
Σχολική εκδήλωςη για την επέτειο τησ 28ησ Οκτωβρίου 1940 

Ο ρόλοσ των παιδιών ςτην Εθνική Αντίςταςη  
 

Θ Ελλάδα, ςε αντίκεςθ με τα άλλα ευρωπαϊκά κράτθ , δεν επζλεξε να γιορτάηει τθν 

απελευκζρωςθ από τουσ γερμανοφσ (12/10/1944 απελευκζρωςθ τθσ Ακινασ), αλλά το 

θχθρό ΟΧΛ που ζδωςε ο Μεταξάσ ωσ απάντθςθ ςτθν ιταλικι πρόκλθςθ. Οι ιςτορικοί 

εκφράηουν διαφορετικζσ απόψεισ ςχετικά με τθν ςτάςθ του δικτάτορα και τουσ λόγουσ που 

τθν υπαγόρευςαν, αλλά ςτο ςθμείο που όλοι ςυμφωνοφν είναι θ προκυμία του ελλθνικοφ 

λαοφ να πολεμιςει για τθν εδαφικι του ακεραιότθτα υπεραςπιηόμενοσ τα εκνικά 

ςυμφζροντα ςτο αλβανικό μζτωπο  κάτω από εξαιρετικά αντίξοεσ ςυνκικεσ.  Θ απόκρουςθ 

τθσ ιταλικισ ειςβολισ ιταν θ πρϊτθ νίκθ των Συμμάχων κατά των δυνάμεων του Άξονα ςτθ 

διάρκεια του Δεφτερου Ραγκοςμίου Ρολζμου και ανφψωςε το θκικό των λαϊν ςτθν 

Ευρϊπθ.  

 

Εικ. 1 Διαδιλωςθ Ακθναίων το πρωί τθσ 28θσ Οκτωβρίου 1940, Ακινα, Ρολεμικό Μουςείο 

 



 

Εικ. 2 Ρίνακασ του Ζκτορα Δοφκα που απεικονίηει το δφςκολο ζργο τθσ  μεταφοράσ  ςτρατιωτικοφ 

υλικοφ ςτο πολεμικό μζτωπο από τισ γυναίκεσ τθσ Ρίνδου, Ακινα, Εκνικό Λςτορικό Μουςείο  

ΜΑΡΤΥΡΙΑ: Χρήςτου Ζαλόκωςτα, Η εποποιία ςτην Αλβανία 

https://www.youtube.com/watch?v=3eje1WUsIYE  

 

Θ είςοδοσ τθσ Γερμανίασ τθν άνοιξθ του 1940 επιδεινϊνει ακόμθ περιςςότερο τθ κζςθ των 

Ελλινων.  Θ γερμανικι ειςβολι ξεκίνθςε ςτισ 6 Απριλίου του 1941, με τθν επίκεςθ 

γερμανικϊν ςτρατευμάτων ςτθν Ελλάδα μζςω Βουλγαρίασ και Γιουγκοςλαβίασ και 

ολοκλθρϊκθκε ςτισ 20 Μαΐου 1941 με τθ Μάχθ τθσ Κριτθσ. Επίλεκτα γερμανικά 

ςτρατεφματα επιτζκθκαν με αεραποβατικι ενζργεια ςτο νθςί το οποίο υπεραςπίηονταν 

δυνάμεισ τθσ Ελλάδασ και τθσ Βρετανικισ Κοινοπολιτείασ. Οι ςκλθρζσ μάχεσ που ζγιναν τισ 

επόμενεσ δϊδεκα μζρεσ ανζδειξαν νικθτζσ τουσ Γερμανοφσ. Πμωσ το τίμθμα τθσ νίκθσ τουσ 

ιταν ςοβαρό και ζτςι, οι αλεξιπτωτιςτζσ, μζχρι το τζλοσ του πολζμου δεν κα επαναλάβουν 

παρόμοια επιχείρθςθ ςε τζτοια κλίμακα.  

Οι ζλλθνεσ ςτρατιϊτεσ αςφντακτα και χωρίσ εφόδια απολφονται από το αλβανικό μζτωπο 

και δίνουν πραγματικό αγϊνα επιβίωςθσ για να επιςτρζψουν ςτα ςπίτια τουσ με τθ ςκιά 

ενόσ γιατί ςτα μάτια τουσ: 

Γιατί δόκθκαν άδειεσ ςτουσ εφζδρουσ λίγο πριν τθ γερμανικι ειςβολι;  

Γιατί οι κρατικζσ υπθρεςίεσ άφθναν να διαρρεφςουν πλθροφορίεσ για κατάλθψθ πόλεων 

από τουσ γερμανοφσ μζρεσ πριν αυτζσ καταλθφκοφν; 

https://www.youtube.com/watch?v=3eje1WUsIYE


Γιατί απολφκθκαν χωρίσ καμία πρόνοια από το Υπουργείο Ρολζμου;  

 

 
 Θ πολεμικι περίοδοσ 1940-1941 αφετθρία καταλυτικϊν εξελίξεων 
 
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 αυτζσ το 
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. 
 

Ζτςι θ Ελλάδα γνωρίηει τθν τριπλι Κατοχι: Θ Ελλάδα χωρίςτθκε ςε τρεισ ηϊνεσ. Θ Γερμανία, 

θ Λταλία και θ Βουλγαρία ζλεγχαν διαφορετικζσ περιοχζσ τθσ χϊρασ, μετά από τθ μεταξφ 

τουσ ςυμφωνία.  

 

             Θ Ελλάδα υπζφερε τα πάνδεινα κατά τθ διάρκεια τθσ κατοχισ.  

 Θ οικονομία τθσ χϊρασ είχε ιδθ υποςτεί μεγάλθ καταςτροφι από τον εξάμθνο 

πόλεμο με τουσ Λταλοφσ και τουσ Γερμανοφσ. Θ πλήρησ καταςτροφή τησ ελληνικήσ 

οικονομίασ ολοκλθρϊκθκε τθν περίοδο τθσ κατοχισ, κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ 



οι πρϊτεσ φλεσ , τα τρόφιμα και τα μζςα μεταφοράσ επιτάχκθκαν από τουσ 

κατακτθτζσ, γεγονόσ που εκτίναξε τθν τιμι των προϊόντων  ςτο εςωτερικό τθσ 

χϊρασ και προκάλεςε εκρθκτικι άνοδο του πληθωριςμοφ.  

Ραρατθριςτε τα παρακάτω χαρτονομίςματα τθσ εποχισ και ςυηθτιςτε τισ παρατθριςεισ 
ςασ 

 
 
 

 
 

 Ρεραιτζρω επιδείνωςθ τθσ οικονομίασ επιλκε με τθ χοριγθςθ του κατοχικοφ 

δανείου ςτθ Γερμανία το 1944.   Για το κατοχικό δάνειο μπορείτε να ακοφςετε εδϊ: 

https://www.youtube.com/watch?v=FIDaqx2_5wI 

 Θ ζλλειψθ ειδϊν πρϊτθσ ανάγκθσ είχε ωσ αποτζλεςμα το ξζςπαςμα του λιμοφ τον χειμϊνα 

του 1941-42, οπότε και υπολογίηεται πωσ 300.000 άνκρωποι ζχαςαν τθ ηωι τουσ. Το 

γεγονόσ αυτό υπιρξε μία από τισ μεγαλφτερεσ ανκρωπιςτικζσ τραγωδίεσ κατά τθ διάρκεια 

του Βϋ Ραγκοςμίου Ρολζμου. Οι αντίπαλοι ςυναςπιςμοί αντιμετϊπιςαν τθν τραγωδία με 

αλλθλοκατθγορίεσ. Για τουσ Άγγλουσ υπαίτιοι ιταν οι Γερμανοί, που λεθλάτθςαν τθ χϊρα, 

ενϊ για τουσ Γερμανοφσ υπαίτιοι ιταν οι Άγγλοι, που εφάρμοςαν ςτρατθγικι αποκλειςμοφ 

https://www.youtube.com/watch?v=FIDaqx2_5wI


τθσ Ελλάδασ, θ οποία κεωροφνταν γερμανικό ζδαφοσ λόγω τθσ γερμανικισ κατοχισ 

εμποδίηοντασ τθν ανκρωπιςτικι βοικεια να φτάςει ςτθν Ελλάδα.  

Μζςα ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ που παρουςιάςτθκαν, οι Ζλλθνεσ δεν ζμειναν άπραγοι 

μπροςτά ςτθν κατάφωρθ παραβίαςθ των ςτοιχειωδϊν ανκρϊπινων δικαιωμάτων 

και οργάνωςαν από τισ πρϊτεσ κιόλασ μζρεσ τθν Αντίςταςθ, παρζχοντασ ςθμαντικι 

βοικεια ςτουσ ςυμμάχουσ πιςτοί ςτο ΟΧΛ τθσ 28θσ Οκτωβρίου. Μάλιςτα είναι ο 

μοναδικόσ κατεχόμενοσ λαόσ που πλιρωςε αποηθμίωςθ ςτουσ ειςβολείσ του για 

τισ βλάβεσ που προκαλοφςε ο άμαχοσ πλθκυςμόσ ςτα ςτρατεφματά του!  

Aπό το φκινόπωρο του 1941 οργανϊκθκε ςτθν Ελλάδα μαηικι αντίςταςθ, το 

Σεπτζμβριο ιδρφκθκε το Eθνικό  Aπελευθερωτικό  Mζτωπο (Ε.Α.Μ.), που 

ςυγκροτικθκε από το Κ.Κ.Ε., με τθ ςφμπραξθ άλλων  μικρότερων ςοςιαλιςτικϊν 

κομμάτων (Σ.Κ.Ε., Ε.Λ.Δ. και Α.Κ.Ε.) αλλά και με μαηικι ςυμμετοχι μθ κομουνιςτϊν 

πολιτϊν. Αποτζλεςε τθ μαηικότερθ αντιςταςιακι οργάνωςθ τθσ Kατοχισ, 

ςυςπειρϊνοντασ γφρω του τουσ περιςςότερουσ αντιςτεκόμενουσ Ζλλθνεσ.  

 

Σκοπόσ του Εθνικοφ Μετώπου είναι: 
 

α) Θ απελευκζρωςισ του Ζκνουσ μασ από τον ςθμερινόν ξζνον ηυγόν και θ 
απόκτθςισ τθσ πλιρουσ ανεξαρτθςίασ τθσ χϊρασ μασ.  

     
β) Ο ςχθματιςμόσ προςωρινισ κυβερνιςεωσ του Ε.Α.Μ. αμζςωσ μετά τθν εκδίωξιν 
των ξζνων κατακτθτϊν, μοναδικόσ ςκοπόσ τθσ οποίασ κα είναι θ προκιρυξισ 
εκλογϊν δια ςυντακτικιν εκνοςυνζλευςιν, με βάςιν τθν αναλογικιν, ίνα ο λαόσ 
αποφανκι κυριαρχικϊσ επί του τρόπου τθσ διακυβερνιςεϊσ του.  
 
  γ) Θ κατοχφρωςισ του κυριαρχικοφ τοφτου δικαιϊματοσ του Ελλθνικοφ Λαοφ, 
όπωσ αποφανκι περί του τρόπου διακυβερνιςεϊσ του, από πάςαν αντιδραςτικιν 
απόπειραν, ιτισ κα τείνθ να επιβάλθ εισ τον λαόν λφςεισ αντικζτουσ προσ τασ 
επικυμίασ του και θ εκμθδζνιςισ δ' όλων των μζςων του Ε.Α.Μ. και των οργάνων 
που τον αποτελοφν, πάςθσ τοιαφτθσ αποπείρασ. 
 
(Από το κείμενο του ιδρυτικοφ του Ε.Α.Μ., ςτο: Τ. Βουρνάσ, Λςτορία τθσ Σφγχρονθσ Ελλάδασ, 
Ρόλεμοσ 1940-41, Κατοχι, Αντίςταςθ, Απελευκζρωςθ, Δεκζμβριοσ 1944, Βάρκιηα, Ακινα, 
Αφοί Τολίδθ, 1980, ς. 83-84) 
 

  Το ςτρατιωτικό ςκζλοσ του Ε.Α.Μ. αποτζλεςε ο Εκνικόσ Λαϊκόσ Aπελευκερωτικόσ 

Στρατόσ (Ε.Λ.Α.Σ.), που θ δράςθ του άρχιςε το Φεβρουάριο του 1942, υπό τθν 

ουςιαςτικι κακοδιγθςθ του Κανάςθ Κλάρα, γνωςτοφ με το ψευδϊνυμο Άρθσ 

Βελουχιϊτθσ.  

Ακολοφκθςε, τον ίδιο μινα, θ ίδρυςθ του Εκνικοφ Δθμοκρατικοφ Ελλθνικοφ 

Συνδζςμου (Ε.Δ.Ε.Σ.), που τζκθκε υπό τθν πολιτικι θγεςία του ςτρατθγοφ 

Nικολάου Ρλαςτιρα, ενϊ τθ ςτρατιωτικι του κακοδιγθςθ ανζλαβε ο ςτρατθγόσ 

Nαπολζων Zζρβασ, ο οποίοσ ςυγκρότθςε αντάρτικεσ δυνάμεισ, τισ Eκνικζσ Oμάδεσ 

Eλλινων Aνταρτϊν. 



 

Θ πολεμικι ςθμαία του άιχ ςτθν Ακρόπολθ (Μάιοσ 1941). Τθ νφχτα τθσ 30θσ Μαΐου 1941 δφο 

φοιτθτζσ κατζβαςαν τθν ςθμαία των κατακτθτϊν δθλϊνοντασ  ζμπρακτα τθν  άρνθςι τουσ ςτθν 

υποταγι.  

 

 



 

Θ κθδεία του Κωςτι Ραλαμά ςτισ 27/2/1943. Ραρά τισ απαγορεφςεισ τθσ κατοχικισ 

φιλογερμανικισ κυβζρνθςθσ και των γερμανϊν χιλιάδεσ κόςμου αποχαιρετοφν τον εκνικό 

ποιθτι και διαδθλϊνουν ενάντια ςτο κακεςτϊσ. 

 

Ενϊ λοιπόν το ΟΧΛ γιορτάηεται από τον πρϊτο χρόνο τθσ Κατοχισ, ιςτορικά κζματα 

όπωσ θ Αντίςταςθ και ο Εμφφλιοσ πόλεμοσ ι θ ςυνεργαςία των Ελλινων με τισ 

γερμανικζσ δυνάμεισ Κατοχισ (δοςιλογιςμόσ)  αποςιωποφνται ι μελετϊνται 

λιγότερο «λόγω τθσ ευαιςκθςίασ του κζματοσ». Ο ζνοπλοσ αγϊνασ των 

αντιςταςιακϊν οργανϊςεων κατά των Γερμανϊν αναγνωρίςτθκε επίςθμα μόλισ το 

1982, αλλά ακόμθ θ ιςτορικι ζρευνα δυςκολεφεται να ςτακεί με ειλικρίνεια  

απζναντι ςε μια επϊδυνθ ςτιγμι τθσ ιςτορίασ που δίχαςε τουσ Ζλλθνεσ, τον 

Εμφφλιο πόλεμο και τα γεγονότα που ςχετίηονται με αυτόν.  Θ Αντίςταςθ ςτθν 

γερμανικι ειςβολι αποτζλεςε ζνα γενικευμζνο φαινόμενο που δεν γνϊριςε 

περιοριςμοφσ φφλου, πολιτικϊν πεποικιςεων ι θλικίασ, όποιοσ μποροφςε να 

προςφζρει ςτο εκνικό αγϊνα ιταν ευπρόςδεκτοσ.  Βζβαια, δίπλα ςε αυτοφσ 

πουζδωςαν τθ ηωι τουσ ςτον αγϊνα ιταν και αυτοί που ςυνεργάςτθκαν με τουσ 

Γερμανοφσ, οι δοςίλογοι και οι Μαυραγορίτεσ που ιταν πιο ςκλθροί κι από τουσ 

Γερμανοφσ.  

Στθ ςθμερινι εκδιλωςθ κα αςχολθκοφμε με το πϊσ βίωςαν τα παιδιά τθν εμπειρία 

του πολζμου, αλλά και πϊσ ξεπζραςαν γριγορα τθν ξεγνοιαςιά τουσ παιδικισ και 

εφθβικισ θλικίασ και ςτρατεφτθκαν όχι μόνο για τον εκνικό ςκοπό, αλλά για τθν 

ίδια τουσ τθν επιβίωςθ. 

 



 
Ρροετοιμάηοντασ τον πλθκυςμό για τον πόλεμο. Δαςκάλεσ εκπαιδεφονται ςτθν χριςθ 

αντιαςφυξιογόνων μαςκϊν ςε ςχολικι αίκουςα, Αρχείο ΕΤ – Ρζτροσ Ρουλίδθσ 

 

Τι είναι ο πόλεμοσ; 

«πόλεμοσ είναι να ςκοτϊνονται άνκρωποι 

πόλεμοσ είναι να μθν ζχεισ μαμά 

πόλεμοσ είναι άνκρωποι που δεν μοιάηουν με ανκρϊπουσ  

πόλεμοσ είναι παιδιά που ξαφνικά ζχουν γίνει γζροι και 

πεκαίνουν» 

                                                                                   Φωτεινι Τςαλίκογλου, Θ μετακόμιςθ  

 

Πςο εφκολθ είναι θ ερϊτθςθ «τι είναι ο πόλεμοσ» τόςο δφςκολα μπορεί να δϊςει 

κανείσ μια ολοκλθρωμζνθ απάντθςθ για τθν ουςία του πολζμου. Τι είναι ο πόλεμοσ 

ςτα μάτια ενόσ παιδιοφ; Ρϊσ βιϊνει τον φόβο του κανάτου, τθν απϊλεια τθσ ηωισ, 

αλλά και τθ μάχθ τθσ επιβίωςθσ χωρίσ τθν προςταςία τθσ οικογζνειασ; Ρόςο 

γριγορα μποροφν οι ςυνκικεσ να μεγαλϊςουν ζνα παιδί, να «ςκλθρφνουν» τθν 

επιδερμίδα του; Στθν αρχι κα πρζπει να ακοφςτθκε ςαν  παιχνίδι, ζνα ευχάριςτο 

διάλειμμα από τθ ρουτίνα τθσ κακθμερινότθτασ. Χρειάςτθκε χρόνοσ για να 

ςυνειδθτοποιιςουν πόςο πολφ κα ςθμάδευε τθ ηωι τουσ, εάν ιταν βζβαια τυχερά 

να δουν το τζλοσ του πολζμου. 



 

 

              Οι βομβαρδιςμοί των αμάχων, ςειρινα που προειδοποιοφςε για τα τυφλά 
χτυπιματα ςτισ γειτονιζσ τθσ Ακινασ και του Ρειραιά ιταν από τισ πρϊτεσ επαφζσ 
του άμαχου πλθκυςμοφ με τον πόλεμο. Ο πιο αιματθρόσ βομβαρδιςμόσ ιταν του 
Ρειραιά από τουσ ςυμμάχουσ τον Λανουάριο του 1944 για να εμποδίςουν τισ 
γερμανικζσ δυνάμεισ να αποπλεφςουν για τισ ακτζσ τθσ Αφρικισ. Για τα αυτοςχζδια 
καταφφγια των Ακθναίων και τον βομβαρδιςμό του Ρειραιά γράφει θ ‘Άλκθ Ηζθ ςτο 
βιβλίο τθσ Με μολφβι φάμπερ νοφμερο δφο. Διαβάηει θ Κλoντιάνα Γκιόκα.  

               Θχογράφθςθ-επεξεργαςία ιχου: Γιϊργοσ Αρϊνθσ 
               https://youtu.be/OppLh4WAFAk 
 

Τα παιδιά ςτρατεφονται 
 

Τα μικρά παιδιά ςχολικισ θλικίασ, τα «αετόπουλα» χρθςιμοποιοφνταν για τθ 

μεταφορά προφορικϊν, αλλά και γραπτϊν μθνυμάτων, περνϊντασ πολλζσ φορζσ 

μζςα από τα γερμανικά φυλάκια. και τουσ ςτακμοφσ.  Οι Γερμανοί δεν μποροφςαν 

να φανταςτοφν πϊσ αυτά τα καχεκτικά, πειναςμζνα και ξυπόλυτα, παιδιά, 

διζκεταν τόςο μεγάλο ψυχικό ςκζνοσ που να μποροφν, χωρίσ το παραμικρό ίχνοσ 

φόβου και ταραχισ ςτο πρόςωπό τουσ να κρφβουν πάνω τουσ και να μεταφζρουν 

μθνφματα των αντιςταςιακϊν οργανϊςεων.  

Ρολλά παιδιά ςυμμετζχουν ενεργά ςτον πόλεμο δολιοφκοράσ κατά του κατακτθτι , 

είναι οι λεγόμενοι ςαλταδόροι, παιδιά δθλαδι,  τα οποία αναγκάςτθκαν να βγουν 

ςτουσ δρόμουσ για να κυνθγιςουν τθν επιβίωςι τουσ. Θ επιχείρθςθ φαινομενικά 

ιταν απλι. Οι πιτςιρικάδεσ ζςτθναν ενζδρα ςε ςθμεία ςτο δρόμο που τα 

γερμανικά αυτοκίνθτα κα επιβράδυναν ι κα ςταματοφςαν λόγω κάποιασ ςτροφισ 

ι ανθφόρασ ι λόγω φπαρξθσ γραμμϊν τρζνων. Τθν ϊρα, λοιπόν, που περνοφςε 

κάποιο γερμανικό αυτοκίνθτο από το ςθμείο αυτό θ επιχείρθςθ ξεκινοφςε.  

Κάποιοι από αυτοφσ πθδοφςαν πάνω ςτο αυτοκίνθτο, κρυφά, και άρχιηαν να 

ρίχνουν ό,τι είδθ προμικειασ ζβριςκαν μπροςτά τουσ ενϊ τα υπόλοιπα μζλθ 

ζτρεχαν από πίςω και μάηευαν όςα πετοφςαν οι πρϊτοι. Μόλισ ολοκλθρωνόταν το 

ντου, τα παιδιά πθδοφςαν από το αυτοκίνθτο και όλοι χωρίηονταν ςε διαφορετικζσ 

κατευκφνςεισ ϊςτε να μθν μπορζςουν να τουσ εντοπίςουν.  Θ αναδιανομι των 

προμθκειϊν που ζπαιρναν από τα γερμανικά αυτοκίνθτα βοικθςε μεγάλο μζροσ 

τθσ κοινωνίασ να επιβιϊςει ςτθ μεγάλθ πείνα. Το ςάλτο δεν ιταν κλοπι, ιταν 

κομμάτι τθσ αντίςταςθσ, ιταν θ μόνθ επιλογι εκείνων των παιδιϊν για να 

επιβιϊςουν. Ο Δθμιτρθσ Ψακάσ περιγράφει με πικρό χιοφμορ τθ ηωι ςτθν Κατοχι, 

αλλά κυρίωσ τθ δράςθ των μικρϊν, των οποίων θ προςφορά ξεπζραςε 

οπωςδιποτε το φψοσ τουσ. 

 Δθμιτρθσ Ψακάσ Οι πιτςιρίκοι.  Διαβάηει ο Γιϊργοσ Ρθγίκογλου Θχογράφθςθ-

επεξεργαςία ιχου: Γιϊργοσ Αρϊνθσ  

https://www.youtube.com/watch?v=-S1xBOAjNDw 

 

 
 

https://youtu.be/OppLh4WAFAk
https://www.youtube.com/watch?v=-S1xBOAjNDw


 

Ρολλά από αυτά τα παιδιά ζχαςαςν τθ ηωι τουσ ςε αυτζσ τισ ςυνκικεσ, άλλα 

πάλεψαν μόνα τουσ να ςτακοφν ςτα πόδια τουσ. Ζνα από αυτά τα παιδιά κι ο 

λαικόσ τραγουδιςτισ Γιϊργοσ Ηαμπζτασ ςε ζνα δίςκο με «ντοκουμζντα» μιασ άλλθσ 

εποχισ. Στο τραγοφδι Το πιτςιρίκι ςε ςτίχουσ Ξενοφϊντα Φίλερθ και μουςικι του 

Γιϊργου Ηαμπζτα ακοφμε τθ  ςφλλθψθ και τθν τραγικι απόδραςθ ενόσ πιτςιρίκου.  

Το τραγοφδι μπορείτε να το ακοφςετε εδϊ: 

https://www.youtube.com/watch?v=3CW26oPLffo  

 

Άλλθ μια μαρτυρία τθσ εποχισ για τον ρόλο των παιδιϊν και ειδικά των ορφανϊν, 

που αποτελοφςαν ςθμαντικι μερίδα του παιδικοφ πλθκυςμοφ παίρνουμε κι από 

τθν ταινία του ελλθνοαμερικάνου Γκρζγκ  Τάλασ, Το ξυπόλθτο τάγμα, θ οποία 

βαςίςτθκε ςε πραγματικό γεγονόσ και γυρίςτθκε το 1954 με μουςικι του Μίκθ 

Κεοδωράκθ. Τα 63 από τα 66 παιδιά που πιραν μζροσ ςτα γυρίςματα, ο Γκρεγκ 

Τάλλασ τα πιρε από αναμορφωτιρια τθσ Ακινασ και τθσ Κεςςαλονίκθσ.  Στθν 

ταινία χρθςιμοποιικθκαν μόνο δφο επαγγελματίεσ θκοποιοί.  

 «Ξυπόλυτο Τάγμα» ιταν το όνομα μιασ ομάδασ περίπου 160 παιδιϊν, εφιβων και 

νζων, που τον Απρίλιο του 1941 εκδιϊχκθκαν από το Ραπάφειο ίδρυμα τθσ 

κατοχικισ Κεςςαλονίκθσ, ίςωσ και από άλλα ορφανοτροφεία, γιατί επιτάχκθκαν τα 

κτίρια από τουσ Ναηί. Ιταν παιδιά ορφανά, ι ηωνταρφανά, από τα χιλιάδεσ που 

υπιρχαν τότε ςτθν Ελλάδα. Ζκκετα τθσ βρεφοδόχου, ορφανά του πολζμου τθσ 

Αλβανίασ, παιδιά πάμπτωχων γονζων ι με όποιαν άλλθ ςτον ιλιο μοίρα τοφσ είχε 

ορίςει ο καιρόσ τουσ. 

Τα παιδιά βρζκθκαν ςτουσ δρόμουσ, ανζςτια, ρακζνδυτα, ανυπόδθτα. Το ζνςτικτο 

τθσ αυτοςυντιρθςθσ τα ζκαμε να αναςυνταχκοφν και να οργανωκοφν ςε μια 

θρωικι «ςυμμορίασ». Θ ομάδα τουσ αποτελεί ζνα ςπάνιο παράδειγμα 

προςαρμογισ και αυτοοργάνωςθσ παιδιϊν και εφιβων όταν απουςιάηει θ 

λειτουργία τθσ οικογζνειασ, και ςυνιςτά πράξθ Αντίςταςθσ.  

Με τισ δράςεισ τουσ αυτζσ, τα παιδιά όχι μόνο αυτοςυντθροφνταν, αλλά και με 

αλτρουιςμό μοίραηαν ςαν άλλοι ομπζν των Δαςϊν τα λάφυρά τουσ ςε 

ςυνανκρϊπουσ τουσ που λιμοκτονοφςαν, ςτισ γφρω περιοχζσ. Ρολεμοφςαν με 

πείςμα τον φόβο και τον κάνατο. Ζνα μικρό απόςπαςμα τθσ ταινίασ μπορείτε να 

δείτε εδϊ:        https://www.youtube.com/watch?v=8p1iaLg88jM 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3CW26oPLffo
https://www.youtube.com/watch?v=8p1iaLg88jM


Η πείνα ςτην Κατοχή 

 

Αυτό το ψωμί ! Είναι ζνασ κεόσ ηωοδότθσ. Η φυςικι τροφι                  

του ανκρϊπου. Τθν αναηιτθςε ςτισ μεγάλεσ του 

μετακινιςεισ επάνω ςτθ γθσ κι όταν τθ βρικε θμζρεψε. Το 

πνεφμα του ανκρϊπου που τρϊει ψωμί, είναι ξεκάκαρο κι 

εφγευςτο.  

Τϊρα οι άνκρωποι πριηονται και πεκαίνουν. 

Αςθμάκθ Ρανςζλθνου, "Τότε που ηοφςαμε" 

 
 

 

 

 



Λίγουσ μινεσ μετά τθν είςοδο των Γερμανϊν ςτθν Ακινα (27 Απριλίου 1941), θ 

πρωτεφουςα οδθγικθκε ςε αφανιςμό λόγω τθσ ζλλειψθσ τροφίμων. Θ  πείνα 

ζπλθξε τισ αςκενζςτερεσ τάξεισ, τα παιδιά και τουσ θλικιωμζνουσ. Μετά τθ 

ςυνκθκολόγθςθ, Λταλοί και Γερμανοί ςτρατιϊτεσ επιδόκθκαν ςε μεγάλθσ ζκταςθσ 

πλιάτςικο, ενϊ πολλά αγροτικά προϊόντα, όπωσ λάδι, φροφτα και καπνόσ, όταν δεν 

επιτάςςονταν από τα ςτρατεφματα κατοχισ, αγοράηονταν ςε εξευτελιςτικζσ τιμζσ 

για να μεταφερκοφν ςτο άιχ. Επιπλζον, ο λιμόσ εντάκθκε και από το γεγονόσ ότι θ 

χϊρα ιταν διαιρεμζνθ ςε ηϊνεσ κατοχισ που θ κακεμία είχε τα δικά τθσ «ςφνορα» 

και το δικό τθσ νόμιςμα με αποτζλεςμα να υπάρχει ςοβαρόσ περιοριςμόσ ςτθ 

διακίνθςθ των αγακϊν. Θ απαραίτθτθ ανταλλαγι αγακϊν μεταξφ αγροτικϊν 

περιοχϊν και αςτικϊν κζντρων περιορίςτθκε ακόμθ περιςςότερο γιατί το δίκτυο 

μεταφορϊν και ςυγκοινωνιϊν είχε πλθγεί ςοβαρά εξαιτίασ τθσ επίταξθσ οχθμάτων 

και καυςίμων και των καταςτροφϊν ςτο οδικό και ςιδθροδρομικό δίκτυο. 

 

Ο λιμόσ του χειμϊνα 1941 – 1942 είχε δραματικό αντίκτυπο ςτισ μεγάλεσ πόλεισ, 

κυρίωσ ςτθν Ακινα και τον Ρειραιά, αλλά και ςτα μικρά άγονα νθςιά. Στισ 9 

Λουνίου 1941, οι κάτοικοι τθσ Ακινασ ξεκίνθςαν να λαμβάνουν τρόφιμα με δελτίο. 

Ραράλλθλα, θ Μαφρθ Αγορά ζλαβε τεράςτιεσ διαςτάςεισ. Θ Μαφρθ Αγορά 

βαςίηεται ςε μια ζλλειψθ ενόσ εμπορεφματοσ ςτθ νόμιμθ αγορά. Ο αγοραςτισ ζχει 

ςυνικωσ εδϊ τθν δυνατότθτα να αποκτιςει ζνα εμπόρευμα το οποίο είτε δεν είναι 

διακζςιμο είτε είναι πολφ ακριβό ςτθ νόμιμθ αγορά. Κατά τθ  διάρκεια των 

πολζμων / εμπορικϊν αποκλειςμϊν εμφανίηονται ςε μεγάλθ ζκταςθ φαινόμενα 

μαφρθσ αγοράσ.  Το παράνομο εμπόριο ςχεδόν αντικατζςτθςε τισ πραγματικζσ 

ςυναλλαγζσ και ςε λίγουσ μινεσ τα τρόφιμα είχαν ςχεδόν εξαφανιςτεί από τα 

ράφια των καταςτθμάτων. Για να γίνει πιο κατανοθτό ασ πάρουμε για παράδειγμα 

τθν τιμι του λαδιοφ. Μία οκά (ιςοδυναμεί με 1.285 γραμμάρια) λάδι πωλοφταν 

πριν τον πόλεμο ζναντι 44 δραχμϊν. Αμζςωσ μετά τθν κατοχι το ποςό ζφταςε ςτισ 

800 δραχμζσ, ενϊ ζναν χρόνο αργότερα θ οκά κόςτιηε 4.500 δραχμζσ.Εκείνθ τθν 

εποχι δεκάδεσ χιλιάδεσ ςπίτια, κατοικίεσ και οικόπεδα πουλικθκαν, με τουσ 

ιδιοκτιτεσ τουσ να τα ανταλλάςςουν ουςιαςτικά με τρόφιμα. Μία μονοκατοικία, 

εξάλλου, είχε αξία ςφμφωνα με τισ αναφορζσ των ανκρϊπων που ζηθςαν εκείνα τα 

χρόνια όςο τρεισ τενεκζδεσ λάδι. 

Συςςίτια άρχιςαν να οργανϊνονται από τθν εκκλθςία, φιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ 

και τον Ερυκρό Σταυρό Στθν πρωτεφουςα τθν περίοδο 1941 – 1942 πζκαναν από 

τον λιμό κατά προςζγγιςθ 45.000 άνκρωποι, ενϊ ςτθ Κεςςαλονίκθ το χρονικό 

διάςτθμα 1942 – 1943 απεβίωςαν από αςιτία - ςε ςυνδυαςμό και με τθν ελονοςία 

- περίπου 5.000 άνκρωποι. Ο ποιθτισ Ντίνοσ Χριςτιανόπουλοσ, παιδί ςτθν Κατοχι 

ζφταςε ζνα βιμα πριν τον κάνατο, όταν απελπιςμζνθ θ μθτζρα του, τον πιρε ςτθν 

αγκαλιά τθσ, κάκθςαν ςε ζνα πεηοδρόμιο και περίμεναν …απλά να πεκάνουν. 

Σϊκθκαν χάρθ ςε δφο γειτόνιςςεσ, ζνα φλυτηανάκι καναβοφρι κι ζναν αμαξά.  Στο 

ζργο του Θεςςαλονίκθν οὗ μ’ ἐκζςπιςεν, Ο Χριςτιανόπουλοσ περιγράφει τθ μεγάλθ 

πείνα και τθν διαβάηει για εμάσ ο Αλζξανδροσ Δθλαβζρθσ 

Θχογράφθςθ-επεξεργαςία ιχου: Γιϊργοσ Αρϊνθσ 

https://www.youtube.com/watch?v=ysit4lXu_Lw 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ysit4lXu_Lw


 

Ζνασ άλλοσ ςυγγραφζασ, παιδί τθσ Κατοχισ κι αυτόσ, αποφαςίηει να γράψει το 

θμερολόγιό του, ςτο οποίο γράφει μόνο το ζνα και μοναδικό γεφμα τθσ θμζρασ. 

Αποςπάςματα από το Κατοχικό θμερολόγιο του Γιϊργου Λωάννου διαβάηει  

θ Ναταλία Καλιμίντηου. 

Θχογράφθςθ-επεξεργαςία ιχου: Γιϊργοσ Αρϊνθσ 

https://www.youtube.com/watch?v=0gkBXPA7zok 

 

 

 

 

 

 

 

Ρόςεσ μζρεσ αντζχει ζνα παιδί χωρίσ ψωμί, μόνο μεμια χοφφτα καφζ; Τι κόςμοσ 

είναι αυτόσ που τα ηϊα πεκαίνουν από τθν πείνα και τα παιδιά λιποκυμοφν ςτο 

παιχνίδι; Τθν απάντθςθ δίνει ο Ραφλοσ Μάτεςθσ ςτο ζργο του Θμθτζρα  του 

ςκφλου και τθν ακοφμε από τθν Μαριαλζνα  

Θχογράφθςθ-επεξεργαςία ιχου: Γιϊργοσ Αρϊνθσ 

https://www.youtube.com/watch?v=meN_0calgoY 

  

 

Επίλογοσ 

 

Ο πόλεμοσ ςαρϊνει τα πάντα ςτο πζραςμά του. Εμείσ ςιμερα εξετάςαμε ζνα 

ςθμαντικό κομμάτι του, το πιο ευαίςκθτο, αυτό που αφορά το παιδί, ωςτόςο 

υπάρχουν πολλζσ άλλεσ πτυχζσ που ςθμάδευςαν τθ ςφγχρονθ ιςτορία τθσ 

Ελλάδασ. 

 Οι ιςτορικζσ επζτειοι ζχουν ζναν παιδαγωγικό χαρακτιρα: χρειάηεται να κυμίηουν 

και να προβλθματίηουν, να γίνονται αφορμι για ςυηιτθςθ ςτο ςπίτι, ςτο ςχολείο, 

για προςωπικι ζρευνα γιατί το τότε ελλθνικό δράμα παίηεται ςιμερα κάπου 

αλλοφ. Άνκρωποι ξεριηωμζνοι από τα ςπίτια τουσ, οικογζνειεσ διαμελιςμζνεσ,  

παιδιά ςκελετωμζνα, παιδιά ακρωτθριαςμζνα, παιδιά  που χάνουν το «παιδί» 

λόγω πολζμου, παιδιά που ηϊνονται εκρθκτικά,  αυτζσ  δεν είναι εικόνεσ μιασ άλλθσ 

εποχισ,αλλά του ςφγχρονου, άγριου κόςμου που ηοφμε και καλό είναι να 

κυμόμαςτε πωσ ακόμα χρειάηεται –δυςτυχϊσ- πολλά μακιματα ςεβαςμοφ ςτο 

δϊρο τθσ ηωισ. 
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