
 1

   

 
Μορφωτικό Ίδρυµα Εθνικής Τραπέζης 

Εκπαιδευτικό πρόγραµµα για µαθητές ∆ηµοτικού και Γυµνασίου  
Οκτώβριος 2008 

 

 

Ο Σπύρος Μελετζής φωτογραφίζει τους αντάρτες στα βουνά 

 
Καλώς ήρθατε σε ένα ταξίδι στα χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης, σε µια 

µοναδική στιγµή της ελληνικής ιστορίας, όταν ο ελληνικός λαός αγωνίστηκε µε κάθε 

τρόπο για την ελευθερία και την αξιοπρέπειά του, ενάντια στο φασισµό. 

 

Ας δούµε την κατάσταση µέσα από τον τύπο και τις φωτογραφίες της εποχής: 

 

                                   
   
          1. Εφηµερίδα «Ασύρµατος», 28 Οκτωβρίου 1940.             2. Αφίσα του Κώστα Γραµµατόπουλου                

                                  από το Υφυπουργείο Τύπου. 

                                

 

Αλλά και τι σήµαινε «Κατοχή» µέσα από τα λόγια του φωτογράφου Σπύρου 

Μελετζή: 
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«…Όταν σε λίγο καιρό αρχίσαµε να συνειδητοποιούµε τι είναι σκλαβιά, πείνα, 

τροµοκρατία, ξυλοδαρµοί, βασανιστήρια, εκτελέσεις, κρεµάλες, κάψιµο χωριών, […] 

να µας αρπάζουν το ψωµί, να µην αφήνουν τίποτα δικό µας, τότε καταλάβαµε τι θα 

πει σκλαβιά και κατοχή…» 

 

  
3. Οι Γερµανοί στην Αθήνα. Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία, Αθήνα 1987. 

 

              
4. Η Καταστροφή του ∆ίστοµου, Αρχείο Σ. Μελετζή                                  5. Έλληνες Εβραίοι. Εβραϊκό Μουσείο. 

 

 «Κι όταν πια σαν λαός κατεβήκαµε στο τελευταίο σκαλί του ξεπεσµού, ηθικού, 

πνευµατικού και σωµατικού, κι άλλο πιο κάτω για να πάµε δεν είχαµε, τότε µέσα σε 

κείνη τη κατάµαυρη απελπισία µας ακούστηκε το βροντερό, το εθνοσωτήριο 

σάλπισµα του Ε.Α.Μ., που καλούσε σε παλλαϊκό ξεσήκωµα όλο τον Ελληνικό λαό 

για την επιβίωσή του, για τη λευτεριά του …» 

 

«Κι έτσι άρχισε η Αντίσταση κατά του εχθρού µέσα στις πόλεις µε οµαδικές 

διαδηλώσεις για ψωµί, για λευτεριά. Έτσι άρχισε η ένοπλη Αντίσταση πάνω στα 

βουνά κι ακούστηκαν οι πρώτες τουφεκιές που γέµισαν µε χαρούµενες ελπίδες όλων 

τις καρδιές που ’χαν κλεισµένη την Ελλάδα». 
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6. ∆ιαδηλωτές στα Γιάννενα, Αρχείο Κώστα Μπαλάφα. 

 

«Νέοι του ’41, αρµατωλοί και κλέφτες γέµισαν της Ελλάδας τα βουνά.» 

 

 
7. Οι καπετάνιοι του Ε.Λ.Α.Σ. Φωτ. Σπύρου Μελετζή. 

 

«…Όποιος έτυχε εκείνη την εποχή και ανέβηκε στα βουνά και βρέθηκε στην 

ανταρτοκρατούµενη περιοχή στην Ελεύθερη Ελλάδα, αυτός δε θα ξεχάσει ποτέ σε τι 

περιβάλλον βρέθηκε […] Μέσα σε αυτό το περιβάλλον το γεµάτο ζωή και δράση 

βρέθηκα και εγώ µε τη φωτογραφική µου µηχανή…» 

 

«…Στο τέλος του Φλεβάρη του 1944, ο Σωτήρης, ο αδελφός του Αντρέα Τζήµα, µε 

ειδοποίησε πως πρέπει να ’µαι έτοιµος για το ανέβασµά µου στο βουνό, δηλαδή στην 

Ελεύθερη Ελλάδα και µάλιστα θα ήµουνα ο επίσηµος φωτογράφος του 

Εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα…» 

 

« Εγώ ήµουν ένας καλλιτέχνης φωτογράφος […] που τότε δεν είχα συνειδητοποιήσει 

ότι θα “έγραφα” µε το φακό µου ιστορία […] και µια µέρα οι φωτογραφίες µου αυτές 

θα ήταν τα πιο αδιάψευστα, τα πιο αληθινά ντοκουµέντα που θα φανέρωναν […] όλη 

αυτή τη δράση και τη δηµιουργική πνοή που πραγµατοποιούνταν σε όλους τους 

τοµείς και σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής στην Ελεύθερη Ελλάδα …» 
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«Νοµίζω ότι ο Τιτάνιος αγώνας που έκανε ο Ελληνικός λαός για τη λευτεριά του 

βρήκε ανταπόκριση από το φακό µου […] Γράφαµε ο καθένας µε τον τρόπο του, µια 

ιστορία συγκλονιστική του καιρού µας…» 

 

Ας περιπλανηθούµε λίγο στις ιστορίες που αποτύπωσε µε το φακό του ο Σπύρος 

Μελετζής, ιδιαίτερα ύστερα από τα λόγια που του είπε µια 80χρονη γυναίκα, την 

οποία συνάντησε κοντά στο χωριό Στένωµα να κουβαλάει κασόνια προσπαθώντας να 

συµµετέχει στον απελευθερωτικό αγώνα: 

«Αγώνας είναι αυτός, συναγωνιστή, αγώνας, Άµα τον κερδίσουµε τα κερδίζουµε όλα, 

κι όταν τον χάσουµε τα χάνουµε όλα.» 

 

Το γεγονός αυτό τον συγκλόνισε και τον έκανε να νιώσει το πόσο σηµαντικό ήταν να 

συµµετέχει µε όλες του τις δυνάµεις σε αυτό τον αγώνα. Τον έκανε να φωτογραφίζει 

όχι µόνο ό,τι µπορούσε, αλλά και ότι δεν µπορούσε από τον αγώνα του λαού και των 

ανταρτών µε οποιαδήποτε θυσία.  

Σύµφωνα µε προφορική µαρτυρία, θεώρησε πως σκοπός της ζωής του εκείνα τα 

χρόνια ήταν να φωτογραφίζει αυτούς τους ανθρώπους που αγωνίζονταν, αυτήν τη 

µοναδική λεβεντιά! 
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Ας δούµε  µερικά από τα φωτογραφικά θέµατα του Σπύρου Μελετζή: 

 

• ΟΙ ΑΝΤΑΡΤΕΣ  

                       
     8. Αετόπουλο από την Αρκαδία.                       9. Αντάρτης.                              10. Ο Άρης Βελουχιώτης. 

 

Τι παρατηρείς κοιτώντας τα πορτρέτα των ανταρτών; 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

Στιγµές από Ρεντίνα, Κορυσχάδες Ευρυτανίας, Βίνιανη. 

 

   
                         11. Οµάδα σαµποτέρ.                                            12. Θέατρο στην Ελεύθερη Ελλάδα. 

 

«…Στη Ρεντίνα φωτογράφισα µαθητές της σχολής στα διάφορα µαθήµατα που 

γίνονταν για το χειρισµό των διάφορων όπλων, κανόνια όλµους και πολυβόλα.  

Τη στρατιωτική µπάντα, οµαδικές πορείες […] επιχειρήσεις για ανατινάξεις γεφυριών 

και σιδηροδροµικών σταθµών…» 

 

Μπορείς να εντοπίσεις τις φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή που απεικονίζουν 

καθηµερινές σκηνές, και να περιγράψεις αυτήν που σου κάνει µεγαλύτερη εντύπωση; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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• ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 

 

                    
                13. Ο Βάλιας Σεµερτζίδης ζωγραφίζει τον       14. Ο συγγραφέας Βασίλης Ρώτας. 

                     µαυροσκούφη Λέοντα. Πίσω ο Άρης. 

 

Παρατηρώντας τις φωτογραφίες του Σπύρου Μελετζή, µπορείς να γράψεις τι είδους 

επαγγέλµατα ασκούσαν µερικοί από τους αγωνιστές της απελευθέρωσης; 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

 

• Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ 

 

   
     15. Αντάρτισσα.                    16. Γυναίκες στα Άγραφα .                         17. ∆ικαίωµα ψήφου. 

 

Τι συµπεράσµατα θα µπορούσες να συνάγεις για τη θέση της γυναίκας στον κόσµο 

των ανταρτών σε σχέση µε τον µέχρι τότε ρόλο της; 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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• Η ΜΑΧΗ ΤΗΣ ΣΟ∆ΕΙΑΣ 

 

 
18. Θεσσαλία. 

 

«… µια µέρα που φωτογράφιζα λουλούδια άγρια του βουνού και γενικά ό,τι έβρισκα 

και µε συγκινούσε […] συνάντησα τυχαία την Ηρώ και µου µίλησε για τη Μάχη 

της Σοδειάς…» 

«… Η Μάχη της Σοδειάς ήταν ένα κατόρθωµα του λαού και των ανταρτών […] που 

πραγµατοποιήθηκε µε µεγάλη επιτυχία. Ο κάµπος της Θεσσαλίας κατάσπαρτος µε 

στάρια. Ένας κάµπος σπαρµένος µε το πιο πολύτιµο χρυσάφι. Γι’ αυτό το 

χρυσάφι έπλαθαν χιλιάδες όνειρα οι Γερµανοί. Αν το άρπαζαν και το ’καναν δικό 

τους, ο ελληνικός λαός θα υπέφερε πάρα πολύ […] Το Στρατηγείο του Ε.Λ.Α.Σ. 

[…] έβγαλε τούτη τη διαταγή. Ούτε σπυρί στους καταχτητές. Και η διαταγή αυτή 

πραγµατοποιήθηκε πέρα για πέρα. Χιλιάδες άντρες και γυναίκες και αντάρτες 

πήραν µέρος σε αυτή τη µάχη της σοδειάς. Νύχτα θερίστηκαν τα χωράφια και 

µεταφέρθηκαν τα δεµάτια µε εκατοντάδες βοϊδάµαξες προς τα ριζά των βουνών 

για το αλώνισµα. Έτσι όλη η παραγωγή που ήταν κόπος του Ελληνικού λαού 

έγινε δική του…» 

 

Τι εντύπωση σου δηµιουργεί το γεγονός αυτό; 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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Ο Σπύρος Μελετζής αποτύπωσε µε το φακό του την ιστορία. Θέλησε να δείξει τη 

λεβεντιά των ανταρτών και του ελληνικού λαού αλλά και την ιστορική συνέχεια, από 

τους αγωνιστές του ’21 στους αντάρτες του ’40.  

Στις φωτογραφίες του φαίνεται έντονα η πίστη και ο θαυµασµός του προς τους 

αντάρτες και το λαό, η σχέση του µε τη γη, η πίστη του ότι µε το φακό του µπορούσε 

να συµβάλει στην αποτίναξη του ζυγού. Ο Σπύρος Μελετζής θέλησε να µας ταξιδέψει 

µε ένα µοναδικό τρόπο στις ηρωικές στιγµές του αγώνα και της καθηµερινότητας. 

 

 
19. Ο Σπύρος Μελετζής. 

 

• Εάν ήσουν εσύ φωτογράφος στα χρόνια της Κατοχής και της Αντίστασης, τι θα 

ήθελες περισσότερο να έχεις απαθανατίσει από όσα συνέβαιναν, ώστε να περάσει 

στην ιστορία; 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………….... 
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Βιβλιογραφία - Πηγές 

 

• Σπύρος Μελετζής, Με τους αντάρτες στα βουνά, Αρχείο Σπύρου Μελετζή, 

Αθήνα 2002. 

• Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία, Αθήνα 1987.  

• Αρχείο Εβραϊκού Μουσείου. 

• Αρχείο Κώστα Μπαλάφα. 

• Προφορική µαρτυρία της επιµελήτριας της έκθεσης για το Σπύρο Μελετζή  

      κας. Νίνας Κασσιανού, Σεπτέµβριος 2008 

 

 

 
Το εκπαιδευτικό έντυπο Ο Σπύρος Μελετζής φωτογραφίζει τους αντάρτες στα βουνά πραγµατοποιήθηκε 

στο πλαίσιο της έκθεσης «Σπύρος Μελετζής - Αντίσταση στα βουνά 1942-1944»,  

26 Σεπτεµβρίου-19 Οκτωβρίου 2008. 

 
Κείµενα και επιλογή υλικού: Σοφία Πελοποννησίου-Βασιλάκου 
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