


Απρίλιος 1941 Οι Γερμανοί κατακτητές 
υψώνουν τη ναζιστική σημαία στην Ακρόπολη



Πείνα, δυστυχία και εξαθλίωση επικρατούν 
στη χώρα 



Παιδιά υπέφεραν από 
υποσιτισμό



Οργανώνονται συσσίτια 



Συσσίτια 



Συσσίτια 



Σαλταδόροι με κίνδυνο της ζωής τους κλέβουν 
τρόφιμα από ιταλικά και γερμανικά καμιόνια 







Ο Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας
κατεβάζουν τη ναζιστική σημαία.



ΑΝΤΙΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Ε.Δ.Ε.Σ. (Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός 
Σύνδεσμος) που έδρασε κυρίως στη Ήπειρο

Ε.Α.Μ. (Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο) που 
έδρασε σε όλη σχεδόν τη χώρα

 Ε.Κ.Κ.Α. (Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση) 

Το 1942 το Ε.Α.Μ. ιδρύει τον Ε.Λ.Α.Σ. (Εθνικός  
Λαïκός Απελευθερωτικός Στρατός)



Ανατίναξη της Γέφυρας του 
Γοργοποτάμου 25-26 Νοεμβρίου 1942-

αντιστασιακοί προετοιμάζουν το 
σαμποτάζ.



Η ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου 
χαρακτικό του 

Α. Τάσσου





Η 
κατεστραμμένη 

γέφυρα του 
Γοργοποτάμου



Σώθηκε φωτογραφία - ντοκουμέντο, που παρουσιάζει την 
εκτέλεση των πρώτων εφτά πατριωτών στο Γοργοπόταμο. Τη 

φωτογραφία την τράβηξε Ιταλός αξιωματικός.
Ό αξιωματικός αυτός έδωσε το φιλμ, που περιείχε και τη 

φωτογραφία της εκτελέσεως, για εμφάνιση στο φωτογράφο 
Κουτσοδόντη της Λαμίας. Ο φωτογράφος αντελήφθη την 

αξία της και κράτησε ένα αντίτυπο. 



Κηδεία του Κωστή Παλαμά. Φαίνεται ο 
Γιώργος Σεφέρης



Η κηδεία του Κωστή Παλαμά



Ηχήστε οι σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα...
Βογκήστε τύμπανα πολέμου... Οι φοβερές
σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα !

Σ' αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα! Ένα 
βουνό
με δάφνες αν υψώσουμε ως το Πήλιο κι ως 
την Όσσα,
κι αν το πυργώσουμε ως τον έβδομο ουρανό,
ποιόν κλεί, τι κι αν το πεί η δικιά μου 
γλώσσα;

Και τελειώνει 

Ηχήστε οι σάλπιγγες... Καμπάνες βροντερές,
δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα...
Βόγκα Παιάνα ! Οι σημαίες οι φοβερές
της Λευτεριάς ξεδιπλωθείτε στον αέρα !

Ο Σικελιανός απαγγέλει το περίφημο ποίημα Ηχήστε οι σάλπιγγες..



Μεγάλη συμμετοχή της νεολαίας 
Ιδρύεται από το Ε.Α.Μ. η Ε.Π.Ο.Ν. 
(Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων)
Πολλές γυναίκες πήραν μέρος στην 
Αντίσταση 



Οι αντιστασιακές δράσεις συνεχίζονται από 
την Αντίσταση και πλήττουν σοβαρά τους 

Γερμανούς.



Τυπογραφείο της Αντίστασης 
στην Ευρυτανία



Παράνομο τυπογραφείο, χαρακτικό του Α. 
Τάσσου



Η πρώτη μαζική εκτέλεση 
στην Κρήτη στο χωριό 

Κοντομαρί της Κρήτης , 1941 



Δίστομο



Καλάβρυτα



Μεσόβουνο Κοζάνης το πρώτο χωριό της 
Ηπειρωτικής Ελλάδας που πήρε τα όπλα 

κατά των κατοχικών αρχών, 1941  



Χορτιάτης-Ολοκαύτωμα 



Οι Γερμανοί εγκαταλείπουν την 
Αθήνα, Οκτώβρης 1944



ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ



Στην Ακρόπολη υψώνεται η ελληνική 
σημαία 



Ο Έλληνας τσολιάς σε 
ξένο περιοδικό


