
Το Έπος του Το Έπος του 
’40’40

Μια ιστορική αναδρομή Μια ιστορική αναδρομή 
στο ηρωικό ’40στο ηρωικό ’40



Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

• Ο πόλεμος αστραπή

• Τα αίτια του Β΄ Παγκόσμιου Πολέμου



Προμήνυμα Πολέμου: 
Ο τορπιλλισμός του καταδρομικού «ΕΛΛΗ»

Τήνος, 15 Αυγούστου 1940

Το καταδρομικό « Έλλη» 



Η έναρξη του πολέμου
• Το ιταλικό 

τελεσίγραφο

• H απάντηση: 
Διάγγελμα του 
Πρωθυπουργού 
προς τον Ελληνικό 
Λαό

• Το πρώτο πολεμικό 
ανακοινωθέν 
(28/10/1940)

Αρχιστράτηγος 
Παπάγος

Ιωάννης 
Μεταξάς



Έκτακτο ανακοινωθέν

http://www.youtube.com/watch?v=vcINftEBAMs


Εις τα όπλα



Οι εφημερίδες



Επιστράτευση



Με το χαμόγελο στα χείλη



Η Παναγιά στο πλευρό μας



Αποχαιρετισμός



Αναχώρηση για το μέτωπο



Η Ιταλική Εισβολή και η 
Ελληνική Προέλαση



Ιστορία γραμμένη στο χιόνι



Παρατηρώντας την ιστορία



Αέρα !



Αέρααααα!



Στις Πίνδου τις κορφές



Οι γυναίκες σε δράση



Και τα ζώα στην πρώτη γραμμή



Στο μέτωπο με τον ιερέα



Βροντοφωνάζοντας «ΟΧΙ»…



Λάφυρα πολέμου



Στο Πόγραδετς



Αγώνας για τη νίκη



Γράμμα από το μέτωπο…



Αιχμάλωτοι πολέμου



Τα πυρομαχικά



Λευκή σιωπή



Περιποίηση του τραυματία



Τιμή στον ήρωα



Η νοσοκόμα



Η περιποίηση των τραυμάτων



Η ώρα της καραβάνας



Μετά τη νίκη



 Ο στόχος



Η βολή 



Ζήτω η Ελλάς



Η πορεία προς το μέτωπο 

• Ξημερώνοντας τ’ Αγιαννιού, με 
την αύρα των Φώτων, λάβαμε 
τη διαταγή να κινήσουμε πάλι 
μπροστά, για τα μέρη όπου δεν 
έχει καθημερινές και σκόλες.  
Έπρεπε, λέει, να πιάσουμε τις 
γραμμές που κρατούσανε ως 
τότε οι Αρτινοί, από Χειμάρρα 
ως Τεπελένι.  Λόγω που εκείνοι 
πολεμούσανε απ’ τη πρώτη 
μέρα, συνέχεια, κι είχαν μείνει 
σχεδόν οι μισοί και δεν αντέχανε 
άλλο.

http://www.youtube.com/watch?v=6pO62Cn5uJg


• Νύχτα πάνω στη νύχτα βαδίζαμε ασταμάτητα, ένας πίσω απ’ 
τον άλλο, ίδια τυφλοί.  Με κόπο ξεκολλώντας το ποδάρι από 
τη λάσπη, ώσπου, φορές, εκαταβούλιαζε ίσαμε το γόνατο.  
Επειδή το πιο συχνά ψιχάλιζε στους δρόμους έξω, καθώς μες 
στη ψυχή μας. Και τις λίγες φορές όπου κάναμε στάση να 
ξεκουραστούμε, μήτε που αλλάζαμε κουβέντα, μονάχα 
σοβαροί και αμίλητοι, φέγγοντας ένα μικρό δαδί 
εμοιραζόμασταν μια μια τη σταφίδα.

• Ο έφεδρος ανθυπολοχαγός Οδυσσέας Ελύτης 
     (στο κέντρο με τη γενειάδα) με συμπολεμιστές του 



Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναμε βιαστικά τα ρούχα και 
ξυνόμασταν ώρες πολλές, όσο να τρέξουν τα αίματα.  Τι μας 
είχε ανέβει η ψείρα ως το λαιμό, κι ήταν αυτό πιο κι από την 
κούραση ανυπόφερτο.  Τέλος, κάποτε ακουγότανε στα 
σκοτεινά η σφυρίκτρα, σημάδι ότι κινούσαμε μπροστά να 
κερδίσουμε δρόμο πριχού ξημερώσει και μας βάλουνε στόχο 
τα αεροπλάνα.  Επειδή ο Θεός δεν κάτεχε από στόχους ή 
τέτοια, κι όπως το ’χε συνήθειο του, στην ίδια πάντοτε ώρα 
ξημέρωνε το φως...



Αγώνας γεμάτο δυσκολίες

 Τα βουνά



 Το κρύο



 Η γάγγραινα



 Η λάσπη και η πείνα



 Οι ατέλειωτες πορείες



 Τα ορφανά



Οι πρώτες νίκες στο μέτωπο

Κορυτσά

21 Νοεμβρίου 1940

Πρεμετή

3 Δεκεμβρίου 1940

Άγιοι Σαράντα

6 Δεκεμβρίου 1940

Αργυρόκαστρο

8 Δεκεμβρίου 1940



Μέτωπο - Μετόπισθεν



Αφίσες Εποχής – Σοφία Βέμπο



Γελοιογραφίες Εποχής



Η Γερμανική Εισβολή

Η γραμμή ΜεταξάΗ γραμμή Μεταξά



Το Δεύτερο ΟΧΙ



Έκτακτο ανακοινωθέν 27 
Απριλίου του 1941

http://www.youtube.com/watch?v=uJCS7FQ6OyY


Οι Γερμανοί στην Αθήνα

Οι Γερμανοί στην Ακρόπολη

Πηνελόπη Δέλτα



Η Μάχη της Κρήτης



Η Γερμανοϊταλική Κατοχή

30 Μαΐου 1941

Οι Απόστολος Σάντας 
και Μανώλης Γλέζος 
κατεβάζουν τον 
αγκυλωτό σταυρό από 
την Ακρόπολη



Η Γερμανοϊταλική Κατοχή

Ιταλοί έφιπποι 
επιτίθενται ενάντια σε 
Έλληνες διαδηλωτές

 Γερμανοί καίνε τα 
σπίτια ενός χωριού



Θηριωδία: Γερμανοί 
στρατιώτες έκαψαν τα 
σπίτια του χωριού και 
εκτέλεσαν αδιακρίτως 

τους κατοίκους

Η θηριωδία στο Δίστομο



Η Γερμανοϊταλική Κατοχή

Εκτελέσεις πατριωτών από τους Γερμανούς



Εθνική Αντίσταση

Ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου 
Σεπτέμβριος 1942

ΕΑΜ – ΕΛΑΣ ΕΔΕΣ



«Εμείς δε γονατίσαμε σκυφτοί, 
τα πόδια να φιλήσουμε του δυνατού... 

Φεβρουάριος 1943: Η κηδεία του κατέληξε σε αυθόρμητο 
ξέσπασμα εθνικής ανάτασης για τους υπόδουλους 

Έλληνες.

Ο Κωστής Παλαμάς

Ο  Άγγελος Σικελιανός τον αποχαιρετά με 
το
 

ΗΧΗΣΤΕ ΣΑΛΠΙΓΓΕΣ
  

«Ηχήστε οι σάλπιγγες… Καμπάνες βροντερές,
Δονήστε σύγκορμη τη χώρα πέρα ως πέρα…

Βογγήστε, τύμπανα πολέμου…
Οι φοβερές σημαίες, ξεδιπλωθείτε στον αέρα!

Σ’ αυτό το φέρετρο ακουμπά η Ελλάδα!»



Η απελευθέρωση



28η Οκτωβρίου 1940
Ημέρα Μνήμης



• Αφιερωμένο στη μνήμη του πατέρα μου…

Ευγενία Παπαδημητρακοπούλου 


