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ΟΧΙ 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Διαβάζω, ακούω, συζητώ, μαθαίνω σημαντικά γεγονότα της 

πατρίδας μου 
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Απαιτούμενος χρόνος  4-6 Διδακτικές ώρες 

 

 

Επίπεδο μαθητών Β΄ Επίπεδο  

 

 

Υλικό  Φωτογραφίες της εποχής          

Γελοιογραφίες - Τραγούδια  

Φωτοτυπίες 

Χρήση Η/Υ Σύνδεση με διαδίκτυο 

 

Δεξιότητες που εξασκούνται  Κατανόηση και παραγωγή 

γραπτού και προφορικού λόγου 

 

Διδακτικοί στόχοι  Να συνειδητοποιήσουν γιατί ο 

ελληνισμός γιορτάζει την 28η 

Οκτωβρίου γνωρίζοντας τα 

ιστορικά γεγονότα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Μαρία Κρίκη - Δασκάλα  - 3 - 

     

  
 

 
 

Το 1940 ο κόσμος ζει την τραγωδία ενός μεγάλου πολέμου. Η 
Γερμανία, με ηγέτη το Χίτλερ, μαζί με τη σύμμαχό της Ιταλία, με ηγέτη 

τον Μπενίτο Μουσολίνι, καταφέρνει να κατακτήσει τις περισσότερες 
χώρες της Ευρώπης. 

 

 

 
 
 

 Ο Ιταλός δικτάτορας αποφασίζει να κατακτήσει τη μικρή και όπως 
φαίνεται αδύναμη να αντισταθεί Ελλάδα. 

 
Στις  28 Οκτωβρίου 1940  η ιταλική κυβέρνηση απαιτεί από την 

Ελλάδα να  παραχωρήσει στον ιταλικό στρατό  λιμάνια, δρόμους και 

χώρους για στρατόπεδα. Απαιτεί με λίγα λόγια την παράδοση της Ελλάδας. 
Η απάντηση δε μπορεί παρά να είναι μία: ΟΧΙ. Έτσι η Ελλάδα μπαίνει στον 

πόλεμο. 
 
Το πρωί οι Ιταλοί αρχίζουν να βομβαρδίζουν τα ελληνικά φυλάκια 

που βρίσκονται στις κορυφές της οροσειράς της Πίνδου. Μετά το 
βομβαρδισμό οι Ιταλοί στρατιώτες ξεκινούν να περνούν τα σύνορα. Η 

εισβολή αρχίζει. 
 
 Στην Αθήνα και στις άλλες πόλεις ο κόσμος ξυπνά με τον ήχο των 

σειρήνων. Κηρύσσεται γενική επιστράτευση. Τα πανηγύρια στους 
δρόμους θυμίζουν μάλλον στιγμές ευτυχίας και όχι πολέμου. Όλος ο 

κόσμος τρέχει να καταταγεί και να πολεμήσει.  
 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RnAPb6-UEFY
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 Μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου οι Ιταλοί κάνουν συνεχώς επιθέσεις. 
Όμως δεν καταφέρνουν να σπάσουν τις ελληνικές γραμμές. Ο ελληνικός 
στρατός ξεκινά αντεπίθεση και όχι μόνο αποκρούει τον ιταλικό στρατό 

αλλά και προχωράει μέσα στο αλβανικό έδαφος.  
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Ο μικρός στρατός, τον οποίο ο Μουσολίνι θεωρεί εύκολο αντίπαλο, 
όχι μόνο αντέχει αλλά κυνηγά τους Ιταλούς μέσα στην Αλβανία. Ο βαρύς 

χειμώνας, η παγωνιά και το χιόνι που σκεπάζει τα βουνά της Πίνδου, 
ταλαιπωρεί αφάνταστα τους στρατιώτες των δύο αντιπάλων. 

  Τα κρυοπαγήματα και οι θάνατοι από το κρύο είναι πολύ συχνά. 
Παρ’ όλες τις κακουχίες, οι Έλληνες στρατιώτες πολεμούν ηρωικά και 
καταφέρνουν το θαύμα. 

  

 
 
 Οι Έλληνες μπαίνουν ελευθερωτές  στις πόλεις της Αλβανίας όπου 

ζουν Έλληνες: Στην Κορυτσά, στους Αγίους Σαράντα, στην Πρεμετή, 
στο Αργυρόκαστρο. 

 
 

 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=UOIh6b5EPpo&feature=related
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Την άνοιξη του 1941 μετά την αποτυχία των Ιταλών, οι Γερμανοί 
επιτίθενται στην Ελλάδα. Ο εξαντλημένος από τον πόλεμο ελληνικός 

στρατός δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την ισχυρότερο και καλά εξοπλισμένο 
γερμανικό στρατό και υποχωρεί. 

 

Τον Απρίλιο οι Γερμανοί μπαίνουν στην Αθήνα. Αρχίζει για την 
Ελλάδα η μαύρη περίοδος της κατοχής. Χιλιάδες Έλληνες εκτελούνται, 

ενώ ο τρόμος και η εξαθλίωση βασιλεύει. Ο λαός υποφέρει από την πείνα 
και χιλιάδες πεθαίνουν αβοήθητοι στους δρόμους. 

 

 
 

 
 

Οι Έλληνες όμως δε με σταυρωμένα χέρια και δε σταματούν να 
αγωνίζονται. Ιδρύουν αντιστασιακές οργανώσεις  και χτυπούν τους 
κατακτητές με κάθε τρόπο και κάθε μέσο προξενώντας σημαντικές ζημιές. 

Ανατινάζουν γέφυρες, για να μην περνούν τα τρένα του ανεφοδιασμού 
του γερμανικού στρατού. 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Rtxw0GayX38
http://www.youtube.com/watch?v=fy-Y2o06i4Y&feature=related
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Τελικά μετά από πολλές ήττες ο γερμανικός στρατός εγκαταλείπει τη 
χώρα τον Οκτώβριο του 1944. Επιτέλους μετά από τόσους νεκρούς, τόσο 

πόνο, τόσα δάκρυα έρχεται η μέρα που όλοι περιμένουν: η ημέρα της 
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗΣ. Ο κόσμος όλος πανηγυρίζει και η ελληνική σημαία 

κυματίζει και πάλι στην ελεύθερη Αθήνα. 
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Τώρα που διάβασες μερικά από τα πιο σημαντικά γεγονότα της 

πατρίδας μας μπορείς να απαντήσεις με λίγα λόγια στις ερωτήσεις. 

 

1/ Τι είναι αυτό που σου έκανε τη  μεγαλύτερη εντύπωση και γιατί; 

  

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………….. 

 

2/ Ποια συναισθήματα γεννιούνται μέσα σου; 

 

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………..... 

 

3/ Παρατήρησε τις φωτογραφίες και γράψε ένα δικό σου τίτλο για 

την κάθε μία. 

 

1/. …………………………………………………………………………. 

2/. …………………………………………………………………………. 

3/.………………………………………………………………………….. 

4/.………………………………………………………………………….. 

5/………………………………………………………………………….. 

6/…………………………………………………………………………... 

7/ ………………………………………………………………………….. 

 

 

Μαθαίνω τον Εθνικό Ύμνο και τον ξαναγράφω δίπλα: 

  

Σε γνωρίζω από την κόψη     …………………………………………… 

του σπαθιού την τρομερή,     …………………………………………… 

σε γνωρίζω από την όψη       ……………………………………………. 

που με βία μετράει τη γη.      ……………………………………………. 

  

Απ’ τα κόκαλα βγαλμένη       ……………………………………………. 

των Ελλήνων τα ιερά,             ……………………………………………. 

και σαν πρώτα ανδρειωμένη,  ……………………………………………. 

χαίρε, ω  χαίρε Ελευθεριά!      ……………………………………………. 

http://www.youtube.com/watch?v=j_u5NfDR7AA&feature=related
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Χρωματίζω την ελληνική σημαία 

Οι λωρίδες της ελληνικής σημαίας είναι εννιά. Είναι τόσες γιατί τόσα 

είναι και τα γράμματα της λέξης « ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ », για την οποία οι 

Έλληνες πολέμησαν πολλές φορές στην ιστορία τους.  

Ξεκινάω να ζωγραφίζω με το μπλε χρώμα. Ο σταυρός είναι άσπρος. 
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ΑΚΡΟΣΤΙΧΙΔΑ 

 
 

Συμπληρώνω την ακροστιχίδα της λέξης ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ: 

 

 

Ε   __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __   

 

Λ  __  __  __ 

 

Ε  __  __  __  __  __  __  __  __  

 

Θ  __  __  __  __  __   

 

Ε  __  __  __  __   

 

Ρ  __  __  __ 

 

Ι  __  __  __  __  __ 

 

Α  __  __  __  __  __  __  __  __  

 

 

 

 

 

1/  Μετά την κήρυξη του πολέμου έγινε γενική ……………………… 

2/ Ο ελληνικός  …………  υπέφερε πολύ στη διάρκεια της         

γερμανικής κατοχής. 

3/ Γι΄ αυτήν πολέμησαν οι Έλληνες πολλές φορές. 

4/ Όλες οι χώρες έχουν εθνικό …………… 

5/ Με αυτό πολεμούσαν οι στρατιώτες στα βουνά της Αλβανίας. 

6/ Τόσες είναι οι λωρίδες της σημαίας μας. 

7/ Η πρωτεύουσα της Ιταλίας. 

8/ Συμμάχησε με τη Γερμανία. 

9/ Οι Έλληνες έκαναν …………………… στους Γερμανούς 

προξενώντας τους  μεγάλες ζημιές.  
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Κορόιδο Μουσολίνι 

 

Με το χαμόγελο στα χείλη,  

πάν' οι φαντάροι μας μπροστά  

και γίνανε οι Ιταλοί ρεζίλι,  

γιατί η καρδιά τους δεν βαστά.  

 

Κορόιδο Μουσολίνι,  

κανείς σας δεν θα μείνει,  

εσύ και η Ιταλία,  

η πατρίδα σου η γελοία,  

τρέμετε όλοι το χακί.  

 

Δεν έχει διόλου μπέσα  

κι όταν θα μπούμε μέσα,  

ακόμη και στη Ρώμη γαλανόλευκη  

θα υψώσουμε σημαία ελληνική.  

 

Βρέχει και κάτω από την τέντα,  

δεν κάνουν βήμα προς τα μπρος  

και γράφουν τ' ανακοινωθέντα,  

φταίει ο κακός καιρός.  

 

Κορόιδο Μουσολίνι,  

κανείς σας δεν θα μείνει,  

εσύ και η Ιταλία,  

η πατρίδα σου η γελοία,  

τρέμετε όλοι το χακί.  

 

Δεν έχει διόλου μπέσα  

κι όταν θα μπούμε μέσα,  

ακόμη και στη Ρώμη γαλανόλευκη  

θα υψώσουμε σημαία ελληνική 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=bRYigRhaHKw
http://www.youtube.com/watch?v=tu4FqKhRYSw
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Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του 

Βάζει ο Ντούτσε τη στολή του 

Και τη σκούφια την καλή του 

μ' όλα τα φτερά , μ' όλα τα φτερά . 

και μια νύχτα με φεγγάρι 

την Ελλάδα πάει να πάρει 

βρε τον φουκαρά , βρε τον φουκαρά . 

Ωχ !! τον τσολιά μας τον λεβέντη 

βρίσκει στα βουνά 

και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά . 

Αχ , Τσιάνο , θα τρελαθώ, Τσιάνο 

με την Ελλάδα ποιος μου είπε να τα βάνω . 

Ξεκινάει την άλλη μέρα 

μα και πάλι ακούει Αέρα 

από τον τσολιά , από τον τσολιά . 

Δρόμο παίρνει και δρομάκι και πηδάει το ποταμάκι 

ξέρει τη δουλειά , ξέρει τη δουλειά . 

Ωχ !! τον τσολιά μας τον λεβέντη 

βρίσκει στα βουνά 

και ταράζει τον αφέντη το μακαρονά . 

Αχ , Τσιάνο , θα τρελαθώ, Τσιάνο 

με την Ελλάδα ποιος μου είπε να τα βάνω . 

 

Τι πάθαν οι καημένοι 

μεγάλη συμφορά 

κι η Ρώμη περιμένει 

και κείνη τη σειρά 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=tu4FqKhRYSw
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Παιδιά της Ελλάδας παιδιά 

Μες τους δρόμους τριγυρνάνε 

οι μανάδες και κοιτάνε 

ν' αντικρίσουνε, 

τα παιδιά τους π' ορκιστήκαν 

στο σταθμό όταν χωριστήκαν 

να νικήσουνε. 

Μα για 'κείνους που 'χουν φύγει 

και η δόξα τους τυλίγει, 

ας χαιρόμαστε, 

και ποτέ καμιά ας μη κλάψει, 

κάθε πόνο της ας κάψει, 

κι ας ευχόμαστε: 

Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά, 

που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά, 

παιδιά στη γλυκιά Παναγιά 

προσευχόμαστε όλες να 'ρθετε ξανά. 

Λέω σ' όσες αγαπούνε 

και για κάποιον ξενυχτούνε 

και στενάζουνε, 

πως η πίκρα κι η τρεμούλα 

σε μια τίμια Ελληνοπούλα, 

δεν ταιριάζουνε. 

Ελληνίδες του Ζαλόγγου 

και της πόλης και του λόγγου 

και Πλακιώτισσες, 

όσο κι αν πικρά πονούμε 

υπερήφανα ασκούμε 

σαν Σουλιώτισσες. 

Παιδιά, της Ελλάδος παιδιά, 

που σκληρά πολεμάτε πάνω στα βουνά, 

παιδιά στη γλυκιά Παναγιά 

προσευχόμαστε όλες να 'ρθετε ξανά. 

Με της νίκης τα κλαδιά, 

σας προσμένουμε παιδιά 

http://www.youtube.com/watch?v=jrG6pC83dt4
http://www.youtube.com/watch?v=jrG6pC83dt4
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