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Η Γερμανική Εισβολή στην Ελλάδα



27 Απριλίου 1941: 
Ύψωση γερμανικής σημαίας στην Αθήνα







12 Οκτωβρίου 1944: Απελευθέρωση
Οι Γερμανοί αποχωρούν από την Αθήνα 





Ο Οδυσσέας Ελύτης μιλά 

για τη συμμετοχή του στον ελληνοϊταλικό πόλεμο 

και την σύλληψη του ποιητικού έργου Άξιον Εστί



«Η πορεία προς το μέτωπο»

Άξιον Εστί

Πάθη, Ανάγνωσμα Πρώτο

Θέμα του 1ου Αναγνώσματος είναι η πορεία προς το Μέτωπο. Το στρατιωτικό

σώμα που υπηρετούσε ο Ελύτης ως έφεδρος, διετάχθη στις 7 Ιανουαρίου

1941 μετά από δωδεκαήμερη αναμονή στα μετόπισθεν, να καταλάβει τη

γραμμή Χειμάρρας -Τεπελενίου, σε αντικατάσταση του συντάγματος Ηπείρου,

που είχε υποστεί αιματηρές απώλειες.

Η πορεία γινόταν κατά τη νύχτα. Μόνη παρηγοριά των στρατιωτών, η μνήμη

των προγόνων. Πλησιάζοντας στην πρώτη γραμμή συναντούσαν τα πρώτα

ανατριχιαστικά δείγματα του πολέμου: τους τραυματίες.





Άξιον Εστί

Πάθη, Τέταρτο Άσμα

Στο 4ο Άσμα ψάλλεται μία μεταφορική Άνοιξη, 

που αργεί να έλθει και για να επιτευχθεί, χρειάζεται θυσία. 

«Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή

για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ..»





Άξιον Εστί

Πάθη, Τέταρτο Ανάγνωσμα

«Η μεγάλη Έξοδος»

Θέμα του 4ου Αναγνώσματος αποτελεί η μεγάλη πανεθνική εκδήλωση

διαμαρτυρίας που έγινε στην Αθήνα με την ευκαιρία του

απαγορευμένου εορτασμού της 25ης Μαρτίου 1942, στην οποία

υπήρξαν πολλά θύματα. Πρωτοπορία της εκδήλωσης ήταν οι νέοι,

μαθητές και φοιτητές.





Άξιον Εστί

Πάθη, Έκτο Άσμα

Το 6ο Άσμα έχει ως θέμα την έκκληση του ποιητή στο πνεύμα της

Δικαιοσύνης να λυπηθεί την τραγική μοίρα της Χώρας του. Δίνει «δείγμα»

του τοπίου της, την ιστοριογραφική της θέση, τον πνευματικό της χώρο, το

υψιπετές, την ανισορροπία και την μοναδική μοναξιά της. Κάνει έκκληση ο

ποιητής να μείνουν ενωμένοι οι Έλληνες.

«Της Δικαιοσύνης Ήλιε νοητέ και μυρσίνη εσύ δοξαστική,

Μη παρακαλώ σας μη λησμονάτε τη χώρα μου»





Οι δικές μας αφηγήσεις

Απόσπασμα από το προσωπικό ημερολόγιο του έφεδρου ανθυπολοχαγού 

Απόστολου Παπανικολάου, διδασκάλου στο επάγγελμα 21 ετών τότε.

Τα αντίσκηνα τα σκεπάζει το χιόνι και από κάτω από το 

κορμί μας περνάει νερό. Θέλει ο Θεός και ζούμε, αλλιώς 

δεν είναι δυνατόν να εξηγηθεί ότι υπό αυτές τις συνθήκες 

παραμένουμε μέχρι τις 12 του μηνός (Δεκεμβρίου) στο 

ίδιο μέρος.



Άξιον Εστί

Δοξαστικόν

Το 3ο μέρος του Άξιον Εστί, το Δοξαστικόν, υμνεί τα απλά στοιχεία της ζωής,

τα καθημερινά, τα αδιόρατα, που πάντα υπάρχουν δίπλα μας. Υμνεί αυτόν

τον κόσμο τον μικρό, τον μέγα!

Άξιον Εστί το φως και η πρώτη

Χαραγμένη στην πέτρα ευχή του ανθρώπου!







Θερμές ευχαριστίες και συγχαρητήρια σε όλα 

τα παιδιά που αναβίωσαν το έπος του 40 με τις 

δικές τους προσωπικές μαρτυρίες, καθώς και 

σε όλες τις ομάδες από κάθε τμήμα που 

ανέλαβαν την αφήγηση των συνοδευτικών 

κειμένων κάθε διαφάνειας . 

Οι συντονιστές καθηγητές : 

Λαλιώτου Έφη

Παπανικολάου Απόστολος

Τριαντοπούλου Δώρα


