
Γπκλάζην Πέηξαο

Σχολική Εορτή

28ης Οκτωβρίου



«Η Καηνρή ζηε Λέζβν»



Πξσηνζέιηδν εθεκεξίδαο 
ηεο 28εο Οθησβξίνπ 1940.



«Υπάρτοσν ζηιγμές 

καηά ηις οποίες ένας 

λαός οθείλει, αν θέλει 

να μείνει μεγάλος, να 

είναι ικανός να 

πολεμήζει.

Έζηω και τωρίς ελπίδα 

νίκης. 

Μόνον διόηι πρέπει.»



Οη ζηξαηηώηεο αλαρσξνύλ γηα ην 
κέησπν



Γεινηνγξαθία ηεο επνρήο.



Εηθόλεο 
από ηνλ ειιελντηαιηθό πόιεκν



Σηξαηηώηεο ηνπ ειιελντηαιηθνύ 
πνιέκνπ θαη ηεο Αληίζηαζεο.



«Όηαλ 
ζθίγγνπλ ην 

ρέξη, 
ν ήιηνο είλαη 
βέβαηνο γηα 
ηνλ θόζκν.»



Οη Γεξκαλνί ζηελ Αζήλα 
θαη ζηνλ βξάρν ηεο Αθξόπνιεο.



Απνβίβαζε γεξκαληθώλ ηαλθ
ζηε Μπηηιήλε.



Άλζξσπνη πνπ ςάρλνπλ ζηα 
ζθνππίδηα γηα λα βξνπλ 

ιίγα απνθάγηα.



Ψάρλνληαο ζηα ζθνππίδηα 
γηα νηηδήπνηε θαγώζηκν.



Σθειεησκέλα λεθξά παηδηά, 
ζύκαηα ηνπ ηξαγηθνύ ρεηκώλα 

1941-1942.



Τξαγνύδη «λπλ θαη αεί»

Αλαθεξόκελν ζηα κπιόθα ηεο Κνθθηληάο θαη 

ζηηο εθηειέζεηο πνπ αθνινύζεζαλ 

Σηίρνη Νίθνπ Γθάηζνπ

Μνπζηθή Σηαύξνπ Ξαξράθνπ 

Τξαγνύδη Βίθπ Μνζρνιηνύ



Τν κπιόθν ηεο Κνθθηληάο



«Καη έλα πξσί ζε κηα γσληά ζηελ Κνθθηληά 
είδα ην κπόγηα λα πεξλά θαη ην θνληά…»



Οη Έιιελεο πξνδόηεο, 
κε θξπκκέλα πξόζσπα,  

δείρλνπλ ηνπο αγσληζηέο πνπ ζα εθηειεζηνύλ.



Η δέζηε είλαη αθόξεηε θαη αξθεηνί είλαη απηνί πνπ 
ιηπνζπκνύλ θαη δεηνύλ ιίγεο ζηαγόλεο λεξό. Όζεο 

γπλαίθεο πξνζπαζνύλ λα πιεζηάζνπλ ηνπο 
θξαηνύκελνπο πξνζθέξνληάο ηνπο ιίγν λεξό, 

θαθνπνηνύληαη κπξνζηά ζε όινπο.



«Πεξλάλε αλάκεζα νη 
ραθηέδεο θαη 

ππνδείρλνπλ ηνπο 
αγσληζηέο, ηα ζηειέρε 
ηεο Αληίζηαζεο. Τνπο 

παίξλνπλ, ηνπο 
πεγαίλνπλ ζηε κάληξα 

θαη ηνπο εθηεινύλ. 
Μέρξη λα ηνπο πάλε ζηνλ 
ηόπν ηεο εθηέιεζεο ηνπο 
βαζαλίδνπλ απάλζξσπα 

γηα λα πξνδώζνπλ.»



«Νπλ θαη αεί κεο ηε δσή ζε είρα αξαμνβόιη
κα κηαλ απγή ζηε καύξε γε ζε ζώξηαζε ην βόιη.»



Οκαδηθή εθηέιεζε αγσληζηξηώλ





Αθνύ ηνπο εθηέιεζαλ κε ξηπέο ηνύο 
έξημαλ βελδίλε θαη ηνπο έθαςαλ. 

Πνιινύο κηζνδσληαλνύο. Σπλνιηθά ζ' 
όιν ην κπιόθν νη ζθνησκέλνη είλαη 
πάλσ από 200 θαη ηα θακέλα ζπίηηα 
μεπεξλάλε ηα 100. Οθηώ ρηιηάδεο 
έθιεηζαλ ζην Χατδάξη θαη ρίιηνπο 

κεηέθεξαλ ζηε Γεξκαλία, απ' όπνπ 
ιίγνη γύξηζαλ πίζσ. 



Δθδήισζε θαη ηαηλία 
γηα ην κπιόθν.



Οη παξαθάησ 
εηθόλεο είλαη 
από ην βηβιίν 
ηνπ Γηώξγνπ 

Τζαιίθε 
«Καηνρή», 

πνπ αλαθέξεηαη 
ζηελ θαηνρή ηεο 

Λέζβνπ.



28 Οθησβξίνπ 1940, 
αλαρώξεζε ζηξαηησηώλ από ηε 

Μπηηιήλε γηα ην αιβαληθό κέησπν.



Απνβίβαζε γεξκαληθώλ ηαλθ
ζηε Μπηηιήλε.



Ψάμηκν ζηα ζθνππίδηα έμσ από 
ηα ζπίηηα Γεξκαλώλ θαη 

καπξαγνξηηώλ.



Σθειεησκέλα παηδηά 
ηεο Καηνρήο.



Χαξηνλνκίζκαηα ηεο Καηνρήο.



Η πξώηε εθηέιεζε θαηνίθνπ 
ηεο Λέζβνπ, ην 1942 ζηα 

«Τζακάθηα».



Δθηειεζκέλνη από Γεξκαλνύο πνπ καδεύηεθαλ 
από αλζξώπνπο ηνπ Γήκνπ θαη ξίρηεθαλ ζηε 
ζάιαζζα αλάκεζα ζε Μπηηιήλε θαη Ατβαιί.



Αλαγλώξηζε εθηειεζζέλησλ





Έιιελαο ζπλεξγάηεο ησλ 
Γεξκαλώλ κπξνζηά ζε θξεκαζκέλν 

παηξηώηε.



Κηβώηηα κε 
είδε πξώηεο 

αλάγθεο 
από ηνλ 
Εξπζξό 
Σηαπξό.



Φσηνγξαθία από ζπζζίηην.



Απηή ε γπλαίθα 
πέζαλε ζην 

δξόκν. Οη δηθνί 
ηεο δελ ην 

δήισζαλ γηα λα 
παίξλνπλ 

ηξόθηκα κε ην 
δειηίν ηεο. 
Σθπιηά ηεο 
έθαγαλ ην 

πξόζσπν θαη ηα 
ρέξηα.



Φνξηεγά θαη 
θάξα πνπ 

κεηαθέξνπλ 
ζύκαηα ηεο 

πείλαο.



Υπνζηηηζκέλε 
κεηέξα ζειάδεη 

ην κσξό ηεο.



Εθηειέζεηο



Πίλαθαο κε ηηο ειιεληθέο απώιεηεο 
ζηνλ πόιεκν θαη ζηελ Καηνρή.


