
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παφλοσ Κώτςησ 

Δάςκαλοσ 

 Οι Γερμανοί ζχουν ςκοπό, μετά τθν 

κατάκτθςθ τθσ Γαλλίασ, να επιτεκοφν 

ςτθ Σοβιετικι Ζνωςθ. 

 Αλλάηουν τα ςχζδιά τουσ και 

ςτρζφονται προσ τα Βαλκάνια, ζπειτα 

από τθν αποτυχία των Ιταλϊν να 

κατακτιςουν τθν Ελλάδα. 

ΟΙ ΕΛΛΗΝΕ ΚΑΝΟΤΝ                

ΣΟΤ ΓΕΡΜΑΝΟΤ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΤΝ 

ΣΑ ΧΕΔΙΑ ΣΟΤ 

 Μάρτιοσ 1941: Η Βουλγαρία ςυμμαχεί με τθ 

Γερμανία. 

 Γερμανικζσ φάλαγγεσ διαβαίνουν ελεφκερα το 

ζδαφόσ τθσ και κατευκφνονται ςτθν Ελλάδα. 

 Η ελλθνικι κυβζρνθςθ εγκαταλείπει τθν 

ουδετερότθτα και επιτρζπει ςτισ ςυμμαχικζσ 

δυνάμεισ να αποβιβάςουν ςτρατιϊτεσ. 

 6 Απριλίου 1941: Εκατοντάδεσ γερμανικά 

αεροπλάνα αρχίηουν βομβαρδιςμοφσ ενώ 

Γερμανοί ςτρατιώτεσ κάνουν επίκεςθ ςε 

ελλθνικά οχυρά και άρματα μάχθσ 

κατευκφνονται προσ τθ Δυτικι Μακεδονία. 

ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ ΕΠΙΣΙΘΕΝΣΑΙ 

ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ αντιςτζκεται ςτο 

Ροφπελ και ςτα άλλα οχυρά ςτα ςφνορα      

με τθ Βουλγαρία. 

 Δεν μπορεί να αντιμετωπίςει τθν 

ταυτόχρονθ ειςβολι από δφο περιοχζσ. 

 9 Απριλίου 1941: Οι Γερμανοί 

καταλαμβάνουν τθ Θεςςαλονίκθ και 

κατευκφνονται νότια. 

 Η ελλθνικι κυβζρνθςθ αποςφρεται ςτθν 

Κριτθ. 

 Οι Ζλλθνεσ ςτρατθγοί αναγκάηονται να 

ςυνκθκολογιςουν. 

 27 Απριλίου 1941: Η Ακινα πζφτει ςτα 

χζρια των Γερμανών, μαηί με όλθ τθν 

θπειρωτικι χώρα. 

Η ΚΑΣΑΚΣΗΗ 

ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 Μάιοσ 1941: Γερμανοί αλεξιπτωτιςτζσ πζφτουν ςτθν Κριτθ, 

τθν τελευταία ελεφκερθ ελλθνικι περιοχι. 

 Το νθςί υπεραςπίηονται ελλθνικζσ και ςυμμαχικζσ δυνάμεισ, 

κακϊσ και ζνοπλοι Κρθτικοί. 

 Οι ςυγκροφςεισ είναι ςκλθρζσ και διαρκοφν 10 θμζρεσ. 

 Οι Γερμανοί επικρατοφν, αλλά με βαρφτατεσ απϊλειεσ. 

 Μετά και τθν κατάκτθςθ τθσ Κριτθσ, για ολόκλθρθ τθν 

Ελλάδα αρχίηει θ περίοδοσ τθσ Κατοχισ ωσ το 1944. 

Η ΜΑΧΗ        

ΣΗ ΚΡΗΣΗ  Ο πόλεμοσ τερματίηεται το 1945 με νίκθ των ςυμμαχικών δυνάμεων. 

 Οι καταςτροφζσ για όλουσ είναι ανυπολόγιςτεσ. 

 Οι νεκροί ςε ολόκλθρο τον κόςμο ανζρχονται ςε δεκάδεσ εκατομμφρια. 

 Οι υλικζσ καταςτροφζσ είναι τεράςτιεσ. 

 Από τισ τραγικότερεσ ςτιγμζσ του πολζμου είναι θ εξόντωςθ μεγάλου 

αρικμοφ Εβραίων (Ολοκαφτωμα) ςτα ναηιςτικά ςτρατόπεδα 

ςυγκζντρωςθσ. 

 Η ρίψθ ατομικισ βόμβασ ςτισ ιαπωνικζσ πόλεισ Χιροςίμα και Ναγκαςάκι 

από τουσ Αμερικανοφσ (για να εξαναγκάςουν την Ιαπωνία να παραδοθεί) 

προκαλεί φρίκθ και εκατοντάδεσ χιλιάδεσ νεκροφσ και τραυματίεσ. 

ΣΟ ΣΕΛΟ ΚΑΙ                     

ΣΑ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ ΣΟΤ    

Β’ ΠΑΓΚΟΜΙΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ 

Η περίοδοσ τησ Κατοχήσ 

για την Ελλάδα αναλύεται 

ςτο επόμενο μάθημα (!) 


