
ΜΕΡΟΣ 1ο  

Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ Β ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ  

Οι Έλληνες πριν από 80 χρόνια έμπαιναν σ’ έναν πόλεμο που έμελλε  να είναι 

ο πιο αιματηρός που γνώρισε ποτέ η ανθρωπότητα. 

Από την 1η  Σεπτεμβρίου 1939 ολόκληρη η Ευρώπη είχε σκεπαστεί από τα 

σύννεφα πολέμου. Οι δυνάμεις της ναζιστικής Γερμανίας έχουν καταλάβει, τη 

μια μετά την άλλη, τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο η Αγγλία 

κατάφερε ν’ αντισταθεί στην αεροπορική επίθεση που εξαπέλυσαν οι Ναζί. 

Ο σύμμαχος του Χίτλερ Μουσολίνι, ηγέτης της φασιστικής Ιταλίας, θέλει να 

ενισχύσει την παρουσία του στα Βαλκάνια και μετά την κατάληψη της 

Αλβανίας αποφασίζει να επιτεθεί στην Ελλάδα. 

Στις 28 Οκτωβρίου 1940, στις τρεις το πρωί, ο πρεσβευτής της Ιταλίας 

παραδίδει τελεσίγραφο στον Έλληνα πρωθυπουργό με το οποίο η ιταλική 

κυβέρνηση ζητεί  να επιτραπεί στον ιταλικό στρατό να μπει στην Ελλάδα. Η 

απάντηση έπρεπε να δοθεί μέχρι τις 6 το πρωί. 

Το τελεσίγραφο απορρίπτεται.  

  Η Ελλάδα βρίσκεται πια σε πόλεμο! 

Οι σειρήνες ηχούν στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις και σημαίνουν 

συναγερμό. Ο ελληνικός λαός σαν ένας άνθρωπος ξεσηκώνεται εναντίον των 

επιδρομέων. Η καθολική αντίδραση στην εισβολή εκφράζεται με το σύνθημα: 

« Ο Χ Ι ». 

Κηρύσσεται γενική επιστράτευση. Σαν βουερό κύμα πλημμύρισαν τους 

δρόμους τα πλήθη λες κι ήτανε μέρα γιορτής. Πηγαίνοντας να καταταγούν στο 

στρατό σκαρφάλωναν στα τραμ, στα λεωφορεία και κρέμονταν σαν τσαμπιά 

σταφύλια, ενώ η ιαχή δονούσε την ατμόσφαιρα: ΟΧΙ! ΟΧΙ! 

Οι Ιταλοί εισβάλλουν  στο ελληνικό έδαφος, ενώ τα αεροπορικά τους σμήνη 

βομβαρδίζουν τις ανοχύρωτες πόλεις.  

Οι ελληνικές δυνάμεις, μετά από μικρή υποχώρηση, κατορθώνουν να 

σταματήσουν την προέλαση των ιταλικών στρατευμάτων στο μέτωπο της 

Πίνδου. Στη συνέχεια καταδιώκουν τους επιδρομείς αναγκάζοντάς τους να 

εγκαταλείψουν τα εδάφη, που είχαν καταλάβει. 

Η κατάληψη της Κορυτσάς, την 26η μέρα του πολέμου ήταν η αρχή μιας 

θριαμβευτικής πορείας.  



Στο τέλος του χρόνου οι Ιταλοί έχουν απωθηθεί 60 χιλιόμετρα πέρα από τα 

ελληνοαλβανικά σύνορα. Η νίκη της Ελλάδας αφήνει κατάπληκτο τον κόσμο. 

Οι ελεύθερες χώρες πανηγυρίζουν. 

Το γεγονός ότι μια μικρή χώρα κατάφερε ένα τέτοιο πλήγμα στις δυνάμεις του 

Άξονα, δηλαδή των συνεταίρων Χίτλερ- Μουσολίνι  ενθαρρύνει τους άλλους 

λαούς. Ως τη στιγμή εκείνη ο εχθρός φαινόταν πανίσχυρος.  

  Ο ελληνικός λαός πάνω στην Πίνδο είπε το «ΟΧΙ» για λογαριασμό όλης της 

ανθρωπότητας. Κανείς δεν περίμενε ότι έκρυβε τόση δύναμη μέσα του.  

Ο Γιάννης Ρίτσος γράφει : 

«Τούτος ο λαός, αφέντη μου, δεν ξέρει πολλά λόγια, 

σωπαίνει, ακούει, κι όσα του λες τα δένει κομπολόγια. 

Και κάποιο βράδυ – πες σαν χτες – υψώνει το κεφάλι 

κι αστράφτουνε τα μάτια του κι αστράφτει ο νους του πάλι. 

Κι όπως περνάν κι όπως βροντάν, μαδάει ο αγέρας ρόδα 

κι από τη λάσπη ξεκολλά της Ιστορίας η ρόδα.» 

 

Ο εχθρός  δε διάβασε την ιστορία μας. Ο λαός μας έχει γερές ρίζες βαθιά 

μες στους αιώνες. Ο ιταλικός φασισμός ήρθε από το πουθενά. Το μέλλον του 

είναι ο θάνατος.    

Την Άνοιξη του  1941  οι γερμανικές χιτλερικές δυνάμεις κάνουν την 

εμφάνισή τους στα μακεδονικά βουνά.  

Ο στρατός μας, που υπερασπιζόταν το Ρούπελ κι άλλα οχυρά στα σύνορα με 

την Βουλγαρία, αγωνίστηκε ηρωικά, αλλά δεν άντεξε μπροστά στην πολεμική 

μηχανή των Γερμανών Ναζί. Έτσι, η γερμανική μπότα ακούστηκε βαριά μέσα 

στους δρόμους μας και στην ψυχή μας 

Τώρα έχουμε τριπλή Κατοχή: Οι Γερμανοί παραχώρησαν μέρος της 

Μακεδονίας και της Θράκης στους Βουλγάρους, ενώ μοιράστηκαν την 

υπόλοιπη χώρα με τους Ιταλούς. 

Πείνα, φόβος, εξαθλίωση! 

Οι κατακτητές καταληστεύουν το λαό. Οι τιμές των τροφίμων ανεβαίνουν στα 

ύψη κι μαύρη αγορά βασιλεύει. Ο κόσμος πεθαίνει από την πείνα.  



Ο λαός δημιούργησε αντιστασιακές οργανώσεις, για να λύσει το πρόβλημα της 

επιβίωσης και να εμποδίσει την αποστολή Ελλήνων εργατών στη Γερμανία. 

Παράλληλα άρχισε ο ανταρτοπόλεμος στα βουνά. 

Οι Γερμανοί αντέδρασαν με μανία. Φυλάκιζαν, βασάνιζαν, κατέστρεφαν, 

εκτελούσαν. Έκαιγαν πόλεις και χωριά, όπως τα Καλάβρυτα και το Δίστομο, 

για να κάνουν το λαό να γονατίσει. 

Το Μάιο του 1941 δυο φοιτητές, ο Μανόλης Γλέζος και ο Αποστόλης Σάντας, 

κατεβάζουν τη χιτλερική σημαία από την Ακρόπολη. Το πρώτο 

αποτελεσματικό ράπισμα στα στρατεύματα κατοχής έχει δοθεί. Η Εθνική 

αντίσταση είναι πραγματικότητα. 

Τα αντίποινα των κατοχικών δυνάμεων, παραπάνω από σκληρά, κτηνώδη. Τα 

μπλόκα όπου οι δοσίλογοι Έλληνες, συνεργάτες των Γερμανών, υποδεικνύουν 

τους αντιστασιακούς, είναι καθημερινά. Οι μαζικές εκτελέσεις πολιτικών 

κρατουμένων στο σκοπευτήριο της Καισαριανής, στο Χαϊδάρι, στο Επταπύργιο 

και σε άλλα στρατόπεδα συγκέντρωσης -  είναι η άνανδρη εκδίκηση των 

Γερμανών για τις δολιοφθορές των αντιστασιακών μέσα στις πόλεις.  

Η αντίσταση όμως του Ελληνικού λαού αντί να κάμπτεται, γιγαντώνεται.  

12 Οκτώβρη 1944 :Η μέρα της απελευθέρωσης. Η Γερμανία και οι σύμμαχοί 

της νικήθηκαν.  Όλος ο κόσμος καμάρωσε τους Έλληνες του ’40. Όλοι 

παραδέχτηκαν την προσφορά τους στην ανθρωπότητα. 

Ο μεγάλος μας ποιητής Οδυσσέας Ελύτης γράφει μεταξύ άλλων  :  

«Ο πόλεμος αυτός  έγινε η αιτία να συνειδητοποιήσω τι είναι ο αγώνας. 

Ομαδικός πλέον και όχι προσωπικός. Κατάλαβα τι σημαίνει να μάχεσαι 

ενταγμένος σε μια ομάδα που έχει ορισμένα ιδανικά και μάχεσαι και συ γι’ 

αυτό» 


