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«Σελ Σξίηε 23 Φεβξνπαξίνπ πήγα κε ηελ ηάμε ησλ γεξκαληθώλ ζην Δβξατθό 

κνπζείν. Ήκνπλ ραξνύκελνο γηαηί απηή ζα ήηαλ ε δεύηεξε εθδξνκή πνπ ζα πήγαηλα 

κε ην ζρνιείν θέηνο. 

Θα θεύγακε ηελ 4
ε 

 δηδαθηηθή ώξα θαη ζα γπξλάγακε ηελ ώξα ηνπ ζρνιάζκαηνο. 

Η θαζεγήηξηα ησλ γεξκαληθώλ, καο είρε πεη θάπνηα πξάγκαηα γηα ην κνπζείν, όπσο ηη 

ζα βιέπακε εθεί θαη όηη ζα έπξεπε λα ζεβαζηνύκε ηε ζξεζθεία ηνπο. Μπήθακε ζην 

πνύικαλ, πνπ ζα καο πήγαηλε ζην κνπζείν θαη θαζίζακε ζηηο ζέζεηο καο. ηε 

δηαδξνκή ιέγακε αζηεία θαη, παξόιν πνπ ε δηαδξνκή ήηαλ ζρεηηθά κεγάιε, εκάο καο 

θάλεθε όηη ήηαλ πνιύ κηθξή. 

Καηεβήθακε από ην πνύικαλ θαη ύζηεξα από πέληε ιεπηά πεξπάηεκα βξεζήθακε 

κπξνζηά ζην κνπζείν. Ήηαλ έλα ςειό άζπξν θηήξην κε ιίγα παξάζπξα. Πεξάζακε 

ηελ θεληξηθή πόξηα θαη κπήθακε κέζα ζην κνπζείν. Σν πξώην πξάγκα πνπ είδακε, 

ήηαλ ε δηαθόζκεζε ησλ εβξατθώλ εθθιεζηώλ θαη ην πώο γίλνληαλ νη ηειεηέο. Ύζηεξα 

είδακε ηηο ελδπκαζίεο πνπ θόξαγαλ ζην γάκν ζηελ θαζεκεξηλή ηνπο δσή θαη κεηά 

κάζακε γηα ηα έζηκα θαη ηηο παξαδόζεηο ησλ εβξαίσλ. Σέινο πήγακε ζηε 

ζεκαληηθόηεξε αίζνπζα ηνπ κνπζείνπ. Ήηαλ ε αίζνπζα ηνπ νινθαπηώκαηνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ. Δθείλε ηελ πεξίνδν ν πιεζπζκόο ησλ 

εβξαίσλ κεηώζεθε δξακαηηθά, επεηδή ηνπο ζθόησλαλ νη γεξκαλνί ζηα ζηξαηόπεδα 

ζπγθέληξσζεο. Δπίζεο ζηελ ίδηα αίζνπζα ππήξραλ θάπνηα αληηθείκελα εβξαίσλ από 

εθείλε ηελ πεξίνδν, όπσο ξνύρα, παπνύηζηα, ξνιόγηα, ρξήκαηα θαη ηαπηόηεηεο. 

Η ώξα είρε πεξάζεη θαη εκείο έπξεπε λα γπξίζνπκε ζην ζρνιείν. Βγήθακε από ην 

κνπζείν θαη όινη θαηλόκαζηαλ ρακέλνη. Μάιινλ έθηαηγαλ απηά πνπ είδακε ζην 

κνπζείν, γηαηί είδακε έλαλ άιιν πνιηηηζκό». 

     

Μάξηνο Αλαζηαζόπνπινο Α1 

(Μάζεκα ηεο Νενειιεληθήο Γιώζζαο, έθζεζε ζρεηηθά κε επίζθεςε ζε κνπζείν) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Οινθαύηωκα 

 

Με ηνλ όξν «νινθαύησκα» πεξηγξάθεηαη ν ζπζηεκαηηθόο δησγκόο θαη ε 

γελνθηνλία δηάθνξσλ εζληθώλ, ζξεζθεπηηθώλ, θνηλσληθώλ θαη πνιηηηθώλ νκάδσλ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ από ηε Ναδηζηηθή Γεξκαλία θαη ηνπο 

θαηά ηόπνπο ζπλεξγάηεο ηνπο. 

 Μεηά ην θπιεηηθό πξνζδηνξηζκό ησλ Δβξαίσλ, ζύκθσλα κε ηνπο λόκνπο ηεο 

Νπξεκβέξγεο (Nürnberger Gesetze) ην 1935, νη Γεξκαλνί ηνπο απέθιεηζαλ από ηελ 

ππόινηπε θνηλσλία, εμαλαγθάδνληαο ηνπο λα δήζνπλ ζε γθέην (όπσο ηεο Βαξζνβίαο  -

Warschau) θαη ρξεζηκνπνηώληαο ηνπο ζε θαηαλαγθαζηηθά έξγα, όπσο ζπλέβε ζε 

πνιιέο γεξκαληθέο επηρεηξήζεηο (κε πξνεμάξρνπζα ηελ IG Farben) θαζώο θαη ζε 

ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο (όπσο  ην Άνπζβηηο-Μπίθεξλανπ Auschwitz-Birkenau). 

ηνπο ειεύζεξνπο επαγγεικαηίεο επηβιήζεθε κπντθνηάδ, κε απνθνξύθσκα ηε Νύρηα 

ησλ Κξπζηάιισλ (Kristallnacht, 9 Ννεκβξίνπ 1938), θαηά ηελ νπνία ην κπντθνηάδ 

κεηαηξάπεθε ζε αλνηθηή δίσμε. 

Απνκνλσκέλνη, ρσξίο ρξήκαηα θαη πόξνπο θαζώο θαη θάησ από ηνλ έιεγρν ησλ 

λαδηζηώλ νη Δβξαίνη ήηαλ πιένλ ηειείσο αλππεξάζπηζηνη. Μεηά ηελ δηάζθεςε ηεο 

Βάλδεε (Wansee) ην 1942 νη λαδηζηέο άξρηζαλ λα δνινθνλνύλ ηνπο εβξαίνπο ζε 

κεγάινπο αξηζκνύο. Σν νινθαύησκα δηαπξάρζεθε κε κεζνδηθό ηξόπν ζε όιεο ηηο 

πεξηνρέο πνπ θαηείραλ νη λαδί θαη εθαξκόζηεθε ρσξίο θαλέλα έιενο ή εμαίξεζε γηα ηα 

παηδηά ή ηα κσξά, ηα ζύκαηα δε ζπρλά βαζαλίδνληαλ πξηλ δνινθνλεζνύλ. 

Θύκαηα ηνπ νινθαπηώκαηνο δελ ήηαλ κόλν νη Δβξαίνη, πνπ ππνινγίδνληαη ζε 5,1 

– 6 εθαηνκκύξηα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ Πνισλώλ Δβξαίσλ), αιιά θαη: 

● 1,8-1,9 εθαηνκκύξηα Πνισλνί 

● 250.000 Σζηγγάλνη (Ρνκά θαη ίληη) 

● 200.000 άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο 

● 100.00 Κνκκνπληζηέο 

● 80.000 Μαζόλνη 

● 15.000 νκνθπιόθηινη 

● 2.500-5.000 Μάξηπξεο ηνπ Ιερσβά 

● 330.00 κε 1,2 εθαηνκκύξηα έξβνη, πνπ δνινθνλήζεθαλ από Κξνάηεο λαδί. 

Οη παξαθάησ πιεζπζκηαθέο νκάδεο έγηλαλ επίζεο ζηόρνο ησλ λαδί, αιιά νη 

απνδείμεηο γηα ηελ εμόλησζε ηνπο είλαη ιίγεο: 

● 3,5-6 εθαηνκκύξηα ιάβνη πνιίηεο 

● 2,5-4 εθαηνκκύξηα νβηεηηθνί αηρκάισηνη πνιέκνπ    

● 1-1,5 εθαηνκκύξηα πνιηηηθά δηαθσλνύληεο 

Οη δνινθνλίεο γίλνληαλ κε δειεηεξηώδε αέξηα ζε ζαιάκνπο αεξίσλ, κε καδηθέο 

εθηειέζεηο από ππξνβόια όπια, απαγρνληζκνύο θαη άιινπο βάξβαξνπο ηξόπνπο. Σα 

πηώκαηα θαίγνληαλ ζε θξεκαηόξηα ή ζε ππαίζξηεο ππξέο. 

Όια ηα ζύκαηα ησλ λαδί ήηαλ ππνρξεσκέλα λα θπθινθνξνύλ θνξώληαο 

ζπγθεθξηκέλα ζήκαηα, γηα λα γίλνληαη ακέζσο αληηιεπηνί.     

 

 

 

 

 

 

  



Πίνακας ηων ζημάηων ηων κραηοσμένων ζηα ζηραηόπεδα ζσγκένηρωζης 

 
Πνιηηηθνί 

Δρζξνί 
Καζ' έμηλ 

Δγθιεκαηίεο 
Μεηαλάζηεο 

Μάξηπξεο 

ηνπ Ιερωβά 

Οκνθπιό-

θηινη 

‘Κνηλωληθά 

Απξνζάξκνζηεο’ 

Γπλαίθεο θαη 

Λεζβίεο 

Βαζηθά 

Χξώκαηα 

      

Ακεηαλόεηνη 

Παξαβάηεο 

      

Κξαηνύκελνη 

Τάγκαηνο 

Καηαδίθωλ 

      

Δβξαίνη 

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
 

 
  

  

 
  

  

Δηδηθά 

Σήκαηα  
Άληξεο 

Φπιεηηθνί 

Γηαθζνξείο 

 
Γπλαίθεο 
Φπιεηηθνί 

Γηαθζνξείο 

 
Ύπνπηνη 

Απόδξαζεο 

 

Αξηζκόο Κξαηνπκέλνπ 

 
 

 

Δηδηθόο Κξαηνύκελνο: 

Καθέ πεξηβξαρηόλην 

 

Σα ζήκαηα 

κπνξνύζαλ λα 

θνξεζνύλ κε 

θζίλνπζα ζεηξά 
σο εμήο: 

Αξηζκόο 

Κξαηνπκέλνπ, 

Πιαθίδην 

Ακεηαλόεηνπ, 

Σξίγσλν ή 

Αζηέξη, 

Μέινο ηνπ 

Σάγκαηνο 

Καηαδίθσλ, 
Ύπνπηνο 

Απόδξαζεο 

Γάθλε Κόιιηα, Ιωάλλεο Κνύθνο Α1 

 



Ο Χίηιεξ θαη ε λενιαία 

 

Όηαλ ην NSDAP (Δζληθνζνζηαιηζηηθό Δξγαηηθό Κόκκα) αλέβεθε ζηελ εμνπζία, ν 

Υίηιεξ όξηζε σο ππνπξγό παηδείαο ηνλ Μπέξλραξλη  Ρνύζη (Bernhard Rust), πξώελ 

δάζθαιν, πνπ ήηαλ από ηα παιηόηεξα κέιε ηνπ θόκκαηνο θαη πξνζσπηθόο θίινο ηνπ. 

Βαζηθόο ζηόρνο ηνπ Ρνύζη ήηαλ λα θαιιηεξγήζεη ην εζληθνζνζηαιηζηηθό ηδεώδεο 

ζηελ λενιαία ηεο Γεξκαλίαο. ε απηό ηνλ βνήζεζε ε ππνρξεσηηθή ζπκκεηνρή ησλ 

λέσλ ζηε Υηηιεξηθή λενιαία ή ζε άιιεο νξγαλώζεηο ηνπ θόκκαηνο, ε αιιαγή ησλ 

αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ, ε έθδνζε λέσλ βηβιίσλ, ε παξαπνίεζε ηεο ηζηνξίαο θαη 

άιισλ επηζηεκώλ. Από ηνπο εθπαηδεπηηθνύο δηαηήξεζαλ ηε ζέζε ηνπο κόλν όζνη 

ήηαλ ζπκπαζνύληεο ή εζληθνζνζηαιηζηέο, απαγνξεύηεθε ε δηδαζθαιία ζε εβξαίνπο  

εθπαηδεπηηθνύο, ηνπο νπνίνπο θαη εμεδίσμαλ. Όζνη δίδαζθαλ, αιιά θαη όζνη 

δηνξίδνληαλ, πεξλνύζαλ από επηκόξθσζε θαη έδηλαλ όξθν πίζηεο ζην Υίηιεξ. 

Μεηά ηελ απνθνίηεζή ηνπο από ην ζρνιείν θαη γηα λα έρνπλ ην δηθαίσκα λα 

ζπνπδάζνπλ ζην παλεπηζηήκην, έπξεπε νη λένη λα δνπιέςνπλ γηα έμε κήλεο ζηε 

«Γεξκαληθή Τπεξεζία εξγαζίαο». 

 

Οξγαλώζεηο ηεο  Νενιαίαο ζηε λαδηζηηθή Γεξκαλία 

 

Α) Hitler Jugend: Αγόξηα ειηθίαο 14 – 18.  

 

● Kameradschaft (ε κηθξόηεξε νκάδα 10 – 15 αγόξηα) 

 

● Schar (απνηειείην από 3 Kameradschaften, ζπλνιηθά 50 – 60 αγόξηα) 

 

● Gefolgschaft (απνηειείην από 3 Scharen, ζπλνιηθά 150 – 190 αγόξηα, κε 

κέγεζνο δειαδή ελόο ζηξαηησηηθνύ ιόρνπ θαη δηθή ηεο ζεκαία ) 

 

● Unterbann (απνηειείην από 4 Gefolgschaften, ζπλνιηθά 600 – 800 αγόξηα) 

 

● Banne (απνηειείην από 5 Unterbanne, ζπλνιηθά πεξίπνπ 3.000 αγόξηα), 

ππήξραλ 223 Banne 

 

● Oberbann (απνηειείην από 5 Banne, ζπλνιηθά πεξίπνπ 15.000 αγόξηα) 

 

● Gebiete (νη 223 Banne ρσξίδνληαλ ζε 42 Gebiete θαη θάζε Gebiet είρε ζπλνιηθά 

πεξίπνπ 75.000 αγόξηα) 

 

● Obergebiete (νη 42 Gebiete ρσξίδνληαλ ζε 6 Obergebiete θαη θάζε Obergebiet 

είρε ζπλνιηθά πεξίπνπ 375.000 αγόξηα) 

 

 

Β) BDM - Bund Deutscher Mädchen: Κνξίηζηα ειηθίαο 14 - 18  

 

● Mädelschaft (ε κηθξόηεξε νκάδα 10 – 15 θνξίηζηα) 

 

● Mädelschar (απνηειείην από 3 ή 4 Mädelschaften, ζπλνιηθά 50 – 60 θνξίηζηα) 

 

● Mädelgruppe (απνηειείην από 3 ή 4 Mädelscharen, ζπλνιηθά 150 – 190 

θνξίηζηα) 



● Mädelring (απνηειείην από 4 ή 6 Mädelgruppen, ζπλνιηθά 600 – 800 θνξίηζηα) 

● Untergau (απνηειείην από 5 Mädelring, ζπλνιηθά 3.000 θνξίηζηα) 

● Gau (απνηειείην από 5 Untergauen, ζπλνιηθά 15.000 θνξίηζηα) 

● Obergau (απνηειείην από 5 Gauen, ζπλνιηθά 75.000 θνξίηζηα) 

● Gauverband (απνηειείην από 5 Obergauen, ζπλνιηθά 375.000 θνξίηζηα) 

 

Οη βαζκνί ηεο λενιαίαο ηνπ Χίηιεξ 

 

(Αγόξηα 14 -18) (Αγόξηα 10 - 14) 

Hitlerjunge Pimpf 

Kammeradschaftsführer Jungenschaftsführer 

Scharführer Jungzugführer 

Gefolgschaftsführer Fähnleinführer 

Stammführer Unterbannführer 

Bannführer Jungbannführer 

Oberbannführer  

Gebietsführer  

Obergebietsführer  

Stabsführer  

 

(Κνξίηζηα 14 - 18) (Κνξίηζηα 10 - 14) 

Mädel Jungmädel 

Mädelschaftsführerin Jungmädelschaftsführerin 

Mädelscharfürerin JM-Scharführerin 

Mädelgruppenführerin JM-Gruppenführerin 

Mädelringführerin JM-Ringführerin 

Untergauführerin JM-Untergauführerin 

Hauptmädelführerin  

Obergauführerin  

Reichsreferentin  

 

Γεωξγαθνπνύινπ Λειάληε, Γεωξγαθνπνύινπ Ταηηάλα, Κνύθνπ Κωλζηαληίλα 

Α1 

 

 

 

 

 



Οη κεγαιύηεξνη ζπκνύληαη γηα ηε γεξκαληθή θαηνρή 

 

 

Σε ένα χωριό ηης Μεζζηνίας 

 

Η γηαγηά κνπ θαη ν παππνύο κνπ δνύζαλ ζε έλα  ρσξηό ηεο Μεζζελίαο  όηαλ 

θεξύρηεθε ν Β΄ παγθόζκηνο πόιεκνο θαη ήηαλ 12 θαη 16 ρξόλσλ αληίζηνηρα. Σνλ 

Απξίιην ηνπ 1941 νη Γεξκαλνί καδί κε ηνπο Ιηαινύο θαηέιαβαλ ηελ Διιάδα, αιιά ζην 

ρσξηό ησλ παππνύδσλ κνπ, πνπ είλαη νξεηλό δελ έθηαζαλ ηνλ πξώην θαηξό, ελώ είραλ 

ζηξαηνπεδεύζεη ζε επίθαηξα ζεκεία ηεο πεξηνρήο. ηγά-ζηγά άξρηζε ε έιιεηςε 

ηξνθίκσλ θαη άιισλ αγαζώλ. ην ρσξηό βέβαηα δελ είραλ κεγάιν πξόβιεκα πείλαο, 

γηαηί είραλ ιάδη, ζηάξη, δώα θιπ., ζε αληίζεζε κε ηηο κεγάιεο πόιεηο όπνπ νη 

άλζξσπνη πέζαηλαλ θαζεκεξηλά από ηελ πείλα. Γελ κπνξνύζαλ λα θπθινθνξήζνπλ ή 

λα επηθνηλσλήζνπλ εύθνια θαη ειεύζεξα κεηαμύ ηνπο, ελώ από ηνλ πξώην θηόιαο 

ρξόλν είραλ πιεξνθνξίεο γηα εθηειέζεηο Διιήλσλ, ρσξίο λα έρεη ζεκεησζεί θάηη 

ζπγθεθξηκέλν ζην ρσξηό ηνπο.       

Σν 1942 μεθίλεζε όκσο ε νξγαλσκέλε αληίζηαζε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαη ζην 

ρσξηό, όηαλ έθζαζαλ εθεί νη πξώηεο έλνπιεο δπλάκεηο ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΛΑ, νη νπνίεο 

εληζρύνληαλ από αέξνο κε ξίςεηο πιηθνύ από ηηο ζπκκαρηθέο δπλάκεηο. Απηό είρε ζαλ 

απνηέιεζκα λα αξρίζνπλ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπο νη πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο ησλ 

ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο. ην ρσξηό καο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηξεηο θνξέο κάρεο κε 

αξθεηέο απώιεηεο θαη από ηηο δπν πιεπξέο, εθηειέζηεθαλ δπν άκαρνη πνιίηεο, 

πξνθιήζεθαλ θαηαζηξνθέο ζε πνιιά ζπίηηα ηνπ ρσξηνύ – θαη ζην δηθό καο κεηαμύ 

ησλ άιισλ- έρπζαλ ην ιάδη, ην θξαζί, ην ζηάξη πνπ είραλ ζην ζπίηη θαη ήηαλ 

απαξαίηεηα γηα ηελ επηβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο ησλ ζπγγελώλ κνπ, επίζεο 

θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο ην δηπιαλό ρσξηό (Αεηόο Μεζζελίαο).  

Η βαξβαξόηεηα όκσο απηή έιεμε ην επηέκβξε ηνπ 1944, όηαλ ππνρώξεζαλ νη 

γεξκαλνί θαη ειεπζεξώζεθε ε πεξηνρή. 

 

Σηέιια Σηαπξνπνύινπ Α3 

 

 

 

 

Σε ένα χωριό ηης Αρκαδίας 

 

Η ηζηνξία είλαη αιεζηλή θαη κνπ ηε δηεγήζεθε ε γηαγηά κνπ Θενδώξα Σζηθάθε. 

Σν 1942 ήηαλ 12 ρξνλώλ θαη δνύζε ζε έλα κηθξό παξαζαιάζζην ρσξηό ηεο Αξθαδίαο, 

ηελ Κνηιάδα. Οη Ιηαινί ζηξαηηώηεο είραλ ππξνβνιήζεη όιεο ηηο βάξθεο ηνπ ρσξηνύ 

θαη απαγόξεπαλ ζηνπο ςαξάδεο λα ηηο ρξεζηκνπνηήζνπλ, επεηδή θνβνύληαλ ηνπο 

αληάξηεο∙ έηζη δελ κπνξνύζε λα πάεη θαλείο γηα ςάξεκα θαη ην ρσξηό πεηλνύζε. Όκσο 

ηα κηθξά παηδηά, αλάκεζα ζε απηά θαη ε γηαγηά κνπ, βξήθαλ ηε ιύζε. Μηα νκάδα 

αγνξηώλ έπηαλε ηελ θνπβέληα ζηνπο Ιηαινύο, ελώ ηα ππόινηπα παηδηά έξηρλαλ κηθξά 

παξαγάδηα ζηελ άθξε ηνπ ιηκαληνύ. Με απηό ηνλ ηξόπν θαηάθεξλαλ λα πηάλνπλ 

ςάξηα θαη ζαιαζζηλά πνπ ηα κνίξαδαλ κεηαμύ ηνπο θαη ηα πήγαηλαλ ζηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο. Αλ θαηάθεξλαλ λα πηάζνπλ θαλέλα κεγάιν ςάξη, ην πήγαηλαλ ζηα δηπιαλά 

ρσξηά θαη ην αληάιιαζζαλ κε ιάδη ή αιεύξη. Με απηό ηνλ ηξόπν ηα παηδηά ηνπ 

ρσξηνύ θαηάθεξαλ λα εμαζθαιίζνπλ ην θαγεηό ηεο νηθνγέλεηαο ηνπο.    

 

Πέηξνο Τζηθάθεο Α3 



Καηοχή γερμανών ζηο Γρεβενίηι –Ζαγοροχώρι 

 

Όηαλ νη γεξκαλνί κπήθαλ ζηελ Ήπεηξν, νη θάηνηθνη μεζεθώζεθαλ. Πνιινί άληξεο 

έγηλαλ αληάξηεο θαη επηηίζνληαλ ζηνπο γεξκαλνύο. Δθείλνη γηα αληίπνηλα έθαηγαλ ηα 

ρσξηά θαη ζθόησλαλ πνιινύο αλζξώπνπο. 

Έηζη κηα κέξα, επεηδή θάπνηνη αληάξηεο έζηεζαλ κηα ελέδξα ζηνπο γεξκαλνύο θαη 

ηνπο δηέιπζαλ δπν θνξηεγά κε πξνκήζεηεο θαη έλα κεραλάθη, επηηέζεθαλ ζην ρσξηό 

καο. 

Κάπνηνη από ηνπο άληξεο ηνπ ρσξηνύ πήξαλ ηα ηνπθέθηα ηνπο θαη έηξεμαλ λα 

θαζπζηεξήζνπλ ηνπο γεξκαλνύο. Γηα θαθή ηνπο όκσο ηύρε ηνπο θαηάιαβαλ νη 

γεξκαλνί θαη ηνπο έηξεςαλ ζε θπγή. 

Οη γεξκαλνί κπήθαλ ζην ρσξηό θαη άξρηζαλ λα θαίλε ηα πάληα. Οη θάηνηθνη 

άξρηζαλ λα ηξέρνπλ ζην δάζνο γηα λα θξπθηνύλ. Έλα παηδί 14 ρξνλώλ είρε πάεη καδί 

κε ηνπο αληάξηεο, αιιά θαηάθεξε λα μεθύγεη. Οη Γεξκαλνί ππξνβνινύζαλ θαη ηα 

ρόξηα κήπσο θαη θαλείο πξνζπαζήζεη λα ην ζθάζεη από θεη. Ο παππνύο κνπ πνπ ηόηε 

ήηαλ 12 ρξνλώλ έθπγε καδί κε άιινπο ζε έλα κνλαζηήξη ζην βνπλό κέζα ζην δάζνο. 

Η πείλα ήηαλ αβάζηαρηε κα ε ζέα πνπ είραλ ήηαλ αθόκε ρεηξόηεξε, θαζώο έβιεπαλ 

ην Γξεβελίηη λα θαίγεηαη. 

 

 Απόζηόιεο Παηίθνο Α3 

 

 

 

 

    Σν 1940 καο επηηέζεθαλ νη Ιηαινί, όκσο νη Έιιελεο αληηζηάζεθαλ γελλαία θαη 

ηνπο πήξαλ ζην θαηόπη. 

    Σν 1941όκσο καο επηηέζεθαλ νη Γεξκαλνί, καο λίθεζαλ θαη καο θαηέθηεζαλ. 

Ήηαλ ιαόο ζθιεξόο, καο ζηεξνύζαλ ηα ηξόθηκα θαη ν θόζκνο πέζαηλε από ηελ πείλα. 

Από ηελ νηθνγέλεηα κνπ ν παππνύο κνπ ήηαλ 11 ρξνλώλ θαη αλαγθάζηεθε λα γίλεη 

κπισλάο. Κάζε βξάδπ έθεξλε ζην ζπίηη ηνπ αιεύξη, ζηάξη θαη έηζη επηβίσζαλ. Γελ ην 

θξαηνύζαλ όκσο όιν γηα ην δηθό ηνπο ζπίηη αιιά έδηλαλ θαη ζηε γεηηνληά, επίζεο ζηα 

ρξόληα ηεο γεξκαληθήο θαηνρήο αλζνύζε ε καύξε αγνξά. 

    Οη Γεξκαλνί απαγόξεπαλ κεηά ηηο επηά ηελ θπθινθνξία, γηαηί θνβόληνπζαλ ηα 

ζακπνηάδ. Δπίζεο, αλ ζθνησλόηαλ έλαο γεξκαλόο απηνί ζθόησλαλ 20 Έιιελεο γηα 

αληίπνηλα. 

    Μηα θνξά θηλδύλεςε θαη ν παππνύο κνπ. Γπν γείηνλέο ηνπ έθαλαλ θάπνην 

ζακπνηάδ θαη νη γεξκαλνί ηνπο ππξνβνινύζαλ. Ο παππνύο κνπ γύξηδε ζπίηη, έπεζε 

πάλσ ζηνπο  ππξνβνιηζκνύο, αιιά κπήθε ζε έλα θαθελείν θαη γιύησζε. 

    Ήηαλ δύζθνια θαη ζθνηεηλά ρξόληα, ηα ρξόληα ηεο θαηνρήο. Δπηθξαηνύζε ν 

θόβνο, ε αδηθία, ηα όπια θαη ε δπζηπρία. 

Μεγάιε βνήζεηα, αλάζα θαη ειπίδα έδηλε ε Αληίζηαζε. Θα πξέπεη λα θαηαιάβνπλ 

όινη νη άλζξσπνη θαη ηδηαίηεξα απηνί πνπ καο θπβεξλνύλ, όηη απηέο νη κειαλέο 

ζειίδεο ηεο Ιζηνξίαο δελ πξέπεη λα μαλαγξαθηνύλ, γηαηί κηα άδηθε εηξήλε αμίδεη 

πεξηζζόηεξν θαη από ηνλ πην άδηθν πόιεκν. 

 

Τάζνο Ληγδόπνπινο  Α3 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


