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 Η έναρξη του πολέμου στην Ευρώπη (1939) 

    ------------------------------------- 
                                     Σην  1 επτεμβρίου 1939                                                                   

                                    η Γερμανία, με αρχηγό  τον  

                                    Αδόλφο  Φίτλερ,   εισβάλλει 

                                    στην Πολωνία. Η Γαλλία, η 

                                    Μ. Βρετανία και οι  κτήσεις  

                                    τους (υμμαχικές δυνάμεις) 

                                    κηρύσσουν  τον πόλεμο στη  

                                      Γερμανία. Ο στρατός του 

Φίτλερ καταλαμβάνει τη Δανία, τη Νορβηγία, την 

Ολλανδία, το Βέλγιο και τη Γαλλία. Οι Ιταλοί, 

σύμμαχοι της Γερμανίας, με αρχηγό τον Μπενίτο 

Μουσολίνι, εισβάλουν στην Ιταλία και την Αίγυπτο. 

 

 Ιταλικές προκλήσεις προς την Ελλάδα (1940) 

    ------------------------------------------ 
Σον Αύγουστο του 1940 o Ιταλός δικτάτορας 

αποφασίζει να κατακτήσει τη μικρή και όπως 

φαινόταν αδύνατη να αντισταθεί Ελλάδα. Έτσι 

αρχίζει τις προκλήσεις. αν αποκορύφωμα, στις 15 

Αυγούστου ένα ιταλικό υποβρύχιο βυθίζει το 

ελληνικό πολεμικό πλοίο “Έλλη” στην Σήνο.  

 

 Ο ελληνοϊταλικός πόλεμος (1940 – 1941) 

    --------------------------- 
 Σα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 ο 

Ιταλός πρεσβευτής  στην Αθήνα ξυπνά τον 

πρωθυπουργό της Ελλάδας Ιωάννη Μεταξά. Η 

ιταλική κυβέρνηση απαιτεί να παραχωρηθούν στο 

στρατό της λιμάνια, δρόμοι, σιδηρόδρομοι και 

χώροι  για  στρατόπεδα. Απαιτεί  με  λίγα  λόγια  την 

παράδοση της Ελλάδας. Η απάντηση είναι «ΟΦΙ». 

Για την ακρίβεια ο Μεταξάς λέει: «Λοιπόν, αυτό 

σημαίνει πόλεμο». 

    Η Ελλάδα μπαίνει στον πόλεμο στο πλευρό της 

Αγγλίας. Οι Ιταλοί αρχίζουν να βομβαρδίζουν τα 

φυλάκια της Πίνδου και εισβάλουν από τα σύνορα 

Ελλάδας – Αλβανίας. Ο ελληνικός στρατός τους 

αντιμετωπίζει και τους απωθεί 50 χιλιόμετρα 

μακριά. Οι Έλληνες καταλαμβάνουν την Κορυτσά, 

το Αργυρόκαστρο, τη Φιμάρα, τους Αγίους 

αράντα. Πολεμούν σκληρά, ηρωικά  και κατά-

φέρνουν το θαύμα. Οι Ιταλοί αποτυγχάνουν στις 

επιθέσεις τους.  

 

 Η γερμανική εισβολή   (1941) 

    ---------------------- 
   τις 6 Απριλίου 1941 οι σύμμαχοι των Ιταλών, οι 

Γερμανοί, επιτίθενται στα βόρεια σύνορα της 

Ελλάδας. Εισβάλλουν τελικά στη χώρα από τη 

Βουλγαρία και τη Γιουγκοσλαβία ταυτόχρονα. Ο 

ελληνικός στρατός βρίσκεται βαθιά μέσα στην 

Αλβανία και δε μπορεί να ανακόψει την πορεία 

τους. Μέχρι τις 27 Απριλίου οι Γερμανοί φτάνουν 

στην Αθήνα.  

   Όμως, για να υποτάξουν την Κρήτη έχασαν έναν 

ολόκληρο μήνα, με αποτέλεσμα να αργήσει η 

γερμανική επιχείρησή κατά της οβιετικής Ένωσης 

και να τους προλάβει ο βαρύς ρωσικός χειμώνας. 



 Η τριπλή κατοχή    (1941 – 1944) 

    ----------------- 
      Η Ελλάδα βρίσκεται τώρα υπό την τριπλή κατοχή, 

Γερμανών, Ιταλών και Βούλγαρων. Από τις πρώτες 

μέρες της κατοχής παρατηρείται έλλειψη τροφίμων 

και «μαύρη αγορά». Οι Γερμανοί λεηλατούν τα 

τρόφιμα. Ο λαός υποφέρει από την πείνα και χιλιάδες 

πεθαίνουν αβοήθητοι στους δρόμους. Σα συσσίτια 

που οργανώνονται από τον Ερυθρό ταυρό κάνουν 

κάπως πιο υποφερτή την κατάσταση.  Σαυτόχρονα 

όμως οι Γερμανοί αρχίζουν τις επιτάξεις κτιρίων και 

προϊόντων, για τη στέγαση και διατροφή του 

γερμανικού στρατού. 

     Οι Έλληνες σε όλη τη διάρκεια της σκλαβιάς, δε 

σταματούν να αγωνίζονται. Οργανώνουν γρήγορα 

ένοπλη εθνική αντίσταση. Σα επόμενα τρία χρόνια 

προκαλούν στον κατακτητή σοβαρές απώλειες. 

Σαυτόχρονα, η αντίσταση αναγκάζει τους κατακτητές 

να διατηρούν πολύ στρατό στην Ελλάδα, ενώ τους 

είναι απαραίτητος σε άλλα μέτωπα.  

     Οι Γερμανοί όμως αντιδρούν με μανία σε κάθε 

ελληνική πράξη αντίστασης. Υυλακίζουν, βασανίζουν, 

καταστρέφουν και καίνε πόλεις και ολόκληρα χωριά 

όπως τα Καλάβρυτα και το Δίστομο. Φιλιάδες Έλληνες 

αγωνίζονται και θυσιάζονται. 

 Η απελευθέρωση της Ελλάδας    (1944) 

    ------------------------------- 
 τις 12 Οκτωβρίου 1944 η Γερμανική κατοχή 

τελειώνει. Οι Γερμανοί αποχωρούν από την Ελλάδα, 

αφού οι υμμαχικές δυνάμεις επιτίθενται στη χώρα 

τους και πρέπει να σπεύσουν να την προστατέψουν. 

Η Αθήνα απελευθερώνεται. Η γαλανόλευκη 

κυματίζει ξανά στον Ιερό βράχο της Ακρόπολης.  

 

 Η λήξη του πολέμου    (1945) 

    --------------------- 
 Σο 1942 η ήττα των Γερμανών από τη οβιετική 

Ένωση είναι το πρώτο τους βαρύ πλήγμα και η 

αρχή της αντεπίθεσης. το 

τέλος του 1944 έχει απε-

λευθερωθεί μεγάλο μέρος της 

Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης. Η Γερμανία παρα-

δίνεται τελικά τον Ιανουάριο 

του 1945.  

   Ο Β‟ παγκόσμιος πόλεμος 

λήγει οριστικά το επτέμβριο 

του 1945, λίγες μέρες μετά τη 

ρίψη των ατομικών βομβών από τις Η.Π.Α. στις 

ιαπωνικές πόλεις Φιροσίμα και Ναγκασάκι. 

Χάρης Βεργόπουλος 

 

Ο Ι    Ε Υ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Ε     Σ Η     Ε Π Ο Φ Η  

 

                              

                        

Ευθύμης Βαγενάς - Δημήτρης Κατινιώτης 



 

Π Ρ Ο  Ω Π Α   Π Ο Τ   Μ Α    Α Π Α  Φ Ο Λ Η  Α Ν 

 
  Ιωάννης Π. Μεταξάς 

O Ιωάννης Μεταξάς είναι ο Εθνικός Κυβερνήτης της 

Ελλάδας (1936- 1941), που διαμόρφωσε την 

ουδέτερη εξωτερική πολιτική της στον Β' Παγκόσμιο 

Πόλεμο και με δικτατορική διακυβέρνηση 

αντιστάθηκε στα φασιστικά καθεστώτα Ιταλίας και 

Γερμανίας με το σύνθημα «Για τους Έλληνες Τπέρ 

την Νίκη η Δόξα». 

 

H μεγαλύτερη στιγμή της ζωής του είναι τα 

χαράματα της 28ης Οκτωβρίου 1940 και η απάντηση 

που έδωσε στο τελεσίγραφο, που του επέδωσε ο 

Ιταλός Πρέσβυς Εμμανουέλε Γκράτσι, στο σπίτι του 

στην Κηφισιά, ζητώντας του να επιτρέψει την διέλευση των ιταλικών στρατευμάτων από το ελληνικό 

έδαφος.  

Η απάντηση του Ιωάννη Μεταξά «Alors c' est la guerre» (επομένως έχουμε πόλεμο), με την οποία 

κήρυξε τον υπέρ βωμών και εστιών πόλεμο, ενάντια στην Ιταλία, μία απόφαση που είχε πάρει μόνος 

του τον Μάρτιο του 1939, έχει μείνει στην ιστορία ως το "ΟΦΙ" των Ελλήνων στο φασισμό και την 

υποδούλωση της πατρίδας τους. Ο αγώνας, η ανδρεία και ο ηρωισμός ανδρών και γυναικών έως τις 6 

Απριλίου 1941, άλλαξαν την πορεία της παγκόσμιας ιστορίας.  

Η απάντηση που έδωσε στον Γκράτσι, ήταν για τους Έλληνες το έναυσμα, για να συνταχθούν με 

πειθαρχία και να αγωνισθούν με ηρωισμό, ενωμένοι για τα ιδεώδη της φυλής. 

 

Ο Ιωάννης Μεταξάς (1871-1941) ήταν από την 

Κεφαλονιά, υπήρξε ένας διορατικός 

στρατιωτικός και πολιτικός 

ηγέτης,  διακεκριμένος επιτελικός αξιωματικός, 

με ικανότητα αιφνιδιασμού του εχθρού και 

γνώστης διπλωματικών χειρισμών. Ένας κατ' 

εξοχήν πνευματικός άνθρωπος, του οποίου το 

όνομα έχει μείνει στην ελληνική και στην 

παγκόσμια ιστορία, για την αντίσταση της Ελλάδος κατά του Άξονος. 

Κωνσταντίνος Δερβένης 

 

Μπενίτο Μουσολίνι 

Ο Μπενίτο Μουσολίνι (Benito Amilcare Andrea Mussolini, 29 Ιουλίου 1883 – 

28 Απριλίου 1945) ήταν Ιταλός πολιτικός, ιδρυτής και ηγέτης του φασιστικού 

κόμματος. Διοίκησε την Ιταλία από το 1922 έως το 1943 υπό δικτατορικό 

καθεστώς, μετατρέποντάς τη σε φασιστική πολιτεία. Τπήρξε σύμμαχος του 

Αδόλφου Φίτλερ και οδήγησε τη χώρα του, ως δύναμη της συμμαχίας του 

Άξονα, στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά την είσοδο των συμμαχικών 

στρατευμάτων στην Ιταλία το 1943, κατέφυγε στο βόρειο τμήμα της χώρας, 

όπου με τη βοήθεια της ναζιστικής Γερμανίας ίδρυσε την επονομαζόμενη 

«Ιταλική Κοινωνική Δημοκρατία» ή «Δημοκρατία του αλό». Σο καθεστώς του 

κατέρρευσε οριστικά το 1945 και ο ίδιος εκτελέστηκε τον Απρίλιο του ίδιου 

έτους από Ιταλούς παρτιζάνους 
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Η πρώτη εχθρική πράξη, προς την Ελλάδα, γίνεται στις 15 Αυγούστου 1940, όταν ιταλικό υποβρύχιο 

τορπιλίζει το ελληνικό καταδρομικό Έλλη στην Σήνο, όπου είχε μεταβεί για τις εορτές της 

Μεγαλόχαρης. Από τη στιγμή εκείνη οι δύο χώρες εισέρχονται σε πολεμική τροχιά. Ο Μουσολίνι 

βιαζόταν να επιτεθεί στην Ελλάδα, θεωρώντας βέβαιη την κατάκτησή της σε μικρό χρονικό διάστημα. 

Έτσι τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου 1940, την ημέρα της 18ης επετείου της πορείας προς τη 

Ρώμη, ο Ιταλός πρέσβης κόμης Εμμανουέλε Γκράτσι παρουσιάζεται στον Ιωάννη Μεταξά κομίζοντάς 

του τελεσίγραφο παράδοσης. Η αρνητική απάντηση του Μεταξά με τη γαλλική φράση «Alors, c'est la 

guerre» (Λοιπόν, έχουμε πόλεμο) υπήρξε η αρχή του ελληνικού έπους του 1940 που πέρασε στη 

λαϊκή συνείδηση ως ΟΦΙ. Ο Ιταλός δικτάτορας γίνεται σατυρικό θέμα σε μουσικές επιθεωρήσεις, 

γελοιογραφίες και τραγούδια αποτελώντας ίσως το πλέον σατιρισμένο πρόσωπο στη νεότερη ελληνική 

ιστορία.  

τέργιος Παναγιώτου 

Αδόλφος Χίτλερ 

Ο Αδόλφος Φίτλερ (Adolf Hitler) γεννήθηκε στις 20 

Απριλίου 1889 στο Μπράουναου Αμ Ιν της Αυστρο-Ουγγαρίας 
(νυν Αυστρίας), ένα χωριό κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία. 
Διετέλεσε πολιτικός και κυβέρνησε δικτατορικά τη Γερμανία 
από το 1934 έως το 1945. Ήταν επίσης αρχηγός του Εργατικού 
Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος της Γερμανίας από το 1921, 
καγκελάριος της Γερμανίας από το 1933 έως το 1945 και 
ηγέτης του Ναζιστικού Σρίτου Ράιχ από το 1934 έως το 1945. 
Σο όνομα του συνδέεται με τον  Β‟ Παγκόσμιο Πόλεμο και το 
Εβραϊκό Ολοκαύτωμα. 

Μετά τη λήξη του Μεγάλου Πολέμου, είναι πλέον πεπεισμένος 
ότι η στρατιωτική ήττα της Γερμανίας οφείλεται στα πλήγματα 
που δέχτηκε από το μαρξισμό και τον ιουδαϊσμό, στοιχεία που 
τον πείθουν απόλυτα για την ανάγκη διασφάλισης της ύπαρξης 
του γερμανικού λαού και απελευθέρωσής του από τον 
εσωτερικό εχθρό, τους Εβραίους. Σότε είναι που αρχίζει να 
αποκρυσταλλώνει τις πολιτικές του ιδέες και υποστηρίζει ένα 
δικής του έμπνευσης κράμα εθνικισμού και σοσιαλισμού, με το 

στοιχείο του εθνικισμού να υπερτερεί αναμφισβήτητα. 

Όταν αναλαμβάνει όλες τις εξουσίες, το 1933, προχωρά στην 
κατάργηση θεμελιωδών ελευθεριών και εγκαθιδρύει τη 
δικτατορία του Ναζιστικού Κόμματος. τις 30 Ιουνίου1934, 
υποβάλλει και το κόμμα του σε μία εξονυχιστική επιχείρηση 
εκκαθαρίσεων («Η Νύχτα των Μεγάλων Μαχαιριών»), με στόχο 
τον αφανισμό όλων των εσωτερικών αντιπάλων του. τις 2 
Αυγούστου 1934 γίνεται πρόεδρος του Ράιχ και αναλαμβάνει 
προσωπικά την αρχιστρατηγία των γερμανικών δυνάμεων, αλλά η 
είσοδος των ΗΠΑ στον πόλεμο, η κατάρρευση της Ιταλίας του 
συμμάχου του Μουσολίνι και η αποτυχία της εκστρατείας στη 
οβιετική Ένωση, αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την ήττα της Γερμανίας. Οι δυσαρέσκεια 
των στρατιωτικών προς το πρόσωπό του, εκδηλώνεται με τις δύο εις βάρος του δολοφονικές απόπειρες 
της 13ης Μαρτίου 1943 και της 20ής Ιουλίου 1944. 

Σο τέλος του Φίτλερ και του καθεστώτος του φαίνεται να πλησιάζει, όταν οι ύμμαχοι αρχίζουν να 
προελαύνουν προς το Βερολίνο στις αρχές του 1945. Ο γερμανός δικτάτορας, γεμάτος απόγνωση, 
αποσύρεται στο καταφύγιό του στο Μέγαρο της Καγκελαρίας. τις 30 Απριλίου 1945 θα 
αυτοκτονήσει, μαζί με την ερωμένη του Εύα Μπράουν, την οποία είχε νυμφευτεί την προηγούμενη 
ημέρα. ύμφωνα με τις οδηγίες του, τα σώματά τους αποτεφρώθηκαν. 

Παντελής ακαρέλος 
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O ΡΟΛΟ ΣΗ ΓΤΝΑΙΚΑ 

 
Οι Ελληνίδες πολέμησαν σαν αντάξιες κόρες των προγόνων τους, για την ΕΛΛΑΔΑ την ΣΙΜΗ και 

την  ΕΛΕΤΘΕΡΙΑ! 

Είναι αξιοθαύμαστος ο τρόπος που ανταποκρίθηκαν οι 

γυναίκες εκείνης της εποχής στο κάλεσμα της πατρίδας . Οι 

γυναίκες αυτά τα τρυφερά αδύναμα πλάσματα, εκτός από 

μανάδες, σύζυγοι και νοικοκυρές ήταν οι αφανείς ηρωϊδες 

του έπους του ’40. 

τα μετόπισθεν οι γυναίκες αντικαθιστούν τους άντρες που 

έχουν επιστρατευθεί και πλέκουν μέρα νύχτα χωρίς 

σταματημό μάλλινα για τους στρατιώτες. Πολλά νεαρά 

κορίτσια γράφονται εθελόντριες στον Ελληνικό Ερυθρό 

ταυρό και γίνονται νοσοκόμες. Άλλες που βρίσκονται 

κοντά στην πρώτη γραμμή, οι Ηπειρώτισσες κι οι γυναίκες 

της Δυτικής Μακεδονίας, μεταφέρουν πολεμοφόδια και 

τρόφιμα στους στρατιώτες μέσα στα χιόνια, στα δύσβατα 

μονοπάτια των κακοτράχαλων βουνών, εκεί που τα ζώα 

αρνούνται να προχωρήσουν, αλύγιστες βουβές, με 

αδάμαστη θέληση και ηρωϊκή αυτοθυσία.  Αργότερα όλος 

ο κόσμος θα υποκλιθεί μπροστά στην αδάμαστη ψυχή τους! 

 

 

Οι γυναίκες των πόλεων ανέλαβαν την φροντίδα και την 

προφύλαξη των αντρών από τα κρυοπαγήματα. Οι 

Ελληνίδες νοσοκόμες δούλεψαν με ηρωισμό και 

αυταπάρνηση και πολλές έπεσαν την ώρα του 

καθήκοντος κατά την διάρκεια των βομβαρδισμών 

νοσοκομείων και πλοίων που μετέφεραν τραυματίες. 

Πολλές εύπορες γυναίκες, έδωσαν χρήματα και 

κοσμήματα για να βοηθήσουν τον αγώνα του 

Ελληνικού στρατού. 

 

     
 

Ελευθερία Παναγιωτίδη – Ζωή Ευστρατιάδη 

Καθώς οι  γυναίκες  κουβαλούν  τρόφιμα και  τα  φτωχικά 
         αγαθά για  τους  θαρραλέους μας  στρατιώτες. 
 

Ση  μέρα με  τον  ήλιο κατακόκκινο , χρυσαφί, 

τη νύχτα  με  το ολόγιομο φεγγάρι, 

μετρούν τα άστρα ξενυχτούν 

κι ο ύπνος τους  εχάθη. 

Ράβουν, τα  δάχτυλά  τους τα  τρυπάνε 

και  κλαιν  ακόμα  για  τους άνδρες τους 

που  από  μακριά  τις  χαιρετάνε. 
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Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Α   Α Π Ο   Σ Ο   Μ Ε Σ Ω Π Ο 

 
«…Οι χτύποι του ωρολογίου ηχούν ρυθμικά στα 

αυτιά μου, χωρίς να τους καταλαβαίνω. Η ώρα 

περνά τόσο 

γρήγορα που δεν 

την καταλαβαίνω. 

Μπαμ μπουμ 

ακούγεται αραιά-

αραιά ο χτύπος 

του πυροβόλου 

μές τη χιονισμένη 

βραδιά. Ο μόνος σύντροφός μας και άγρυπνος 

φρουρός είναι τα κανόνια μας…»    . Α.  
 

«…Βαδίζοντας βρέθηκα ξαφνικά μπροστά σ‟ έναν 

νεκρό Ιταλό στρατιώτη που μ‟ έκανε να λυπηθώ πολύ. 

Ήταν γερμένος στο δεξί πλευρό του έχοντας μπροστά 

του ένα χαρτί που είχε γράψει μόνο δυο τρεις λέξεις 

κι ύστερα είχε ξεψυχήσει. Πόνεσα πολύ, κι ας ήταν 

εχθρός...»    Ν. Π. 

«…Όσοι γλιτώνουμε ζούμε αδιάκοπα ζωή 

μαρτυρική. Μέρες μένουμε νηστικοί μερικές φορές. 

(…) τη μνήμη μου περνάνε συνεχώς εικόνες 

φρίκης, που μου σαλεύουν το μυαλό. (…) Πάλι 

πέφτουν βλήματα όλμων. Υαίνεται ότι επισήμαναν 

τις θέσεις μας. Σρέχω στα 

βράχια και ο Θεός 

βοηθός…»     Ανώνυμος 

 

«…Προχθές ακριβώς από 

πάνω μας τα 

καταδιωκτικά μας χτύπησαν τρία Ιταλικά, τα οποία 

κατέπεσαν φλέγοντας. Φθες έριξαν άλλο ένα. 

Αεροπλάνα έχουν βεβαίως πολλά οι Ιταλοί, αλλά το 

έμψυχο υλικό των δεν παραβγαίνει με το δικό μας 

που είναι ασυγκρίτως ανώτερο. (…) Σο πυροβολικό 

μας αυτή τη στιγμή ανακάλυψε μια πυροβολαρχία 

πεδινή Ιταλική. Ο κανονιοβολισμός είναι συνεχής 

και θεριστικός…»    Γ. Μ.  
 

 

Ο Ι  Π Ο Ι Η Σ Ε   Ε Μ Π Ν Ε Ο Ν Σ Α Ι . . .   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ήταν γενναίο παιδί. 

Με τα θαμπόχρυσα κουμπιά και το πιστόλι του, 

Με τον αέρα του άντρα στην περπατηξιά, 

Και με το κράνος του – γιαλιστερό σημάδι 

(Υτάσανε τόσο εύκολα μες στο μυαλό 

που δεν γνώρισε κακό ποτέ του) 

Με τους στρατιώτες του ζερβά δεξιά 

Και την εκδίκηση της αδικίας μπροστά του. 

-Υωτιά στην άνομη, φωτιά! 

Με το αίμα πάνω από τα φρύδια 

Σα βουνά της Αλβανίας βροντήξανε 

 

Άσμα ηρωϊκό και πένθιμο, για τον χαμένο Ανθυπολοχαγό  

της  Αλβανίας  Οδυσσέας Ελύτης 

 

Ελέγαμε: ένα Μαραθώνα ακόμα! Ελέγαμε: Μια αλαμίνα 

ακόμα! Ελέγαμε: Ακόμα ένα εικοσιένα! Κι ήρτες τέλος συ, 

Μητέρα-Μέρα, οπού αγκάλιασες κι ανύψωσες ολόκληρα τα 

περασμένα στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον 

υπέρτατο τους ηθικόν Ιστορικό Ρυθμό! 

Εικοσιοχτώ του Οχτώβρη του 1940 

Άγγελος ικελιανός 15 Νοεμβρίου 1940 Νέα Εστία 

Σα Ελληνάκια 
 
Σο Μάρτη περικάλεσα και το μικρό Νοέμβρη 
τον Αύγουστο το φεγγερό, κακό να μην μας εύρει. 
 
Γιατ' είμαστε μικρά παιδιά, είμαστε δυο Ελληνάκια 
μεσ' στα γαλάζια πέλαγα και στ' άσπρα συννεφάκια.  
 
Γιατ' είμαστε μικρά παιδιά κι η αγάπη μας μεγάλη 
που αν τη χωρέσουμε απ' τη μια, περσεύει από την 
άλλη. 
 
Ποιος έχει λόγια να την πει τέτοιαν αγάπη 
ποιος ξέρει μάγια να την κάνει βουητό 
μεσ' στους αιώνες να χτυπάει σαν άγριο κύμα 
και να μην έχει, να μην έχει τελειωμό. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αγγελική Κυραϊλίδη – Αλεξάνδρα Αλεφάντου – Νεφέλη Σσαμαρδού 

 

 

Ρ Ω Σ Ω Ν Σ Α    Σ Ο Τ    Μ Ε Γ Α Λ Τ Σ Ε Ρ Ο Τ    

 
 

τη κύρο 

Ο παππούς μου την εποχή του πολέμου επειδή υπήρχε φτώχια στην Αθήνα 

πήγε στη κύρο . Εκεί ψαρεύανε ψάρια και τα τρώγανε. Επειδή όμως δεν 

είχαν λάδι, λιώνανε κερί πάνω στο τηγάνι και τα τηγανίζανε. Επίσης, 

πηγαίνανε πίσω από τα ζώα που θερίζανε και μαζεύανε τα στάχυα, τα φέρνανε 

εδώ στην προγιαγιά μου την Ουρανία και τα καθαρίζανε . Μετά τα άλεθε στον 

μύλο του καφέ και τα έκανε πλιγούρι που το έβραζε και το τρώγανε σαν 

σούπα.  

 

Νικόλας Ριζόπουλος 



Σο περιστατικό που μου διηγήθηκε ο παππούς μου 
έγινε στην περιοχή της περχειάδας. «την αρχή 
μάθαμε ότι μας κήρυξαν τον πόλεμο οι Γερμανοί. 
Ύστερα από αντίσταση του στρατού μας λίγων 
ημερών, άρχισε να υποχωρεί το μέτωπο με τους 

Γερμανούς. Πριν να υποχωρήσουν στο μέτωπο αυτό 
δόθηκε η εντολή και στο άλλο μέτωπο με τους Ιταλούς 
να υποχωρήσουν, μετά οι στρατιώτες μας να 
επιστρέψουν στα σπίτια τους, με ότι μέσο έβρισκαν, 
ακόμα και με τα πόδια. 
Σότε άρχισε η μεγάλη ταλαιπωρία των στρατιωτών να 
φτάσουν στα σπίτια τους. το τέλος όταν έφτασαν 
νηστικοί και κουρασμένοι και πολλοί από αυτούς 
ήταν τραυματίες και με σχισμένα ρούχα.» 

Θέμης Βαθειάς 
Σο περιστατικό που μου διηγήθηκε ο παππούς μου 
έγινε την ημέρα που κηρύχτηκε ο πόλεμος στην 
περιοχή της περχειάδας, στη Λαμία.  
την αρχή ειδοποιούσαν οι χωροφύλακες τους νέους 
του χωριού που έπρεπε να πάνε να πολεμήσουν. 
Ύστερα από αυτό οι νέοι συγκεντρώθηκαν στην 

πλατεία του χωριού και πριν αναχωρήσουν 
αποχαιρετούσαν τις οικογένειές τους. Μετά αφού όλοι 
μαζί τραγούδησαν μερικά πατριωτικά τραγούδια τότε 
ξεκίνησαν από το χωριό να πάνε στη περχειάδα και 
με λεωφορεία να κατέβουν στον σιδηροδρομικό 
σταθμό να φύγουν για το μέτωπο. Σότε οι χωριανοί 
τους εύχονταν να γυρίσουν πάλι στο χωριό νικητές.  
Όταν έφυγαν, οι χωριανοί γύρισαν στα σπίτια τους με 
την αγωνία ζωγραφισμένη στα πρόσωπά τους αν θα 
ξαναδούν πάλι τους δικούς τους. 

Αγγελική Κυραϊλίδη 

τον πόλεμο του 1940, κατά την διάρκεια της 
κατοχής, το φαγητό ήταν λιγοστό και πολύς κόσμος 
πέθανε από ασιτία και από αρρώστιες που ήταν 
αποτέλεσμα της κακής διατροφής. Σα παιδιά 
σιτίζονταν κυρίως στα σχολεία και αυτό ανεπαρκώς. Ο 

Διεθνής Ερυθρός ταυρός άρχισε κάποια στιγμή να 
προμηθεύει γάλα στα σχολεία προκειμένου τα παιδιά 
να καλύπτουν τις απαραίτητες και ελάχιστες για την 
ανάπτυξή τους διατροφικές ανάγκες. 
Ο Κωστάκης ήταν μέλος μιας τετραμελούς 

οικογένειας, οι γονείς του, αυτός και η αδελφή του. Ο 

πατέρας του ήταν δημόσιος υπάλληλος, του οποίου 

όμως ο μισθός έφτανε ίσα-ίσα για πέντε ημέρες. Ήδη 

είχαν πουλήσει όλα τα λιγοστά κοσμήματα της 

μητέρας του καθώς και κάποια έπιπλα. Και σαν να 

μην έφτανε αυτό φιλοξενούσαν – έκρυβαν έναν 

κύπριο στρατιώτη που πολέμησε με τους Άγγλους 

εναντίον των Γερμανών, αλλά τραυματίστηκε, τον 

έπιασαν αιχμάλωτο και δραπέτευσε. Απλά η τύχη του 

τον έφερε στην πόρτα της οικογένειας του Κωστάκη, η 

οποία αντί να τον διώξει, τον έκρυβε και τον 

συντηρούσε θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους αν τους 

ανακάλυπταν. 

H γιαγιά μου δε μου διηγήθηκε κάποιο 
συγκεκριμένο περιστατικό από τον πόλεμο του ’40, 
γιατί μόλις είχε γεννηθεί, στην περιοχή της Αθήνας 
και ήταν πολύ μικρή για να θυμάται κάτι. Μου είπε 
ότι, από διάφορες διηγήσεις που άκουγε 

μεγαλώνοντας, τον καιρό του πολέμου οι Γερμανοί 
κυνηγούσαν όλο τον κόσμο και υπήρχε πολύ πείνα 
και δυστυχία. Μετά τη δύση του ηλίου δεν 
επιτρεπόταν να κυκλοφορεί κανείς στους δρόμους. 
Σα παιδιά πεινούσαν πολύ και πολλοί άνθρωποι 
πέθαιναν από την ασιτία. Μερικοί άνθρωποι 
έκλεβαν φαγητό από τους Γερμανούς για να 
ζήσουν. Η ζωή των ανθρώπων στην κατοχή ήταν 
πολύ δύσκολη και στερημένη. 

τέργιος Παναγιώτου 

 

Ρώτησα τη γιαγιά μου να μου πει τι θυμάται από τον 
πόλεμο του 1940. Εκείνη αμέσως έβαλε τα κλάματα. 
Όταν σταμάτησε να κλαίει, άρχισε να μου λέει… «Σι 
να πρωτοθυμηθώ…». Κάθε που άρχιζε να μου λέει 
μια ιστορία, έκλαιγε πάλι. Από όσα μου είπε, αυτό 

μου έκανε περισσότερη εντύπωση, είναι το εξής 
περιστατικό: Μια μέρα, επειδή υπήρχε μεγάλη πείνα 
και δεν είχαν τρόφιμα, ο Ερυθρός ταυρός μοίραζε 
γάλα και άλλα πράγματα στα σχολεία. Έτσι λοιπόν, η 
μαμά της είχε δώσει μια τσάντα για να τα φέρει στο 
σπίτι. Η τσάντα ήταν πολύ βαριά και εκείνη δεν είχε 
τη δύναμη να την ανεβάσει στο τραμ και να την πάει 
στο σπίτι. Σα τρόφιμα όμως ήταν πολύτιμα και τα 
περίμενε όλη η οικογένεια, γι’ αυτό η γιαγιά μου 
απελπίστηκε. Σελικά, τη βοήθησαν κάποιοι μεγάλοι. 

Κωνσταντίνος Δερβένης 

 
Σο περιστατικό που μου διηγήθηκε ο παππούς μου ο 
Γιώργος έγινε στην Αμυγδαλιά Γορτυνίας στην 
περιοχή της Αρκαδίας στην Πελοπόννησο. την αρχή 
ακούστηκαν οι καμπάνες του χωριού που 

προειδοποιούσαν την είσοδο των γερμανών στο χωριό. 
Ύστερα από κάποιες ώρες οι Γερμανοί γύρω στα 100 
άτομα μπήκαν στην πλατεία του χωριού, επειδή το 
σπίτι του προπάππου μου ήταν αρκετά μεγάλο, 
αποφάσισαν να το κρατήσουν για να μένει εκεί ο 
ιδιοκτήτης. Πριν το πάρουν όμως τους άφησαν να 
πάρουν τα πράγματά τους για να τους φιλοξενήσει 
μια άλλη οικογένεια του χωριού. 
Μετά από 2 περίπου ώρες το σπίτι του παππού είχε 
καταληφθεί από τους Γερμανούς. Αυτοί κρέμασαν τη 
γερμανική σημαία εκεί. Σότε οι κάτοικοι φοβούνταν 
πάρα πολύ αλλά ευτυχώς οι Γερμανοί δεν τους 
πείραξαν. 
το τέλος του πολέμου ο παππούς μου ο Γιώργος 
επέστρεψε στο σπίτι του και ήταν πολύ χαρούμενος 
και για το σπίτι του αλλά και για τη χώρα του που 
απελευθερώθηκε. 

Μελίνα Γιαννοπούλου    
 

Όταν έγινε ο πόλεμος η γιαγιά μου ήταν μόνο 18 ετών. Μια νύχτα οι Γερμανοί τους πήραν το σπίτι και εκείνοι 

έμειναν στο υπόγειο. Ήταν αναγκασμένοι να τους μαγειρεύουν. Η γιαγιά μου φοβήθηκε πολύ γιατί ήταν ο πρώτος 

πόλεμος που έβλεπε. Κάθε μέρα έβλεπε τα πεινασμένα τα παιδάκια με φουσκωμένες κοιλιές. 

Ο παππούς μου όταν ήταν πολύ μικρός μπήκαν δύο Ιταλοί και πήραν το 1 από τα δυο τους δωμάτια. Κάθε νύχτα 

άκουγε πυροβολισμούς. Όταν οι Γερμανοί μπήκαν στο χωριό τους, τότε αυτοί πήγαν στον Πύργο Ηλίας. Ο 

φούρναρης τον λυπήθηκε και κάθε μέρα του έδινε ένα μεγάλο καρβέλι ψωμί. Ο παππούς μου ήταν πανευτυχής 

όταν το πήγαινε στο σπίτι                                                                                                  Αλεξάνδρα Αλεφάντου 



 

Ο  Λ Α Ο   Δ Ι Α Κ Ω Μ Ω Δ Ε Ι  Σ Η Ν  Κ Α Σ Α  Σ Α  Η 
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Ο    Α Π Ο Λ Ο Γ Ι  Μ Ο  

 
    Ο πόλεμος μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας καθώς 

και η τριπλή κατοχή έπληξαν σημαντικά τη χώρα 

μας.  

    Οι ανθρώπινες απώλειες υπολογίζονται γύρω στο 

μισό εκατομμύριο, 

είτε από εχθροπρα-

ξίες είτε από την 

πείνα. Βάσει υπολο-

γισμών, η γεωργική 

παραγωγή στο τέλος 

του πολέμου μειώθη-

κε 60% κατά μέσο 

όρο. Οι απώλειες στην κτηνοτροφία υπολογίζονται 

περίπου στο 40% των ζώων.  

     Καταστράφηκαν   περίπου  150.000    κατοικίες, 

καθώς  και το 90%  του σιδηροδρομικού και οδικού 

δικτύου. Η βιομηχανική παραγωγή μειώθηκε στο 

μισό, ενώ χάθηκε το 70% της ναυτιλίας. το τέλος 

του πολέμου η κυκλοφορία χρήματος διογκώθηκε 

5.000.000 φορές και το κόστος ζωής ήταν αυξημένο 

περίπου 2.306.000 φορές. 

   ε παγκόσμιο 

επίπεδο, τη λήξη 

του πολέμου 

ακολούθησε η 

ίδρυση του 

Οργανισμού 

Ηνωμένων Εθνών 

(Ο.Η.Ε.) για την 

επούλωση των «πληγών» και την αποφυγή 

μελλοντικής αντίστοιχης σύγκρουσης.  

 

 

Α Ν Σ Ι    Ε Π Ι Λ Ο Γ Ο Τ  

 
   «Λυπάμαι που σκοτώθηκαν πολλοί 

άνθρωποι.» Ευθύμης Βαγενάς 

   «Θαυμάζω τη γενναιότητα και την αγάπη των 

Ελλήνων στρατιωτών που πέθαναν για την 

πατρίδα μας.»  Νεφέλη Σσαμαρδού 

   «Νιώθω άσχημα για τους ανθρώπους που 

έχασαν τη ζωή τους. Σους τιμώ για τις γενναίες 

πράξεις τους.» Κωνσταντίνος Δερβένης 

   «28η Οκτωβρίου έγινε πόλεμος. Όταν το 

συνειδητοποίησα ένιωσα δυστυχία που πέθαναν 

τόσοι άνθρωποι. Σώρα θα μπορούσαν να ζουν 

ανάμεσά μας.» Ελευθερία Παναγιωτίδη 

  «Ευχαριστώ όσους πολέμησαν για μένα. 

Καταλαβαίνω πόσο κουράστηκαν για να „μαστε 

ελεύθερη.» Δημήτρης Κατινιώτης 

   «Ευχαριστώ τους ανθρώπους που έχασαν τη 

ζωή τους για την πατρίδα. Πρέπει να 

χαιρόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους και να 

τους θαυμάζουμε για τη γενναιότητα του.» 

Αγγελική Κυραϊλίδη 

   «Ευχαριστώ όλους του Έλληνες που 
θυσιάστηκαν και πολέμησαν για να σώσουν τη 
χώρα. Σώρα δε θα υπήρχα αν ήμουν στον 
πόλεμο και αυτό με στεναχωρεί.» Νίκος 
κουλής 

      Νιώθω πολύ άσχημα που κινδυνεύσαμε να 
χάσουμε την πατρίδα μας.» τέργιος 
Παναγιώτου 
   «Είμαι πολύ δυστυχισμένη που ζήσαμε αυτό 
το γεγονός. Αισθάνομαι περηφάνια για την 
αντοχή τους!» Μελίνα Γιαννοπούλου 
   «Καθώς βάδιζαν, τα όνειρα φεύγανε μακριά… 
κόσμος πέθαινε πολύ συχνά. Ας μην ήταν 
φταίξιμο από μας, το πλήρωναν όμως τα παιδιά 
σας. Κι ας είμαι ακόμα μικρό παιδί, 
καταλαβαίνω όμως καλά πολύ. Ας είναι καλά 
οι Έλληνες οι θαρραλέοι… την ελευθερία που 
μας χάρισαν.» Ζωή Ευσταρατιάδη 
   «Νιώθω περήφανος για την Ελλάδα που 

παραλίγο να καταστραφεί.» Παντελής 

ακαρέλος 

     «Νιώθω υπερηφάνεια που οι πρόγονοί μας 
πολέμησαν για να είμαστε ελεύθεροι σήμερα.» 
Χάρης Βεργόπουλος 
   «Οι φαντάροι μας έδωσαν την ελευθερία μας. 

Νιώθω μεγάλη αγάπη για αυτούς τους 

ανθρώπους. Οι καημένες οι μανάδες τους 

έχασαν άδικα τους γιους τους στον πόλεμο.» 

Αλεξάνδρα Αλεφάντου 

   «Υαντάζομαι ότι υπέφεραν πολύ από πείνα 

και αισθάνομαι λύπη για αυτό.» Θέμης 

Βαθειάς  

   «Μακάρι να μην υπήρχε πόλεμος!» Νικόλας 

Ριζόπουλος 

 

 


