετράγωνα, αξιοποιϊντασ το comicstripgenerator  ι 

άλλο εργαλείο web.  

  Πλα τα παραπάνω κα τα αναρτιςετε ςτον κοινό πίνακα linoit, με αυτοκόλλθτο 

όποιου  χρϊματοσ επκυμείτε. (Αντιςτοίχωσ, μπορείτε να αναρτιςετε τισ εργαςίεσ 

ςασ ςτθν ιςτοςελίδα, ιςτολόγιο, wiki τθσ τάξθσ ςασ).  

 

                                                           
4 Για τθν προςζγγιςθ κινθματογραφικϊν ταινιϊν: Μαυροςκοφφθσ, Δ., (2005).Αναηθτϊντασ 

τα ίχνθ τθσ Ιςτορίασ. Ιςτοριογραφία, Διδακτικι Μεκοδολογία και ΙςτορικζσΡθγζσ, 

Θεςςαλονίκθ:  Αφοί Κυριακίδθ, ς.ς. 137-138. 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/3/2536
https://www.youtube.com/watch?v=k9mVaP7MGq4%20
https://www.youtube.com/watch?v=8p1iaLg88jM
http://stripgenerator.com/
http://linoit.com/users/ioannadekatri/canvases/KATOXH%20%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97
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2. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΟΜΑΔΑ  Βϋ: ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΝΣΙΣΑΗ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ: 

 

 

ΣΕΚΜΗΡΙΑ - ΠΑΡΑΘΕΜΑΣΑ 

Φ.1 

 

Ομάδα νεαρϊν παιδιϊν ςε φψωμα πικανόν ςτθν Ιπειρο. Αγόρι κρατά ςτα χζρια του 

πινακίδα θ οποία αναγράφει: ΕΔΩ ΕΚΣΕΛΕΚΘΑΝ 20 ΠΑΡΑ ΣΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ.  

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-

assetview.aspx?tid=5054&autostart=0 

 Να παρατθριςετε το φφλο των παιδιϊν, τθν εμφάνιςθ, τα ροφχα, τα 

παποφτςια, τα μαλλιά, τθν ζκφραςθ και τθν ταμπζλα ςτθν φωτογραφία.  

http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=5054&autostart=0
http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-assetview.aspx?tid=5054&autostart=0


 

Τα παιδιά στην Κατοχή και την Αντίσταση: Ιωάννα Δεκατρή  11 

 

Ρόςο ταιριάηουν ςτθν παιδικι θλικία ; 

 Με αφορμι τθν φωτογραφία αυτι ποιζσ ςκζψεισ κάνετε για τθ ηωι των 

παιδιϊν κατά τθ διάρκεια του Ρολζμου και τθσ Κατοχισ.  

 

Πθγι 1 

 

Ενα ακθςαφριςτο ποίθμα του Γιϊργου Κοτηιοφλα από το αναγνωςτικό  «Σα 

Αετόπουλα» για τθν Γ’ και Δ’ τάξθ («του βουνοφ»), 1944 

https://xyzcontagion.wordpress.com/2013/03/19/kotzioulas-ellinopoula/ 

 Πόςο ταιριάηουν οι ςτίχοι με τθν παιδικι θλικία; Ποιεσ αντικζςεισ διαπιςτϊνετε;  
 Μπρείτε να βρείτε ςτο διαδίκτυο αντίςτοιχεσ εικόνεσ παιδικότθτασ και αντίςταςθσ 

ςτθ λογοτεχνία; (Π.χ. ςε δθμοτικά τραγοφδια) 
 
 
«Κϋανατείλουν τότενεσ πάλι – τραλαρά 
Μζρεσ ολοφϊτεινεσ, γζλια και χαρά» 

 & 
Οι λζξεισ «άρματα»,«βόλι ςτα ςκυλιά» 

https://xyzcontagion.wordpress.com/2013/03/19/kotzioulas-ellinopoula/
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.5

 

http://62.103.28.111/neolaia/rec.asp?id=72413&nofoto=0 

Η ελλθνικι νεολαία ςτισ ςυλλογζσ του ΑΚΙ. Αναγνωςτικό «Σα Αετόπουλα» 

(Φ.2-6) 

http://62.103.28.111/neolaia/rec.asp?id=72413&nofoto=0
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1. Ερωτιςεισ 

 Τι ιταν τα «Αετόπουλα»; Ροιεσ ιταν οι υποχρεϊςεισ τουσ;  

 Γιατί κατά τθ γνϊμθ ςασ ονομάςτθκε ζτςι το Αναγνωςτικό τθσ Γϋκαι ΔϋΔθμοτικοφ 

ςτθν εκπαίδευςθ «του Βουνοφ»5;  

 Ροιοι λόγοι οδιγθςαν ςφμφωνα με τθν παραπάνω πρωτογενι πθγι ςτθν ίδρυςι 

τουσ ; 

 Μπορείτε να κατθγοριοποιιςετε τουσ τομείσ των αρμοδιοτιτων των 

«Αετόπουλων»  

 Σε ποιεσ προγενζςτερεσ ιςτορικζσ ςυγκυρίεσ γίνεται αναφορά και με ποιο ςκοπό 

κατά τθ γνϊμθ ςασ;  

 Ροιουσ ρθματικοφσ χρόνουσ και εγκλίςεισ χρθςιμοποιεί το κείμενο; Γιατί, τι κζλει 

να πετφχει;  

 Ρου ςτοχεφει κατά τθ γνϊμθ ςασ το κείμενο του Αναγνωςτικοφ: ςτθ λογικι, ι ςτο 

ςυναίςκθμα και ποιουσ τρόπουσ πεικοφσ χρθςιμοποιεί;  

 Να εξετάςετε τθ γλϊςςα  του αποςπάςματοσ: υπάρχουν ςτοιχεία που μαρτυροφν  
ιδεολογικι  φόρτιςθ;  
 Πηγή 2 

τόν Σάφο του Επονίτθ - Ανδρζασ Νικολαϊδθσ (Ποίθςθ Ν.Καββαδία) 

https://www.youtube.com/watch?v=3bJYevj4B0w , 

Στὸν τάφο τοῦ Ἐπονίτθ, 

Πολιτικό ποίθμα του Νίκου Καββαδία  

Ἐπζταξα τὴ  ςάκα  μου καὶ  τρζχω μὲ  τουφζκια  
Μικροφλθσ  φαίνομαι Ἀδερφζ, τὸ  μάτι δὲν μὲ  πιάνει.  

τὴ  μάχθ ὅμωσ κουβάλθςα χιλιάδεσ τὰ  φουςζκια  
κι ἀκόμα μ᾿  εἶδανΓερμανοὺσνὰ  ςτρϊνω ςτὸ  ρουμάνι .  

τὴ  γειτονιὰ  μὲ  ξζχαςε τὸ  τόπι,  τὸ  ξυλίκι .  
Καὶ  μοναχὰ  ποὺ  πζρναγα μὲ  τὸ  χωνὶ  ςτὸ  ςτόμα .  

Παιδί!  Μὰ  μὲ  λογάριαςαν οἱ  λυςςαςμζνοι λφκοι .  
Σεράςτιο τὸ  κουράγιο μου .  Καὶ  ποῦ  νὰ  δεῖσ ἀκόμα.  

Μία μζρα μᾶσ μπλοκάρανε. Δυὸ  ἐμεῖσ καὶ  αὐτοὶ  ςαράντα .  
φαίρα  τὴ  βρῆκε τὴν καρδιὰ  ποφ ῾μοιαηε μὲ  γρανίτθ .  

Σὲ  μία γωνιὰ  μὲ  κάψανε χωρὶσ ἀνκοφσ, μὰ  πάντα  
Σὰ  ρόδο κὰ  μοςκοβολάει ὁ  τάφοσ τοῦ  Ἐπονίτθ.  

 

                                                           
5 Θα πρϋπει τα παιδιϊ να ϋχουν γνώςη για την Κυβϋρνηςη του Βουνού (ΠΕΕΑ-Πολιτικό Επιτροπό 

Εθνικόσ Απελευθϋρωςησ) και το πεύραμα τησ ΕλεύθερησΕλλϊδασ. 

https://www.youtube.com/watch?v=3bJYevj4B0w%20,%20
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Φ. 7 

" 

Δεν το κζλω. κότωςεσ τον μπαμπά μου!"  

"YOU KILLED MY DADDY" τουΦ. Δθμθτριάδθ, 

http://sendec.blogspot.gr/2009/10/blog-post_28.html 

 Ροια ςθμεία ςτο ποίθμα και ςτο ςκίτςο που βλζπετε ςασ ςυγκινοφν 

περιςςότερο; Γιατί;  

 Ροιεσ αντικζςεισ εντοπίηετε ςτο ποίθμα «Στὸν τάφο τοῦ Ἐπονίτθ»; Ρωσ 

ςυνδζονται με τθν ζννοια τθσ παιδικότθτασ και τθσ εμπόλεμθσ 

κατάςταςθσ; Ροιο αιςκθτικό αποτζλεςμα προςδίδουν ςτο ποίθμα;  

 Βρείτε λζξεισ ι φράςεισ που προςδιορίηουν τον κατακτθτι και τον 

Επονίτθ. Ροια παιδικά παιχνίδια δρόμου αναφζρονται ςτο ποίθμα; 

Βρείτε ςχετικζσ πλθροφορίεσ ςτο διαδίκτυο.  

 Να περιγράψετε το παραπάνω ςκίτςο και να ςυηθτιςετε ςτθν τάξθ ςασ. Ρωσ 

ςχολιάηετε τθν αντίδραςθ του παιδιοφ;  

 Εςείσ τι κα κάνατε ςτθ κζςθ του;  
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Να δείτε ςκθνζσ από τθν ταινία «Ξυπόλθτο Σάγμα» του Γκρεγκ Σάλασ6: 

 https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uac

t=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftv

xs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-

tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw

&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ  ,  

 http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/3/2536 , 

 https://www.youtube.com/watch?v=k9mVaP7MGq4 (ολόκλθρθ θ ταινία) , 

 https://www.youtube.com/watch?v=8p1iaLg88jM (απόςπαςμα 9:45ϋ). + 

Επίςθσ, να περιθγθκείτε ςτισ ιςτοςελίδεσ: 

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

τθσ Κατοχισ» , 25/4/1999. Σελ. 2-7.  

 https://www.youtube.com/watch?v=-hSwlndXV7k  Οι ςαλταδόροι τθσ Κατοχισ και 

τα τραγοφδια τουσ.  

2. Ερωτιςεισ – Δραςτθριότθτεσ  

 Με ποιουσ τρόπουσ τα παιδιά ςυμμετείχαν ςτθν  αντίςταςθ κατά των 

κατακτθτϊν;  

 Να δθμιουργιςε  φανταςτικοφσ  διαλόγουσ ανάμεςα ςε παιδιά τθσ Κατοχισ με 

κζμα τθν αντιςταςιακι τουσ δράςθ ςτο βουνό ι ενταγμζνθ ςτθν κακθμερινότθτά 

τθσ πόλθσ.  

 Μπορείτε να προβείτε ςε δραματοποίθςι τουσ ςτθν τάξθ ι να τουσ θχογραφιςετε 

με το εργαλείο screenr, ι ςε αρχείο  mp3.  

 Δθμιουργιςτε μια δικι ςασ ιςτορία ςχετικά με τθν επιβίωςθ ςτθν Κατοχικι Ακινα 

ςε μορφι κόμικ με 6 τετράγωνα, αξιοποιϊντασ το comicstripgenerator ι άλλο 

εργαλείο web.  

  Πλα τα παραπάνω να τα αναρτιςετε ςτον κοινό πίνακα linoit, με αυτοκόλλθτο γκρι 

χρϊματοσ. (Αντιςτοίχωσ, μπορείτε να αναρτιςετε τισ εργαςίεσ ςασ ςτθν ιςτοςελίδα, 

ιςτολόγιο, wiki τθσ τάξθσ ςασ).  

                                                           
6Για τα βόματα προςϋγγιςησ κινηματογραφικού υλικού βλ.Μαυροςκούφησ, Δ., (2005). 

Αναζητώντασ τα  ύχνη τησ Ιςτορύασ. Ιςτοριογραφύα,  Διδακτικό Μεθοδολογύα  και 

Ιςτορικϋσ Πηγϋσ,  Θεςςαλονύκη:  Αφού Κυριακύδη,  ς.ς. 137-138. 

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/3/2536
https://www.youtube.com/watch?v=k9mVaP7MGq4%20
https://www.youtube.com/watch?v=8p1iaLg88jM
http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=-hSwlndXV7k
http://stripgenerator.com/
http://linoit.com/users/ioannadekatri/canvases/KATOXH%20%CE%9A%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9C%CE%95%CE%A1%CE%99%CE%9D%CE%97%20%CE%96%CE%A9%CE%97
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3. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΟΜΑΔΑ  Γϋ :ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΑΙΧΝΙΔΙ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΜΑΘΗΣΩΝ: 

 

 

 Αφοφ ξεφυλλίςετε το 

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf, που βρίςκεται 

καρφιτςωμζνο και ςτον θλεκτρονικό ςασ πίνακα (Βλ.  κεφ. «Στα πανθγφρια τθσ 

χαράσ»  ς. 23 -24) , να αναηθτιςετε τα παιχνίδια του Πολζμου και τθσ Κατοχισ .  

α/α Αυτοςχζδια 

Χειροποίθτα 

Τλικά Παιχνίδια Οπτικά 

Άλλα 

(ομαδικά, ανοιχτοφ 

χϊρου κλπ) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf
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Φιγοφρεσ Καραγκιόηθ από τθν περίοδο τθσ Κατοχισ. 

3. Ερωτιςεισ- Δραςτθριότθτεσ  

 Ροια από τα παιδικά παιχνίδια τθσ εποχισ λάμβαναν ςυχνά  και αντιςταςιακό 

χαρακτιρα; 

 Να αναηθτιςετε ςτθ μθχανι αναηιτθςθσ Google κι άλλα παιδικά παιχνίδια τθσ 

Κατοχισ και να ςυμπλθρϊςτε τον κατάλογό ςασ. Να ςυγκρίνετε τα παιχνίδια αυτά 

με τα παιχνίδια τθσ Ναηιςτικισ Γερμανίασ (βλ. http://newpost.gr/kosmos/172722/i-

propaganda-stin-psyxagogia-ta-epitrapezia-paixnidia-ton-nazi-fotoreportaz ). Τι 

είδουσ πνεφμα καλλιεργοφςαν τα δεφτερα; 

 Μπορείτε  να  δθμιουργιςετε  ιςτόγραμμα  με τίτλουσ και εικόνεσ  παιχνιδιϊν με 

το ελεφκερο  λογιςμικό  mind42, ι άλλο.  

 Δθμιουργιςτε με τθ βοικεια του κακθγθτι ςασ ζνα αυτοςχζδιο παρόραμα, ι 

Καραγκιόηθ, ι κοφκλεσ για κουκλοκζατρο και αξιοποιείςτε τα για  πρωτότυπθ δικι 

ςασ παράςταςθ ι ζκκεςθ που κα κάνετε με αφορμι τθ μελζτθ ςασ για τθν εποχι 

τθσ Κατοχισ και τθσ Αντίςταςθσ ςτο ςχολείο ςασ (Βλ. φιγοφρεσ Καραγκιόηθ ςτθν 

Κατοχι, ςτο Χ. Χατηθιωςιφ - Ρ.Ραπαςτράτθσ (επ.), (2007).Λςτορία τθσ Ελλάδοσ του 

20ου αιϊνα, Κατοχι-Αντίςταςθ 1940-1945, Ακινα: Βιβλιόραμα, ς. 286).  

 

http://newpost.gr/kosmos/172722/i-propaganda-stin-psyxagogia-ta-epitrapezia-paixnidia-ton-nazi-fotoreportaz
http://newpost.gr/kosmos/172722/i-propaganda-stin-psyxagogia-ta-epitrapezia-paixnidia-ton-nazi-fotoreportaz
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4. ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 

ΟΜΑΔΑ  Δϋ:  ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΧΟΛΕΙΟ 

ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ ΜΑΘΗΣΩΝ: 

 

 

Πθγζσ 

1. Το καλοκαίρι του 1944 θ ΠΕΕΑ αςχολικθκε και με το εκπαιδευτικό 

τον Ιοφλιο αποφάςιςε τθν ίδρυςθ δφο ολιγόμθνων Παιδαγωγικϊν 

Φροντιςτθρίων (λειτοφργθςαν και τα δφο) ςτα οποία κα φοιτοφςαν 

«προςωρινοί δάςκαλοι που δεν ζχουν παιδαγωγικι μόρφωςθ και νζοι και νζεσ 

τελειόφοιτοι γυμναςίου που επικυμοφν να διοριςτοφν προςωρινοί δάςκαλοι*...+ 

ςτθν Ελεφκερθ Ελλάδα» .  Εκεί κα διδάςκονταν ϋϋΣτοιχεία Ραιδαγωγικισ, 

Ψυχολογίασ και Διδακτικισϋϋ, ϋϋΝζα Ελλθνικάϋϋ, ϋϋΕλλθνικι Ιςτορίαϋϋ. 

Τον Αφγουςτο οργανϊκθκε ςτθ Λάςπθ Ευρυτανίασ μεγάλο Ραιδαγωγικό 

Συνζδριο.Στο πλαίςιο αυτό εντάςςεται και θ ζκδοςθ δφο αναγνωςτικϊν του 

Δθμοτικοφ «Σα Αετόπουλα»  και  «Ελεφκερθ Ελλάδα». Το περιεχόμενό τουσ 

εξθγείται «από τον επαναςτατικό χαρακτιρα των ςυνκθκϊν», όμωσ 

«παρουςιάηει τα ίδια παιδαγωγικά μειονεκτιματα με τα κρατικά»Επιτροπζσ 

του ΕΑΜ και του ΕΛΑΣ ςτισ οποίεσ πικανϊσ ςυμμετείχε και ο Δθμιτρθσ Γλθνόσ , 

υπζβαλαν χζδιο μιασ Λαϊκισ Παιδείασ. Ωσ ςκοπόσ τθσ παιδείασ προςδιορίηεται 

θ πνευματικι, θκικι και υλικι ανφψωςθ του ϋϋεργαηόμενου λαοφϋϋ,  ορίηεται θ 

αποκλειςτικι χριςθ τθσ δθμοτικισ με τθν παράλλθλθ κακιζρωςθ του 

μονοτονικοφ και τθν κατάργθςθ τθσ ιςτορικισ ορκογραφίασ. Αναφορικά με τθν 

οργάνωςθ του ςυςτιματοσ προβλζπεται διοικθτικι αποκζντρωςθ, και οι εξισ 

βακμίδεσ: α)προςχολικι περίοδοσ (0-6 χρονϊν) με παιδαγωγικοφσ ςτακμοφσ, 

β)νθπιαγωγεία (4-6 ετϊν), γ) οκτάχρονο δθμοτικό, τετράχρονθ Μζςθ 

Εκπαίδευςθ (Γυμνάςια, τεχνικζσ ςχολζσ, καλλιτεχνικζσ), και Ανϊτατεσ ςχολζσ. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE

https://el.wikipedia.org/wiki/1944
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%B5%CF%8D%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B7_%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%8D%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%83%CF%84%CE%BF%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%86%CE%B3%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CE%9D%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CE%BB%CE%B1%CE%BF%CF%82_%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%85%CF%81%CF%85%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CE%9C%CE%AD%CF%84%CF%89%CF%80%CE%BF
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%9B%CE%B1%CF%8A%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%B5%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82_%CE%A3%CF%84%CF%81%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B7%CE%BC%CE%AE%CF%84%CF%81%CE%B7%CF%82_%CE%93%CE%BB%CE%B7%CE%BD%CF%8C%CF%82
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%BB%CE%B9%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%CF%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82
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%B9%CF%84%CF%81%CE%BF%CF%80%CE%AE_%CE%95%CE%B8%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%91%C

F%80%CE%B5%CE%BB%CE%B5%CF%85%CE%B8%CE%AD%CF%81%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%82 

 

Φ.1 

Σο ςχολείο ςτουσ Κορυςχάδεσ 

Αρχειακό Σεκμιριο [1944] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://62.103.28.111/photographic/rec.asp?id=89400&nofoto=0
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 «Σ’  Αετόπουλο» 

Σ.1 
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Σ.5 

 

http://62.103.28.111/neolaia/rec.asp?id=72413&nofoto=0 

Η ελλθνικι νεολαία ςτισ ςυλλογζσ του ΑΣΚΙ. Αναγνωςτικό «Τα Αετόπουλα» 

Ervt;hse 

 «Το περιεχόμενό τουσ (των Αναγνωςτικϊν) εξθγείται «από τον επαναςτατικό 

χαρακτιρα των ςυνκθκϊν», όμωσ «παρουςιάηει τα ίδια παιδαγωγικά 

μειονεκτιματα με τα κρατικά» (Από τθWikipedia). Να ςυηθτιςετε το φφοσ και το 

περιεχόμενο των αποςπαςμάτων. Καταλαβαίνετε τι εννοεί ο ςυντάκτθσ τθσ 

http://62.103.28.111/neolaia/rec.asp?id=72413&nofoto=0
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Wikipedia με το ςχόλιο αυτό; Μπορείτε να εντοπίςετε «παιδαγωγικά 

μειονεκτιματα» ςτα ςχολικά εγχειρίδια το τότε και του ςιμερα; 

 Ροιοσ είναι ο ςκοπόσ τθσ Ραιδείασ ςφμφωνα με τα παραπάνω κείμενα;  

 Ροια είναι θ γλϊςςα των κειμζνων του Αναγνωςτικοφ; Ροια νομίηετε ότι ιταν θ 

γλϊςςα των ςυμβατικϊν εγχειριδίων τθσ ίδιασ εποχισ; Να ςυηθτιςετε για τισ 

γλωςςικζσ αυτζσ επιλογζσ. 

 Ρωσ περιγράφεται θ κατάςταςθ των οικογενειϊν κατά τθν Κατοχι και τθν 

Αντίςταςθ; Βρείτε ςτισ παραπάνω ςελίδεσ του Αναγνωςτικοφ ςτοιχεία για να 

τεκμθριϊςετε τθν άποψι ςασ.  

 

Φ.2 

 

Αφιζρωμα  τθσ εφθμερίδασ «Κακθμερινι» 

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

http://wwk.kathimerini.gr/kath/7days/1999/04/25041999.pdf
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Φ.3 

 

http://www.agelioforos.gr/default.asp?pid=7&ct=36&artid=181394 

Σα παιδιά τθσ Κατοχισ… 

Ερωτιςεισ 

 Να περιγράψετε τισ  φωτογραφίεσ. Ρόςα και ποια παιδιά φοράνε παποφτςια; 

Διακρίνετε τα αγόρια από τα κορίτςια;Τι παρατθρείτε;   

 Υπάρχει υλικι υποδομι; Ροφ γίνεται το μάκθμα και γιατί; 

 Ροιεσ ςκζψεισ κάνετε; Να ςυηθτιςετε ςτθν τάξθ ςχετικά.   

 Να μελετιςετε τθν παρακάτω φωτογραφία. Ρροζρχεται από τθ Γάηα, τθσ 

Ραλαιςτίνθσ (Καλοκαίρι 2014).Τι ςασ κάνει εντφπωςθ; Να ςυηθτιςετε το 

πρόβλθμα τθσ ςχολικισ εκπαίδευςθσ ςε καιρό πολζμου. 
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Φ.4

 

 

Πθγι 2: 

Α. «Η Κατοχι τερματίςτθκε ςτθν Ακινα με τθν αποχϊρθςθ των γερμανικϊν 

ςτρατευμάτων ςτισ 12 Οκτωβρίου του 1944, αφινοντασ πίςω τθσ τεράςτια δεινά 

ςτον ελλθνικό λαό και ανυπολόγιςτεσ καταςτροφζσ. Τραγικι ιταν θ κατάςταςθ για 

τα ελλθνόπουλα τθν περίοδο τθσ πείνασ. Το χειμϊνα του 1941-42 πζκαναν από τθν 

πείνα 60.000 παιδιά κι άλλα 130.000 ζπακαν ςοβαρζσ ηθμιζσ ςτθν υγεία τουσ. 

Κάπου 400.000 παιδιά ορφάνεψαν από πατζρα ι μθτζρα ι και από τουσ δφο. 

Κάποια ορφανά ςτάλκθ- καν ςε αγροτικζσ οικογζνειεσ ςτθν επαρχία, τα πιο πολλά 

όμωσ γφριηαν ςτουσ δρόμουσ ψάχνοντασ ςε ςκουπιδοτενεκζδεσ. Ππωσ είναι λογικό, 

και θ εκπαίδευςθ επθρεάςτθκε ςε πολφ μεγάλο βακμό. Σφμφωνα με τα ςτοιχεία 

που ςυγκεντρϊκθκαν, οι κατακτθτζσ επίταξαν πανελλαδικά 8.345 ςχολικά κτιρια 

από τα οποία μόνο 719 ζμειναν απείραχτα. Ρολλά κάθκαν, άλλα γκρεμίςτθκαν ι 

ζπακαν ςοβαρζσ ηθμιζσ από βομβαρδιςμοφσ ι ανατινάξεισ. Τα περιςςότερα 

ρθμάχτθκαν κι ζμειναν δίχωσ κρα νία και εξοπλιςμό. Δυςκολίεσ όμωσ υπιρξαν και 

ςτθν ομαλι λειτουργία και των ςχολείων, τα περιςςότερα από τα οποία 

λειτοφργθςαν για μικρό χρονικό διάςτθμα, με μειωμζνο ωράριο και με ςθμαντικζσ 

ελλείψεισ ςε διδακτικό προςωπικό. Η κατάςταςθ αυτι αποτυπϊνεται με 

ενδιαφζρουςεσ λεπτομζρειεσ ςτο Βιβλίο των Ρρακτικϊν του 3ου Γυμναςίου 

Αρρζνων Ακθνϊν. 
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Β. Διδακτικό προςωπικό:  Η απουςία κακθγθτϊν, πικανόν λόγω τθσ επιςτράτευςισ 

τουσ, αποτυπϊνεται ςτα πρακτικά του ςυλλόγου διδαςκόντων από τον Νοζμβριο 

του 1940 ζωσ και τον Φεβρουάριο του 1941, με τθ διλωςθ ότι ο ςφλλογοσ 

ςυγκροτοφνταν από τουσ κακθγθτζσ που δεν εμποδίηονταν λόγω του πολζμου. 

Επίςθσ καταγράφονται κατά τθν περίοδο τθσ Κατοχισ, απουςίεσ, αλλά και 

αυξθμζνεσ αποςπάςεισ εκπαιδευτικϊν από τθν επαρχία προσ το ςχολείο, για τθν 

εξυπθρζτθςθ προφανϊσ των επιςιτιςτικϊν τουσ αναγκϊν, αφοφ ςτθν πόλθ 

λειτουργοφςαν ςυςςίτια και μθχανιςμοί διανομισ προϊόντων. Ραράλλθλα, το 

Υπουργείο Ραιδείασ υποχρζωςε το διδακτικό και υπθρετικό προςωπικό να δίνουν 

όρκο για τθν εκπλιρωςθ των κακθκόντων τουσ και τθ ςυνεργαςία τουσ με τθσ 

δυνάμεισ κατοχισ.  

Γ. Η λειτουργία του ςχολείου: Ρροβλιματα καταγράφονται ςτθν ομαλι λειτουργία 

των ςχολείων. Τα ςχολικά ζτθ είτε αρχίηουν και λιγουν κακυςτερθμζνα, είτε 

διαρκοφν πολφ μικρό χρονικό διάςτθμα.  Τα μακιματα τθσ ςχολικισ χρονιάσ 1940-

1941 διακόπθκαν το πρωί τθσ 28θσ Οκτωβρίου, με τθν κιρυξθ του πολζμου, 

ξεκίνθςαν πάλι τον Ιοφνιο του 1941 για ζνα μινα, ςυνεχίςτθκαν τον Σεπτζμβριο και 

το ςχολικό ζτοσ τελείωςε τον Νοζμβριο του 1941. Μετά τθν είςοδο των Γερμανϊν 

ςτθν Ακινα, ςτισ 27 Απριλίου 1941, οι κατακτθτζσ διζταξαν να λειτουργιςουν ξανά 

τα ςχολεία. Το ςχολικό ζτοσ 1941-1942 άρχιςε τον Φεβρουάριο 1942 και τελείωςε 

τον Δεκζμβριο. Το ςχολ. ζτοσ 1942-1943 είχε εξάμθνθ διάρκεια. Το 1943-1944 τα 

μακιματα υπολογίηονταν να αρχίςουν ςτισ 17 Σεπτεμβρίου. Το Υπουργείο Ραιδείασ 

όμωσ δίςταςε να κθρφξει τθν ζναρξθ λόγω των εςωτερικϊν αναταραχϊν και του 

ενδεχόμενου να γίνουν τα ςχολεία εςτίεσ ςυμπλοκϊν, ανζβαλε τθν ζναρξθ των 

μακθμάτων και τθ μετζκεςε για τισ 10 Ιανουαρίου 1944. Συνταρακτικά όμωσ 

γεγονότα ματαίωςαν τθν θμερομθνία ζναρξθσ των μακθμάτων. Στισ 11 Ιανουαρίου 

1944 τα ςυμμαχικά αεροπλάνα χτφπθςαν το λιμάνι του Ρειραιά. Τελικά το 1943-

1944 άρχιςε κακυςτερθμζνα και τελείωςε ςτισ αρχζσ του 1945. Πςο για το ςχολικό 

ζτοσ 1944-1945, άρχιςε τον Μάρτιο του 1945 και ζλθξε ςτα τζλθ Δεκεμβρίου του 

ίδιου ζτουσ. 

Δ. Οι μακθτζσ ςυνικωσ υπάκουαν ςτισ διαταγζσ των κατοχικϊν δυνάμεων, οι οποίεσ 

απαγόρευαν κάκε είδουσ εκδθλϊςεισ, και ςυνζχιηαν τισ ςπουδζσ τουσ όποτε 

γίνονταν μακιματα, ωςτόςο θ ςυμμετοχι των μακθτϊν των ςχολείων, και ιδιαίτερα 

των μεγάλων τάξεων ςτισ εκδθλϊςεισ του ελλθνικοφ λαοφ και ςτθν εκνικι 

αντίςταςθ, είναι αναμφιςβιτθτθ, ιδιαίτερα μάλιςτα θ ςυμμετοχι τουσ ςτισ μεγάλεσ 

κινθτοποιιςεισ του 1943- 44. Στα πρακτικά δεν υπάρχουν αναφορζσ ςτισ 

κινθτοποιιςεισ των μακθτϊν, με εξαίρεςθ εκείνθ τθσ 1θσ Οκτωβρίου 1941, θ οποία 

ζλαβε τθ μορφι αποχισ από τα μακιματα, με πρωτεργάτεσ τουσ μακθτζσ τθσ 

τελευταίασ τάξθσ των γυμναςίων. Το γεγονόσ καταγράφεται ςτο Βιβλίο Ρρακτικϊν, 

κακϊσ επίςθσ και θ ςτάςθ που τιρθςαν οι μακθτζσ του 3ου Γυμναςίου, οι οποίοι, 

παρότι αναςτατϊκθκαν, πεικάρχθςαν και παρακολοφκθςαν τα μακιματά τουσ 

κανονικά. Ρζρα όμωσ από αυτά, θ ςυμμετοχι μακθτϊν του ςχολείου ςτθν 
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αντίςταςθ προκφπτει μζςα από τισ πλθροφορίεσ που ςυνοδεφουν τα ονόματα των 

μακθτϊν εκείνων που αδυνατοφςαν να προςζλκουν ι ηθτοφςαν να ςυμμετάςχουν 

ςτισ εξετάςεισ. Ζτςι γνωρίηουμε ότι κάποιοι από αυτοφσ είχαν ςυλλθφκεί και 

βρίςκονταν φυλακιςμζνοι από τισ δυνάμεισ κατοχισ ςε διάφορα μζρθ τθσ Ελλάδασ».  

Απόςπαςμα από το βιβλίο: «2ο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Ακθνϊν, Όψεισ τθσ 

Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτα χρόνια τθσ Κατοχισ. Μαρτυρίεσ από το Αρχείο του 

3ου Γυμναςίου Αρρζνων Ακθνϊν, 2013,  ςελ. 29. 

http://2lyk-peir-athin.att.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2014/02/opseis2013.pdf 

Φ.5 

 

Ερωτιςεισ - Δραςτθριότθτεσ 

 Να μελετιςετε το παραπάνω απόςπαςμα (Πθγι 2)  ςχετικά με τισ 

ςυνκικεσ ςτα ςχολεία τθν περίοδο τθσ Κατοχισ και  

 

 Να ςυηθτιςετε με τουσ ςυμμακθτζσ ςασ τθν κατάςταςθ που επικρατοφςε κατά τθν 

περίοδο τθσ Κατοχισ ωσ προσ τθν υλικοτεχνικι υποδομι τθσ εκπαίδευςθσ, τθν 

ζλλειψθ διδακτικοφ προςωπικοφ αλλά και τισ ςυνκικεσ ςτισ οποίεσ ηοφςαν τα 

παιδιά.  

 Να αντλιςετε πλθροφορίεσ για τον όρκο που ζπρεπε να δίνουν οι εκπαιδευτικοί. Τι 

ςκζφτεςτε ςχετικα;  

 Μπορείτε να υπολογίςετε πόςον καιρό πιγαν ςχολείο τα παιδιά κατά τθ διάρκεια 

τθσ Κατοχισ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που ςασ δίνονται ςτθν πθγι;  

 Ροια  ιταν θ ςτάςθ των μακθτϊν απζναντι ςτισ δυνάμεισ Κατοχισ; Υπάρχουν 

ενδείξεισ αντιςταςιακισ δράςθσ τουσ;  

http://2lyk-peir-athin.att.sch.gr/wp/wp-content/uploads/2014/02/opseis2013.pdf
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  Να  ςυντάξτε ζνα δικό ςασ κείμενο για τθν εφθμερίδα του ςχολείου ςασ, ςχετικά 

με τισ ςυνκικεσ που επικρατοφςαν ςτθν Εκπαίδευςθ τθν περίοδο 1940-1944..  

 Με αφορμι τισ φωτογραφίεσ Φ.2, Φ.3 και  Φ.5  να δθμιουργιςετε φανταςτικοφσ 

διαλόγουσ ανάμεςα ςε παιδιά τθσ Κατοχισ με κζμα τθν κακθμερινότθτά τουσ.  

 Να δείτε και αν ςυηθτιςετε ςκθνζσ από τθν ταινία «Ξυπόλθτο Τάγμα» του Γκρεγκ 

Τάλασ: 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&u

act=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%

2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-

tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeK

w&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ  , 

http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/3/2536 , 

 https://www.youtube.com/watch?v=k9mVaP7MGq4 (ολόκλθρθ θ ταινία) , 

 https://www.youtube.com/watch?v=8p1iaLg88jM (απόςπαςμα 9:45ϋ). +  

 

https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
https://www.google.gr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0CD0QFjAIahUKEwjohebV1brHAhVLVxoKHTHhC6o&url=http%3A%2F%2Ftvxs.gr%2Fwebtv%2Ftainies%2Fksypolyto-tagma&ei=rlvXVej2NsuuabHCr9AK&usg=AFQjCNF6fmq2vhEPbTQn8mfUfTf4gTNeKw&sig2=pquRQ-ANrxPHnd37M-wXcQ
http://www.tainiothiki.gr/v2/filmography/view/3/2536
https://www.youtube.com/watch?v=k9mVaP7MGq4%20
https://www.youtube.com/watch?v=8p1iaLg88jM

