
                         ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (1940-1950) 

 
- 26.4.1941: Εισβολή των γερμανικών δυνάμεων στην Ελλάδα από Βουλγαρία και Γιουγκοσλαυία 

- Εγκατάσταση της ελληνικής κυβέρνησης στο Κάιρο και στη συνέχεια στο Λονδίνο. Επικεφαλής ο 

φιλελεύθερος τραπεζίτης Εμμανουήλ Τσουδερός 

- 28.9.1941: Ίδρυση της πρώτης μαζικής αντιστασιακής οργάνωσης Ε.Α.Μ. (Εθνικό Απελευθερωτικό 

Μέτωπο) 

-1941-1942: ο φοβερός χειμώνας της πείνας. Παιδική θνησιμότητα ως 50% 

- Άνοιξη και καλοκαίρι 1942: Δημιουργία των πρώτων ομάδων του ΕΛΑΣ (Ελληνικός Λαϊκός 

Απελευθερωτικός Στρατός) και του ΕΔΕΣ (Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος) υπό τον 

Ναπολέοντα Ζέρβα 

- Αύγουστος 1943: Αποτυγχάνει η απόπειρα γεφύρωσης του χάσματος (αποστολή Meyers) ανάμεσα 

στην κυβέρνηση Τσουδερού και τις αντιστασιακές οργανώσεις 

-Ξεσπούν μάχες («Πρώτος Γύρος») ανάμεσα στον ΕΛΑΣ  και τον ΕΔΕΣ. Η κρίση τίθεται υπό έλεγχο 

από τον αρχηγό της βρετανικής στρατιωτικής αποστολής, συν/άρχη C.M.Woodhouse 

-Άνοιξη 1944: αναγγέλλεται από το ΕΑΜ η ίδρυση της ΠΕΕΑ (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής 

Απελευθέρωσης), που προσπαθεί ανεπιτυχώς να αναγνωριστεί ως νόμιμος εταίρος στην Κυβέρνηση 

Καϊρου 

-Ένταση και ανταρσίες στις ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή 

-Παραίτηση Τσουδερού και αντικατάστασή του από τον φιλελεύθερο Γ. Παπανδρέου 

- Σύγκληση από τον Παπανδρέου όλων των πολιτικών φατριών και των αντιστασιακών οργανώσεων 

στη Μέση Ανατολή, υπό την εποπτεία του Βρετανού πρεσβευτή Reginald Leeper 

-20.5.1944: Συμφωνία του Λιβάνου, στην οποία προβλέπεται ο σχηματισμός «κυβέρνησης εθνικής 

ενότητας», με την (απρόθυμη) συμμετοχή των δυνάμεων της Αριστεράς. «Η παρουσία του ΕΑΜ στο 

Συνέδριο του Λιβάνου ήταν το πρώτο βήμα στην πορεία που οδήγησε στην ήττα του κι στην επιτυχία 

της βρετανικής πολιτικής.» 

-26.9.1944: Στρατιωτική συνθήκη της Καζέρτας, σύμφωνα με την οποία οι οργανώσεις του ΕΛΑΣ 

μένουν έξω από την περιοχή Αθήνας-Πειραιά και τίθενται υπό τη διοίκηση του Βρετανού 

αντιστρατήγου Ronald Scobie, ο στρατός του οποίου (περ. 6.000 Βρετανοί) θα συνόδευε την ελληνική 

κυβέρνηση πίσω στην πατρίδα (επιχείρηση Manna) 

- Σεπτ. 1944: Μάχες ανάμεσα στον ΕΛΑΣ και τα Τάγματα Ασφαλείας. Οι δυνάμεις κατοχής 

αποσύρονται από την Πελοπόννησο. Το μίσος ανάμεσα στις δύο παρατάξεις γίνεται βαθύτερο και 

οδηγεί, μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας, σε ένα κύμα βάρβαρων αντεκδικήσεων. 

-18.10.1944: Η κυβέρνηση εθνικής ενότητας αποβιβάζεται στον Πειραιά και κηρύσσεται επίσημα η 

απελευθέρωση της χώρας 

Διάλυση αντάρτικων ομάδων, από τη μια, και της Ορεινής Ταξιαρχίας του Ρίμινι, από την άλλη, και  

συγκρότηση εθνικού στρατού. Ο Παπανδρέου βάζει χρονικά όρια για τον αφοπλισμό, υπαναχώρηση, 

παραίτηση υπουργών του ΕΑΜ από την κυβέρνηση, ανεξέλεγκτη δράση Ταγμάτων Ασφαλείας και 

άλλων φασιστικών οργανώσεων, δωσίλογων της Κατοχής. Ατιμωρησία. 



-3-10 Δεκεμβρίου 1944: Το ΕΑΜ καλεί σε συλλαλητήριο, απεργία την επομένη. Ο Παπανδρέου 

απαγορεύει τη συγκέντρωση, η οποία πραγματοποιείται. Δεκεμβριανά, συγκρούσεις στην Αθήνα 

ανάμεσα στις δυνάμεις του ΕΑΜ/ΕΛΑΣ από τη μια, τα ελληνικά αστυνομικά τμήματα και τις 

βρετανικές δυνάμεις από την άλλη 

-3.12.1944: Η αστυνομία ανοίγει πυρ, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και να τραυματιστούν πολλά 

άτομα. Έναρξη μιας άλλης, περισσότερο βίαιης επιδείνωσης του εθνικού διχασμού – του «Δεύτερου 

Γύρου.» Η Αθήνα χωρισμένη στα δύο. Το αγγλοκρατούμενο κέντρο, η «Σκομπία» (από το όνομα του 

Βρετανού διοικητή), ήταν μια περίμετρος που συμπεριελάμβανε Ομόνοια, Λυκαβηττός, Κολωνάκι, 

Στρατώνες της λεωφόρου Κηφισίας, Ηρώδου Αττικού, Ζάππειο, Ακρόπολη, Αθηνάς. Γύρω από αυτήν 

την περίμετρο μαίνονται οι μάχες με τα στρατεύματα του ΕΛΑΣ. Πολιορκία 28 ημερών.  

- Άγριες μάχες σε Αθήνα και Πειραιά και εσπευσμένη αποστολή πολυάριθμων βρετανικών δυνάμεων 

ξηράς και αέρα 

-UNRRA (United Nations Relief and Rehabilitation Administration, Οργάνωση Βοηθείας και 

Αποκαταστάσεως των Ηνωμένων Εθνών) από Βρετανούς και Αμερικανούς (1943-1947) 

-Χριστούγεννα 1944 (συσκέψεις 26 και 27 Δεκεμβρίου 1944) Ο Churcill στην Ελλάδα και συμφωνεί 

στην παραίτηση Γ. Παπανδρέου και στην ανακήρυξη του αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού ως 

αντιβασιλέως [Bλ. Μένης Κουμανταρέας, «Τα χιόνια του Δεκέμβρη παραμονεύουν πάντα» στο Η 

γυναίκα που πετάει, Αθήνα, Κέδρος 2006, σ. 11-40 και «Το show είναι των Ελλήνων» στο Το show 

είναι των Ελλήνων, Κέδρος, Αθήνα 2008, σ. 219-339]  

-3.1.1945: Διορίζεται πρωθυπουργός ο Νικόλαος Πλαστήρας 

Eκκενώνεται η Αθήνα από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, συμφωνία για την ανταλλαγή αιχμαλώτων 

- 12.2.1945: Συμφωνία της Βάρκιζας. Προέβλεπε την άμεση και ολοκληρωτική παράδοση των όπλων 

εκ μέρους του ΕΛΑΣ, το σχηματισμό εθνικού στρατού, αμνηστία για «πολιτικά εγκλήματα», 

απελευθέρωση των ομήρων, αποκατάσταση της δημοκρατίας και των ελευθεριών του ατόμου, και 

κάθαρση της δημόσιας διοίκησης και των σωμάτων ασφαλείας από τους δωσίλογους της Κατοχής. 

Ζητούσε μέσα στο 1945 δημοψήφισμα για τον βασιλιά, το οποίο θα ακολουθούσαν κοινοβουλευτικές 

εκλογές και σύνταξη νέου συντάγματος. 

-8.4.1945: παραιτείται η κυβέρνηση Πλαστήρα, ακολουθεί η κυβέρνηση Π. Βούλγαρη και την 

1.10.1945 σχηματίζει κυβέρνηση ο Παν. Κανελλόπουλος για να παραιτηθεί τρεις εβδομάδες αργότερα 

υπέρ του ογδοντάχρονου Θεμ. Σοφούλη (αρχηγού του κόμματος των Φιλελευθέρων). Στην ουσία η 

εξουσία ασκείται από τον Βρεταννό πρέσβη. Η κυβέρνηση Σοφούλη-Καφαντάρη (αρχηγού του 

κόμματος των Προοδευτικών-Φιλελευθέρων) ψηφίζει τον νόμο που καταργεί τις ποινικές διώξεις για 

πολιτικά αδικήματα. 

- 31.3.1946: εκλογές, υπό την εποπτεία άγγλων, γάλλων και αμερικανών παρατηρητών, με την άρνηση 

της Σοβιετικής Ένωσης να λάβει μέρος στη διεθνή επόπτευση. Η Αριστερά δεν παίρνει μέρος στις 

εκλογές. Αναγνωρίζεται γενικά σαν λάθος. Καθαρή νίκη της δεξιάς και του Κων. Τσαλδάρη 

-1.9.1946: δημοψήφισμα για μοναρχία. Επάνοδος με μεγάλη πλειοψηφία του Γεωργίου του Β΄ 

- Από τη Συμφωνία της Βάρκιζας ως το δημοψήφισμα (1945-1946) αυξάνονται δραματικά οι ενέργειες 

απρόβλεπτης επίσημης και ιδίως ανεπίσημης βίας. Λευκή τρομοκρατία. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του 



ΕΑΜ περισσότερα από 1000 άτομα δολοφονούνται, πάνω από 6500 τραυματίζονται, περισσότερα από 

31.000 βασανίζονται και πάνω από 84.000 συλλαμβάνονται. 

-Τα επεισόδια πολιτικής βίας αυξάνονται. Ο «Τρίτος Γύρος» έχει αρχίσει 

-Αδιάλλακτοι του ΕΛΑΣ που αρνήθηκαν να παραδώσουν τον οπλισμό μαζί με όσους κατέφυγαν στο 

βουνό για την προσωπική τους ασφάλεια αποτέλεσαν τον πυρήνα του Δημοκρατικού Στρατού. 

Συνολικά στις τάξεις του και των βοηθητικών του σωμάτων υπηρέτησαν γύρω στις 100.000 άντρες και 

γυναίκες. 

-28.2 και 3.3.1947 η Ελλάδα υποβάλλει επίσημη αίτηση βοήθειας προς τις ΗΠΑ 

- 12.3. 1947: Δόγμα Τρούμαν, ενώ μεταφραζόταν σε συγκεκριμένο επικουρικό πρόγραμμα βοήθειας, η 

επιτυχία ή αποτυχία των ελληνικών κυβερνήσεων εξαρτιόταν από την ικανότητά τους να εφαρμόσουν 

πιστά τις οδηγίες της Ουάσιγκτον 

-5.6.1947: Σχέδιο Marshall: «Σκοπός μας είναι η ανανέωση μιας δυναμικής παγκόσμιας οικονομίας.» 

-20.6.1947 υπογράφεται συμφωνία για την αμερικανική βοήθεια προς την Ελλάδα. Ολόκληρη η 

οικονομική πολιτική της χώρας σχεδιάζεται, αποφασίζεται και εκτελείται από την Αμερικανική 

Αποστολή 

--24.12.1947: Ανακοινώνεται η δημιουργία «Προσωρινής Δημοκρατικής Κυβέρνησης» με 

πρωθυπουργό και υπουργό Στρατιωτικών τον στρατηγό Μάρκο. 

-- 27.12.1947: Σύμφωνα με το Ν 509 το Κομμουνιστικό Κόμμα τίθεται εκτός νόμου 

- Αρχηγός της αμερικανικής στρατιωτικής αποστολής ο στρατηγός James Van Fleet 

- Nοέμβριος 1948: υλική συνεισφορά των ΗΠΑ ώστε να αυξηθούν οι δυνάμεις ασφαλείας: στρατός 

147.000, εθνοφυλακή 51.000, χωροφυλακή 26.000, αστυνομία 7.000, ναυτικό 14.000, αεροπορία 

6.000 

-1948-1949: συντριβή των ανταρτών στον Γράμμο και το Βίτσι 

- Ιαν. 1949: Ο διορισμός του Παπάγου ως αρχιστρατήγου σε στρατιωτικά ζητήματα πραγματοποιείται 

μετά από πιέσεις των Αμερικανών στην ελληνική κυβέρνηση. 

- 12 Φεβρ. 1949: Η μάχη της Φλώρινας, ήττα του Δημοκρατικού Στρατού 

- Ιούλιος-Αύγουστος 1949: τελευταίες μάχες του εμφυλίου και ήττα των ανταρτών (περίπου 16.000) 

«Οι συνολικές απώλειες του Εθνικού Στρατού έφθασαν τους 44.000 αξιωματικούς και οπλίτες (14.000 

νεκροί). Στο Δημοκρατικό Στρατό, οι νεκροί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, ανήλθαν στους 25.000 περίπου. 

Όσο για τα θύματα στους παραστρατιωτικούς μηχανισμούς και τους αμάχους, εκεί οι διαφορές στις 

εκτιμήσεις είναι σημαντικές με κοινό, όμως, χαρακτηριστικό ότι αναφέρονται σε πραγματικές 

εκατόμβες.[…] Περισσότερα από ένα εκατομμύριο άτομα, άμαχοι, εκτοπίστηκαν και 

προσφυγοποιήθηκαν στη διάρκεια του πολέμου αυτού.» 

 

 

 

 

 

 

 



 


