
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Παφλοσ Κώτςησ 

Δάςκαλοσ 

 Μετά τθν κατάλθψθ τθσ Ελλάδασ, οι Γερμανοί 

κρατοφν τθν Ακινα, τθν Κεντρικι Μακεδονία, 

τθν Κριτθ και το ςιδθροδρομικό δίκτυο. 

 Σμιματα τθσ Μακεδονίασ και τθσ Θράκθσ 

παραχωροφνται ςτουσ Βοφλγαρουσ. 

 Η υπόλοιπθ χώρα παραχωρείται ςτουσ Ιταλοφσ. 

 Η Τριπλι Κατοχι είναι περίοδοσ μεγάλθσ 

δοκιμαςίασ για τον ελλθνικό λαό. 

 Το χειμϊνα του 1941 – 1942 θ πείνα μαςτίηει 

τουσ κατοίκουσ ςτισ μεγάλεσ πόλεισ. 

Η ΠΕΡΙΟΔΟ ΣΗ 

ΣΡΙΠΛΗ ΚΑΣΟΧΗ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

 30 Μαΐου 1941: Δφο φοιτθτζσ, ο Μανώλθσ Γλζηοσ 

και ο Απόςτολοσ άντασ, κατεβάηουν τθ γερμανικι 

ςθμαία από τθν Ακρόπολθ. 

 Με τθν υποςτιριξθ τθσ Βρετανίασ, δθμιουργοφνται 

τρεισ αντιςταςιακζσ οργανϊςεισ: 

o το Ε.Α.Μ/Ε.Λ.Α.Σ. (ςε όλη ςχεδόν τη χώρα), 

o ο Ε.Δ.Ε.Σ (κυρίωσ ςτην Ήπειρο) 

o η Ε.Κ.Κ.Α. 

 25 Νοεμβρίου 1942: Οι αντιςταςιακζσ ομάδεσ, ςε 

ςυνεργαςία, ανατινάηουν τθ γζφυρα ςτον 

Γοργοπόταμο. 

 Με τθν καταςτροφι τθσ γζφυρασ κακυςτεροφν οι 

Γερμανοί τον ανεφοδιαςμό των ςτρατευμάτων 

τουσ ςτθν Αφρικι. 

Η ΑΝΣΙΣΑΗ 

ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ 

 Στθν αντίςταςθ των Ελλινων, οι Γερμανοί 

απαντοφν με τρομοκρατία, κάψιμο 

ολόκλθρων χωριϊν (π.χ. Δίςτομο, 

Καλάβρυτα) και μαηικζσ εκτελζςεισ. 

ΣΑ ΑΝΣΙΠΟΙΝΑ 

ΣΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ 

 Σζλθ 1944: Οι Γερμανοί και οι ςφμμαχοί 

τουσ είναι οι θττθμζνοι του Πολζμου. 

 Αποςφρονται από τθν Ελλάδα. 

 Οκτώβριοσ 1944: Η ελλθνικι κυβζρνθςθ 

επιςτρζφει ςτθν Ελλάδα, από τθ Μζςθ 

Ανατολι όπου ζχει καταφφγει. 

 Είναι θ ςτιγμι τθσ Απελευκζρωςθσ. 

ΣΟ ΣΕΛΟ ΣΗ ΚΑΣΟΧΗ 

 Λάκθ και παραλείψεισ και των δφο πλευρϊν, 

κακϊσ και παρεμβάςεισ των ξζνων Δυνάμεων, 

οδθγοφν ςε Εμφφλιο Πόλεμο. 

 1946 – 1949: Αιματθρόσ Εμφφλιοσ Πόλεμοσ 

προκαλεί χιλιάδεσ κφματα και ανυπολόγιςτεσ 

καταςτροφζσ. 

 Τερματίηεται με ιττα του Δθμοκρατικοφ Στρατοφ. 

 Ο εκνικόσ διχαςμόσ παραμζνει ςτθν Ελλάδα και 

ςτισ ψυχζσ των Ελλινων για δεκαετίεσ. 

 Οι πολιτικζσ δυνάμεισ παραμζνουν διχαςμζνεσ. 

 Από τθ μια πλευρά είναι ο βαςιλιάσ και θ ελλθνικι 

κυβζρνθςθ (αναγνωριςμζνη από τουσ Συμμάχουσ). 

 Από τθν άλλθ πλευρά είναι το Ε.Α.Μ., που από το 

Μάρτιο του 1944 ζχει ςχθματίςει δικι του 

κυβζρνθςθ ςτθν ορεινι Ελλάδα. 

ΔΙΧΑΜΟ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

ΕΜΦΤΛΙΟ 

ΠΟΛΕΜΟ 

Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΣΟ 1948 


