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ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ 

Μετά την κατάληψη της Αλβανίας από τα στρατεύματα του Μουσολίνι το 1939 οι 

ιταλικές προκλήσεις άρχισαν να πυκνώνουν, με κορύφωση τον άνανδρο τορπιλισμό του 

αντιτορπιλικού «ΕΛΛΗ» στις 15 Αυγούστου 1940.  

Στις 28 Οκτωβρίου 1940 η Ιταλία ζήτησε από τον πρωθυπουργό Ι. Μεταξά την 

παράδοση της χώρας. Η απάντηση ήταν: ΟΧΙ Λίγο αργότερα τα ιταλικά στρατεύματα 

εισέβαλαν στα εδάφη μας από τα ελληνοαλβανικά σύνορα.  

Η Ελλάδα απέναντι στην ιταλική υπεροπλία ήταν ουσιαστικά απροετοίμαστη. Η 

επιστράτευση εξελίχθηκε σε αληθινό πανηγύρι, άρματα μάχης όμως δεν υπήρχαν ούτε 

μεταγωγικά. Όσο για τον εξοπλισμό, υπήρχαν ελλείψεις ακόμη και στα πιο αναγκαία 

εφόδια. Ωστόσο οι Έλληνες ήταν αποφασισμένοι να πολεμήσουν τον εχθρό. Οι Ιταλοί 

αναγκάστηκαν να οπισθοχωρήσουν. 

Ο Χίτλερ, βλέποντας ότι οι Ιταλοί παρά τον τελειότερο εξοπλισμό και τις 

μεγαλύτερες δυνάμεις τους δεν μπορούσαν να κατακτήσουν την Ελλάδα, αποφάσισε να 

επέμβει ο ίδιος τον Απρίλιο του 1941. Η Ελλάδα όμως δεν μπορούσε να αντιμετωπίσει 

ταυτόχρονα και τους δυο επιδρομείς. Έτσι, για την Ελλάδα άρχιζε η φρίκη της τριπλής 

κατοχής (1941 – 1944). Ο λαός υπέφερε από την πείνα και την εξαθλίωση. Οι Έλληνες 

σε όλη τη διάρκεια της σκλαβιάς, δε σταμάτησαν να αγωνίζονται. Οργανώθηκε γρήγορα 

ένοπλη αντίσταση.  

Με τη βοήθεια των συμμάχω έφτασε η ώρα της απελευθέρωσης στις 12 

Οκτωβρίου του 1944. 

 Σήμερα λοιπόν περισσότερο από κάθε άλλη φόρα πρέπει να αγωνιζόμαστε 

για την ΕΙΡΗΝΗ όχι μόνο της πατρίδας μας αλλά και  όλου του κόσμου. Πρέπει να 

καταδικάζουμε τον πόλεμο όπου και να μαχόμαστε για την ειρήνη και την λευτεριά. 
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Βάλε √ στην πρόταση που ταιριάζει με την ερμηνεία της λέξης: 
 

φασισμός : πολιτικό σύστημα με αυταρχικό χαρακτήρα, που καταργεί τον 

κοινοβουλευτισμό και τη δημοκρατία. 

 

Δεν μπορεί να πει ελεύθερα τις απόψεις του. 

 

Μιλάει ελεύθερα και λέει χωρίς φόβο την γνώμη του. 

 
 

 

επιστράτευση : έκτακτη πρόσκληση σε πολλούς να καταταγούν στο στρατό. 

 

Πήγε να υπηρετήσει τη στρατιωτική του θητεία. 

 

Στην μεγάλη στρατιωτική άσκηση κάλεσαν τον πατέρα μου. 

 

 
 

αντίσταση :η ενέργεια του ανθρώπου να αντιστέκεται. 

 

Υπακούει σε ότι του λες 

 

Αν χρειαστεί θα αγωνιστεί γενναία. 

 
 

 

απελευθέρωση :. η απαλλαγή από μια κατάσταση σκλαβιάς η φυλακής. 

 

Όλοι θέλουμε να ζούμε ελεύθεροι. 

 

Περάσαμε έξω από τις φυλακές.  

 

 
 

εξαθλίωση : κατάσταση πλήρους αθλιότητας, πολύ μεγάλης κατάπτωσης, 

 

Δεν μπόρεσε να αγοράσει το νέο μοντέλο αυτοκινήτου. 

 

Η οικονομική κρίση έφερε πολλούς ανθρώπους στα όρια της φτώχιας.   
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Αντιστοίχισε τις συνώνυμες λέξεις 

άνανδρο    προσκλητήριο 

οπισθοχωρώ  
  επιτέθηκαν 

εισέβαλαν    οπισθοδρομώ 

επιστράτευση    ύπουλο 

υπεροπλία    αντίδραση  

  αντίσταση    πάνοπλος 

εξαθλίωση    λύτρωση  

απελευθέρωση    εξασθένηση   

 

Αφού διαβάσεις καλά το χρονικό να συμπληρώσεις τις παρακάτω 
προτάσεις. 
 

Στο λιμάνι της Τήνου στις 15 Αυγούστου 1940 έγινε ο ………………………….. του 

…………………………… « ……………..» 

Η…………………………………….. εξελίχθηκε σε αληθινό πανηγύρι. 

Ο ……………………………. βλέποντας ότι ……………………. παρά τον τελειότερο 

εξοπλισμό και τις μεγαλύτερες δυνάμεις τους δεν μπορούσαν να ……………………… 

την Ελλάδα, αποφάσισε να ………………. ο ίδιος τον ………………………………….του 

………………… 

Οι Έλληνες  οργανώθηκαν  γρήγορα …………………………………………….. 

Τα ………………………. που οργανώθηκαν από τον …………………………………..έκαναν 

κάπως πιο υποφερτή την ……………………και την ………………………… 

Η  ώρα της …………………………………….έφτασε στις 12 Οκτωβρίου ……………………… 
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