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 1940  
 

De Griekse bezetting door de asmogendheden tijdens WOII begon in april 1941 na de Duitse 

en Italiaanse invasie van Griekenland en werd uitgevoerd samen met Bulgaarse troepen. De 

bezetting duurde totdat Duitsland zich terugtrok uit het vasteland in oktober 1944. Op 

sommige plekken, zoals op Kreta en andere eilanden, bleven Duitse garnizoenen echter de 

controle uitoefenen tot mei of zelfs juni 1945. 
 

 1941   

 

Fascistisch Italië was aanvankelijk Griekenland binnengevallen in oktober 1940, maar werd 

verslagen en het Griekse leger drong de aanvallende troepen terug tot in het binnenland van 

Albanië. Hierdoor stond Duitsland troepen af van de Operatie Barbarossa om Italië te helpen 

in de Balkan. Een snelle Duitse Blitzkrieg-campagne volgde in april 1941 en in tegen 

midden mei 1941 stond Griekenland onder bezetting van de drie asmogendheden : Duitsland, 

Italië en Bulgarije. 
 

 1942  
 

De bezetting bracht harde tijden mee voor de Griekse bevolking, 300.000 van hen stierven de 

hongerdood, duizenden anderen door represailles en de economie van het land die geruïneerd 

werd.Griekenland leed enorm tijdens deze bezetting. De economie was niet enkel volledig 

stilgevallen er werden ook nog eens grote delen ervan opgeist door de Nazi's. Materialen en 

voedsel werden opgeëist en de collaborerende regering werd verplicht tot het vergoeden van 

de Duitse bezetting, wat leidde tot een enorme inflatie. Deze inflatie werd ook nog eens 

gevoed door een 'oorlogslening' aan de Duitsers. deze lening zou nooit worden terugbetaald 
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en ondermijnde nog eens verder de Griekse drachme, wat duidelijk blijkt met steeds hogere 

waarden op de bankbiljetten naarmate de oorlog vorderde.  
 

 1943  
 

Het is deze lening die vandaag nog, te pas en te onpas, wordt bovengehaald om de Europese 

Unie, met Duitsland op kop, te bewegen tot een soepelere financiele steun aan het (alweer) 

noodlijdende Griekenland. 

 

 1944  
 

 

 

                     

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5c/Flag_of_Greece.svg

