


 Ο Α΄ Παγκόσμιος 

Πόλεμος, επίσης 

γνωστός ως ο 

Μεγάλος Πόλεμος 

(αγγλ. Great War, 

γαλλ. Grande 

Guerre), όπως 

λεγόταν πριν το 

ξέσπασμα του 

Δεύτερου 

Πολέμου, ήταν 

μια γενικευμένη 

σύγκρουση των 

Ευρωπαϊκών 

Δυνάμεων που 

διήρκεσε από τον 

Αύγουστο του 

1914 ως τις 11 

Νοεμβρίου 1918.  



Στην ουσία αν και ήταν μία μεγάλη 

ενδοευρωπαϊκή διένεξη με τα κύρια 

μέτωπα στη Γηραιά Ήπειρο, η 

επέκτασή της ωστόσο και στη 

περιφέρεια, με ενεργό συμμετοχή 

αποικιακών στρατευμάτων με την 

εμπλοκή ακόμα και αμερικανικών 

προσέδωσαν τελικά την έννοια του 

παγκόσμιου. Κατά μια άλλη 

εκτίμηση, και συγκεκριμένα αυτήν 

του καθηγητή Ιστορίας στο 

Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια των 

ΗΠΑ, Ευγένιου Ουέμπερ (Eugen 

Weber)[1], πρόκειται ουσιαστικά για 

το πρώτο μέρος ενός Β' 

Τριακονταετούς Πολέμου (1914 - 

1945) μεταξύ Ευρωπαϊκών 

Δυνάμεων. 





 Το χαράκωμα είναι τάφρος 

που διαθέτει προστατευτικό 

πρόχωμα -προς την πλευρά 

του εχθρού, με φαρδιά 

επιφάνεια στήριξης για τη 

διευκόλυνση των βολών -

και ανάχωμα στο πίσω 

μέρος- τα οποία 

κατασκευάζονται με τη 

συσσώρευση του χώματος 

της εκσκαφής η με σάκους. 

Προστάτευαν στρατιώτες 

ξαπλωμένους, γονατιστούς 

η όρθιους, και συνήθως 

διέθεταν αγωγό απορροής 

υδάτων, σκεπασμένο με 

ξύλινο δίκτυο δάπεδο για τη 

διευκόλυνση της κίνησης 

των στρατιωτών. 

   

 





 *Στον  Α΄ Παγκόσμιο 

πόλεμο, τα χαρακώματα 

κατανέμονταν σε 

γραμμές, 

επικοινωνούσαν με 

διακλαδώσεις, διέθεταν 

υπόστεγα και 

σχεδιάζονταν σε ζιγκ- 

ζαγκ, για μεγαλύτερη 

προστασία και για την  

αποφυγή της 

εξάπλωσης πυρκαγιάς 

σε περίπτωση 

κατάληψης από τον 

εχθρό. Τα πολυβόλα και 

τα συρματοπλέγματα 

ενίσχυαν τον αμυντικό 

τους χαρακτήρα. 

 





 Τα χημικά όπλα στον 

Πρώτο Παγκόσμιο 

Πόλεμο 

χρησιμοποιήθηκαν κατά 

κύριο λόγο για να 

σπάσουν το ηθικό, να 

τραυματίσουν και να 

σκοτώσουν 

παγιωμένους 

υπερασπιστές, κατά των 

οποίων η αδιάκριτη και 

γενικά αργή κίνηση ή 

στατική φύση των 

νεφών αερίου θα ήταν 

πιο αποτελεσματική.  





 Οι τύποι των όπλων που χρησιμοποιήθηκαν κυμαίνονταν 

από χημικές ουσίες που έκαναν του στρατιώτες ανίκανους 

να πολεμήσουν, όπως δακρυγόνα και το καυστικό αέριο 

μουστάρδας, σε θανατηφόρους παράγοντες όπως το 

φωσγένιο και το χλώριο. Αυτός ο χημικός πόλεμος ήταν 

ένα σημαντικό συστατικό του πρώτου παγκόσμιου 

πολέμου και του πρώτου ολοκληρωτικό πόλεμο του 20ού 

αιώνα.       

 





 Η ευρεία χρήση 

αυτών των 

παραγόντων 

χημικού πολέμου 

και η εν καιρώ 

πολέμου πρόοδος 

στη σύνθεση 

έντονα 

εκρηκτικών 

υλών, οδήγησε 

κατά καιρούς να 

εκφραστεί η 

άποψη ότι ο Α΄ 

Παγκόσμιος 

Πόλεμος ήταν ο 

«πόλεμος των 

χημικών».  

 





 Η στασιμότητα των 

μετώπων ώθησε τη 

Γερμανία  στην έναρξη 

του χημικού πολέμου. 

Η παραγωγή 

δηλητηρίου αερίων 

(φωσγένιο, 

υδροκυανικό οξύ, 

αρσενικό κ.α.),οβίδων 

αερίων  και-για την 

δικης τους 

δηλητηριασης με την 

αλλαγη του αέρα- 

αντιασφυξιογόνων 

μασκών υπήρξε 

μαζική από τις 

αντιμαχόμενες 

πλευρές. Γάλλοι 

στρατιώτες με 

αντιασφυξιογόνο 

εξοπλισμό. 

 





 *Στις 22 Απριλίου 

1915 ,ο γερμανικός 

στρατός ,με ευνοϊκο 

άνεμο, 

απελευθέρωσε 

χλώριο κατά των 

γαλλικών 

στρατευμάτων στην 

Ιπρ(Βέλγιο) και 

ξεκίνησε το χημικό 

πόλεμο, που είχε 

απαγορευτεί από το 

1899. 

 

 Εργασία στο μάθημα της Ιστορίας 

από τις μαθήτριες Μαρίνα Σέλκο και Λέντη 

Ελέζι  

 


