Η ιστορία με εικόνες και λίγα λόγια.

Η ΕΛΛΑΔΑ
ΣΤΟΝ Β’ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ
ΠΟΛΕΜΟ

Από τον Δημ. Θ. Καραμήτσο

O Xίτλερ υπήρξε πολιτικός που κατάφερε να πάρει μετά από εκλογές
την κυβέρνηση της Γερμανίας ως αρχηγός του Εθνικοσοσιαλιστικού
κόμματος (Ναζιστές). Το κόμμα του είχε έμμονη ιδέα εναντίον των
Εβραίων και διακήρυσσε την ανωτερότητα της Γερμανικής φυλής.
Μετά το 1938 οδήγησε τη Γερμανία στον Β’ παγκόσμιο πόλεμο.
Κατέλαβε την Τσεχοσλοβακία το Bέλγιο, τη Δανία, την Ολλανδία, τη
Γαλλία, την Πολωνία, τη Νορβηγία,την Ελλάδα και επιτέθηκε στην
Ρωσία. Όταν στον πόλεμο μπήκε η Αμερική άρχισε η Γερμανία να
υποχωρεί. Τελικά η Γερμανία οδηγήθηκε στην καταστροφή, αφού
αιματοκυλίστηκε όλη η Ευρώπη. Σύμμαχοι της Γερμανίας ήταν η
Ιταλία και η Ιαπωνία.

Ο Χίτλερ χαιρετάει στρατεύματα που παρελαύνουν.
΄Ορθιος μπροστά του ο υπαρχηγός του κόμματος
Χίμλερ.

Αφίσσα του Χιτλερικού
καθεστώτος για το Γερμανικό
στρατό. Ο Χίτλερ αντικατέστησε
την παλιά Γερμανική σημαία με
τον αγκυλωτό σταυρό.

Ο Μουσολίνι ήταν δικτάτορας της Ιταλίας και σύμμαχος του
Χίτλερ. Επιτέθηκε το 1937 στην ανυπεράσπιστη Αβησσυνία
και στις 28 Οκτωβρίου 1940 στις 5:30 ξημερώματα εισέβαλε
στην Ελλάδα από τα Ελληνοαλβανικά σύνορα. Προηγουμένως
ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι είχε επιδώσει τελεσίγραφο στις
3πμ στον πρωθυπουργό Ι. Μεταξά.
Ο Μεταξάς που τότε ήταν κυβερνήτης-δικτάτορας της
Ελλάδας (από την 4η Αυγούστου 1936) απέρριψε το ιταλικό
τελεσίγραφο με τα λόγια «Λοιπόν έχουμε πόλεμο» που ο λαός
ενστερνίστηκε ως ένα μεγάλο ΌΧΙ.

Ο Ιωάννης Μεταξάς
υπήρξε επιτελικός
αξιωματικός στους
Βαλκανικούς πολέμους.
Αργότερα έγινε αρχηγός
μικρού κόμματος και το
1935 με απόφαση της
βουλής ανέλαβε την
προεδρία της Ελληνικής
κυβέρνησης (κανείς δεν
είχε πλειοψηφία και τα
μεγάλα κόμματα δεν
συμφωνούσαν να
συνεργαστούν).
Στις 4 Αυγούστου 1936 ο Μεταξάς ανέστειλε ορισμένα άρθρα του
συντάγματος με τη συμφωνία του Βασιλέα Γεώργιου Β΄και
κήρυξε δικτατορία.
Αυτόν επισκέφθηκε την 28η Οκτωβρίου 1940 στις τρεις η ώρα τη
νύχτα ο Ιταλός πρεσβευτής Γκράτσι και του ζήτησε να
παραδώσει στην Ιταλία διάφορα λιμάνια και στρατηγικά σημεία
της χώρας με απειλή πολέμου που θα άρχιζε στις 6 το πρωί.
Ο Μεταξάς αρνήθηκε με τη φράση (Allors c’ est la guerre= Λοιπόν
έχουμε πόλεμο). Το βέβαιο είναι ότι ο Μεταξάς ευτύχησε με το ΟΧΙ
που είπε να μείνει στην ιστορία και να δει τον Ελληνικό λαό
ενωμένο να αγωνίζεται κατά των εισβολέων.

Ο Ιταλικός στρατός απωθήθηκε από τους Έλληνες που
πολέμησαν ηρωικά και επί μήνες κράτησαν εναντίον των
επιθέσεων των Ιταλών στα βουνά της Αλβανίας..! Ο
χειμώνας ήταν πολύ βαρύς και πολλοί στρατιώτες μας
έπαθαν κρυοπαγήματα στα πόδια τους.
Στη επιτυχία της άμυνας των Ελλήνων έπαιξε σημαντικό ρόλο
η δράση της 8ης Μεραρχίας του στρατηγού Κατσιμήτρου στο
Καλπάκι και η άμυνα του συνταγματάρχη Δαβάκη στη Πίνδο.

Τελικά και ο Χίτλερ, ως σύμμαχος του Μουσολίνι,
αναγκάστηκε να επιτεθεί στην Ελλάδα τον Απρίλιο του
1941 γιατί η Ιταλία βρισκόταν σε δύσκολη θέση. Οι
Έλληνες αμύνθηκαν στα οχυρά της γραμμής Μεταξά στα
σύνορα με τη Βουλγαρία. Εκεί οι Γερμανοί είχαν
περισσότερα θύματα από ό,τι σε όλη τη Γιουγκοσλαβία.
Όμως ο γερμανικός στρατός πέρασε εύκολα από τη
Γιουγκοσλαβία και έφτασε στη Θεσσαλονίκη χωρίς να
νικήσει ολοκληρωτικά στα οχυρά.

600 Γερμανικά αεροπλάνα
επιτέθηκαν στα ελληνικά οχυρά

Ο Βασιλιάς Γεώργιος ο 2ος
ανέχθηκε τη δικτατορία του
Μεταξά. Για να επανέλθει
στην Ελλάδα μετά την
απελευθέρωση έγινε
δημοψήφισμα. Πέθανε από
έμφραγμα καρδιάς το 1947.

Στη φωτογραφία
συνομιλούν ο Μεταξάς και ο
Βασιλιάς Γεώργιος.
Στο βάθος ο διάδοχος
Παύλος.

Ο Ουίνστον Τσώρτσιλ υπήρξε
πρωθυπουργός της Αγγλίας
στη διάρκεια του Β’
παγκοσμίου πολέμου. Μετά τη
λήξη του πολέμου, αν και
νικητής, δεν κατάφερε να
κερδίσει τις μεταπολεμικές
εκλογές.

Η Σοβιετική Ένωση με
επικεφαλής τον Ιωσήφ Στάλιν
αμύνθηκε με επιτυχία
εναντίον των Γερμανών και
τους νίκησε στη μάχη του
Στάλιγκραντ.

Ο Ιωσήφ Στάλιν υπήρξε
δικτάτορας της Σοβιετικής Ένωσης
όπως λεγόταν η ένωση της
Ρωσίας με πολλά κράτη της
ανατολικής Ευρώπης και της
Ασίας. Με τον Τσώρτσιλ, και τον
Ρούσβελτ που ήταν πρόεδρος των
ΗΠΑ, μοίρασαν τον κόσμο σε
σφαίρες επιρροής. Η Ελλάδα θα
ανήκε τότε στην επιρροή της
Αγγλίας (Δυτικό Ημισφαίριο)

Ο Στάλιν κυβέρνησε πολλά
χρόνια αυταρχικά τη Σοβιετική
Ένωση.
Με συνοπτικές διαδικασίες ο
Στάλιν έστειλε σε στρατόπεδα
στην παγωμένη Σιβηρία
χιλιάδες ανθρώπους που
πέθαναν ή εκτελέστηκαν.
Μεταξύ αυτών ήταν και πολλοί
Έλληνες κυρίως Πόντιοι.

Έλληνας Τσολιάς

Στα Αλβανικά βουνά πολέμησαν και οι
Έλληνες εύζωνοι (τσολιάδες). Η
Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα που
αντιστάθηκε με επιτυχία για πολλούς
μήνες στις δυνάμεις του άξονα.
(Άξονας λεγόταν η συμμαχία των
Ιταλών με τους Γερμανούς).
Ενώ οι Έλληνες είχαν διώξει τους
Ιταλούς και πολεμούσαν στα βουνά
της Αλβανίας οι Γερμανοί επιτέθηκαν
στην Ελλάδα και τους
Γιουγκοσλάβους. Οι Έλληνες
αμύνθηκαν με πείσμα στα οχυρά της
γραμμής Μεταξά στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα οι Γερμανοί είχαν
περισσότερους νεκρούς από ό,τι σε
όλη τη Γιουγκοσλαβία.

Οι Γερμανοί ένα μήνα αργότερα έχασαν πολλούς αλεξιπτωτιστές στην
προσπάθειά τους να καταλάβουν την Κρήτη. Εξαιτίας της εισβολής
στην Ελλάδα, καθυστέρησε η επίθεση των Γερμανών στη Ρωσία.
Έτσι, τους Γερμανούς τους εξουδετέρωσε εκτός από την άμυνα των
Ρώσων και το κρύο.
Ο Τσώρτσιλ είπε για τον αγώνα των Ελλήνων.
«Από δω και πέρα θα λέμε
όχι ότι πολεμούν οι Έλληνες σαν ήρωες, αλλά οι ήρωες
πολεμούν σαν Έλληνες».

Οι Γερμανοί έφτασαν στη Θεσσαλονίκη μέσω Γιουγκοσλαβίας
η άμυνα της οποίας κράτησε πολύ λίγο. Ο αγώνας στα οχυρά
στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα συνεχιζόταν, αλλά με την
κατάληψη της Θεσσαλονίκης δεν είχε έννοια η συνέχιση του.
Αποφασίστηκε τοπική συνθηκολόγηση και παράδοση.
Οι Έλληνες στρατιώτες στα βουνά της Αλβανίας
απογοητεύθηκαν με την κατάληψη της Θεσσαλονίκης μια και
υπήρχε ο κίνδυνος να βρεθούν μεταξύ δυο πυρών (Ιταλοί από
το Βορρά και Γερμανοί από τα Ανατολικά και τον Νότο).
Τότε άρχισαν ανυπακοές και λιποταξίες στο στράτευμα του
Αλβανικού μετώπου.
Σε αυτή τη φάση ο στρατηγός Τσολάκογλου από τα Ιωάννινα
αποφάσισε να συνθηκολογήσει με τη Γερμανία πριν να
διαλυθεί ο στρατός παρά την αντίθετη γνώμη του Βασιλιά και
αρχιστρατήγου Παπάγου που ήταν στην Αθήνα.
Το αντάλλαγμα όμως ήταν ότι δεν θα εθεωρείτο ο στρατός
αιχμάλωτος.

Τα Γερμανικά τανκς μπαίνουν στην Αθήνα.
Στο βάθος φαίνετα η ακρόπολη με τον Παρθενώνα.

Το χειρότερο ήταν ότι οι Βούλγαροι ως σύμμαχοι των
Γερμανών κατέλαβαν ανεμπόδιστα την Ανατολική Μακεδονία
και τη Δυτική Θράκη και επιδίωξαν να Βουλγαροποιήσουν
τους εκεί Έλληνες που υπέφεραν τα πάνδεινα με διώξεις,
ομηρία και καταναγκαστικά έργα

Γαλάζιο η Ιταλική περιοχή
Κόκκινη η Γερμανική περιοχή
Πράσινη η Βουλγαρική περιοχή
Μπλέ παλαιότερες ιταλικές κτήσεις

Έτσι η Γερμανία κατέλαβε εύκολα την Ελλάδα
δεδομένου ότι οι λίγοι Βρετανοί δεν μπορούσαν να
κάνουν σοβαρή άμυνα και η Γερμανική κατοχή
διατηρήθηκε μέχρι το Δεκέμβριο του 1944.
Η Ελλάδα υπέφερε από μεγάλη πείνα τα πρώτα δυο
χρόνια της Κατοχής (με πολλούς θανάτους) γιατί οι
Βρετανοί εφήρμοσαν ναυτικό αποκλεισμό ενώ οι
Γερμανοί έπαιρναν τα τρόφιμα για τον στρατό τους.

Λίγο διάστημα μετά την συνθηκολόγηση της Ελλάδας
άρχισαν να ιδρύονται οργανώσεις εθνικής αντίστασης.
Αυτές ήταν πολλές και έκαναν μερικά σημαντικά σαμποτάζ
και επιθέσεις σε εχθρικά στρατεύματα. Οι ξενικοί στρατοί
(Γερμανοί, Ιταλοί, Βούλγαροι) αντιδρούσαν με εκτελέσεις
(δολοφονίες) ομήρων και κάψιμο ολόκληρων χωριών.
Όμως από τα μέσα του 1942 άρχισαν εμφύλιες συγκρούσεις
της οργάνωσης ΕΑΜ-ΕΛΑΣ με όλες τις άλλες οργανώσεις
που δεν είχαν κομμουνιστική ηγεσία.
Το θέμα είναι μεγάλο και θα μας απασχολήσει σε χωριστή
παρουσίαση μελλοντικά.

Το τέλος του πολέμου
Οι Γερμανοί τελικά έχασαν τον
πόλεμο γιατί δεν ήταν δυνατό
να νικήσουν όλο τον υπόλοιπο
κόσμο. Οι Αμερικανοί με τους
Εγγλέζους εισέβαλαν στην
κατεχόμενη Γαλλία (στη
Νορμανδία τον Αύγουστο
1944) και οι Ρώσοι
προχώρησαν μέσα στη
Γερμανία.

Ετοιμασίες εισβολής στη Νορμανδία
Στις 6 και 9 Αυγούστου 1945 οι
Αμερικανοί με ένα
βομβαρδιστικό αεροπλάνο
έριξαν ατομικές βόμβες στις
πόλεις Χιροσίμα και στο
Ναγκασάκι της Ιαπωνίας.
Χιλιάδες άνθρωποι κάτοικοι
των πόλεων αυτών
σκοτώθηκαν ή πέθαναν μετά
από λίγες μέρες από τη
ραδιενέργεια(ακτινοβολία).
Αυτή η ενέργεια ήταν
ουσιαστικά έγκλημα πολέμου
γιατί με αυτήν σκοτώθηκαν
πολίτες και όχι στρατιώτες.

Η έκρηξη της ατομικής βόμβας

Από τον Οκτώβριο του 1944 άρχισε η αποχώρηση
των Γερμανών από την Ελλάδα. Στις 18 Οκτωβρίου
ήρθε η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στην Αθήνα
και υψώθηκε η ελληνική σημαία στην Ακρόπολη.
Από τη Θεσσαλονίκη έφυγαν οι Γερμανοί
στις 29 Οκτωβρίου 1944 για να μην αποκλειστούν
στα Βαλκάνια από τους επελαύνοντες Σοβιετικούς

Ο Λευκός Πύργος βαμμένος με σπίτια και δέντρα
για να μη φαίνεται από τα εχθρικά αεροπλάνα

Για να φύγουν μάνι μάνι
κάψανε και το λιμάνι…
(Στίχοι λαϊκού ποιητή
Κώστα Γκαβαλιά).

Στην εικόνα βυθισμένα πλοία
που βύθισαν οι Γερμανοί για
να μη χρησιμοποιήσουν οι
Σύμμαχοι το λιμάνι.

Μετά τον πόλεμο
•

•

•

•

•

Για πολλά χρόνια η
Γερμανία και η Ιαπωνία
ήταν υπό την κατοχή των
συμμάχων του Β’
Παγκοσμίου Πολέμου με
ένα μέρος στους Ρώσους
και το άλλο στους
Δυτικούς συμμάχους.
Η Ευρώπη είχε διαιρεθεί σε
δύο τμήματα, το ανατολικό,
όπου είχε την επικυριαρχία
της η Σοβιετική ένωση, και
το δυτικό που ήταν
ελεύθερο.
Το γερμανικό Βερολίνο
ήταν χωρισμένο σε δύο
τμήματα και μάλιστα με
ψηλό τοίχο για να μη
φεύγουν οι κάτοικοι από το
ανατολικό μέρος.
Το 1989 οι Ρώσοι
αναγκάστηκαν να
γκρεμίσουν τον τοίχο και η
Γερμανία έγινε πάλι
ελεύθερο ενιαίο κράτος,
Η σοβιετική ένωση
διαλύθηκε σε πολλά κράτη
και στη Ρωσία άρχισε να
λειτουργεί δημοκρατία.

