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Θεξκέο επραξηζηίεο ζηηο θ. Σαζία θαη 

Νηέπε Καζηξαληά, ζηελ θα 

Βαζηιαθνπνχινπ Γηνλπζία, ζηελ θα 

Μαληά Υξηζηίλα θαη ηνλ θ. Βνχξηζε 

Γεκήηξην γηα ηελ παξαρψξεζε 

θσηνγξαθηθνχ θαη αξρεηαθνχ πιηθνχ θαη 

ζηνλ θ Βαζηιαθφπνπιν Αλδξέα, καζεηή 

ηφηε ηνπ Γπκλαζίνπ Γαζηνχλεο, γηα ηηο 

ειθπζηηθέο δηεγήζεηο ηνπ. 



Η δεθαεηία ηνπ ’40 νξόζεκν γηα ηελ Διιάδα 

 

 Ζ ηζηνξία ελφο έζλνπο, δει. φ,ηη ζπλέβε ζην παξειζφλ ζπληζηά ην πξνζθήλην 

γηα ην παξφλ θαη πξνζδηνξίδεη ηελ πξννπηηθή γηα ην κέιινλ. 

ηα 1936, ελψ ηα ζεκαληηθφηεξα θφκκαηα βξίζθνληαλ ζε αδηέμνδν. Ο Βαζηιηάο θαη ν 

Ησάλλεο Μεηαμάο εγθαζίδξπζαλ δηθηαηνξία, ε νπνία ζχληνκα πξνζέιαβε φια ηα 

δηαθξηηηθά γλσξίζκαηα ηνπ θαζηζηηθνχ αζηπλνκηθνχ θξάηνπο. Σν λέν θαζεζηψο δε 

δηέζεηε ιατθέο βάζεηο θαη ην κέιινλ ηνπ εμαξηηφηαλ απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο. 

 Ο Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο έθηαζε ζηελ Διιάδα ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1940. Σνλ εξσηθφ αιιά εμαληιεηηθφ θαη ρσξίο ειπίδα ακπληηθφ πφιεκν ελάληηα  ζηνλ 

Άμνλα αθνινχζεζε κηα θαηαζηξεπηηθή θαη εμαζιησηηθή θαηνρή. Έλα πνιψκελν 

αληηζηαζηαθφ θίλεκα αλαδσπχξσζε ηηο πξνπνιεκηθέο έρζξεο. 

Ζ πνιηηηθή δηάζπαζε κεηαηξάπεθε ζε έλνπιε αλακέηξεζε θαη εθηεηακέλε βία. Ζ 

ζηξαηησηηθή ηζρχο θαη ε μέλε ππνζηήξημε εκθαλίζηεθαλ ζαλ απνθαζηζηηθνί 

παξάγνληεο νη νπνίνη ζα θαζφξηδαλ ην κέιινλ ηνπ έζλνπο. Σν ηέινο ηεο θαηνρήο δελ 

έθεξε αλαθνχθηζε θαη δελ απνθαηέζηεζε ηελ θνηλή εκπηζηνζχλε ζε απηνχο πνπ 

δηεθδηθνχζαλ ην δηθαίσκα ηεο δηαθπβέξλεζεο. Αληίζεηα, νη δησγκνί, ε πνιηηηθή 

αζηάζεηα, ε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε θαη ε αλαλεσκέλε δηαρείξηζε απφ μέλεο 

δπλάκεηο νδήγεζαλ ζχληνκα ζε γεληθεπκέλν εκθχιην πφιεκν. 

 Δθ ησλ πζηέξσλ είλαη πξνθαλέο φηη αλ ε Διιάδα είρε εηζέιζεη ζηε δεθαεηία 

ζηε δεθαεηία ηνπ  ‟40 κε αλεθηφ βαζκφ πνιηηηθήο λνκηκφηεηαο θαη θνηλσληθήο 

πξνφδνπ, ν Γεχηεξνο Παγθφζκηνο Πφιεκνο δε ζα είρε ηφζν θαηαζηξεπηηθέο 

ζπλέπεηεο. Ζ „„ηξνκεξή δεθαεηία‟‟ απνθάιπςε ηε αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ πνιηηηθνχ 

ζπζηήκαηνο. Διιείςεη ιατθήο ππνζηήξημεο θαη ρσξίο ηε δπλαηφηεηα ή ηε 

δηνξαηηθφηεηα λα αζρνιεζνχλ κε ηα δεηλά ηεο ρψξαο, νη παξαδνζηαθέο πνιηηηθέο ειίη 

πξνζέβιεςαλ ζε μέλεο θπβεξλήζεηο γηα επηθχξσζε θαη ελίζρπζε. Απφ ηε κεξηά ηεο, ε 

θνκκνπληζηηθή Αξηζηεξά θηλήζεθε αξγά θαη δηζηαθηηθά πξνο αλνηρηή εμέγεξζε 

ειπίδνληαο φηη ζην ηέινο ε νβηεηηθή Έλσζε θαη νη δνξπθφξνη ηεο ζηα Βαιθάληα ζα 

ηεο πξνζπφξηδαλ ηε βνήζεηα πνπ απαηηνχληαλ γηα ηε λίθε. Μεγάια ηκήκαηα ηνπ 

πιεζπζκνχ ήηαλ ηψξα έηνηκα λα θαηαδείμνπλ ηε δπζαξέζθεηά ηνπο πξνζθεχγνληαο 

ζηε βία. 

 Ζ πνιηηηθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα θαηά ηε δεθαεηία ηνπ ‟40 

αληηθαηνπηξίδεη πνιχ πεξηζζφηεξν ηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηε νβηεηηθή Έλσζε, 

σο θαηεπζπληήξηα δχλακε ηνπ ζνζηαιηζηηθνχ θφζκνπ, θαη ηηο θαπηηαιηζηηθέο 

δπλάκεηο ηεο Γχζεο, πνπ θαηεπζχλνληαη γηα κηα ζηηγκή απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία θαη 

αξγφηεξα απφ ηηο Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Ζ Διιάδα γηα άιιε κηα θνξά ήηαλ έλα απφ ηα 

επίθεληξα ελφο παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ. 

 

 

Κνηλωληθή ζύλζεζε ηνπ ειιεληθνύ πιεζπζκνύ 

 

 Ζ Διιάδα παξακέλεη ρψξα αγξνηηθή, ην 60% ηνπ ελεξγνχ πιεζπζκνχ 

αζρνιείηαη κε ηε γεσξγία θαη ε πιεηνςεθία ησλ αγξνηψλ είλαη κηθξντδηνθηήηεο. Ζ 

κεγάιε γαηνθηεζία ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 1945 απνηειεί ην 8% ηεο 

θαιιηεξγήζηκεο γεο. 

Ο βηνκεραληθφο ηνκέαο είλαη αδχλακνο θαη ζρεδφλ πεξηζσξηαθφο κέζα ζην ζχλνιν 

ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. ηελ πεξίνδν 1922-1940, δεκηνπξγείηαη έλαο ππξήλαο 

εξγαηηθήο βηνκεραληθήο ηάμεο, αδχλακεο θαη αζπλεηδεηνπνίεηεο. 
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1940 

 

Ζ είζνδνο ηεο Διιάδαο ζηνλ πφιεκν ζην πιεπξφ ησλ αληηθαζηζηηθψλ δπλάκεσλ 

θαίλεηαη, αξρηθά, ζαλ έλα είδνο αληίθαζεο: έλα θηινθαζηζηηθφ θαζεζηψο βξίζθεηαη 

αληηκέησπν κε ηηο θαζηζηηθέο δπλάκεηο κε ηηο νπνίεο ζπλδέεηαη ηδενινγηθά θαη 

νηθνλνκηθά. Σν πνιηηηθφ-θνηλσληθφ θαηεζηεκέλν ζέιεη ηελ Διιάδα νπδέηεξε ζηε 

ζχξξαμε θαη ειπίδεη σο ηελ ηειεπηαία ζηηγκή ζηελ επέκβαζε ηνπ Υίηιεξ γηα λα 

ζπγθξαηήζεη ηηο θαλεξέο βιέςεηο ηνπ Ηηαιηθνχ θαζηζκνχ ελαληίνλ ηεο Διιάδαο. Αλ 

γηα ηελ ειιεληθή θαζηζηηθή θπβέξλεζε ε απφθαζε λα αληηζηαζεί ελαληίνλ ηεο 

Ηηαιίαο είρε ην λφεκα κηαο πνιηηηθήο επηινγήο, γηα ηε κεγάιε πιεηνςεθία ηνπ 

Διιεληθνχ ιανχ, ν πφιεκνο ηεο Αιβαλίαο είρε, εμαξρήο, ην δηπιφ λφεκα ελφο 

παηξησηηθνχ θαη αληηθαζηζηηθνχ πνιέκνπ. 

 

 

Δζληθή αληίζηαζε 

 

 Σν αληηθαζηζηηθφ θαη δεκνθξαηηθφ απηφ πλεχκα, ζπλερίδεηαη θαη απνθηά 

πεξηζζφηεξν ζπλεηδεηνπνηεκέλν θνηλσληθφ πεξηερφκελν ζηελ πεξίνδν ηνπ 1940 – 45 

κε ηελ εζληθή αληίζηαζε. 

 Ζ πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε ηεο πξψηεο καδηθήο αληηζηαζηαθήο 

νξγάλσζεο, ηνπ Δζληθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Μεηψπνπ (28 επηεκβξίνπ 1941), αλήθεη 

ζε κεξηθά ζηειέρε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο πνπ είραλ δξαπεηεχζεη απφ ηηο 

θπιαθέο ή ηελ εμνξία φπνπ ηνπο είρε αθήζεη ε θαζηζηηθή – βαζηιηθή θπβέξλεζε 

θεχγνληαο απφ ηελ Διιάδα. ηελ πξσηνβνπιία απηή δελ απάληεζαλ παξά κεξηθά 

ζνζηαιίδνληα λενπαγή θφκκαηα θαη εξγαηηθέο νξγαλψζεηο. 
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 Οη παξαδνζηαθνί πνιηηηθνί αληηπξφζσπνη ησλ αζηηθψλ θνκκάησλ αξλήζεθαλ, 

κε δηάθνξεο πξνθάζεηο, λα ζπκπξάμνπλ. Αληίζεηα απ‟ φηη ζπλέβε ζε φιεο ζρεδφλ ηηο 

δεκνθξαηηθέο ρψξεο ηεο Γχζεο, ε πνιηηηθή εγεζία ηεο αζηηθήο ηάμεο επέιεμε άιινπο 

ηξφπνπο δξάζεο. Ο έλαο κεηά ηνλ άιιν νη πνιηηηθνί εγέηεο πξνζρσξνχλ ζηε βαζηιηθή 

θπβέξλεζε ηνπ Καΐξνπ θαη απφ ηε Μεγάιε Βξεηαλία επλνήζεθε ε ίδξπζε άιισλ 

αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ φπσο ηεο δεκνθξαηηθήο ΔΚΚΑ, κε πξσηνβνπιία 

νξηζκέλσλ δεκνθξαηηθψλ αμησκαηηθψλ, πνπ δελ θαηάθεξε φκσο λα εμαπισζεί 

επξέσο ζηνλ ειιεληθφ ρψξν, θαη θπξίσο ηνπ ΔΓΔ, πνπ πξνζέιαβε 

αληηθνκκνπληζηηθφ θαη αληη-ΔΑΜηθφ ραξαθηήξα. Ζ νξγάλσζε απηή εκθαληδφηαλ ζαλ 

ν θχξηνο ππνζηεξηθηήο ηεο βξεηαληθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα. Γχν ήηαλ νη βαζηθνί 

άμνλεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηνπ ΔΑΜ: αληίζηαζε κε φια ηα κέζα ελαληίνλ ησλ 

θαηαθηεηψλ θαη επηβνιή, κεηά ηελ απειεπζέξσζε, ελφο δεκνθξαηηθνχ πνιηηεχκαηνο 

θαη ελφο θαζεζηψηνο κε πξνσζεκέλν θνηλσληθφ πεξηερφκελν. Ζ πνιηηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή αληηζηαζηαθή δξάζε ηνπ ΔΑΜ, ε θνηλσληθή ηνπ πξφλνηα ζηα ρξφληα ηεο 

πείλαο πνπ απνδεθάηηδε ηνπο πιεζπζκνχο ησλ πφιεσλ, πξνζειθχνπλ νινέλα θαη 

πιαηχηεξα θνηλσληθά ζηξψκαηα. Σν πξφγξακκα ηνπ θαη ε δξάζε ηνπ 

αληαπνθξίλνληαη ζηα αηηήκαηα κεγάινπ κέξνπο ησλ ιατθψλ θαη κηθξναζηηθψλ 

νκάδσλ πνπ ζπλεηδεηνπνηνχληαη θαη ξηδνζπαζηηθνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν. 
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Με ηελ πνιηηηθή θαη γεληθά κε ηελ πνιηηηζηηθή ηνπ δξάζε ζηελ χπαηζξν ζπληειεί 

ζηελ πνιηηηθνπνίεζε ησλ αγξνηψλ. Έηζη ην ΔΑΜ βάδεη ηα ζεκέιηα γηα ηε δεκηνπξγία 

ελφο αλεμαξηεηνπνηεκέλνπ απφ ηα παιαηά θφκκαηα θαη απηφλνκνπ πνιηηηθνχ 

ζρεκαηηζκνχ. Ζ βαζηθή αδπλακία ηεο ΔΑΜηθήο παξάηαμεο ήηαλ ε έιιεηςε θάπνηαο 

πάγηαο γξακκήο ζηελ πνιηηηθή ηεο, ε έιιεηςε ζπλέπεηαο θαη απνθαζηζηηθφηεηαο ζηελ 

ζηξαηεγηθή θαη ηελ ηαθηηθή ηεο. Ζ ΔΑΜηθή παξάηαμε δε θαίλεηαη λα πίζηεςε 

ζνβαξά φηη νη αληίπαιεο δπλάκεηο ζα έθηαλαλ σο ην εκθχιην πφιεκν. Πίζηεπαλ φηη ε 

ιατθή θηλεηνπνίεζε ζα αξθνχζε γηα λα ππνρξεψζεη ηνλ αληίπαιν ζε θάπνην 

ζπκβηβαζκφ. 

 

 
 

Η απειεπζέξωζε θαη ν εκθύιηνο πόιεκνο 

 

 Ζ απειεπζέξσζε ήξζε ζηελ Διιάδα 18 Οθησβξίνπ 1944, φηαλ ε θπβέξλεζε 

Παπαλδξένπ απνβηβάζηεθε ζην ιηκάλη ηνπ Πεηξαηά, ζπλνδεπφκελε απφ Βξεηαλνχο 

επίζεκνπο θαη ζηξαηφ θαη πξνέιαζε πξνο ηελ πξσηεχνπζα. Ζ θπβέξλεζε 

Παπαλδξένπ ήηαλ θαη‟ φλνκα κφλν θπβέξλεζε “εζληθήο ελφηεηαο”, γηαηί, ζηελ 

νπζία, επξφθεηην γηα ζπλνλζχιεπκα κέηξησλ πξνζσπηθνηήησλ, ρσξίο θνηλφ 

νξακαηηζκφ ή πξφγξακκα, πνπ δελ ελέπλεαλ ηδηαίηεξε εκπηζηνζχλε ζην ιαφ. Ο ιαφο 

πεξίκελε απφ ηνπο Βξεηαλνχο, ηνπο Ακεξηθάλνπο θαη ηελ UNRRA (Οξγάλσζε 

Βνήζεηαο θαη Απνθαηαζηάζεσο ησλ Ζλσκέλσλ Δζλψλ) λα πάξνπλ πξσηνβνπιίεο θαη 

λα δψζνπλ ιχζεηο. 
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Μεηά ην ηέινο ηεο μέλεο θαηνρήο, ν πιεζσξηζκφο θαη ε καχξε αγνξά ζηελ 

πξαγκαηηθφηεηα επηδεηλψζεθαλ θη άιιν θαη ε θπβέξλεζε, ε εμνπζία ηεο νπνίαο 

πεξηνξηδφηαλ νπζηαζηηθά ζηηο κεγάιεο πφιεηο, εθεί δει. πνπ είραλ θάλεη ηελ εκθάληζε 

ηνπο βξεηαληθά ζηξαηεχκαηα, δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ειέγμεη ηελ θαηάζηαζε. 

 Καη‟ αξρήλ επήιζε ζπκθσλία φηη φιεο νη αληηζηαζηαθέο νκάδεο ζα 

αθνπιίδνληαη θαη φηη ζα ζπγθξνηνχληαλ λένο εζληθφο ζηξαηφο. 

Έηζη ν Παπαλδξένπ θαη ην ΔΑΜ ελεπιάθεζαλ ζε πεξίπινθεο δηαπξαγκαηεχζεηο, 

αλαδεηψληαο έλα θαηάιιειν ζρήκα απνζηξάηεπζεο θαη κεηαβαηηθήο πεξηφδνπ πνπ 

ζα ηθαλνπνηνχζε ηα αηηήκαηα θαη ζα θαηεχλαδε ηηο ππνςίεο ησλ δχν πιεπξψλ. Δλψ 

είρε αλαγγειζεί ν αθνπιηζκφο γηα ηηο 1- 10 Γεθεκβξίνπ 1944, μαθληθά  νη 

δηαπξαγκαηεχζεηο δηαθφπεθαλ, ελψ πιήζνο θαηεγνξηψλ εθηνμεχνληαλ πεξί 

θαθνπηζηίαο θαη ζθνηεηλψλ θηλήηξσλ. Σελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ, ν ζηξαηεγφο Ronald 

Scobie, δηνηθεηήο ησλ βξεηαληθψλ δπλάκεσλ ζηελ Διιάδα έθαλε απζηεξέο δειψζεηο, 

δηαηάδνληαο ηνλ ΔΛΑ θαη ηνλ ΔΓΔ λα παξαδψζνπλ ηα φπια σο ηεο 10 

Γεθεκβξίνπ. ηηο 2 Γεθεκβξίνπ νη ππνπξγνί  ηνπ ΔΑΜ αξλήζεθαλ λα ππνγξάςνπλ ην 

επίζεκν δηάηαγκα γηα ηνλ αθνπιηζκφ θαη παξαηηήζεθαλ απφ ηελ Κπβέξλεζε. Σν 

ΔΑΜ θάιεζε ην ιαφ ζε αληηθπβεξλεθή δηαδήισζε γηα ηελ Κπξηαθή 3 Γεθεκβξίνπ 

ζηελ Αζήλα, θαη ζα επαθνινπζνχζε γεληθή απεξγία ζηηο 4 Γεθεκβξίνπ. ηελ νγθψδε, 

φκσο, δηαδήισζε πνπ έγηλε ζηελ πιαηεία πληάγκαηνο, ζηελ αξρή κε ηελ έγθξηζε θαη 

έπεηηα ελάληηα ζηελ απαγφξεπζε ηεο Κπβέξλεζεο, ε αζηπλνκία άλνημε ππξ, κε 

απνηέιεζκα λα ζθνησζνχλ ή λα ηξαπκαηηζηνχλ πνιιά άηνκα. Σν αηκαηεξφ απηφ 

γεγνλφο ήηαλ ην έλαπζκα γηα κηα θάζε επηδείλσζεο ηνπ εζληθνχ δηραζκνχ. 

 Οη Βξεηαλνί, κε ζπλδπαζκέλε επίζεζε πεδηθνχ, ειαθξψλ ηεζσξαθηζκέλσλ 

θαη καρεηηθψλ αεξνπιάλσλ, εκπφδηζαλ ησλ ΔΛΑ λα θαηαιάβεη ηελ πφιε ηεο 

Αζήλαο  θαη ζηαδηαθά επηθξάηεζαλ. ηηο 12 Φεβξνπαξίνπ 1945 ζπλνκνινγήζεθε 

επξεία ζπκθσλία σο πξνο ηα θπξηφηεξα δεηήκαηα ζηελ Βάξθηδα. Ζ πκθσλία ηεο 

Βάξθηδαο, πξνέβιεπε ηελ άκεζε θαη νινθιεξσηηθή παξάδνζε ησλ φπισλ εθ κέξνπο 

ηνπ ΔΛΑ (ν ΔΓΔ είρε ήδε πάςεη λα ππάξρεη), ην ζρεκαηηζκφ ελφο εζληθνχ 

ζηξαηνχ, ακλεζηία γηα «πνιηηηθά εγθιήκαηα», απειεπζέξσζε ησλ νκήξσλ, 

απνθαηάζηαζε ηεο δεκνθξαηίαο θαη ησλ ειεπζεξηψλ ηνπ αηφκνπ, θαη θάζαξζε ηεο 

δεκφζηαο δηνίθεζεο θαη ησλ ζσκάησλ αζθαιείαο απφ ηνπο δσζίινγνπο ηεο Καηνρήο. 

Εεηνχζε, κέζα ζην 1945, δεκνςήθηζκα γηα ηνλ Βαζηιηά, ην νπνίν ζα αθνινπζνχζαλ 

θνηλνβνπιεπηηθέο εθινγέο θαη ζχληαμε λένπ ζπληάγκαηνο. 

 Ζ επηηπρία ηεο ζπκθσλίαο εμαξηηφηαλ απφ ηελ ηθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζεο λα 

επηβιεζεί γξήγνξα θαη απνηειεζκαηηθά ζε φιε ηε ρψξα, λα εθαξκφζεη ηηο απνθάζεηο 

ηεο Βάξθηδαο, λα εκπλεχζεη εκπηζηνζχλε θαη λα πείζεη ηελ εηηεκέλε θαη 

απειπηζκέλε Αξηζηεξά λα εγθαηαιείςεη ηε ζθέςε λέσλ βίαησλ ζπγθξνχζεσλ. Οη 

πνιηηηθέο δπλάκεηο, φκσο, ηεο Αζήλαο θαη νη Βξεηαληθέο αξρέο ζηα παξαζθήληα 

αδπλαηνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα ηέηνηα ηζρπξή θπβέξλεζε. Ζ θπβέξλεζε Πιαζηήξα 

άληεμε σο ηηο 8 Απξηιίνπ 1945, νπφηε ν πξσζππνπξγφο παξαηηήζεθε χζηεξα απφ 

πηέζεηο ηεο Γεμηάο. Σνλ δηαδέρζεθε ν Πέηξνο Βνχιγαξεο. Καη απηφο, φκσο, 

εγθαηέιεηςε ηνλ αγψλα ζηα κέζα Οθησβξίνπ, γηαηί ε νηθνλνκηθή θαηάξξεπζε θαη ε 

απμαλφκελε βία θαλέξσζαλ ηελ αληθαλφηεηα ηεο θπβέξλεζήο ηνπ. Γηα αξθεηέο 

εβδνκάδεο θαλέλαο πνιηηηθφο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ζπγθξνηήζεη θπβέξλεζε θαη ν 

αληηβαζηιηάο – αξρηεπίζθνπνο Γακαζθελφο αλαγθάζηεθε λα γίλεη θαη πξσζππνπξγφο. 

Αξγφηεξα ζρεκαηίδεη θπβέξλεζε ν Παλαγηψηεο Καλειιφπνπινο γηα λα παξαηηεζεί 

ηξεηο εβδνκάδεο αξγφηεξα ππέξ ηνπ 80ρξνλνπ Θεκηζηνθιή νθνχιε. 

Σελ πξαγκαηηθή εμνπζία πίζσ απφ απηνχο ηνπο θπβεξλεηηθνχο πεηξακαηηζκνχο, πνπ 

νδεγνχζαλ ζε πνιηηηθή παξάιπζε θαη αλαξρία, αζθνχζε ν Βξεηαλφο πξέζβεο. Οη 

πξνζερείο εθινγέο φινη έιπηδαλ φηη ζα έβαδαλ ηέξκα ζηελ αζηάζεηα. Όκσο νη 
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θαηάινγνη ησλ ςεθνθφξσλ ήηαλ απαξραησκέλνη θαη αλαθξηβείο ελψ ε βία θαη ε 

ηξνκνθξαηία, πνπ ήηαλ πηα θαζεκεξηλά θαηλφκελα, δελ άθελαλ πνιιέο ειπίδεο γηα 

δίθαηεο εθινγέο. Ζ Αξηζηεξά αλάγγεηιε φηη δελ ζα έπαηξλε κέξνο ζηηο εθινγέο θαη 

έηζη άθεζε ειεχζεξν ην έδαθνο ζην Λατθφ (κνλαξρηθφ), θαη ζηηο ζθφξπηεο 

θεληξνδεμηέο θαη θηιειεχζεξεο παξαηάμεηο. 

Οη εθινγέο έγηλαλ ζηηο 31 Μαξηίνπ 1946 ππφ ηελ επνπηεία Άγγισλ, Γάιισλ θαη 

Ακεξηθαλψλ παξαηεξεηψλ. 

Ζ νβηεηηθή Έλσζε απέξξηςε ηελ πξφζθιεζε λα ιάβεη κέξνο ζε απηή ηε δηεζλή 

επφπηεπζε. Σν απνηέιεζκα ήηαλ θαζαξή λίθε γηα ηνπο δεμηνχο θαη ν Κσλζηαληίλνο 

Σζαιδάξεο ζρεκάηηζε θπβέξλεζε. Σν δεκνςήθηζκα γηα ηε κνλαξρία, πνπ έγηλε ηελ 

1
ε
 επηεκβξίνπ 1946, έδσζε ζην βαζηιηά κεγάιε πιεηνςεθία θαη ν Γεψξγηνο Β‟ 

μαλαγχξηζε ζην ζξφλν ηνπ. Μεηά ην μαθληθφ ηνπ ζάλαην, ηνλ Απξίιην ηνπ 1947, ηνλ 

δηαδέρζεθε ν αδειθφο ηνπ Παχινο. Όκσο ηα επεηζφδηα πνιηηηθήο βίαο απμήζεθαλ 

δξακαηηθά θαη ε ρψξα νιίζζαηλε πξνο εκθχιην πφιεκν. ηελ αξρή νη επαλαζηάηεο 

νξγαλσκέλνη ζε κηθξέο νκάδεο θαη αθνινπζψληαο ηαθηηθή αληαξηνπφιεκνπ, πήξαλ 

ηελ πξσηνβνπιία θαη αλαραίηηζαλ ηηο πξνζπάζεηεο ηεο θπβέξλεζεο λα ηνπο 

ζπληξίςεη. Ζ χπαηζξνο αληηκεηψπηδε ηε ζπλερή απεηιή απφ ηηο επηδξνκέο ησλ 

πεξηπιαλψκελσλ αληαξηψλ πνπ, ζηελ αλάγθε, κπνξνχζαλ λα δεηήζνπλ θαηαθχγην ή 

αλεθνδηαζκφ ζηηο θνκκνπληζηηθέο ρψξεο ηνπ Βνξξά. 

Οη επαλαζηάηεο δνχζαλ θπξίσο απφ ηε γε, ππνζηεξηδφκελνη απφ ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο 

θαη φινπο φζνπο ζπκκεξίδνληαλ ην κίζνο ηνπο γηα ην θαζεζηψο ηεο Αζήλαο 7 

επηεκβξίνπ 1947 ππφ ακεξηθαληθή πίεζε ζπγθξνηήζεθε έλαο ζπλαζπηζκφο 

Φηιειεπζέξσλ θαη Λατθψλ ππφ ην Θεκηζηνθιή νθνχιε. Οη ΖΠΑ πξνζπαζψληαο λα 

αλαραηηήζνπλ ηε νβηεηηθή επηξξνή ζηελ Διιάδα, αλέιαβαλ ηελ επζχλε ηεο 

ρξεκαηνδφηεζεο θαη θαζνδήγεζεο ησλ Διιεληθψλ αξρψλ λα ζπληξίςνπλ ηελ 

εμέγεξζε. Ύζηεξα απφ ζθιεξέο κάρεο ν «Γεκνθξαηηθφο ηξαηφο» πνπ είρε δηνίθεζε 

απφ ηελ θνκκνπληζηηθή εγεζία εηηήζεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1949. Νσξίηεξα ν Σίην 

δηέθνςε ζηηο ζρέζεηο ηνπ κε ην ζνβηεηηθφ ζπλαζπηζκφ θαη έθιεηζε ηα ζχλνξα ηεο 

Γηνπγθνζιαβίαο ζηνπο Έιιελεο αληάξηεο, ελψ νη εγέηεο ηεο εμέγεξζεο 

θαηεγνξνχζαλ ν έλαο ηνλ άιιν γηα ηελ θαηάξξεπζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θηλήκαηνο 

ζηελ Διιάδα. Ο εκθχιηνο πφιεκνο ηνπ 1946-1949 πξνθάιεζε λέα δπζηπρία θαη 

θαηαζηξνθή θαη βάζπλε αθφκε πεξηζζφηεξν ην ηδενινγηθφ ράζκα. 
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Ζ θπβέξλεζε ζέζπηζε ηζρπξά κέηξα θαηαζηνιήο θαη ειέγρνπ θαη ε φιε θαηάζηαζε 

έθαλε αζθπθηηθή ηε δσή ησλ Διιήλσλ. Ζ αλάκεημε ησλ μέλσλ δπλάκεσλ θαη θπξίσο 

ησλ Ακεξηθαλψλ ζην δεκφζην ηνκέα ηεο ρψξαο, άθεζε πίζσ έλα ηξαχκα πνπ ζα 

πιήγσλε ηε δσή ηεο Διιάδαο. Διέγρεηαη ε λνκηκνθξνζχλε ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ 

ζην θαζεζηψο θαη απαηηείηε πηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ γηα λα δηνξηζζεί 

θαλείο θαη ζηελ πην αζήκαληε ζέζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, γηα λα γίλεη δεθηφο ζην 

Παλεπηζηήκην ή γηα λα απνθηήζεη δηαβαηήξην ή άδεηα νδεγνχ. Γίλνληαη έξεπλεο γηα 
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ηε δξάζε φρη κφλν ησλ άκεζα ελδηαθεξνκέλσλ αιιά θαη ησλ ζηελψλ ηνπο ζπγγελψλ. 

Δμνξίδνληαη θαη γίλεηαη θαηάζρεζε πεξηνπζίαο αληαξηψλ ή ησλ ζηελψλ ζπγγελψλ 

απηψλ, ρσξίο λα είλαη απαξαίηεην νη ίδηνη λα έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζηελ “αληαξζία”. 

 Ζ πνιηηηθή αληίζεζε, θάζε κνξθή δηαθσλίαο αθφκε θαη ε ήπηα θξηηηθή 

απνθεχγεηε πξνζεθηηθά. Τπάξρεη έλαο ζπλεηδεηφο θαη εζειεκέλνο παξνπιηζκφο ησλ 

θηιειεχζεξσλ ζηνραζηψλ. Μπζηζηνξηνγξάθνη φπσο ν Ζιίαο Βελέδεο θαη ηξαηήο 

Μπξηβήιεο μαλαγξάθνπλ ηα βηβιία ηνπο κε πεξηθνπέο θαη απνθεχγνπλ θάζε εμέηαζε 

ηεο κεηαπνιεκηθήο θαηάζηαζεο. Ο Γηψξγνο Θενηνθάο ζε έλα πξνζσπηθφ γξάκκα πνπ 

έγξαςε ζην Γηψξγν εθέξε, ην Γεθέκβξην ηνπ 1948 δίλεη ηελ πξνζσπηθή ηνπ άπνςε 

γηα ην δίιιεκα ησλ δηαλννχκελσλ. Παξαπνληέηαη γηα ηελ “πηψζε ηνπ γεληθνχ 

επηπέδνπ” θαη πξνζζέηεη φηη “δηαιχζεθε θαη ην κηθξφ εθείλν αιιά έμππλν θη 

ελδηαθέξνλ αλαγλσζηηθφ θνηλφ πνπ…είρακε ζρεκαηίζεη ζηελ πεξίνδν 1930-1940”. 

Πνιινί θηιειεχζεξνη δηαλννχκελνη απνγνεηεπκέλνη απφ ηελ θαηαζιηπηηθή 

αηκφζθαηξα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1940 ζηψπεζαλ. Κπξηαξρνχζαλ ε απηνινγνθξηζία, ν 

θφβνο θαη ε δεηιία. 
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Η δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε ζηελ Διιάδα, ηε δεθαεηία 1940-1950 

 

 

 
  

Ο Μεηαμάο κε ηε δηθηαηνξία ηεο 4
ε
 Απγνχζηνπ 1936 ζα αλαζηείιεη ηα άξζξα 

ηνπ πληάγκαηνο πνπ θαηνρπξψλνπλ ηηο αλζξψπηλεο ειεπζεξίεο, ζα θαηαξγήζεη ην 

ζπλδηθαιηζκφ θαη ζα ηδξχζεη ηε θαζηζηηθή ΔΟΝ (Δζληθή Οξγάλσζε Νενιαίαο) 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηεο ρηηιεξηθήο λενιαίαο. ην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ζα 

θαηαξγήζεη ηε δηάξζξσζε ησλ ζρνιηθψλ βαζκίδσλ ηεο κεηαξξχζκηζεο ηνπ 19929 

(εμάρξνλν δεκνηηθφ – εμάρξνλν γπκλάζην), κεηαηξέπνληαο ην δεκνηηθφ ζε 4ηάμην – ε 

θνίηεζε ζε κεγαιχηεξε ηάμε πξνυπφζεηε εηζαγσγηθέο εμεηάζεηο – θαη ην γπκλάζην ζε 

8ηάμην, ρσξηζκέλν ζε δχν θχθινπο (νη έμη πξψηεο ηάμεηο απνηεινχζαλ ηνλ θαηψηεξν 

θαη νη δχν ηειεπηαίεο ηνλ αλψηεξν). Με ηνλ ηξφπν απηφ ζπξξηθλψζεθε ην δεκνηηθφ 

θαη πεξηνξίζηεθε ην δηθαίσκα κφξθσζεο ζηα παηδηά απφ θαηψηεξεο θνηλσληθέο 

ηάμεηο. 

 Όηαλ ε ρψξα ζα ππνδνπισζεί απφ Γεξκαλνχο θαη Ηηαινχο θαη ζα κπεη ζε 

καθξά πεξίνδν θαηνρήο, νη επηπηψζεηο ζηελ εθπαίδεπζε ζα είλαη θαηαιπηηθέο. Σν 

ζρνιηθφ έηνο 1940 – 41 θξάηεζε κφλν ηξεηο κήλεο θαη ην ζρνιηθφ έηνο 1941 – 42 

κφιηο 20 κέξεο. Σν 70% ησλ ζρνιηθψλ θηηξίσλ ήηαλ ηειείσο ή ελ κέξεη 

θαηεζηξακκέλα, 90% ησλ ζρνιηθψλ επηπιψζεσλ ράζεθαλ, 7% ησλ δαζθάισλ 

ζθνηψζεθαλ, άιινη ζχξζεθαλ ζε ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη 350.000 παηδηά 

έκεηλαλ νξθαλά. 

 Σελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο δχν νκάδεο εθπαηδεπηηθψλ ηνπ ΔΑΜ θαη ηεο ΔΠΟΝ 

κε εκπλεπζηή ην Γ. Γιελφ, ζα επεμεξγαζζνχλ έλα “ρέδην κηαο Λατθήο Παηδείαο” θαη 

ζα ην ππνβάινπλ ζηε Γξακκαηεία Παηδείαο ηεο Πνιηηηθήο Δπηηξνπήο Δζληθήο 

Απειεπζέξσζεο (Π.Δ.Δ.Α.) ην 1944. ην “ρέδην κηαο Λατθήο Παηδείαο” ε παηδεία 

ζεσξείηαη ε ζπνπδαηφηεξε θνηλσληθή ιεηηνπξγία ηαγκέλε ζηελ ππεξεζία ηνπ ιατθνχ 

ζπλφινπ, πνπ δε κέλεη μέλε απφ ηε γχξσ ηεο δσή αιιά είλαη ζπλδεδεκέλε ζηελά κ‟ 

απηή θαη δηέπεηαη απφ ηε ζεκειηαθή αξρή “έλαο ιαφο κηα παηδεία”. Μηα παηδεία, φπνπ 

φινη ζα έρνπλ ηα ίδηα δηθαηψκαηα κφξθσζεο ρσξίο θαλέλα πεξηνξηζκφ απφ 

νηθνλνκηθνχο ή θνηλσληθνχο ιφγνπο θαη πνπ δελ πξέπεη πνηέ λα γίλεη αληηθείκελν 

ηδησηηθήο εκπνξηθήο εθκεηάιιεπζεο. θνπφο ηεο παηδείαο ζχκθσλα κε ην “ρέδην” 

είλαη λα εκπλένληαη ηα παηδηά φηη ππέξηαην ρξένο ηνπο είλαη λα εξγάδνληαη πάληα γηα 



 14 

ηελ ππεξάζπηζε ησλ ιατθψλ θαηαθηήζεσλ, γηα ηελ εδαθηθή αθεξαηφηεηα, ηελ 

εδαθηθή αλεμαξηεζία θαη ηελ Δζληθή Διεπζεξία ηεο Διιάδαο. Θα δεηεζεί επίζεο ε 

θαζηέξσζε ηνπ κνλνηνληθνχ, ηεο δεκνηηθήο γιψζζαο ζε φιεο ηηο βαζκίδεο ηεο 

εθπαίδεπζεο θαη ε κεηθηή θνίηεζε. 

 Ζ δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε πξνβιεπφηαλ ζην “ρέδην” ηεηξαεηήο. θνπφο 

ηεο βαζκίδαο απηήο ήηαλ λα δψζεη ζηνπο καζεηέο επαγγεικαηηθή εθπαίδεπζε πνπ δελ 

ζα ήηαλ ζηελά ηερληθή παξά επηζηεκνληθή θαη ζα παξερφηαλ ζε δηαθνξεηηθνχο 

ηχπνπο ζρνιείσλ (αγξνηηθά, βηνκεραληθά – βηνηερληθά, θιαζηθά). 

 Αξρέο ηνπ 1944 κία ζεηξά απφ γεγνλφηα πξναλαγγέιινπλ ηελ ζπληξηβή ηνπ 

θαζηζκνχ θαη ηελ απειεπζέξσζε ησλ ιαψλ. Με ελέξγεηεο ηε ΠΔΔΑ, ζα αλνίμνπλ 

παηδηθνί ζηαζκνί, νη δηδαζθαιηθνί ζχιινγνη ζα ηδξχζνπλ καζεηηθά ζπζζίηηα θαη ζα 

αλαιεθζεί πξνζπάζεηα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αλαιθαβεηηζκνχ.  

 ηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ θαη κεηά ηελ ιήμε ηνπ, ην πξφγξακκα ζηε κέζε 

εθπαίδεπζε είλαη αζθπθηηθφ κε 38 – 41ψξεο ηελ εβδνκάδα ζε θάζε ηάμε. Ακέηξεηα 

ηα ζεσξεηηθά καζήκαηα. Σα παηδηά πξέπεη φια λα ηα κάζνπλ. Γίλεηαη θξηηηθή (Κ. 

σηεξίνπ «Ζ Παηδεία καο ήκεξα», 1946) φηη νη καζεηέο βγαίλνπλ απφ ην γπκλάζην 

πνιπκαζείο αιιά άζνθνη θαη αλήμεξνη λα αληηπαιέςνπλ ζηε δσή. Σα παηδηά 

θαηάθνξηα εγθπθινπαηδηθά ιεμηθά αιιά δελ κνξθψλνληαη πνηνηηθά, δελ εμνπιίδνληαη 

γηα ηε δσή. 

 



 15 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

 
 

 

 

 

 



 17 

 
 



 18 

 
 

 

 



 19 

Μία πξνζέγγηζε ηεο δεθαεηίαο 1940 – 1950, μεθπιιίδνληαο ην Βηβιίν Πξάμεωλ 

ηνπ Σπιιόγνπ Γηδαζθόληωλ ηνπ Γπκλαζίνπ Γαζηνύλεο 

 

 
 

 Γπκλάζην Γαζηνχλεο, 1939. 

 

Σα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη είλαη: 

1) ζηελ Α ηάμε: Θξεζθεπηηθά (Ηεξά Ηζηνξία ηεο Π. Γηαζήθεο) Ν. Διιεληθά, 

Ηζηνξία (Ηζηνξία ηεο Αξρ. Διιάδνο κέρξη ησλ Μεδηθψλ πνιέκσλ), Πξαθηηθή 

Αξηζκεηηθή θαη Γεσκεηξία, ζηνηρεία Φπζηθήο θαη Υεκείαο θαη Γεσγξαθία 

(Γεσγξαθία Διιάδνο). 

2) Σηε Β ηάμε δηδάζθνληαη: Θξεζθεπηηθά (Ηεξά Ηζηνξία ηεο Καηλήο Γηαζήθεο), 

Ν. Διιεληθά, Αξρ. Διιεληθά, Ηζηνξία ( Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδνο κέρξη 

ηνπ ζαλάηνπ ηνπ Μ. Αιεμάλδξνπ), Πξαθηηθή Αξηζκεηηθή θαη Γεσκεηξία, 

ηνηρεία Φπηνινγίαο – Εσνινγίαο θαη Γεσγξαθία (Γεσγξαθία ηεο Δπξψπεο) 

3) Σηε Γ ηάμε δηδάζθνληαη: Θξεζθεπηηθά (Ηζηνξία ηνπ Έξγνπ ησλ 

Απνζηφισλ), Ν. Διιεληθά, Αξρ. Διιεληθά (Δθινγαί εθ ηεο Κχξνπ 

Αλαβάζεσο ηνπ Ξελνθψληνο), Ηζηνξία (Ηζηνξία ηεο Αξραίαο Διιάδνο κέρξη 

ηνπ Μ. Κσλ/λνπ), Πξαθηηθή Αξηζκεηηθή, Φπζηθά (ζηνηρεία Φπηνινγίαο – 

Εσνινγίαο), Γεσγξαθία (ησλ άιισλ Ζπείξσλ). 

Σα δηδαθηηθά βηβιία επηιέγνληαη απφ ηνλ δηεπζπληή θαη έλα θαζεγεηή απφ έλα πίλαθα 

εγθεθξηκέλσλ ζρνιηθψλ βηβιίσλ θαη εηζάγνληαη κε απφθαζε ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ.  

22 επηεκβξίνπ 1939, ε απφθαζε ππνγξάθεηε κφλν απφ έλα θαζεγεηή θαη ην 

δηεπζπληή Αζαλάζην Γνπξηέιια. 
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 Ζ Αξραηνιαηξία γηα ηελ ηφλσζε ηνπ παηξησηηθνχ αηζζήκαηνο γίλεηε έθδειε 

απφ ηε δηδαζθαιία ηεο Ηζηνξίαο, πνπ αλαθέξεηαη θπξίσο ζηελ Αξραία Διιάδα. Σν 

δηθηαηνξηθφ θαζεζηψο ηνπ Μεηαμά ζέιεη παηξηψηεο θαη πκλεηέο ηνπ θαζεζηψηνο. ην 

Γπκλάζην Γαζηνχλεο ππάξρνπλ δχν εηθφλεο ηνπ Η. Μεηαμά θαη 19 εηθφλεο εξψσλ, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ηελ παξάδνζε πιηθνχ ηνπ ζρνιείνπ ζην ζενιφγν θαζεγεηή 

Δπαγ. Μαλεζηψηε. Πξνθαιεί εληχπσζε ε χπαξμε κηαο κάιιηλεο θαη κηαο κεηαμσηήο 

ζεκαίαο θαζψο θαη δχν θνληψλ ζεκαηψλ. Ζ κάζεζε επηθνπξείηαη απφ ην 12ηνκν 

Δγθπθινπαηδηθφ Λεμηθφ ηνπ Διεπζεξνπδάθε θαη απφ ηνπο 8(νθηψ) ηφκνπο Διιεληθήο 

Ηζηνξίαο ηνπ Κ. Παπαξξεγφπνπινπ. Υξήκαηα γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ρνιείνπ 

πξνέξρνληαη απφ ηελ είζπξαμε εθπαηδεπηηθψλ ηειψλ θαη απφ εηζθνξέο γηα ηα 

καζεηηθά ζπζζίηηα. 
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 Ζ πείλα ζηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο επεξεάδεη θαη ην δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ, ν 

Γπκλαζηάξρεο ιφγσ επηζηηηζηηθνχ πξνβιήκαηνο δελ κπνξεί λα πξνζέξρεηαη 

θαζεκεξηλά ζηε Γαζηνχλε απφ ηνλ Πχξγν φπνπ δηακέλεη θαη αλαζέηεη αξκνδηφηεηεο 
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ηνπ ζε θάπνηνλ άιινλ εθπαηδεπηηθφ, κε πξάμε ηεο έθηεο Μαξηίνπ 1942, ζην 

θηιφινγν Κψζηα Ρεγφπνπιν. 

 Ζ θηψρηα καζηίδεη κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ θαη ην λνκνζεηηθφ δηάηαγκα 

ηεο 25/1/1941 απαιιάζζεη απφ θάζε εθπαηδεπηηθφ ηέινο παηδηά άπνξσλ θαη 

πνιχηεθλσλ νηθνγελεηψλ. 

 Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ν ενξηαζκφο ηεο Δζληθήο Δνξηήο ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 

θαζνξίδεηε αλαιπηηθά κε ηελ πξάμε 33/16 Φεβξνπαξίνπ 1946 ηνπ πιιφγνπ 

Γηδαζθφλησλ. Απνθαζίδεηε λα ζηνιηζηεί ην δηδαθηήξην κε ζεκαίεο θαη θνίληθεο, λα 

θσηαγσγεζεί κε ελεηηθνχο θαλνχο, λα ππάξμεη παξάζηαζε εζληθνχ πεξηερνκέλνπ, λα 

θαηαζθεπαζηεί θελνηάθην πεζζφλησλ ιφγν έιιεηςεο θνηλνηηθνχ, λα εθθσλεζεί 

παλεγπξηθφο, λα θαηαηεζεί ζηεθάλη απφ καζεηέο ζην κλεκείν πεζνχλησλ θαη λα 

εθθσλεζεί κηθξφο ιφγνο ζην κλεκείν απφ θαζεγεηή ηνπ ρνιείνπ θαη κεηά ηελ 

δνμνινγία λα αθνινπζήζεη παξέιαζε ησλ καζεηψλ κπξνζηά απφ ηηο Αξρέο. 

 

 
 

 

 Απφ ηελ ίδηα πξάμε καζαίλνπκε φηη δηδάζθνληαη Λαηηληθά (Κηθέξσλ ή 

Οβίδηνο ή Βηξγίιηνο), ζηα Αξραία Διιεληθά ηεο η΄ ηάμεο (Κξίησλ ή Απνινγία ηνπ 

σθξάηε). Δπίζεο ην 1946 ν χιινγνο δηδαζθφλησλ θαηαξηίδεη ην πξφγξακκα ησλ 

εηήζησλ γπκλαζηηθψλ επηδείμεσλ θαη αγψλσλ κε ηελ πξάμε 36/ηεο 8-6-1946 σο εμήο: 

-Κπξηαθή 9 Ηνπλίνπ 1946, ζπγθέληξσζε ησλ καζεηψλ ζηελ πιαηεία πξν ηνπ 

Γπκλαζίνπ, ψξα 5.00κ.κ. 

- 5.30κ.κ. Παξέιαζε καζεηψλ κε αζιεηηθή πεξηβνιή απφ ην ρψξν  

                 ηνπ πξνγπκλαζηεξίνπ κέρξη ηελ νηθία Κππξηψηε θαη  

                 επηζηξνθή εηο ηνλ ηφπν ησλ επηδείμεσλ. 

- 5.45κ.κ. Έπαξζε ζεκαίαο κε εκβαηήξηνλ 

- 5.50κ.κ. Δζληθφο χκλνο 

- 5.55κ.κ. Παξέιαζε εληφο ηνπ Γπκλαζηεξίνπ 

- 6.00κ.κ. Λφγνο θ. Γπκλαζηάξρνπ 

- 6.10κ.κ. Έλαξμε Γπκλαζηηθψλ επηδείμεσλ 

- 6.30κ.κ. Αζιεηηζκφο ζηίβνπ [Γξφκνο 80 κέηξσλ ζειαίσλ,    

                100κέηξα αξέλσλ, ζθπηαινδξνκία 4Υ100, άικαηα  

                (κήθνο, ηξηπινχλ, εηο χςνο), αθφληην, δίζθνο] 

- 7.30κ.κ. Απνλνκή επάζισλ 

- 7.40κ.κ. Δζληθνί ρνξνί (Σζάκηθνο, Καιακαηηαλφο, Μαθεδνληθφο,  

                 Κξεηηθφο, εξβηθφο, Κέξθπξαο, Ρφδνπ) 

- 8.25κ.κ. Δζληθφο χκλνο 

- 8.30κ.κ. Τπνζηνιή ζεκαίαο 
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                 Απνρψξεζε κεηά ηεο Μνπζηθήο 

 

 

 
 

 

 
 

Ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ε ιήςε δηαθφξσλ παηδνλνκηθψλ κέηξσλ θαηά ην 

ζρνιηθφ έηνο 1947-48, φπσο: 

Απαγνξεχεηαη ε παξακνλή ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζε δεκφζηα ζεάκαηα θαη 

παληφο είδνπο θαηαζηήκαηα, απαγνξεχεηαη ε θπθινθνξία πέξαλ ηεο 7
εο

 εζπεξηλήο, 

απαγνξεχεηαη ε ρξεζηκνπνίεζε πνδειάησλ, έζησ θαη ηδησηηθψλ, φιεο ηηο κέξεο ηεο 

εβδνκάδαο πιελ ηεο Κπξηαθήο, απαγνξεχεηαη ε αλάγλσζε πεξηνδηθψλ, εθεκεξίδσλ 

εληφο ηνπ Γπκλαζίνπ θαη ηνπ πεξηβφινπ απηνχ, απαγνξεχεηαη ν ηδηαίηεξνο 

θαιισπηζκφο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ (βξαρηφιηα, δαρηπιίδηα θ.ι.π.) θαη 

ππνρξενχληαη φινη νη καζεηέο πνπ δηακέλνπλ ζηελ Γαζηνχλε λα πξνζέξρνληαη θάζε 

Κπξηαθή γηα εθθιεζηαζκφ. 
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 Με δηαηαγή (1415/15-4-48) ηνπ γεληθνχ επηζεσξεηή επηβάιιεηαη κε ηελ θάζε 

επθαηξία λα γίλνληαη νκηιίεο, δηαιέμεηο θαη παξαηλέζεηο πξνο ηνπο καζεηέο θαη ην 

θνηλφ γηα αλαπηέξσζε ηνπ εζληθνχ θξνλήκαηνο. Ο χιινγνο δηδαζθφλησλ 

απνθαζίδεη λα ηεξήζεη ηηο εληνιέο. 

  1948, Οθηψβξηνο θαη ν χιινγνο ησλ θαζεγεηψλ, ηεξψληαο ηελ δηαηαγή ηνπ 

ΤΠΔΠΘ απνλέκεη ρξεκαηηθφ βξαβείν (100.000 δξαρκψλ) ζε πέληε καζεηέο ηνπ 

Γπκλαζίνπ γηα ηελ επηκέιεηα θαη ηελ θαιή ηνπο ζπκπεξηθνξά. Απνλέκεη έπαηλν γηα 

ηελ επηκέιεηα θαη ρξεζηφηεηα ζε δχν καζεηέο θαη απαιιάζζεη απφ ηα εθπαηδεπηηθά 

ηέιε εγγξαθήο ιφγσ επηκέιεηαο, ρξεζηφηεηαο θαη βαζκνινγίαο 14 καζεηέο ηνπ 

ζρνιείνπ. 

 1949, ν εκθχιηνο πφιεκνο καίλεηαη θαη ν Γεληθφο επηζεσξεηήο θνηλνπνηεί  ηελ 

έθθιεζε ηνπ ηξαηησηηθνχ Γηνηθεηνχ Πεινπνλλήζνπ, ν νπνίνο δεηά ηελ ζπκβνιή 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ιεηηνπξγψλ (κέζσ νκηιηψλ θαη δηαιέμεσλ) ζηνλ ηεξφ αγψλα, φπσο 

απνθαιείηαη, πνπ δηεμάγεη ν εζληθφο ζηξαηφο γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο Πεινπνλλήζνπ 

απφ ζπκκνξίεο πνπ επηδηψθνπλ ηνλ αθαληζκφ ηεο Διιεληθήο θπιήο θαη ηελ 

εθρψξεζε ησλ Διιεληθψλ θεθαιψλ ζε ιαβφθσλνπο ιανχο. Ο ζχιινγνο 

δηδαζθφλησλ απνθαζίδεη κε νκηιίεο θαη δηαιέμεηο πξνο ην ιαφ ηεο πφιεσο λα ηνλίζεη 

ηελ ηεξφηεηα ηνπ αγψλα θαη λα παξνηξχλεη φινπο ψζηε λα εληζρχζνπλ ηνπο 

καρφκελνπο γηα λα δηαζθαιίζνπλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο παηξίδαο. 
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 Οη θπβεξλεηηθέο δπλάκεηο δηψθνπλ ηνπο ππνζηεξηθηέο ηνπ ΔΑΜ. Οη δηψμεηο, 

ηα βαζαληζηήξηα θαη νη εμνξίεο είλαη ηα κέζα γηα λα θακθζεί ην θξφλεκα ησλ 

“άιισλ” Διιήλσλ πνπ έρνπλ άιιεο ηδενινγηθέο αληηιήςεηο. 16 Ηνπλίνπ 1949 

αλαιακβάλεη ππεξεζία ζην Γπκλάζην Γαζηνχλεο, ν θαζεγεηήο Φπζηθψλ 

Μαθξπδήκαο Γεξάζηκνο ν νπνίνο είρε ζπιιεθζεί θαηά ηηο εθθαζαξηζηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηνπ θπβεξλεηηθνχ ζηξαηνχ ζηελ Πεινπφλλεζν θαη είρε εμνξηζηεί ζηελ 

Μαθξφλεζν. 

 ρ. Έηνο 1949-1950 θαη θαζνξίδνληαη παηδνλνκηθά κέηξα, γηα ηελ εχξπζκε 

ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ! Μεηαμχ άιισλ απαγνξεχεηαη ε παξακνλή καζεηψλ ζε 

θαθελεία θαη άιια θέληξα απαγνξεχεηαη ε παξαθνινχζεζε δεκνζίσλ ζεακάησλ θαη 

ε ζπκκεηνρή ζε εμσζρνιηθφ πνδνζθαηξηθφ αγψλα. Οη καζεηέο ππνρξενχληαη λα 

έρνπλ ηελ θφκε πεξηπνηεκέλε (έλ ρξσ θεθαξκέλελ) θαη λα θέξνπλ πάληνηε πειήθην 

ελψ νη καζήηξηεο λα έρνπλ ηα καιιηά ηνπο πιεγκέλα. 
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ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ 

 

 
 

ε κηα αγξνηηθή πεξηνρή, φπσο ε Γαζηνχλε, ην ζρνιείν ήηαλ κέζν θνηλσληθήο 

αλφδνπ. Σν κεηξψν ησλ καζεηψλ ηνπ Γπκλαζίνπ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1889. 

Μαζεηέο ζην Γπκλάζην Γαζηνχλεο έξρνληαλ απφ ηνπ Μάρνπ, ην Παιαηνρψξη, ηα 

αβάιηα, ην Βαξζνινκηφ, ην Σξαγαλφ, ηελ Αλδξαβίδα, ηα Λεραηλά, ηελ Ακαιηάδα 

αθφκε θη απφ ηνλ Πχξγν. 

 

 
 

 

 ηελ δεθαεηία 1940-1950, ε καζεηηθή εκθάληζε ήηαλ θαζνξηζκέλε. Σα 

αγφξηα θνξνχζαλ ζαθάθη θαη πειίθην. Σα καιιηά ηνπο έπξεπε λα είλαη ζχξξηδα 

θνκκέλα, θνπξεκέλα, θνπξεκπέηζα, φπσο έιεγαλ. Σα θνξίηζηα θνξνχζαλ πνδηά, 

άζπξεο θάιηζεο θαη είραλ καδεκέλα ηα καιιηά ρσξίο θηφγθνπο, ελψ δε θνξνχζαλ 

θνζκήκαηα. Απηή ε εκθάληζε ίζρπε βέβαηα γηα φζνπο είραλ ηελ νηθνλνκηθή 

δπλαηφηεηα λα ηελ εθαξκφζνπλ. 

 Σα βηβιία ήηαλ είδνο πνιπηειείαο θαη ηα είραλ ιίγνη. Γη‟ απηφ ζεσξνχληαλ 

ηεξά θαη πνιχηηκα. Σα βηβιία ηνπ Γπκλαζίνπ ήηαλ άραξα ρσξίο εηθφλεο θαη 

θσηνγξαθίεο. Οη καζεηέο ζπλήζσο δαλείδνληαλ βηβιία απφ παηδηά κεγαιχηεξσλ 
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ηάμεσλ πνπ δελ ηα ρξεηάδνληαλ πηα. Οη καζεηέο έγξαθαλ κε πέλεο θαη 

ρξεζηκνπνηνχζαλ κειαλνδνρεία. Ζ ιάκπα πεηξειαίνπ ζπλφδεπε ην δηάβαζκά ηνπο. 

 Πξηλ ηελ θαηνρή ην Γπκλάζην Γαζηνχλεο ζηεγαδφηαλ ζην θηίξην Μνχγηνπ θαη 

ζην θηίξην Μπεβεξίλνπ θαη ζηε δηάξθεηα ηεο θαηνρήο ζην ζπίηη ηνπ πχξνπ 

Γηαλλαθφπνπινπ ζην ηαζκφ. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ζηεγάζηεθε μαλά ζε αίζνπζεο 

ζην θηίξην Μπεβεξίλνπ θαη ζην θηίξην Μνχγηνπ. ηα δχζθνια απηά ρξφληα ηα 

καζήκαηα γίλνληαλ γηα ιίγεο ψξεο. Σν ζρνιείν παξακέλεη θιεηζηφ αξθεηέο θνξέο θαη 

ππνιεηηνπξγεί κε ιίγνπο καζεηέο θαη θαζεγεηέο. ηα ηαξαγκέλα εθείλα ρξφληα ηεο 

Καηνρήο θαη ηνπ Δκθπιίνπ ηα πάζε ησλ αλζξψπσλ έρνπλ θηάζεη ζηηο θνβεξφηεξεο 

δηαζηάζεηο ηνπο, νη άλζξσπνη έρνπλ αγξηέςεη, ηα παηδηά ησλ θαηαδησθφκελσλ θαη ησλ 

εηηεκέλσλ δνχζαλ ζηελ αλαζθάιεηα θαη ε δσή ηνπο κέηξαγε αθφκα ιηγφηεξν θη απ‟ 

ην ηίπνηα. Όηαλ αξγφηεξα ηα θπλεγεκέλα παηδηά πνπ είραλ γιηηψζεη ην ζάλαην 

αξρίζνπλ λα θηινμελνχληαη ζε ζπγγεληθά ή ζε θηιηθά ζπίηηα ζα αληηκεησπίζνπλ 

ηηκσξίεο, μπινδαξκνχο, παξακέιεζε θαη ζθιεξή δνπιεηά. Ζ θηψρεηα ησλ 

νηθνγελεηψλ νδεγεί πνιιά παηδηά ζηε βηνπάιε θαη ζηελ πξφσξε εξγαζία. Έηζη 

εγθαηαιείπνπλ ην ζρνιείν γηα λα δνπιέςνπλ. Σν καζεηηθφ δπλακηθφ κεηψλεηαη. 

 Σα παηδηά παξά ηα ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ζηνλ ηφπν ηνπο, 

δνπλ ζην δηθφ ηνπο κηθξφθνζκν, ην ζρνιηθφ. 

 

 
 

 Μάξηηνο 1940 θαη ηξεηο καζήηξηεο ηεο α΄ θαη β΄ ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ 

θαηαγγέινπλ κηα ζπκκαζήηξηά ηνπο ηεο β΄ ηάμεο φηη ηηο έβξηζε κε ηηο θξάζεηο: “Δίλαη 

παιηνθφξηηζα θαη έρνπλ εξσκέλνπο” θαη άιινηε φηη “ην Γπκλάζην είλαη 

πνξλνζηάζηνλ” ην απνηέιεζκα πελζήκεξε απνβνιή γηαηί εμεζηφκηζε θξάζεηο πνπ δε 

ζπλάδνπλ κε ηελ ηδηφηεηα ηεο καζήηξηαο. 

 Οη εθεβηθνί έξσηεο είλαη απαγνξεπκέλνη, ε δηαγσγή ησλ καζεηψλ 

ραξαθηεξίδεηαη αηζρξή θαη αλήζηθε φηαλ δηαηεξνχλ ζρέζεηο θαη ηηκσξνχληαη κε 

απνβνιέο γηα λα ζσζεί ε αμηνπξέπεηα θαη ην γφεηξν ηνπ ζρνιείνπ. Άιινη θαηξνί, 

άιια ήζε ζε κηα ζπληεξεηηθή επαξρηαθή θνηλσλία. 

 20 Απγνχζηνπ 1941, νη Γεξκαλνί κπήθαλ ζηε Γαζηνχλε θαη ην θηίξην ηνπ 

Γπκλαζίνπ, πνπ ζηεγαδφηαλ θνληά ζηελ πιαηεία Ζξψσλ, θαηαιήθζεθε. Ζ πείλα θαη ε 

θπκαηίσζε αθαλίδνπλ ηνλ πιεζπζκφ. Οη καζεηέο εκβνιηάδνληαη γηα ηε θπκαηίσζε 

ζην ζρνιείν. Όιν θαη πεξηζζφηεξα παηδηά λνζειεχνληαη ζην Ννζνθνκείν Σξίπνιεο 

ελψ πνιιά πξνζβάιινληαη ζνβαξά απφ ηελ εινλνζία. 

 



 30 

 
 

 Γηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ Γαζηνχλεο ζηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο είλαη ν θ. 

Μαζηξνγηαλλφπνπινο, θηιφινγνο απφ ηελ Ακαιηάδα. Αμίδεη λα γίλεη κλεία ζην 

θηιφινγν Κψζηα Ρεγφπνπινπ, ηδηαίηεξα αγαπεηφ ζηνπο καζεηέο γηαηί ήμεξε λα 

πξνθαιεί ην ελδηαθέξνλ ηνπο θαη λα ηνπο κεηαδίδεη ηηο γλψζεηο ηνπ. ηελ θαηνρή 

έθαλε ηδηαίηεξα καζήκαηα γηαηί είρε επηζηηηζηηθφ πξφβιεκα θαη έπαηξλε ηξφθηκα σο 

ακνηβή. 

Δληάρζεθε ζην ΔΑΜ θαη κεηά ηελ Απειεπζέξσζε δηνξίζηεθε ζηελ Αηηηθή θαη ζηε 

ζπλέρεηα σο γπκλαζηάξρεο ηνπνζεηήζεθε ζ‟ έλα ρσξηφ ηεο κεζνξίνπ, ην νπνίν έγηλε 

ζηφρνο έλνπισλ νκάδσλ ηνπ ΔΛΑ ζηε δηάξθεηα ηνπ εκθπιίνπ. Οη έλνπινη αξηζηεξνί 
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δελ επηρείξεζαλ λα θαηαιάβνπλ ην ρσξηφ, γηαηί ν Κψζηαο Ρεγφπνπινο έβαιε ηνπο 

καζεηέο ηεο 7
εο

 θαη 8
εο

 ηάμεο ηνπ Γπκλαζίνπ λα ππξνβνινχλ απφ ηηο παξπθέο ησλ 

ιφθσλ. Έηζη νη “αληάξηεο” ππνρψξεζαλ θαη ν Κψζηαο Ρεγφπνπινο ηηκήζεθε γηα ηελ 

ελέξγεηά ηνπ. 

 

 
 

 Αλάκεζα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ ζρνιείνπ ήηαλ ν θπζηθφο Γεξάζηκνο 

Μαθξπδήκαο απφ ην Βαξζνινκηφ, ν νπνίνο αλ θαη απζηεξφο θαηάθεξλε λα έρεη 

κεηαδνηηθφηεηα. Ο θηιφινγνο Γ. Οηθνλφκνπ, φκσο δελ κπνξνχζε λα εκπλεχζεη ην 

ζεβαζκφ ζηνπο καζεηέο θαη πξνθαινχζε ην γέιην  κε ηελ αηεκέιεηε εκθάληζή ηνπ, 
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ηεο γθξηκάηζεο θαη ηε ζπκπεξηθνξά ηνπ. Ωζηφζν ήηαλ ζεξκφο παηξηψηεο θαη θαιφο 

γλψζηεο ηεο Ηζηνξίαο. 

 Ο θηιφινγνο Γηνλχζηνο Κνπινχξεο, αθνινπζνχληαο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο, 

πήγαηλε ζηα ζπίηηα ησλ παηδηψλ (θπξίσο απηψλ πνπ έκελαλ ζηελ Γαζηνχλε γηα λα 

θνηηήζνπλ ζην Γπκλάζην) θαη πξαγκαηνπνηνχζε έθνδν γηα λα δεη ηη έθαλαλ! Άιινη 

θαηξνί, άιια ήζε! Όκσο ν Γ. Κνπινχξεο κπνξεί λα ήηαλ απζηεξφο αιιά ήηαλ θαη 

πνιχ επαίζζεηνο. Όπσο αλέθεξε ν θ. Βαζηιαθφπνπινο Αλδξέαο, ελψ ήηαλ αζζελήο 

ήξζε λα ηνλ επηζθεθζεί ν ζπκκαζεηήο ηνπ ζηελνρσξεκέλνο, ιέγνληάο ηνπ: “δελ 

μαλαπάσ ζρνιείν ν Κνπινχξεο κε βάξεζε θαη κε πέηαμε απφ ηελ ζθάια. Απηφ 

ζπλέβε φηαλ κε ξψηεζε ην φλνκα ηνπ παηέξα κνπ θαη εγψ ηνπ είπα κήπσο ζέιεη θαη 

ηε κεηέξα κνπ”. Ο Γ. Κνπιφπξεο παξαδέρηεθε αξγφηεξα ζηελαρσξεκέλνο ην 

ζθάικα ηνπ, ην κεηάλησζε θαη απφ ηφηε έδεηρλε κεγάιν ελδηαθέξνλ θαη αγάπε γηα ην 

Νίθν Γηαλλαθφπνπιν. 

 

 
 

 

 Ζ ζρνιηθή δσή φκσο έρεη θαη επηξάπεια πεξηζηαηηθά πνπ κέλνπλ ραξαγκέλα 

ζηελ κλήκε ησλ καζεηψλ. Έηζη ν θηιφινγνο Γπκλαζηάξρεο θ. Μαζηξνγηαλλφπνπινο 

ζηελ πεξίνδν ηεο θαηνρήο ιέεη ζηνπο θαζεγεηέο: “λα ζαο ζπζηήζσ ηνλ γηφ κνπ, 

θφληξα βιάθα”, πξφθεηηαη γηα ηνλ πηφ Μαζηξνγηαλλφπνπιν, πξσηαγσληζηή ζπρλψλ 

επεηζνδίσλ, αθνχ ήηαλ ακειήο θαη βαξηφηαλ ην ζρνιείν. Όπσο δηεγήζεθε ν καζεηήο 

ηνπ Γπκλαζίνπ ηφηε, θ. Βαζηιαθφπνπινο Αλδξέαο, ζηελ 7
ε
 ηάμε, ν Γπκλαζηάξρεο 

Μαζηξνγηαλλφπνπινο, ζχκθσλα κε ηελ δπλαηφηεηα πνπ ηνπ έδηλε ζρεηηθφο λφκνο, 

δήηεζε ηα ζέκαηα φισλ ησλ ηάμεσλ λα είλαη δηθήο ηνπ επηινγήο, ψζηε λα βνεζήζεη ην 

γηφ ηνπ λα πεξάζεη. Ο πηφο, φκσο Αλδξέαο Μαζηξνγηαλλφπνπινο δηαδίδεη ηα ζέκαηα 

ζηελ Διέλε ηξεπέιηα θαη απηή κε ηε ζεηξά ηεο ελεκεξψλεη ηνλ Αλδξέα 

Βαζηιαθφπνπιν. Μπαίλνπλ νη καζεηέο ζην Γπκλάζην (ζην θηίξην Μπεβεξίλνπ ηφηε) 

γηα λα αξρίζνπλ νη εμεηάζεηο. Δπηηεξεηήο, ηδηαίηεξα απζηεξφο ν Γεξάζηκνο 

Μαθξπδήκαο. Γίλνληαη ηα ζέκαηα θαη αξρίδεη λα γειά ν καζεηήο Αιεμφπνπινο απφ 

ην Κάζηξν, γηαηί ην 1
ν
 ζέκα ήηαλ εχθνιν. Ο Μαθξπδήκαο ραζηνπθίδεη ηνλ 

Αιεμφπνπιν θαη ιέεη φηη αθπξψλεηαη ην 1
ν
 ζέκα. Ο Μαζηξνγηαλλφπνπινο 

αλαγθάδεηαη λα αιιάμεη ην ζέκα θαη ε Γσγψ Κνθθψλε πεηά ραξηάθη κε ηελ απάληεζε 

θάπνηνπ ζέκαηνο ζηνλ Αλδξέα Βαζηιαθφπνπιν. Ζ εθεπξεηηθφηεηα ησλ καζεηψλ, 

φηαλ ζέινπλ λα βνεζήζνπλ είλαη απ‟ φηη θαίλεηαη δηαρξνληθή. 

 Άιιν πεξηζηαηηθφ απφ πεξίνδν εμεηάζεσλ: Μάζεκα εμέηαζεο, Λνγηθή 

(Φηινζνθία). Γίδαζθε ην κάζεκα ν Γπκλαζηάξρεο Μαζηξνγηαλλφπνπινο. Μπαίλεη 

ζηελ αίζνπζα, θνηηάεη λα δεη, πνπ θάζεηαη ν γηνο ηνπ θαη ηνλ βιέπεη λα θάζεηαη ζην 

ηειεπηαίν ζξαλίν πιάη ζ‟ έλαλ θαθφ καζεηή. Σφηε αλαθσλεί: “Πνπ είζαη ξε, πνπ 

πήγεο θαη ζηξηκψρηεθεο κσξέ, ηη λα θάλεη ν θξχνο ηνλ παγσκέλν;” 
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 Ζ ππνρψξεζε ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ άξρηζε ην 1934 θαη 

νινθιεξψζεθε ην επηέκβξην ηνπ 1944. Μεηά ηελ απειεπζέξσζε ηε δηαθπβέξλεζε 

ηνπ ηφπνπ είραλ αλαιάβεη νη αξηζηεξνί κε ηνλ ΔΛΑ. Οη έξηδεο θαη ηα κίζε κεηαμχ 

ησλ θαηνίθσλ είραλ πνιιέο θνξέο ηξαγηθή θαηάιεμε.  
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 ηα δχζθνια ρξφληα ηνπ Δκθπιίνπ ην Γπκλάζην Γαζηνχλεο ζηεγαδφηαλ ζην 

θηίξην ηνπ Μνχγηνπ θαη ζην θηίξην Μπεβεξίλνπ. Καζεγεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ είλαη ν 

Γηνλχζηνο Κνπινχξεο (θηιφινγνο), ν Γ. Οηθνλφκνπ θαη ν λένο καζεκαηηθφο Κψζηαο 

Καζηξαληάο, κε θαηαγσγή απφ ηελ Σξίπνιε. Ο Κψζηαο Καζηξαληάο, απφθνηηνο ηνπ 

Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ην 1938, ζηα ρξφληα ηεο θαηνρήο είρε θξνληηζηήξην ζηελ 

Σξίπνιε θαη ην 1942 δηνξίζηεθε απφ ην ππνπξγείν Δξγαζίαο, έθηαθηνο εηζεγεηήο ηνπ 

Σακείνπ Αζθαιίζεσο Δκπφξσλ θαη ελψ ν εκθχιηνο πφιεκνο ζπγθινλίδεη ηε ρψξα, 
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δηνξίδεηαη ζην Γπκλάζην Γαζηνχλεο. Νπκθεχεηαη ηελ θ. Σαζία Πεηξνπνχινπ θαη 

πιένλ, εγθαζίζηαηαη κφληκα ζηε Γαζηνχλε. 
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 ην Γπκλάζην Γαζηνχλεο ε πνηλή ηεο απνβνιήο είλαη ζπρλή ζηνπο καζεηέο 

θαη επηβάιιεηαη είηε γηα απεηζαξρία θαηά ηελ παξέιαζε ηεο εζληθήο ενξηήο είηε γηαηί 

θάπνηνο καζεηήο πεξηθέξεηαη πέξα ηεο 7
εο

 εζπεξηλήο είηε γηαηί θάπνηνη καζεηέο 

ζεάζεθαλ ζε ζεαηξηθή παξάζηαζε ή ζε νπδνπσιείν ή ζε θαθελείν γηα λα παίμνπλ 

κπηιηάξδν. Ωζηφζν νη καζεηέο αληηδξνχλ ζ‟ φηη ζεσξνχλ φηη δελ είλαη δίθαην θαη 
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ζσζηφ: 1946, καζεκαηηθφο, δηνξηζκέλνο ζην Γπκλάζην Γαζηνχλεο είλαη ν θ. 

Γθξηηδέιεο ρσξίο κεηαδνηηθά θαη δηάζεζε ζπλεξγαζίαο κε ηνπο καζεηέο. Άιινο 

καζεκαηηθφο ζην Γπκλάζην είλαη ν θ. Οηθνλνκφπνπινο, ν νπνίνο ακεηβφηαλ κε 

ρξήκαηα πνπ πξνέξρνληαλ απφ ηα εθπαηδεπηηθά ηέιε πνπ πιήξσλαλ νη γνλείο ησλ 

καζεηψλ. Ο Οηθνλνκφπνπινο παξέδηδε θαη ν Γθξηηδέιεο βαζκνινγνχζε ηα γξαπηά 

δνθίκηα. Σν απνηέιεζκα ήηαλ νη καζεηέο λα κελ έρνπλ θαιή απφδνζε ζηηο γξαπηέο 

εμεηάζεηο. Έηζη δήηεζαλ λα ηνπο παξαδίδεη θαη λα ηνπο εμεηάδεη ν ίδηνο θαζεγεηήο. 

Οη πξνηάζεηο ηνπο δελ εηζαθνχζηεθαλ θαη πξνρψξεζαλ ζε απνρή. Όζν γηα ηνλ θ. 

Γθξηηδέιε πνπ ζπλήζηδε λα εμεηάδεη ηνπο καζεηέο απφ ηελ αξρή ηνπ θαηαιφγνπ θαη 

λα είλαη απζηεξφο, ν λεαληθφο απζνξκεηηζκφο ησλ καζεηψλ ηνπ επεθχιαμε έλα θαιφ 

κάζεκα. Ζ 7
ε
 ηάμε ηνπ Γπκλαζίνπ είρε καδί ηνπ ηειεπηαία ψξα καζεκαηηθά θη 

θάπνηνο καζεηήο πέηαμε ηελ ηζάληα ζηνλ θ. Γθξηηδέιε, ε νπνία ηνλ ρηχπεζε ζην 

ζψξαθα. Έθπγε απφ ηελ ηάμε θαη απφ ηελ άιιε κέξα ζε μαλάξζε ζρνιείν. Οη καζεηέο 

δελ πξφδσζαλ ην δξάζηε αιιά νη κηζνί καζεηέο ηεο ηάμεσο δελ θαηάθεξαλ λα 

πεξάζνπλ ην κάζεκα ιφγσ δπζθνιίαο ησλ ζεκάησλ.  

 

 
 

 Πξσηαγσληζηήο πνιιψλ επεηζνδίσλ ήηαλ ν καζεηήο ηεο Ζ΄(8
εο

) Σάμεο ηνπ 

Γπκλαζίνπ πχξνο Μαλσιάηνο. Σν απνηέιεζκα βέβαηα πνιιέο απνβνιέο. 

Υαξαθηεξηζηηθφ είλαη ην πεξηζηαηηθφ ηεο 25
εο

 Μαξηίνπ 1947. Οη καζεηέο πήγαλ 

πξψηα γηα εθθιεζηαζκφ ζηνλ Άγην Νηθφιαν θαη έπεηηα πέξαζαλ απφ ηελ πιαηεία 

Ζξψσλ, φπνπ θαηέζεζαλ ζηεθάληα, ρσξίο λα εθθσλεζεί ν παλεγπξηθφο ηεο εκέξαο 

φπσο ζπλεζηδφηαλ. Ζ θαηάζεζε ζηεθαληψλ ζην κλεκείν εξψσλ είρε ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα, θαζψο νη κλήκεο απφ ηνπο ζθνησκέλνπο ζηνλ πφιεκν ήηαλ λσπέο. Ο 

πχξνο Μαλσιάηνο αλέβεθε ζην κπαιθφλη, ζην θηίξην ηνπ Κνπκπαξνχιε θαη είπε 

δπλαηά: “Απνξψ θαη εμίζηακαη θαη δηο επαλαιακβάλσ φηη γηα πξψηε θνξά βιέπσ λα 

θαηαζέηνπλ ζηέθαλν νη θαζεγεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ Γαζηνχλεο ρσξίο λα εθθσλνχλ 

ιφγν”. Ακέζσο ηνλ θάιεζαλ ζε απνινγία ζην ηκήκα θαη απνβιήζεθε απφ ην ζρνιείν 

γηα νρηψ κέξεο κε ην αηηηνινγηθφ φηη κεηαρεηξίζηεθε απξεπείο θξάζεηο θαηά ηνπ 

ζπιιφγνπ ησλ θαζεγεηψλ. Σν πεξηζηαηηθφ θαλεξψλεη φηη ε ειεχζεξε έθθξαζε θαη ν 

απζνξκεηηζκφο ελφο λένπ, ζηα ρξφληα εθείλα, δελ επηηξέπνληαλ. 
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 Απφ 1
ε
 Ηνπλίνπ 1947, Γπκλαζηάξρεο είλαη ν καζεκαηηθφο Γεξνληφπνπινο 

Θεφδσξνο, έλαο ππέξνρνο άλζξσπνο ζχκθσλα κε ηνλ θ. Βαζηιαθφπνπιν, ν νπνίνο 

ζπκβνχιεπε ηνπο καζεηέο λα θάλνπλ ππνκνλή, ηνπο ελζάξξπλε κε ηελ πίζηε ηνπ φηη 

ζα έξζνπλ θαιχηεξεο κέξεο θαη πξνζπαζνχζε λα ηνπο πξνζηαηεχεη απφ ηνπο 

θηλδχλνπο ηνπ εκθπιίνπ. 

 Ζ θνηλσληθνπνιηηηθή θαηάζηαζε επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ. Γηα 

λα δηθπιαρζνχλ νη καζεηέο απφ νπνηνδήπνηε εκπινθή ζηνλ εκθχιην, κεηαθέξνληαη 

απφ αίζνπζα ζε αίζνπζα. Κάλνπλ κάζεκα πφηε ζην θηίξην ηνπ Μνχγηνπ θαη ζην 

θηίξην Μπεβεξίλνπ, πφηε ζηελ αίζνπζα ηεο εθθιεζίαο ζηνλ Πιάηαλν, πφηε ζην θηίξην 

ηνπ 1
νπ

 Γεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Οη εηθφλεο πνπ αληηθξίδνπλ νη καζεηέο είλαη θξεκάιεο, 

ζθαγέο, εκπξεζκνί ζπηηηψλ, νξθαλά θαη εγθαηαιεηκκέλα παηδηά, δπζηπρία. Μέζα ζηε 

δίλε ηνπ εκθπιίνπ νη καζεηέο ζθέθηνληαη πσο ζα εμαθαλίζνπλ απνπζίεο απφ ην 

απνπζηνιφγην θαη ηα αγφξηα ελδηαθέξνληαη λα παίμνπλ πνδφζθαηξν ζηελ νκάδα ηνπ 

“Αίαληα” Γαζηνχλεο παξά ηελ απαγφξεπζε. Ζ πιεηνςεθία ησλ καζεηψλ επηζπκεί λα 

πξννδεχζεη ζην ζρνιείν θαη θάλεη φλεηξα γηα ην κέιινλ. 

 

 
 

 Απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1949 ηνλ θ. Γεξνληφπνπιν δηαδέρηεθε σο αλαπιεξσηήο 

γπκλαζηάξρεο ν θ. Κψζηαο Μπηιάιεο, ζενιφγνο – γιπθχηαηνο θαη ζπκπαζεηηθφο 

ζηνπο καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ – έσο ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1950. ηηο 9 Ηαλνπαξίνπ 1950 

αλαιακβάλεη δηεπζπληήο ηνπ Γπκλαζίνπ, ν Μηράιεο Ρεληδέπεο κε θαηαγσγή απφ ηε 

Μεζζελία. 

 Οη καζεηέο ηνπ Γπκλαζίνπ Γαζηνχλεο ζηελ πεξίνδν ηνπ εκθπιίνπ θαη ηεο 

θαηνρήο δελ έρνπλ παηρλίδηα αιιά παίδνπλ ζε αιάλεο κε κάιιηλα ηφπηα, 

απηνζρεδηάδνπλ. Παξαθνινπζνχλ απφ ην ξαδηφθσλν ηα ηεθκαηλφκελα ζηελ Διιάδα 

θαη ζηνλ θφζκν, πξνζδνθνχλ θαιχηεξεο κέξεο γηα ηελ παηξίδα ηνπο, αγσληνχλ γηα ην 

ηη ζα επαθνινπζήζεη, πεηζκψλνπλ φηαλ νη θαηαθηεηέο δνινθνλνχλ σο αληίπνηλα ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο ζηε Λάθθα ηνπ Υξέπα. Οη κλήκεο ηνπο είλαη ηξαπκαηηθέο αιιά 

ζπλερίδνπλ λα νλεηξεχνληαη έλαλ θαιχηεξν θφζκν. 
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Δπίινγνο 

 

 Απηή ε αλαδξνκή ζηελ ηαξαγκέλε δεθαεηία 1940-1950 καο δηδάζθεη λα κε 

βνιεπφκαζηε πνηέ, λα κελ δνχκε βπζηζκέλνη ζηηο αλέζεηο ηεο ζπλήζεηαο αιιά λα 

είκαζηε ζε δηαξθή εγξήγνξζε. Ο ζηφρνο ήηαλ λα πεξάζνπκε απφ κηα επνρή ζε κηα 

άιιε, απφ έλαλ άλζξσπν ζε έλαλ άιινλ. Ζ δχλακε ηνπ αλζξψπνπ είλαη λα πξνζπαζεί 

ζπλερψο λα δηαηεξήζεη δσληαλή κηα ειπίδα θαη λα απνθαηαζηήζεη ηελ πηζαλφηεηα 

ελφο δξφκνπ πνπ νδεγεί ζε έλαλ θφζκν δηαθνξεηηθφ. ε κηα επνρή πνπ ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξα εξσηήκαηα παξά απαληήζεηο, κηα αλαδξνκή ζην παξειζφλ ζα καο 

βνεζήζεη λα αλαζεσξήζνπκε ηηο απφςεηο καο θαη λα επηλνήζνπκε θαηλνχξγηα 

πξάγκαηα. 

Σν κήλπκα πνπ ζηέιλεη ε δεθαεηία 1940 – 1950 είλαη ε ππεξάζπηζε ηεο δηθαηνζχλεο 

ζηνλ θφζκν, ν αγψλαο γηα ειεπζεξία θαη εζληθή θπξηαξρία, ε ζπζία γηα κηα θαιχηεξε 

δσή.  

 

 
 

 

 
 


