
Ιστορία ‘Εκτης Δημοτικού.
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε’ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ 20Ο ΑΙΩΝΑ

Κεφάλαιο 7 

Το Αλβανικό Έπος 

Το 1939 ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος.  

Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο έναν χρόνο αργότερα, στις 28 

Οκτωβρίου 1940, όταν της επιτέθηκαν οι Ιταλοί. 

 

 

Μ ετά την ήττα της στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο  

η Γερμανία  

1) έχασε αρκετά εδάφη,  

2) ενώ εξαναγκάστηκε να πληρώσει μεγάλες 

αποζημιώσεις  

3) και να μειώσει δραστικά το στρατό της.  

Αλλά και η ηττημένη Βουλγαρία υποχρεώθηκε να παραχωρήσει τη 

Δυτική Θράκη στην Ελλάδα. 
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Στη διάρκεια του Μεσοπολέμου πολλά δημοκρατικά πολιτεύματα 

κατέρρευσαν και τα διαδέχθηκαν δικτατορίες.  

Στη Γερμανία το 1933 πήρε την εξουσία ο αρχηγός του ναζιστικού 

κόμματος Αδόλφος Χίτλερ, που υποσχόταν να ξανακάνει τη χώρα 

υπολογίσιμη δύναμη από τους αντιπάλους της.  

Από το 1922 στην Ιταλία είχε επικρατήσει ο ιδρυτής του φασιστικού 

κόμματος, Μπενίτο Μουσολίνι.  

Το 1936 η Ιταλία συμμάχησε με τη Γερμανία (άξονας Ρώμης-Βερολίνου), 

στην προσπάθειά της να κυριαρχήσει στη Μεσόγειο και στα Βαλκάνια, 

επαναφέροντας την ένταση και τους φόβους ενός νέου πολέμου πάνω 

από την Ευρώπη. 

Οι φόβοι δεν άργησαν να επαληθευτούν. Ο Χίτλερ ανάγκασε την 

Αυστρία να ενωθεί με τη Γερμανία ενώ τον επόμενο χρόνο εισέβαλε 

στην Τσεχοσλοβακία. Παράλληλα ο ιταλικός στρατός κατέλαβε το 1939 

την Αλβανία, κρούοντας το καμπανάκι του κινδύνου για την Ελλάδα. 
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Η ιταλική επιθετικότητα δεν βρήκε την Ελλάδα απροετοίμαστη. Ο 

Ιωάννης Μεταξάς είχε ήδη από το 1936 φροντίσει για τη στρατιωτική 

προετοιμασία της χώρας:   

1) διπλασίασε τις πολεμικές δαπάνες,  

2) μερίμνησε για τη δημιουργία αξιόπιστου πυροβολικού και  

3) εκπόνησε σχέδια μάχης για ενδεχόμενες επιθέσεις από τη Βουλγαρία 

και αργότερα από την Ιταλία. 

Το 1939 ξέσπασε ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, όταν ο γερμανικός στρατός 

εισέβαλε στη γειτονική Πολωνία, που την ασφάλειά της είχε εγγυηθεί η 

Αγγλία.  

Πολλές χώρες της Ευρώπης, με πρώτες την Αγγλία και τη Γαλλία, 

κήρυξαν πόλεμο στις δυνάμεις του Άξονα, σχηματίζοντας τη δική τους 

συμμαχία. Ο πόλεμος γρήγορα επεκτάθηκε κι έγινε παγκόσμιος.  
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Με τον Άξονα συμμάχησε η Ιαπωνία, ενώ με τους Συμμάχους 

συντάχθηκε η Ρωσία και κατόπιν οι ΗΠΑ. 

Η Ελλάδα μπήκε στον πόλεμο τον Οκτώβριο του 1940. Είχαν προηγηθεί 

εχθρικές ιταλικές ενέργειες, με σοβαρότερη τον τορπιλισμό του 

καταδρομικού «Έλλη» από ιταλικό υποβρύχιο, τον Δεκαπενταύγουστο 

του 1940, στο λιμάνι της Τήνου. Δυόμισι μήνες αργότερα, χαράματα της 

28ης Οκτωβρίου, ο Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα Γκράτσι επέδωσε στον 

Μεταξά τελεσίγραφο ζητώντας την παράδοση της χώρας. Η άρνηση του 

Μεταξά εξ ονόματος όλων των Ελλήνων σήμανε την αρχή του πολέμου. 

Λίγο αργότερα ιταλικά στρατεύματα εισέβαλαν από τα 

ελληνοαλβανικά σύνορα, με σκοπό να καταλάβουν αρχικά 

την Ήπειρο. Ταυτόχρονα μία ομάδα Αλπινιστών διείσδυσε 

στη Βόρεια Πίνδο για να χτυπήσει στα νώτα τους 

οχυρωμένους Έλληνες και να εμποδίσει την άφιξη ενισχύσεων από 

τη Θεσσαλία. 
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Όμως ο ελληνικός στρατός αμύνθηκε με επιτυχία, ενώ οι Ιταλοί 

Αλπινιστές εξουδετερώθηκαν στις χιονισμένες χαράδρες του Σμόλικα. 

Στα μέσα Νοεμβρίου του 1940 οι Έλληνες στρατιώτες αντεπιτέθηκαν, 

αναγκάζοντας τους Ιταλούς να αποσυρθούν στο εσωτερικό της 

Αλβανίας και πετυχαίνοντας σημαντικές νίκες, μπήκαν στη Βόρεια 

Ήπειρο, αλλά η περαιτέρω προώθησή τους ήταν πολύ δύσκολη. 

Λόγω του ορεινού εδάφους και του βαρύτατου χειμώνα, 1)τα 

κρυοπαγήματα ήταν περισσότερα από τις απώλειες της μάχης, 2 ) ενώ 

η μεταφορά τροφίμων και πυρομαχικών δυσκόλευε όσο τα 

στρατεύματα απομακρύνονταν απο τα ελληνικά σύνορα. 

Η επιχείρηση της Ιταλίας στο μέτωπο της Αλβανίας είχε αποτύχει χάρη 

στο ελληνικό «ΟΧΙ», την άρνηση ενός ολόκληρου λαού να υποταγεί 

στις επιθυμίες των ισχυρών και να χάσει τη λευτεριά του. 
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• Η νίκη των Ελλήνων απέναντι στους Ιταλούς αποτέλεσε ένα μικρό 

θαύμα. Ποιοι λόγοι οδήγησαν σε αυτό; 

• Αναζητήστε με τη βοήθεια του δασκάλου σας και άλλες περιπτώσεις 

από την ελληνική ιστορία, όπου οι Έλληνες νίκησαν ισχυρότερους 

αντιπάλους. 

• Με βάση την Πηγή 2 και το εικονογραφικό υλικό, ποια αισθήματα 

κυριαρχούσαν ανάμεσα στους Έλληνες κατά τον Ελληνοϊταλικό 

Πόλεμο του 1940-41; 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Η νίκη των Ελλήνων απέναντι στους Ιταλούς αποτέλεσε ένα μικρό θαύμα. Ποιοι λόγοι 

οδήγησαν σε αυτό; 

Η νίκη των Ελλήνων απέναντι στους Ιταλούς, χαρακτηρίστηκε από πολλούς ως ένα μικρό 

θαύμα. Σίγουρα η πίστη των Ελλήνων στον Θεό και την Παναγία, αναπτέρωσε το ηθικό τους 

και τους βοήθησε να πολεμήσουν, υπήρξαν όμως και άλλοι παράγοντες. Συγκεκριμένα, ο 

Ιωάννης Μεταξάς είχε ξεκινήσει τις στρατιωτικές προετοιμασίες από το 1963, 

διπλασιάζοντας τις στρατιωτικές δαπάνες. Επιπλέον, ύστερα από τον τορπιλισμό της Έλλης, 

πραγματοποίησε σιωπηρή επιστράτευση, στέλνοντας ατομικές προσκλήσεις, ούτως ώστε να 

μην καταλάβουν οι Ιταλοί, ότι ετοιμαζόταν για πόλεμο. Έτσι είχε καταφέρει να δημιουργήσει 

ένα ικανό πυροβολικό, ενώ παράλληλα είχε ετοιμάσει σχέδια μάχης, ώστε να αντιμετωπίσει 

πιθανές επιθέσεις από την Ιταλία και τη Βουλγαρία. 

 

Τέλος, η ψυχολογία και το ηθικό των Ελλήνων ήταν αναπτερωμένο. Συγκεκριμένα, 

θεωρούσαν πως η νίκη τους ήταν εξασφαλισμένη χάρη στον Θεό, όπως 

προαναφέραμε και χάρη στο γεγονός πως το δίκιο ήταν με το μέρος τους. Έτσι 

κατάφεραν να κατατροπώσουν τους Ιταλούς. 
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2. Αναζητήστε με τη βοήθεια του δασκάλου σας και άλλες περιπτώσεις από την ελληνική 

ιστορία, όπου οι Έλληνες νίκησαν ισχυρότερους αντιπάλους. 

Αν κοιτάξουμε προσεκτικά την ιστορία της χώρας μας, θα διαπιστώσουμε πως τις 

περισσότερες φορές βρέθηκε αντιμέτωπη με ισχυρότερους αντιπάλους. Η Ελλάδα είναι μία 

μικρή χώρα, με αποτέλεσμα οι περισσότεροι αντίπαλοι που καλέστηκε να αντιμετωπίσει, να 

υπερέχουν αριθμητικά. Για παράδειγμα, από την αρχαιότητα, οι Πέρσες υπερείχαν σε αριθμό 

κατά πολύ, όπως επίσης και οι Τούρκοι κατά την επανάσταση του 1821.  

 

3. Με βάση την Πηγή 2 και το εικονογραφικό υλικό, ποια αισθήματα κυριαρχούσαν ανάμεσα 

στους Έλληνες κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο του 1940-41; 

Μελετώντας την Πηγή 2 και παρατηρώντας το εικονογραφικό υλικό, διαπιστώνουμε πως τα 

συναισθήματα που ξεχείλιζαν από τις καρδιές των Ελλήνων, κατά την διάρκεια του πολέμου, 

το 1940-41, ήταν το πάθος, η λεβεντιά, η υπερηφάνεια, η φιλοπατρία και ο ενθουσιασμός.  

Άνθρωποι, κάθε ηλικίας, συμμετείχαν στη διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 

28ης Οκτωβρίου του 1940, στηρίζοντας το «ΟΧΙ» του Μεταξά προς τους Ιταλούς. Οι 

διαφορές και οι ιδεολογίες είχαν παραμεριστεί και στην θέση τους είχε έρθει το αίσθημα της 

ένωσης και της ομοψυχίας. Μονοιασμένοι και δυνατοί, ήταν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τον 

εχθρό, ώστε να προστατεύσουν την πατρίδα τους. 

Παρατηρούμε στις εικόνες, πως ο λαός φαίνεται ενωμένος σαν μια γροθιά, χαρούμενος και 

ενθουσιασμένος, ενώ χαμόγελα είναι ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους. Φαίνονται να 

ζητωκραυγάζουν και να πανηγυρίζουν το ιστορικό «ΌΧΙ» του Ιωάννη Μεταξά. Εκτός όμως 

από τα πλήθη που πανηγυρίζουν, βλέπουμε και στρατιώτες να ορμούν με γενναιότητα στην 

μάχη και γυναίκες να εμψυχώνουν τους στρατιώτες και να τους βοηθούν, με κάθε μέσο. 
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Κεφάλαιο 8 

Η γερμανική επίθεση και ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος 

Μετά την αποτυχία των Ιταλών να καταλάβουν την Ελλάδα, έσπευσαν 

να τους βοηθήσουν οι σύμμαχοι τους Γερμανοί. Οι Γερμανοί 

κατόρθωσαν τελικά να υποτάξουν τους Έλληνες. Ωστόσο, ηττήθηκαν 

τελικά και οι ίδιοι το 1945 από τις συμμαχικές δυνάμεις. 

 

Η αποτυχία των Ιταλών να κατακτήσουν την Ελλάδα τροποποίησε 

τα σχέδια των συμμάχων τους Γερμανών, οι οποίοι την άνοιξη του 1940 

είχαν ήδη κυριεύσει τη Γαλλία και σχεδίαζαν να επιτεθούν στη 

Σοβιετική Ένωση. Ωστόσο, η ανάγκη να προστατευτούν οι γερμανικές 

στρατιωτικές μονάδες από βομβαρδισμούς της βρετανικής κυρίως 

αεροπορίας, που στάθμευε στα Βαλκάνια, επέβαλε τη στροφή του 

ενδιαφέροντος τους προς τα εκεί. 
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Στις αρχές Μαρτίου του 1941 η Βουλγαρία συμμάχησε με τη Γερμανία 

και γερμανικές φάλαγγες διάβηκαν ελεύθερα το έδαφος της. Έγινε πια 

φανερό ότι στόχος του γερμανικού στρατού ήταν η Ελλάδα. Μπροστά 

σ' αυτό το ενδεχόμενο η ελληνική Κυβέρνηση, εγκαταλείποντας 

οριστικά την ουδετερότητά της, επέτρεψε να αποβιβαστούν στη χώρα 

στρατιώτες των συμμαχικών δυνάμεων. 

➢ Στις 6 Απριλίου του 1941 εκατοντάδες γερμανικά αεροπλάνα 

άρχισαν βομβαρδισμούς,  

➢ καθώς Γερμανοί στρατιώτες έκαναν επίθεση σε ελληνικά οχυρά. 

➢ Ταυτόχρονα, γερμανικά άρματα μάχης προχώρησαν με 

κατεύθυνση την Κοζάνη και τα Γρεβενά, για να απειλήσουν τα 

νώτα του ελληνικού στρατού στην Αλβανία. 
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Ο ελληνικός στρατός, που υπερασπιζόταν το Ρούπελ και άλλα οχυρά 

στα σύνορα με τη Βουλγαρία, αντιστάθηκε αλλά δεν μπόρεσε να 

αντιμετωπίσει την ταυτόχρονη εισβολή από δυο διαφορετικές 

περιοχές. Στις 9 Απριλίου 1941  

• γερμανικές δυνάμεις κατέλαβαν τη Θεσσαλονίκη και 

κατευθύνθηκαν προς τη Νότια Ελλάδα.  

• Η ελληνική Κυβέρνηση αποσύρθηκε στην Κρήτη και οι στρατηγοί 

του αλβανικού μετώπου υποχρεώθηκαν να συνθηκολογήσουν. 

•  Στις 27 Απριλίου του 1941 και η Αθήνα έπεσε στα χέρια των 

κατακτητών.  

• Ως το τέλος Απριλίου ολόκληρη η ηπειρωτική χώρα είχε 

καταληφθεί. 
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Τον επόμενο μήνα Γερμανοί αλεξιπτωτιστές έπεσαν στο τελευταίο 

ελληνικό οχυρό, την Κρήτη, που την υπεράσπιζαν συμμαχικά και 

ελληνικά στρατεύματα καθώς και ένοπλοι πολίτες. Έπειτα από σκληρές 

συγκρούσεις, που κράτησαν δέκα ημέρες, οι Γερμανοί επικράτησαν 

αλλά με βαρύτατες απώλειες. Έτσι, οι δυνάμεις του Άξονα κυρίευσαν το 

ελληνικό κράτος και άρχισε η περίοδος της Κατοχής που κράτησε μέχρι 

το 1944. 

Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος τερματίστηκε το 1945, με 

νίκη των συμμαχικών δυνάμεων. Οι καταστροφές 

ήταν για όλους ανυπολόγιστες.  

1) Προκλήθηκαν μεγάλες υλικές ζημιές ενώ εκατομμύρια 

άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.  

2) Από τις τραγικότερες στιγμές του πολέμου, το Ολοκαύτωμα 

των Εβραίων στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης  

3) και η ρίψη ατομικής βόμβας στις ιαπωνικές πόλεις 

Ναγκασάκι και Χιροσίμα από τους Αμερικάνους για να 

εξαναγκάσουν την Ιαπωνία να παραδοθεί, προκάλεσαν 

φρίκη και συγκλόνισαν την ανθρωπότητα. 
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Ερωτήματα 

• Για ποιους λόγους ήταν απαραίτητη η κατάκτηση της Ελλάδας 

προτού οι Γερμανοί προχωρήσουν προς τη Σοβιετική Ένωση; 

• Με τη βοήθεια του δασκάλου σας, να σχολιάσετε τις 

υπογραμμισμένες φράσεις του Γάλλου φιλοσόφου Καμυ, που 

περιέχονται στην Πηγή 1. 

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Για ποιους λόγους ήταν απαραίτητη η κατάκτηση της Ελλάδας προτού οι Γερμανοί 

προχωρήσουν προς τη Σοβιετική Ένωση; 

Οι Γερμανοί έπρεπε να κατακτήσουν την Ελλάδα, προτού προχωρήσουν προς τη 

Σοβιετική Ένωση, ώστε να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στα Βαλκάνια. Οι Βρετανοί, 

είχαν την έδρα της αεροπορίας τους εκεί και αποτελούσαν απειλή για τις γερμανικές 

στρατιωτικές βάσεις στην περιοχή. Με την κατάκτηση της Ελλάδας, θα μπορούσαν 

πολύ πιο εύκολα να ελέγξουν τα Βαλκάνια και να προχωρήσουν στην συνέχεια, προς 

την Σοβιετική Ένωση.   

Στην αρχή, πίστευαν πως οι Ιταλοί, θα κατάφερναν να κατακτήσουν την χώρα μας, με 

την επίθεση του Φθινοπώρου του 1940. Μετά την ήττα τους όμως, άλλαξαν τα σχέδια 

των Γερμανών, καθώς πλέον ήταν απαραίτητο να μας επιτεθούν οι ίδιοι.  
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2. Με τη βοήθεια του δασκάλου σας, να σχολιάσετε τις υπογραμμισμένες φράσεις του 

Γάλλου φιλοσόφου Καμύ, που περιέχονται στην Πηγή 1. 

Διαβάζοντας την Πηγή 1, βλέπουμε την εκτίμηση και τον σεβασμό που νιώθει ο Γάλλος 

φιλόσοφος, Αλμπέρ Καμύ, για την Ελλάδα. Αναγνωρίζει πως την ιδέα που έχουμε για την 

ελευθερία και πολλές άλλες, τις οφείλουμε στην χώρα μας και πως παρόλο την ήττα μας, το 

δίκιο ήταν με το μέρος μας.  

Παρά τα δεινά που υποφέραμε από τους Γερμανούς, τα 5 χρόνια κατοχής, ο Καμύ κρατά στη 

μνήμη του τον εκπληκτικό πόλεμο εναντίων των Ιταλών, την πίστη των Ελλήνων στην 

ελευθερία και την υπερηφάνεια τους. Συγκεκριμένα, τονίζει πως οι Έλληνες είναι ένας 

μικρός λαός, με μεγάλη ψυχή, που αποδείχτηκε ισάξιος με το καταπληκτικό παρελθόν του. 

Τέλος, υποστηρίζει πως οι Έλληνες δεν κατακτήθηκαν ποτέ αιωνίως, καθώς με το θάρρος 

και την τόλμη τους, κατάφερναν πάντα να κερδίζουν την ελευθερία τους. 
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Κεφάλαιο 9 

Μία δεκαετία αγώνων και θυσιών για την ελευθερία 

(1941 -1949) 

Η κατοχή της Ελλάδας κράτησε ως τον Οκτώβριο του 1944 και 

προκάλεσε πολλά δεινά στον ελληνικό λαό. Οι Έλληνες όμως 

αντιστάθηκαν στους κατακτητές. Λίγο μετά την Απελευθέρωση, η χώρα 

οδηγήθηκε σε Εμφύλιο Πόλεμο. 
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→ κράτησαν την Αθήνα, την Κεντρική Μακεδονία, την Κρήτη και το 

σιδηροδρομικό δίκτυο,  

→ παραχώρησαν τμήματα της Μακεδονίας και της Θράκης στους 

συμμάχους τους Βουλγάρους  

→ και την υπόλοιπη χώρα στους Ιταλούς. 

Η περίοδος της τριπλής Κατοχής ήταν η αφετηρία μεγάλης 

δοκιμασίας για τον ελληνικό λαό. 

➢ Ιδιαίτερα τον πρώτο χειμώνα του 1941-1942 η πείνα μάστιζε τους 

κατοίκους στις μεγάλες πόλεις. Τα θύματα υπήρξαν χιλιάδες, 

ιδιαίτερα μάλιστα υπέφεραν τα μικρά παιδιά. 

Ταυτόχρονα με την Κατοχή ξεκίνησε και η αντίσταση των 

κατακτημένων Ελλήνων. Στις 30 Μαίου του 1941 δύο φοιτητές, ο 

Μανώλης Γλέζος και ο Απόστολος Σάντας, κατέβασαν τη γερμανική 

σημαία από την Ακρόπολη, τραυματίζοντας με την πράξη τους αυτή το 

γόητρο των κατακτητών. Λίγους μήνες αργότερα, με την ηθική και 

υλική υποστήριξη της Βρετανίας, δημιουργήθηκαν τρεις αντιστασιακές 

οργανώσεις, το Ε.Α.Μ./Ε.Λ.Α.Σ. σε όλη σχεδόν τη χώρα, ο Ε.Δ.Ε.Σ. που 

έδρασε κυρίως στην Ήπειρο και η Ε.Κ.Κ.Α. Κορυφαίο κατόρθωμα της 

κοινής ελληνικής αντιστασιακής δράσης ήταν η ανατίναξη της γέφυρας 

του Γοργοποτάμου (25 Νοεμβρίου 1942). Με την καταστροφή της 

καθυστέρησε ο ανεφοδιασμός των στρατευμάτων του Άξονα, που 

πολεμούσαν στην Αφρική. 
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Οι πράξεις αντίστασης προκάλεσαν όμως τα αντίποινα των 

κατακτητών.   

- Η τρομοκρατία,  

- το κάψιμο ολόκληρων χωριών όπως τα Καλάβρυτα, το Δίστομο, 

το Μεσόβουνο, οι Πύργοι και η Κάνδανος  

- καθώς και οι μαζικές εκτελέσεις υπήρξαν το βαρύ τίμημα της 

ελευθερίας. 

Στα τέλη του 1944 η τετραετής σχεδόν Κατοχή έφτασε στο 

τέλος της. Οι Γερμανοί και οι σύμμαχοι τους, νικημένοι στα 

πεδία των μαχών, αποσύρθηκαν από την Ελλάδα. Τον 

Οκτώβριο του 1944 η ελληνική Κυβέρνηση, που είχε 

καταφύγει στη Μέση Ανατολή, επέστρεψε στην Αθήνα. Ήταν 

η στιγμή της Απελευθέρωσης. 

Ωστόσο, νέα δεινά περίμεναν τον ελληνικό λαό. Οι ελληνικές πολιτικές 

δυνάμεις παρέμεναν διχασμένες: από τη μια  

➢ ο βασιλιάς και η αναγνωρισμένη από τους Συμμάχους ελληνική 

Κυβέρνηση και από την άλλη 

 

➢  το Ε.Α.Μ., που από τον Μάρτιο του 1944 είχε σχηματίσει δική 

του κυβέρνηση στην ορεινή Ελλάδα.  

 

Λάθη και παραλείψεις των δύο πλευρών καθώς και παρεμβάσεις των 

ξένων Δυνάμεων οδήγησαν τελικά σε Εμφύλιο Πόλεμο.  
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Ο Εμφύλιος ξέσπασε το 1946 και «μάτωσε» την Ελλάδα για τρία 

ολόκληρα χρόνια. Ο αδελφοκτόνος πόλεμος τερματίστηκε στα τέλη του 

καλοκαιριού του 1949, με την ήττα του Δημοκρατικού Στρατού, πολλές 

χιλιάδες θύματα και ανυπολόγιστες καταστροφές. Μπορεί οι ένοπλες 

συγκρούσεις να τελείωσαν, αλλά τα τραύματα στις ψυχές των Ελλήνων 

παρέμειναν ανοιχτά για πολλές ακόμη δεκαετίες. 

Ερωτήματα 

• Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων στη διάρκεια της 

Κατοχής; 

• Ποια έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση κατά των κατακτητών στη 

διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου; 
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ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 

1. Ποιες ήταν οι συνθήκες ζωής των Ελλήνων στη διάρκεια της Κατοχής; 

Η δεκαετία του '40 είναι για εμάς τους Έλληνες, μία από τις πιο μελανές και αιματοβαμμένες 

περιόδους της νεώτερης ιστορίας του τόπου μας. Κατά την διάρκεια ειδικά του πρώτου 

χειμώνα (1941-42) οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων, έπρεπε να αντιμετωπίσουν το βαρύ 

ψύχος, σε συνδυασμό με την έλλειψη τροφής και δυνατότητα μετακίνησης. Αλλά και οι 

κάτοικοι της υπαίθρου αντιμετώπιζαν τα ίδια προβλήματα, παρόλο που καλλιεργούσαν τα 

χωράφια τους, αφού δεν μπορούσαν να καταναλώσουν τα προϊόντα τους (γιατί τους τα 

άρπαζαν οι Κατοχικές δυνάμεις), ούτε να τα μεταφέρουν στα αστικά κέντρα και να τα 

πουλήσουν. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα, πολλές χιλιάδες αθώοι άνθρωποι και κυρίως μικρά 

παιδιά, να υποφέρουν βάναυσα καθημερινά και στο τέλος, να πεθαίνουν από την πείνα. 

Πέρα όμως από αυτό το φριχτό γεγονός, οι άνθρωποι αντιμετώπιζαν συνεχώς τον τρόμο, από 

τους βασανισμούς και τις μαζικές εκτελέσεις, αφού οι Γερμανοί και οι ντόπιοι συνεργάτες 

τους, στην προσπάθειά τους να υποτάξουν και να τιμωρήσουν τους Έλληνες, δεν δίσταζαν να 

σφάξουν, να κάψουν και να λεηλατήσουν ολόκληρη την χώρα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 

μνημειώδους θηριωδίας και απανθρωπιάς, αποτελεί η σφαγή και το ολοκαύτωμα των 

Καλαβρύτων. 
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2. Ποια έκταση έλαβε η Εθνική Αντίσταση κατά των κατακτητών στη διάρκεια του Β' 

Παγκοσμίου Πολέμου; 

Η Εθνική Αντίσταση κατά των κατακτητών, ξεκίνησε την περίοδο της τριπλής κατοχής και 

συγκεκριμένα, το Μάιο του 1941, οι φοιτητές Μανώλης Γλέζος και Απόστολος Σάντας, 

τραυμάτισαν το γόητρο των Γερμανών κατακτητών, κατεβάζοντας τη γερμανική σημαία από 

την Ακρόπολη της Αθήνας. Ύστερα από λίγους μήνες, με την υλική υποστήριξη της 

Βρετανίας, συστάθηκαν τρεις αντιστασιακές οργανώσεις: 

Ε.Α.Μ./Ε.Λ.Α.Σ.: Το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (εν συντομία: ΕΑΜ) ιδρύθηκε στις 

27 Σεπτεμβρίου του 1941 στην κατεχόμενη τότε Αθήνα, με πρωτοβουλία του ΚΚΕ και 

αποτέλεσε το μεγαλύτερο αντιστασιακό μέτωπο κατά την διάρκεια της Κατοχής, που 

εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. 

Ε.Δ.Ε.Σ.: Ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ) ήταν η δεύτερη 

μεγαλύτερη Ελληνική αντιστασιακή οργάνωση κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ελλάδας 

από τις δυνάμεις του Άξονα. Ιδρύθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 1941 από τον απόστρατο 

συνταγματάρχη Ναπολέοντα Ζέρβα, τον αξιωματικό Λεωνίδα Σπάη, το δικηγόρο Ηλία 

Σταματόπουλο, και τον Μιχάλη Μυριδάκη. Η οργάνωση εξέδιδε τις εφημερίδες 

Δημοκρατική Σημαία και Εθνική Φλόγα.  

Ε.Κ.Κ.Α.: Η ΕΚΚΑ ήταν αντιστασιακή οργάνωση σοσιαλδημοκρατικών αντιλήψεων που 

ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 1942 από τον δημοκρατικό-Βενιζελικό συνταγματάρχη 

Δημήτριο Ψαρρό σε συνεργασία με τους πολιτικούς Απόστολο Καψαλόπουλο και Γεώργιο 

Καρτάλη. 

 

Οι τρεις αυτές οργανώσεις, κατάφεραν να ξεσηκώσουν μεγάλο μέρος του πληθυσμού και να 

προκαλέσουν αρκετά πλήγματα στους Γερμανούς, όπως την ανατίναξη της γέφυρας του 

Γοργοποτάμου, στις 25 Νοεμβρίου του 1942, ανακόπτοντας τον ανεφοδιασμό των Δυνάμεων 

του Άξονα στην Αφρική.  

 

 


