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ΑΘΗΝΑ - 1624 ΜΕΡΕΣ ΚΑΤΟΧΗΣ - Η ΠΕΙΝΑ  

Στα 3,5 χρόνια της σκλαβιάς (1941-1944), εκατοντάδες γυναίκες συλλαμβάνονται, φυλακίζονται, βασανίζονται με 

τον πιο φριχτό τρόπο και εκτελούνται. Τα θύματα του αγώνα από τους Γερμανούς κατακτητές και τους Έλληνες 

συνεργάτες τους είναι αμέτρητα. 

Στο μεγάλο συλλαλητήριο της Αθήνας τον Ιούλιο του 1943 θα πέσουν νεκρές η 17χρονη Παναγιώτα 

Σταθοπούλου και η 19χρονη Κούλα Λίλλη. Η Αλίκη Χεκίμογλου θα υποβληθεί σε φριχτά βασανιστήρια και αργότερα 

θα καεί από τους Γερμανούς το χειμώνα του 1943. Η Ιουλία Μπίμπα μετά τη συμμετοχή της στην ανατίναξη της 

Ελληνικής ναζιστικής οργάνωσης ΕΣΠΟ, συλλαμβάνεται και βασανίζεται σαδιστικά. Καταδικάζεται τρεις φορές σε 

θάνατο «διά πελέκεως». Στην Ελλάδα δεν υπήρχε λαιμητόμος. Για να αποκεφαλιστεί μεταφέρεται το 1943 

σιδηροδρομικώς από την Αθήνα στη Βιέννη και εκτελείται στη γκιλοτίνα του Δικαστηρίου της 8ης Περιφερείας 

της Βιέννης.  

Η Μαράτου-Χρήστου Καλλιόπη φυλακίστηκε στο στρατόπεδο Παύλου Μελά και εκτελέστηκε στο Γαλλικό 

ποταμό στις 4 Αυγούστου 1944. Από τον ομαδικό της τάφο ζήτησε από τον εκτελεστή της Κράμερ να την 

ξαναπυροβολήσει γιατί ήταν ακόμη ζωντανή. Η Λέλα Καραγιάννη, αγωνίστρια της Εθνικής Αντίστασης, αρχηγός της 

αντιναζιστικής οργάνωσης «Μπουμπουλίνα», έπεσε στα χέρια της Γκεστάπο τον Ιούλιο του '44. Μετά από φρικτά 

βασανιστήρια στα μπουντρούμια των Ες-Ες στο κολαστήριο της οδού Μέρλιν, (κρατητήρια της 

«Κομαντατούρ»,αρχηγείο της Γκεστάπο στην Αθήνα) εκτελείται στο Άλσος Δαφνίου. Τρεις μέρες πριν είχε ήδη 

εκτελεσθεί στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής η Ηρώ Κωνσταντοπούλου, μαθήτρια του Αρσακείου αφού πρώτα είχε 

βασανιστεί με κτηνώδη βασανιστήρια στην οδό Μέρλιν. Οι χιτλερικοί έστησαν στον τοίχο την έφηβη και τη «γάζωσαν» 

με 17 σφαίρες- όσα ήταν και τα χρόνια της -για «παραδειγματισμό», όπως είπαν. Όταν ρώτησαν έναν Γερμανό 

στρατηγό «γιατί τη σκοτώσατε; Ήταν μόλις 17 χρονών…», εκείνος απάντησε: «Γιατί τέτοιοι άνθρωποι είναι 

επικίνδυνοι για εμάς».  

Η Ηλέκτρα Αποστόλου ενταγμένη από νωρίς στην αριστερά, συλλαμβάνεται στις 25 Ιούλη του 1944 και 

υποβάλλεται σε φριχτά βασανιστήρια από την Ειδική Ασφάλεια. Οι Έλληνες βασανιστές της θα πετάξουν το 

μισοκαμένο και παραμορφωμένο πτώμα της στους δρόμους της Αθήνας. Η επίσημη ιατροδικαστική έκθεση του 

κατακρεουργημένου σώματος είναι ένα απίστευτο ανατριχιαστικό ντοκουμέντο που δημοσιεύτηκε ύστερα απ’ την 

απελευθέρωση. Στο μπλόκο της Κοκκινιάς θα εκτελεστεί η 18χρονη αντάρτισσα Διαμάντω Κουμπάκη και η Αθηνά 

Μαύρου. Στη Μακεδονία που βρισκόταν υπό διπλή κατοχή, Γερμανών και Βουλγάρων φασιστών, η γυναίκα δε μένει 

πίσω. Πάνω από 50 γυναίκες μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης στήθηκαν στο εκτελεστικό απόσπασμα από τους 

Γερμανούς ή κατακρεουργήθηκαν από τους ταγματασφαλίτες συνεργάτες τους. Η Κούλα Σουλιώτη βασανίζεται και 

εκτελείται από την αιμοδιψή συμμορία του Δάγκουλα στη Θεσσαλονίκη.  

Η Μαρία Δημάδη παραμέρισε την απέχθεια της για τους Ναζί και εισχώρησε στο άντρο τους, την Κομαντατούρα 

του Αγρινίου στην οποία εργάστηκε τάχα ως διερμηνέας. Στην πραγματικότητα από τη θέση αυτή κατάφερε να γλιτώσει 

πολλούς πατριώτες από το εκτελεστικό απόσπασμα, ενώ συνέλεγε ακούραστα πληροφορίες και τις μετέφερε στο Ε.Α.Μ. 

Στις 31 Αυγούστου 1944 βρέθηκε δολοφονημένη από Έλληνες συνεργάτες των Γερμανών. 

 

Το χειμώνα του 1941 ξεσπάει στην Αθήνα φοβερός λιμός που 

έμεινε χαραγμένος όχι μόνο στη μνήμη όσων τον έζησαν αλλά και στη 

συλλογική μνήμη του έθνους μέσω των αφηγήσεων και των 

αναμνήσεών τους. Το σύνδρομο της πείνας θα εντυπωθεί βαθιά στη 

συλλογική συνείδηση των Ελλήνων. Ακόμα ζουν ανάμεσά μας 

αυτοί που πείνασαν, όταν ήταν παιδιά στην Κατοχή. 

Η πείνα έπληξε, κυρίως το χειμώνα του 41-42, τα φτωχά και 

μεσαία στρώματα του πληθυσμού στην Αθήνα και άλλες μεγάλες 

πόλεις. Μεγάλες ουρές σχηματίζονταν μπροστά στα Δημαρχεία, τα 

σχολεία, τις διοικητικές υπηρεσίες, τις τράπεζες κι άλλα ιδρύματα. 

Χιλιάδες πολίτες περίμεναν υπομονετικά, μ΄ ένα άδειο κουτί 

κονσέρβας στο χέρι, τη διανομή του συσσιτίου. Το Μάρτιο του 1942 

η πείνα κορυφώνεται. Όσο διαρκεί ο λιμός, ανατριχιαστικές εικόνες 

γίνονται μέρος της καθημερινότητας: άνθρωποι εξαϋλωμένοι από την 

ασιτία πέφτουν στους δρόμους και μεταφέρονται άψυχοι για ταφή με 

τα κάρα που παλιότερα χρησιμοποιούνταν για την καθαριότητα, 

παιδιά αγνώριστα, σκελετωμένα καταδικασμένα σε αργό θάνατο, 

άνθρωποι που ψάχνουν απεγνωσμένοι στα σκουπίδια ή σχηματίζουν 

ουρές έξω από τους καταυλισμούς των κατακτητών ζητιανεύοντας 

μερικά ψίχουλα. Ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων της πείνας δεν 

μπορεί να εξακριβωθεί. Υπολογίζεται ότι χάθηκαν τότε στα μεγάλα 

αστικά κέντρα πάνω από 300.000 ψυχές. 

Η τιμή του ψωμιού (κατά οκά):  

Απρίλιος του 1941: 10 δραχμές,  

Ιανουάριος του 1942: 230 δραχμές 

Ιούλιος του 1943: 2.600 δραχμές 

Σεπτέμβριος του 1944: 153.000.000 

δραχμές! 

 



ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΝ 1943   1944 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Το ολοκαύτωμα της επαρχίας Βιάννου στην Κρήτη από το «Χασάπη της Κρήτης» Friedrich-Wilhelm Müller 

  

1941 1941     1 
2-6-1941 

Κοντομαρί (Κρήτη) 

1η μαζική εκτέλεση 

αμάχων στην 

Ευρώπη 

3-6-1941 

Κάνδανος- 

ολοκαύτωμα 

(διαταγή του 

Γκαίρινγκ) 

    1-5-1944 

Εκτέλεση 200 

πατριωτών στο 

σκοπευτήριο 

Καισαριανής 

2 3 4 5 6 7 8 
2-9-1944 

Χορτιάτης 

Θεσσαλονίκης- 

Σφαγή 146 ή 147 

κατοίκων από τον 

Φριτς Σούμπερτ 

3-10-1943  

Λιγκιάδες 

Ιωαννίνων-

ολοκαύτωμα 

4-8-1944 

Μαράτου-

Χρήστου 

Καλλιόπη 

5-4-1944  

Κλεισούρα Καστοριάς-

Σφαγή από Ναζί & 

Βούλγαρους 

5-9-1944 

Ηρώ Κωνσταντοπούλου 

 

6-10-1943 

Ο Φριτς Σούμπερτ 

καίει ζωντανές 12 

γυναίκες στη Καλή 

Συκιά (Ρέθυμνο) 

 8-9-1944 

Λέλα Καραγιάνη 

 

9 10 11 12 13 14 15 
9-9-1944 

Κούλα Σουλιώτη 

10-6-1944  

Δίστομο - 

ολοκαύτωμα 

  13-8-1944  

Μπλόκο της 

Καλαμαριάς 

(Θεσσαλονίκη) 

13-12-1943 

Καλάβρυτα-

ολοκαύτωμα 

 

14-3-1944 

Μπλόκο στην 

Καλογρέζα 

14-16/9/1943 

Σφαγή στη Βιάννο 

(επαρχία Κρήτης) 

14-9-1944 Σφαγή 

100 κατοίκων στα 

Γιαννιτσά από τον 

Φριτς Σούμπερτ 

 

14-16/9/1943 

Σφαγή της 

επαρχίας Βιάννου 

(Κρήτη) 

16 17 18 19 20 21 22 

16-8-1943 

Ξεκλήρισμα στο 

Κομμένο Άρτας  

317 θύματα 

14-16/9/1943 

Σφαγή Βιάννου  

 

17-8-1944 
Μπλόκο της 

Κοκκινιάς 

Διαμάντω 

Κουμπάκη 

Αθηνά Μαύρου 

18-8-1944 

Τάγματα 

Ασφαλείας 

βασανίζουν και 

εκτελούν στον 

Ρέντη τον Στέλιο 

Σπανό ή Καρδάρα  

   22-7-1943 

Διαδήλωση 

Αθηνών 

Παναγιώτα 

Σταθοπούλου  

Κούλα Λίλλη 

 

23 24 25 26 27 28 29 
   26-2-1943 

Ιουλία Μπίμπα 

26-7-1944 

Ηλέκτρα Αποστόλου 

   

30 31      
 31-8-1944  

Μαρία Δημάδη 

     

 

 

 



ΜΑΖΙΚΕΣ ΕΚΕΤΕΛΕΣΕΙΣ ΑΜΑΧΩΝ ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΩΣ ΑΝΤΙΠΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΑΠΩ 

ΟΠΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, 

ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΩΝ, 

ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΙΣΘΕΝ 

ΔΟΛΟΦΟΝΗΘΕΝΤΩΝ 

ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΩΝ 

ΚΑΤΕΣΤΡΑΦΗ Η 

ΚΑΝΔΑΝΟΣ 
 

Εδώ υπήρχε η Κάνδανος. 

Κατεστράφη προς εξιλασμόν 

της δολοφονίας 25 Γερμανών 

στρατιωτικών. 
 

1943 ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 

Η μεγαλύτερη σφαγή από τους Γερμανούς 

στην Ελλάδα. Εκτελέστηκαν είτε «περίπου 

1.000» είτε «πάνω από 750» και έγινε 

δυνατό να ταυτοποιηθούν ονομαστικά, 461 

θύματα. 

 

Δια την κτηνώδη 

δολοφονίαν Γερμανών 

αλεξιπτωτιστών, αλπινιστών 

και του Μηχανικού, από 

άνδρας γυναίκας, παιδιά και 

παπάδες μαζύ και διότι 

τόλμησαν να αντισταθούν 

κατά του Μεγάλου Ράιχ, 

κατεστράφη την 3η-6-1941 η 

Κάνδανος εκ θεμελίων δια 

να μη επανοικοδομηθή 

πλέον ποτέ. 
 

1944 ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ 

Οι Γερμανοί εκτελούν 200 Έλληνες πατριώτες στο 

σκοπευτήριο της Καισαριανής ως αντίποινα για τον 

θάνατο ενός Γερμανού στρατηγού και τριών 

αξιωματικών. Οι κρατούμενοι ήταν εξόριστοι επί 

δικτατορίας Μεταξά και κρατούνταν στο στρατόπεδο 

στο Χαϊδάρι. Νωρίς το πρωί μετά το προσκλητήριο, 

εκφωνήθηκε ο κατάλογος των μελλοθάνατων που είχε 

συνταχθεί στα γραφεία των Ες Ες και της Ειδικής 

Ασφάλειας στην οδό Μέρλιν. Οι 200 μεταφέρθηκαν 

στο σκοπευτήριο με δέκα φορτηγά. Η μεταφορά στον 

τόπο της εκτέλεσης γίνονταν ανά 20 άτομα. Οι 

αυτόπτες μάρτυρες διηγήθηκαν, ότι το χώμα δεν 

προλάβαινε να ρουφήξει το αίμα. Όταν οι πρώτοι 20 

στήθηκαν στον τοίχο και εκτελέστηκαν τα πτώματά 

τους μετέφεραν στα φορτηγά, οι επόμενοι 20 που 

επρόκειτο να εκτελεσθούν στο σκοπευτήριο. Το 

εφιαλτικό δρομολόγιο επαναλαμβανόταν μέχρι να 

δολοφονηθούν όλοι. Λίγο μετά τις 10 το πρωί, οι 

Γερμανοί είχαν ολοκληρώσει το έργο τους.  
 

https://www.sansimera.gr/almanac/0306
https://www.sansimera.gr/articles/267
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%BB%CE%BF%CE%BA%CE%B1%CF%8D%CF%84%CF%89%CE%BC%CE%B1_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%92%CE%B9%CE%AC%CE%BD%CE%BD%CE%BF%CF%85
https://en.wikipedia.org/wiki/Holocaust_of_Kedros
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A7%CE%B1%CF%8A%CE%B4%CE%AC%CF%81%CE%B9
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940 
 

 

Α΄ ΜΕΡΟΣ 
 

 Η χορωδία τραγουδάει για το έπος του ΄40 
 

 Ανάγνωση πρακτικού από  
την καθηγήτρια κ. Ανυφαντή 
 

 Ορισμός Σημαιοφόρου και Παραστατών 
 

 Παράδοση της Σημαίας από  
το Διευθυντή κ. Τσιαμπάο 
 

 Ο συμβολισμός της Ελληνικής Σημαίας 
από μαθητές της Α΄ τάξης 

 

 
 

Επιμέλεια και οργάνωση γιορτής 
κ. Σάρκου Αικατερίνη 
κ. Λαγού Αναστασία 

Υπεύθυνη χορωδίας  ♫ 
κ. Σέλινα Κωνσταντίνα 

Επιμέλεια εντύπου και μουσικής 
κ. Ανδρονίκου Αδαμαντία 
 

Ευχαριστούμε θερμά την  
κ. Βαφειαδάκη Ξανθούλα  
για τη συμβολή της 

 
 

 

Βοήθησαν οι μαθητές: 
 Επιμέλεια προβολής και PowerPoint 

Βλάχος Χριστόφορος 
 Τεχνική υποστήριξη 

στον ήχο: Γενναίος Δημήτριος  
(μαθητής Β΄ Λυκείου),  
Καραγεωργίου Νικόλαος 

στο φωτισμό: Λυκίδη Αναστασία, 
Καφαλούκου Ευστρατία 

στην αυλαία: Πολυχρόνης Μιχαήλ 
 
 

 
 
 

 
 

Β΄ ΜΕΡΟΣ 
 

 Μηνύματα της Εθνικής Επετείου από την 
κ. Λαγού Αναστασία 
 

 Η έναρξη του Β΄ παγκοσμίου πολέμου 
 

 Ποιητική σύνθεση με στίχους Γ. Ρίτσου 
 

 Θεατρικό Δρώμενο  
«Η έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου» 

 
 Θεατρική Σύνθεση  

«Οι εφημερίδες μιλούν για τον πόλεμο» 
 Ο πόλεμος μέσα από την τέχνη 
 Προβολή βίντεο: στην πρώτη γραμμή, η 

βύθιση της φρεγάτας Έλλης, τα στρατόπεδα 
συγκέντρωσης, η γερμανική εισβολή στην 
Αθήνα, η απελευθέρωση της Αθήνας 

 Απόσπασμα από την ταινία «Το μπλόκο» 
 

 Χορογραφίες: Γυναίκες Ηπειρώτισσες 
Η Ελευθερία 

 
 Θεατρικά Δρώμενα 
 «Ο Αντώνης» απόσπασμα από το έργο του Ι. 

Καμπανέλλη «Μαουτχάουζεν» 
 Ηρώ Κωνσταντοπούλου: μια ηρωίδα στην 

αντίσταση, θεατρική διασκευή βασισμένη σε 
αληθινή ιστορία και σε απόσπασμα από το 
βιβλίο της Ζωρζ Σαρρή «Όταν ο ήλιος» 

 Η πείνα του 1941 
 

 Μαρτυρίες από τη σφαγή των Καλαβρύτων 
 

 Ποίημα «Ο Χάρης 1944» του Μ. 
Αναγνωστάκη 

 
 Απονομή αριστείων-βραβείων 

 
 

 ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ 
 
 
 
 

 



 

Σοφία Βέμπο 

 

Η τραγουδίστρια της λευτεριάς με την φωνή της ερμηνεύει 

τραγούδια-ύμνους και εμψυχώνει τους στρατιώτες που πολεμούν 

στο Ελληνοαλβανικό μέτωπο και δίνει κουράγιο σε όσους γυρνάνε 

τραυματισμένοι από αυτό. Όταν ο Τραϊφόρος γράφει το «Παιδιά, 

της Ελλάδος παιδιά» η εμπόλεμη χώρα αποκτά ένα νέο «εθνικό 

ύμνο»! 

Τραϊφόρος και Βέμπο μαζί δίνουν παραστάσεις και 

τραγουδούν όπου μπορούν. Στο θέατρο, σε νοσοκομεία, στο 

ραδιόφωνο. Μέχρι το 1942 δίνουν εκατοντάδες παραστάσεις. Από 

εκεί και πέρα, ωστόσο, τα πράγματα αγριεύουν και οι Γερμανοί 

κατακτητές που διαπιστώνουν την επίδραση που έχει πάνω στο λαό 

η τραγουδίστρια την κυνηγούν και δεν την αφήνουν να 

τραγουδήσει. Οι δυο τους αναγκάζονται να εγκαταλείψουν την Ελλάδα και φεύγουν 

για την Αίγυπτο απ’ όπου επιστρέφουν το 1946. Η τραγουδίστρια της νίκης, έφυγε από τη ζωή στις 11 Μαρτίου 1978, 

έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΤΟΧΗΣ 

Κουκουλοφόρος-καταδότης: αυτός που με κουκούλα 

στο κεφάλι (για να μη γίνει αντιληπτός και 

λυντσαριστεί μετά την αποχώρηση των Γερμανών) 

καταδίδει συμπατριώτες του στα στρατεύματα 

κατοχής, με το δάχτυλο στραμμένο επάνω τους.  

Ο καταδότης αυτός, διά τον φόβο της αναγνωρίσεώς του 

από την Αντίσταση, φορούσε ένα τσουβάλι με δυο τρύπες 

στα μάτια και μια για το δάκτυλό του. Σε όποιον 

μπροστά εσταματούσε το «τσουβάλι» ήταν χαμένος. 
 

ΣΚΙΤΣΑ ΚΑΤΟΧΗΣ 

Τα παιδιά που γεννήθηκαν στον 

πόλεμο 

 

Μαμά, τι πράγμα είναι η σοκολάτα; Τι 

θα πει κοτόπουλο; 
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