ΟΚΗΙΗΑ ΔΠΔΣΔΗΟΤ 28ης ΟΘΣΩΒΡΗΟΤ 1940
ΑΛΣΗΛΑΤΑΡΥΟΤ ε.α. ΒΑΗΙΔΗΟΤ ΚΑΡΣΕΟΤΘΟΤ Π.Λ.
ΔΠΗΣΗΚΟΤ ΓΗΟΗΘΖΣΟΤ ΥΟΙΖ ΛΑΤΣΗΘΩΛ ΓΟΘΗΚΩΛ
Έγινε στο Πολεμικό Μουσείο Αθηνών, την 27 Οκτ 2011
Θπξίεο θαη Θύξηνη
Δάλ πηνζεηνύζακε ηηο πεξί εζληθώλ επεηείσλ απόςεηο κεξίδαο δηαλννπκέλσλ θαζώο
θαη άιισλ απηναπνθαινύκελσλ «ζθεπηνκέλσλ» θαη «πξννδεπηηθώλ» πνιηηώλ, ηόηε
ζα έπξεπε λα δερζνύκε όηη ζήκεξα παξηζηάκεζα ζε κία «αλνύζηα» θνηλσληθή
ζπλάζξνηζε, κε «ελνριεηηθέο» θαη «επηθίλδπλεο» ηζηνξηθέο αλακνριεύζεηο, ελώ
αύξην ζα παξαθνινπζήζνπκε «αληηεθπαηδεπηηθέο» καζεηηθέο παξειάζεηο θαη
«δαπαλεξέο» ζηξαηησηηθέο παξειάζεηο πνπ απνπξνζαλαηνιίδνπλ ηνλ ιαό από ηα
πξαγκαηηθά ηνπ πξνβιήκαηα θαη θαιιηεξγνύλ εζληθηζηηθά ιατθά αηζζήκαηα ηα νπνία
δελ ζπλάδνπλ κε ην πλεύκα «θαιήο γεηηνλίαο», θαζώο θαη κε ηηο ζύγρξνλεο
νηθνλνκνθεληξηθέο θαη παγθνζκηνπνηεκέλεο ηδέεο πεξί θξάηνπο. Νπδέλ ςεπδέζηεξν
ηνπ ηζρπξηζκνύ απηνύ ν νπνίνο θαηά ηελ γλώκε κνπ, βαζίδεηαη ή ζε αθέιεηα ή ζε
δόιν. Ν απνπξνζαλαηνιηζκόο, ε πνδεγέηεζε θαη ε ππνηαγή ελόο ιανύ
πξαγκαηνπνηείηαη κόλν αθνύ έρεη πξνεγνπκέλσο επηηεπρζεί ε ραιάξσζε ηεο
εζλνινγηθήο θαη θνηλσληθήο ζπλνρήο, θαζώο θαη απώιεηα ηεο ζπιινγηθήο κλήκεο ηνπ,
βαζηθά ζηνηρεία ηεο νπνίαο απνηεινύλ ε ηζηνξία θαη ε γιώζζα ηνπ. Ρα έζλε είηε
αξέζεη ζε θάπνηνπο είηε όρη απνηεινύλ ηα δσληαλά θύηηαξα, αθόκε θαη ηνπ
ζεκεξηλνύ δηεζλνύο πεξηβάιινληνο, ηεο παγθνζκηνπνηήζεσο.
Έρεη εμ άιινπ
απνδεηρζεί δηαρξνληθά όηη ηα ππεξεζληθά νηθνπκεληθά νξάκαηα θαη επηδηώμεηο
αλεμαξηήησο πξνειεύζεσο (λενθηιειεύζεξεο, θνκκνπληζηηθήο, θαζηζηηθήο,
λαδηζηηθήο ή θαη ζξεζθεπηηθήο θ.ιπ.), πξνέξρνληαη από ηηο εθάζηνηε θξαηνύζεο
Κεγάιεο Γπλάκεηο νη νπνίεο επηδηώθνπλ ηελ γεσγξαθηθή, νηθνλνκηθή ή πνιηηηζηηθή
ηνπο επέθηαζε, ζε βάξνο κηθξνηέξσλ εζλώλ. Ππλεπώο ηηο εζληθέο επεηείνπο ηηο
δηαθπιάζζνπκε σο θόξε νθζαικνύ θαη δελ ηηο ραξίδνπκε ζε θαλέλα.
Δβδνκήληα έλα έηε κεηά ηα ηζηνξηθά γεγνλόηα ηνπ Νθησβξίνπ ηνπ 1940,
επξηζθόκεζα εδώ ζήκεξα γηα λα ζπκεζνύκε, πσο θζάζακε ζηα ηόηε πνιεκηθά
γεγνλόηα, γηα λα ηηκήζνπκε ηελ γελεά απηή ησλ παηέξσλ θαη ησλ παππνύδσλ καο, λα
εκπλεπζζνύκε θαη λα παξαδεηγκαηηζζνύκε από ηα θαηνξζώκαηά ηνπο, λα κάζνπκε
από ηα ιάζε ηνπο, λα ζπγθξίλνπκε ην ηόηε κε ην ζήκεξα θαη λα ραξάμνπκε ηελ
βέιηηζηε πνξεία γηα ην κέιινλ ησλ απνγόλσλ καο.
Κεηά ηελ ιήμε ηνπ Α’ Ξ.Ξ., νη πέληε Ππλζήθεο Δηξήλεο (Βεξζαιιηώλ, Αγ. Γεξκαλνύ,
Λετγύ, Ρξηαλόλ, Πεβξώλ), νη νπνίεο ππεγξάθεζαλ εληόο ησλ εηώλ 1919 – 1920, κε
θπξηόηεξε απηήλ ησλ Βεξζαιιηώλ, εθύηεπζαλ ηνλ ζπόξν ηνπ Β’ Ξ.Ξ., αθνύ νη όξνη
ηνπο, πνπ ππήξμαλ δπζβάζηαθηνη γηα ηνπο εηηεκέλνπο, πξνέβιεπαλ εδαθηθνύο
δηακειηζκνύο ζηελ Δπξώπε, δεκηνπξγία λέσλ θξαηώλ, πνιιά ησλ νπνίσλ ήηαλ κε
βηώζηκα ή κε ηερλεηά ζύλνξα. Πηνλ επεξρόκελν πόιεκν ζπλέβαιε επίζεο ε θόπσζε,
ε καθαξηόηεο θαη ν ξνκαληηζκόο ηα νπνία δηαθαηείραλ ηνπο ληθεηέο ηνπ Α’ Ξ.Ξ.. Ζ
νπηνπηθή δεκηνπξγία ηεο Θ.Ρ.Δ. απέηπρε ελ ηε γελέζεη ηεο. Ρα πξώηα αλεζπρεηηθά
δείγκαηα όπσο ε άλνδνο ηνπ θαζηζκνύ ζηελ Ηηαιία θαη ηνπ λαδηζκνύ ζηελ Γεξκαλία,
ε επεθηαηηθή πνιηηηθή Γεξκαλίαο, Ηηαιίαο θαη Ηαπσλίαο ζηελ Δπξώπε, ηελ Αθξηθή
θαη ηελ Άπσ Αλαηνιή, αληηκεησπίζζεθαλ παζεηηθά κε όξνπο θαηεπλαζκνύ παξά
απνηξνπήο.
Ζ ηαπεηλσκέλε Γεξκαλία βξήθε ηνλ Αξρεγό ηεο ζην πξόζσπν ηνπ Σίηιεξ ν νπνίνο
ην 1933, ππνζρέζεθε λα νδεγήζεη ηνλ γεξκαληθό ιαό όρη κόλν ζηελ αλάθηεζε ηεο
αμηνπξέπεηαο θαη ππεξεθάλεηαο ηνπ αιιά θαη ζηελ παγθόζκηα θπξηαξρία. Tν
ηδενινγηθό ππόβαζξν ηνπ Λαδηζκνύ εληάζζεηαη ζηηο ιεγόκελεο «Κεζζηαληθέο»
θνζκνζεσξίεο, θνηλό γλώξηζκα ησλ νπνίσλ είλαη ε άλεπ αλνρώλ θαη ελνρώλ επηδίσμε
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επηβνιήο κίαο λνκνηειεηαθνύ ραξαθηήξνο δηεζλνύο ηάμεσο ησλ πξαγκάησλ, ε νπνία
νπδέπνηε έρεη ππάξμεη επί γεο θαη επξίζθεηαη κόλν ζηα κπαιά ησλ θαηαζθεπαζηώλ
ηεο. Νη θνζκνζεσξίεο απηέο, σο γλσζηόλ, έρνπλ ζηνηρίζεη εθαηνκκύξηα ζύκαηα ζηνλ
πιαλήηε καο.
Θαηά ηελ δεθαεηία ηνπ 1930, νη εμειίμεηο είλαη ξαγδαίεο. To 1933 o λαδηζκόο γίλεηαη
θαζεζηώο ζηελ Γεξκαλία. Ρν θαινθαίξη ηνπ 1934 δνινθνλείηαη ν Απζηξηαθόο
θαγθειιάξηνο Έλγθεικπεξη Ληόιθνπο από Απζηξηαθνύο λαδί. Ρνλ Κάξηην ηνπ 1935
νη Γεξκαλνί παξαβηάδνπλ ηελ ζπκθσλία ησλ Βξπμειιώλ θαη επαλαθέξνπλ ηελ
ππνρξεσηηθή ζεηεία πνπ επηηξέπεη ηελ αύμεζε ησλ Δ.Γ. ζηηο 550.000 άλδξεο. Ρνλ
Νθηώβξην ηνπ 1935, νη Ηηαινί επηηίζεληαη ζηελ Αβεζζπλία θαη ηελ θαηαιακβάλνπλ ζε
επηά κήλεο. Ζ εθθσθαληηθή παξαβίαζε ηεο ζπλζήθεο ηνπ Ινθάξλν ηνπ 1925, κε ηελ
θαηάιεςε ηεο Οελαλίαο από ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα ηνλ Κάξηην ηνπ 1936, έιαβε
ρώξα δίρσο αληίδξαζε. Ρνλ Ηνύιην ηνπ 1936 αξρίδεη ν αηκαηεξόο εκθύιηνο ζηελ
Ηζπαλία, ν νπνίνο δηήξθεζε έσο ην 1939 κε λίθε ηνπ ζηξαηεγνύ Φξάλθν ν νπνίνο
έιαβε βνήζεηα από ηελ Γεξκαλία, ηελ Ηηαιία θαη ηελ Οσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία. Ρελ
1ε Λνεκβξίνπ 1936 θεξύζζεηαη ν άμνλαο Βεξνιίλνπ – Οώκεο. Ρνλ Κάξηην ηνπ 1937
ηα Γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα θαηαιακβάλνπλ ηελ Απζηξία. Ζ ζπκθσλία ηνπ Κνλάρνπ
ηνλ Πεπηέκβξην ηνπ 1938, παξαρσξεί ζηελ Γεξκαλία νιόθιεξε ηελ πεξηθέξεηα ησλ
Πνπδεηώλ ηεο Ρζερνζινβαθίαο. Ν Σίηιεξ ελ ηνύηνηο, θαηαιακβάλεη νιόθιεξε ηελ
Ρζερνζινβαθία, έμη κήλεο αξγόηεξα. Ξαξάιιεια ε Ηαπσλία απνζύξεηαη από ηελ
Θ.Ρ.Δ. θαη ζπλερίδεη λα επεθηείλεηαη ζηελ ρεξζαία Άπσ Αλαηνιή. Ρνλ Απξίιην ηνπ
1939 νη Ηηαινί εηζβάινπλ ζηελ Αιβαλία θαη ηελ θαηαιακβάλνπλ ρσξίο αληίζηαζε.
Ρνλ Αύγνπζην ηνπ 1939, έθπιεθηε ε θνηλή γλώκε πιεξνθνξείηαη ηελ ππνγξαθή
ζπκθώλνπ κε επηζέζεσο κεηαμύ Γεξκαλίαο θαη Πνβηεηηθήο Δλώζεσο, ην νπνίν
πεξηείρε κπζηηθνύο όξνπο πνπ αθνξνύζαλ ηελ Ξνισλία, ηελ Φηλιαλδία θαη ηα
Βαιηηθά θξάηε. Ρελ 1ε Πεπηεκβξίνπ 1939 ηα γεξκαληθά ζηξαηεύκαηα εηζβάιινπλ
ζηελ Ξνισλία θαη πξνζαξηνύλ ην Γάληζηρ. Ν Β’ Ξ.Ξ. άξρηδε.
Ρν θαινθαίξη ηνπ 1940, βξήθε ηνλ άμνλα λα επηθξαηεί παληνύ. Δθηόο από ηα θξάηε
πνπ πξναλαθέξζεθαλ ε Γεξκαλία είρε θαηαιάβεη ηελ Λνξβεγία, ην Βέιγην, ηελ
Νιιαλδία, ην Ινπμεκβνύξγν θαη ηελ Γαιιία, ηξέπνληαο ηνπο Άγγινπο ζε θπγή ζηελ
Γνπλθέξθε. Ρνλ Ηνύλην 1940, ν Κνπζνιίλη θνβνύκελνο ηελ ηαρεία ιήμε ηνπ πνιέκνπ,
θεξύζζεη ηνλ πόιεκν ζηελ Αγγιία θαη ηελ θαηαξξένπζα Γαιιία. Πηελ Αθξηθή νη
Ηηαινί πίεδαλ ηνπο Βξεηαλνύο, ε Βξεηαληθή Πνκαιία είρε θαηαιεθζεί θαη ζηα ζύλνξα
Αβεζζπλίαο θαη Αγγιναηγππηηαθνύ Πνπδάλ νη Ηηαινί είραλ ζεκαληηθέο επηηπρίεο. Νη
Ζ.Ξ.Α. θαη Δ.Π.Π.Γ. ήηαλ αθόκε νπδέηεξεο.
Ν Κνπζνιίλη νξακαηηδόηαλ κία ηζρπξή Ηηαιία, εκπλένπζα δένο θαη ζεβαζκό, κε
ξπζκηζηηθό ξόιν ζηελ Δπξώπε θαη κε επέθηαζε ησλ θηήζεώλ ηεο ζηελ Αθξηθή, ηα
Βαιθάληα θαη ηελ Α. Κεζόγεην. Γείγκαηα ησλ βιέςεσλ απηώλ θαηά ηα πξνεγνύκελα
έηε ππήξμαλ, ε θαηάιεςε ηεο Γσδεθαλήζνπ, ε πνιηηηθή δηείζδπζε ζηελ Αιβαλία, ν
βνκβαξδηζκόο ηεο Θέξθπξαο σο αληίπνηλα ελόο εγθιήκαηνο πνπ είραλ δηαπξάμεη νη
ίδηνη νη Ηηαινί θαη ε δηεθδίθεζε αθόκε θαη ηεο Πκύξλεο, δίρσο λα ππάξρεη ηέηνην
δηθαίσκα. Κεηά ηελ έλαξμε ηνπ Β’ Ξ.Ξ. θαη παξά ηηο δειώζεηο πεξί ζεβαζκνύ ηεο
αθεξαηόηεηνο ηεο Διιάδνο, ε Ηηαιία πξνέβε ζε ζεηξά επηζήκσλ θαηεγνξηώλ θαη
ζηξαηησηηθώλ πξνθιήζεσλ κε απνθνξύθσκα ηελ άλαλδξε θαη ηηακή βύζηζε ηνπ
Δπδξόκνπ «ΔΙΙΖ», επξηζθνκέλνπ ζηελ Ρήλν, ηνλ Γεθαπεληαύγνπζην, γηα απόδνζε
ηηκώλ θαηά ηελ επέηεην θνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ. Ζ ηνξπηιιηθή απηή επίζεζε θαηά
ηνπ «ΔΙΙΖ» από ην ηηαιηθό /Β «DELFINO», πξνεθάιεζε ηελ απώιεηα νθηώ
αλδξώλ, ηνλ ηξαπκαηηζκό 26 θαη ηελ νξγή νιόθιεξνπ ηνπ ειιεληθνύ ιανύ.
Θαηά ηελ πεξίνδν απηή ε ρώξα καο δελ αλέκελε νπζηαζηηθή βνήζεηα, αθνύ νη
εγγπήζεηο ησλ Γπηηθώλ ζπκκάρσλ δελ θαζόξηδαλ ζπγθεθξηκέλα ην είδνο, ηελ έθηαζε
θαη ην ρξόλν ηεο βνήζεηαο, ελώ ηα ζύκθσλα ησλ εηώλ 1933 θαη 1938 κε ηελ Ρνπξθία,
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θαζώο θαη ην Βαιθαληθό Πύκθσλν Ππλελλνήζεσο ηνπ 1934, δελ εθάιππηαλ
ζηξαηησηηθά ηελ πεξίπησζε ηηαιηθήο επηζέζεσο θαηά ηεο Διιάδνο. Θαηά ηελ
πξνεγεζείζα 20εηία, ε ρώξα καο πξνζπαζνύζε λα νξγαλσζεί θαη λα αλνξζσζεί από
ηα εξείπηα ηνπ Α’ Ξ.Ξ. θαη ηεο Κηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο. Άκεζε επίιπζε δεηνύζαλ
ηα κεγάια πξνβιήκαηα ελζσκαηώζεσο ελάκηζη πεξίπνπ εθαηνκκπξίνπ νκνγελώλ
πξνζθύγσλ από ηελ Αλαηνιηθή Θξάθε θαη ηελ Κ. Αζία, ε αλαζπγθξόηεζε ησλ
Δλόπισλ Γπλάκεσλ, ε βειηίσζε ηεο νηθνλνκίαο θαη ε νκαινπνίεζε ηεο εζσηεξηθήο
πνιηηηθήο θαηαζηάζεσο.
Θαηά ηελ ηεηξαεηία 1936 –1940, ε θπβέξλεζε Κεηαμά έδσζε ηδηαίηεξε έκθαζε ζην
εμνπιηζηηθό πξόγξακκα ηεο ρώξαο, δηαζέηνληαο πηζηώζεηο ύςνπο 15.7 δηο δξαρκώλ,
δειαδή πνζό ππέξ πεληαπιάζην ησλ δηαηεζέλησλ θαηά ηελ πξνεγεζείζα δσδεθαεηία
1923 – 1935, ύςνπο 3 δηο δξαρκώλ. Γόζεθε πξνηεξαηόηεηα ζηελ νρύξσζε ησλ
ζπλόξσλ θαη ηδηαίηεξα ζηα Διιελν-Βνπιγαξηθά ζύλνξα. Ζ πεξίθεκε νρπξσκαηηθή
«γξακκή Κεηαμά», ζπλνιηθνύ κήθνπο 300 ρικ., πνπ πξνθαιεί ηνλ ζαπκαζκό αθόκε
θαη ζήκεξα, ζπλεηειέζζε ζε ζύληνκν ρξνληθό δηάζηεκα (1936 – 1939). Ξαξάιιεια
νινθιεξώζεθε πιεηάδα έξγσλ εθζηξαηείαο ζε νιόθιεξε ηελ Α. Καθεδνλία θαη ηελ
Θξάθε. πήξμε επίζεο κέξηκλα ηόζν γηα ηνλ πιήξε εμνπιηζκό ησλ επηπιένλ
δπλάκεσλ επηζηξαηεύζεσο, όζν θαη γηα ηελ εμαζθάιηζε επαξθώλ απνζεκάησλ
ηξνθίκσλ, πγξώλ θαπζίκσλ θαη ππξνκαρηθώλ γηα νιόθιεξν ην ζηξάηεπκα. Ακέζσο
κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο Αιβαλίαο από ηελ Ηηαιία, ζπλερίζζεθε κε γνξγό ξπζκό, από
ειιεληθήο πιεπξάο, ζεηξά ζπκπιεξσκαηηθώλ πξνπαξαζθεπαζηηθώλ έξγσλ εδάθνπο
ζηελ ειιελναιβαληθή κεζόξην, εληζρύζεθαλ ηα ζηξαηεύκαηα ζηελ πεξηνρή απηή θαη
εμνπιίζζεθαλ κε αληηαεξνπνξηθά θαη αληηαξκαηηθά κέζα.
Νη πεληρξνί νηθνλνκηθνί πόξνη ηνπ θξάηνπο θαη ε πξνηεξαηόηεηα πνπ δόζεθε ζηελ
πξνεηνηκαζία ησλ ρεξζαίσλ ζπλόξσλ, δελ επέηξεςαλ ζεκαληηθή αύμεζε ησλ
λαπηηθώλ δπλάκεσλ. Δλ ηνύηνηο ην 1936 εηέζε παξαγγειία ηεζζάξσλ Α/Ρ ζηελ
Αγγιία, εθ ησλ νπνίσλ παξειήθζεζαλ ηα δύν ζηηο αξρέο ηνπ 1939. Δπξόθεηην γηα ηα
άξηζηα Αληηηνξπηιιηθά, «Β. ΓΔΩΟΓΗΝΠ» θαη «Β. ΝΙΓΑ». Ρν 1938 παξειήθζεζαλ
από ηελ Βξεηαλία ηέζζεξα λαξθαιηεπηηθά/λαξθνζεηηθά. Ξαξάιιεια αλειήθζε
εληαηηθή κέξηκλα γηα ηελ νξγάλσζε, εθπαίδεπζε θαη άζθεζε ηνπ Πηόινπ, ελώ
εζηξάθε ηδηαίηεξα ε πξνζνρή ζηελ νρύξσζε αθηώλ θαη λήζσλ, θαη ζηελ δεκηνπξγία
αζθαιώλ εζσηεξηθώλ ζαιαζζίσλ νδώλ θαη βάζεσλ, ηόζν γηα ηνλ αλεθνδηαζκό ηεο
ρώξαο, όζν θαη γηα ηελ αύμεζε ηνπ εηδηθνύ βάξνπο ηεο Διιάδνο έλαληη ηεο ζπκκάρνπ
Αγγιίαο.
Θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν 1936 – 1939 ε θπβέξλεζε Κεηαμά αλέιαβε ηελ βειηίσζε ηεο
νηθηξήο θαηαζηάζεσο, από πιεπξάο πιηθνύ, ηεο Ξνιεκηθήο Αεξνπνξίαο. Κέρξη ην
ηέινο ηνπ 1939 παξειήθζεζαλ 128 Α/Φ Γηώμεσο Βνκβαξδηζκνύ, Πηξαηησηηθήο θαη
Λαπηηθήο Ππλεξγαζίαο, θαζώο θαη 75 εθπαηδεπηηθά. Πε εξάλνπο ζηνπο νπνίνπο
πξνέβε ε θπβέξλεζε ην 1935 θαη θπξίσο ην 1937, πξνο ηνλ ζθνπό απηό, ππήξμε
πάλδεκε αληαπόθξηζε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ θαζώο θαη ηεο ειιεληθήο νκνγέλεηαο.
Ξαξά ηελ νκνινγνπκέλσο ζεκαληηθή πξνζπάζεηα εληζρύζεσο ησλ Δ.Γ., θαηά ηελ
ηεηξαεηία 1936 – 1939, σο ήηαλ θπζηθό, νη παξακνλέο ηεο 28εο 1940 εύξηζθαλ ηηο
Ηηαιηθέο Δ.Γ. λα ππεξηεξνύλ ζεκαληηθά ηόζν ζε αξηζκνύο, όζν θαη ζε πνηόηεηα
πιηθνύ. Πηα αιβαληθά ζύλνξα 35.000 έιιελεο κε 40 ππξνβνιαξρίεο, ζα
αληηκεηώπηδαλ 135.000 Ηηαινύο, κε 135 ππξνβνιαξρίεο, 150 άξκαηα κάρεο, 18 ίιεο
ηππηθνύ, 6 ηάγκαηα όικσλ θαη έλα ηάγκα πνιπβόισλ. Ν ειιεληθόο Πηόινο ζπλνιηθνύ
εθηνπίζκαηνο 14.600 ηλ. ζα αληηπαξαηίζεην κε ηνλ αληίζηνηρν ηηαιηθό, ζπλνιηθνύ
εθηνπίζκαηνο 658.400 ηλ. Έλα παιαηό ειιεληθό Θ/Θ, δέθα Α/Ρ θαη έμη /Β, έλαληη 8
ηηαιηθώλ Θ/Θ, 8 βαξέσλ θαηαδξνκηθώλ 26 ειαθξώλ θαηαδξνκηθώλ, 61 Α/Ρ θαη 119
/Β θαη όια θαιύηεξεο ηερλνινγίαο από ηα ειιεληθά. Ππλνιηθά 143 ειιεληθά
αεξνζθάθε δηώμεσο, βνκβαξδηζκνύ θαη παξαηεξήζεσο, πεξηνξηζκέλσλ
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δπλαηνηήησλ εηίζελην απέλαληη ζε 400 ηηαιηθά Α/Φ πξώηεο γξακκήο. Ζ ηηαιηθή
αεξνπνξία δηέζεηε κεγάιν αξηζκό εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνύ γηα αλαπιήξσζε
απσιεηώλ πνπ δηέζεηε πνιεκηθή εκπεηξία από ηηο επηρεηξήζεηο ζε Αβεζζπλία,
Ηζπαλία θαη Β. Αθξηθή.
Ρελ 15ε Πεπηεκβξίνπ 1940, ν Ηηαιόο Ξξέζβεο εθόκηζε γξαπηή πξόηαζε πέληε
ζεκείσλ, κεηαμύ ησλ νπνίσλ πεξηιακβάλεην θαη ε αλαλέσζε ηνπ Διιελντηαιηθνύ
ζπκθώλνπ θηιίαο πνπ είρε ππνγξαθεί ην 1928, κεηαμύ Βεληδέινπ θαη Κνπζνιίλη. Ν
Κεηαμάο ιακβάλνληαο ππ’ όςηλ ηηο ελδερόκελεο αληηδξάζεηο Αγγιίαο θαη Γαιιίαο,
ερεηξίζζε ην ζέκα κε δηπισκαηηθή δεμηνηερλία, δελ αλαλέσζε ην ζύκθσλν θαη
ηειηθώο εμεδόζε ζπκβηβαζηηθό θνηλό αλαθνηλσζέλ πεξί ακνηβαίαο απνζύξζεσο ησλ
ζηξαηεπκάησλ από ηα αιβαληθά ζύλνξα θαηά 20 ρικ..
Ρηο πξώηεο πξστλέο ώξεο ηεο 28εο Νθησβξίνπ 1940, ν Ηηαιόο Ξξέζβεο ζηελ Αζήλα
Δκκαλνπέιε Γθξάηζη, επηζθέπηεηαη ηνλ Ξξσζππνπξγό ηεο Διιάδνο Ησάλλε Κεηαμά
ζηελ νηθία ηνπ θαη ηνπ επηδίδεη ηειεζίγξαθν κε ην νπνίν ηνπ αλαθνηλώλεηαη όηη εληόο
ηξηώλ σξώλ ηα ηηαιηθά ζηξαηεύκαηα ζα εηζβάινπλ ζην ειιεληθό έδαθνο,
θαζηζηώληαο ηελ ρώξα καο ππεύζπλε γηα ηηο επηπηώζεηο εάλ απηή πξνέβαιε
αληίζηαζε. Ρν πξόζρεκα ήηαλ ε δήζελ ειιεληθή παξαβίαζε ηεο νπδεηεξόηεηνο ηελ
νπνία ηα ηηαιηθά ζηξαηεύκαηα ζα δηεζθάιηδαλ. Ν γελλαίνο Θπβεξλήηεο, απερώληαο
πιήξσο ην ιατθό αίζζεκα, έδσζε αδίζηαθηα ηελ απάληεζε ηνπ ΝΣΗ, ε νπνία εξρόηαλ
ζαλ ζπλέρεηα ηεο ηζηνξηθήο παξαθαηαζήθεο ηνπ «Κνιώλ Ιαβέ» ηνπ Ιεσλίδα, ηνπ
«Νπ θεηζόκεζα ηεο δσήο εκώλ» ηνπ Θ. Ξαιαηνιόγνπ θαη ηνπ «Διεπζεξία ή Θάλαηνο»
ηνπ 1821. Ν πεπεηξακέλνο Ξξσζππνπξγόο κε ηελ βαζεηά επηηειηθή ηνπ κόξθσζε δελ
αληέδξαζε παξνξκεηηθά ή ζπλαηζζεκαηηθά ή ππό ηελ πίεζε θάπνησλ παξαγόλησλ.
Όπσο αλαθέξεη ε «Έθζεζε επί ηεο Γξάζεσο ηνπ Βαζηιηθνύ Λαπηηθνύ θαηά ηνλ
Ξόιεκν 1940 – 1944», ν Κεηαμάο είρε επηιέμεη ηελ πιεπξά κε ηελ νπνία ζα
ζπκκαρνύζε ε ρώξα καο από ην 1936, όηαλ ζε ζρεηηθή εξώηεζε ηνπ ηόηε Α/ΓΔΛ
Αληηλαπάξρνπ Νηθνλόκνπ, θαηά ηελ δηάξθεηα εκπηζηεπηηθήο ζπλεδξηάζεσο ηνπ
Αλσηάηνπ Λαπηηθνύ Ππκβνπιίνπ, απηόο δηεπθξίληζε όηη εθ’ όζνλ ε Διιάο εκπιαθεί
ζηελ δηαθαηλνκέλε ζύξξαμε κεηαμύ ηνπ Αγγιηθνύ θαη Γεξκαληθνύ ζπγθξνηήκαηνο, ε
ζέζε ηεο είλαη ζην πιεπξό ηεο Αγγιίαο. Ζ έληαμε ηεο Διιάδνο ζην ίδην ζηξαηόπεδν
κε ηελ εθάζηνηε κεγαιπηέξα λαπηηθή δύλακε ηεο Κεζνγείνπ, απνηεινύζε πάγηα
επηδίσμε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο ρώξαο.
Ζ είδεζε ηνπ πνιέκνπ ζεκαηνδόηεζε ηελ αξρή ηνπ ζαύκαηνο ηνπ 1940. Ν
ελζνπζηαζκόο ηνπ θόζκνπ κεηεηξάπε ζε παξαιήξεκα θαη πάλδεκε κέζε, αλ θαη
γλώξηδε όηη, δίρσο νπζηαζηηθή εμσηεξηθή βνήζεηα, ζα αλακεηξεζεί κε κία κεγάιε
δύλακε. Ζ ιατθή καλία ηεο ζπκκεηνρήο ζηνλ πόιεκν απηό, ηνλ νπνίν δελ πξνεθάιεζε
ε ρώξα καο, είρε λα θάλεη κε ηελ ηηκή θαη ηελ αμηνπξέπεηα ελόο ππεξήθαλνπ έζλνπο.
Ν ιαόο γλώξηδε όηη ε εηξήλε είλαη ζεκαληηθό αγαζό εθ’ όζνλ όκσο δελ παξαβηάδεηαη
ε ειεπζεξία θαη ε αθεξαηόηεηα ηεο ρώξαο. Ν αηνκηθηζκόο θαη ε γθξίληα έδσζαλ ηελ
ζέζε ηνπο ζηελ ππέξβαζε, ην θηιόηηκν, ην πείζκα, ηελ αδειθνζύλε θαη ηελ ιεβεληηά.
Ν ιαόο δελ αξθέζζεθε ζηηο ελζνπζηώδεηο δηαδειώζεηο αιιά πξόζπκα νη άλδξεο
έηξεμαλ ζην κέησπν, πξόζπκα νη επεηξώηηζζεο αλέβαηλαλ ζηα ρηνληζκέλα βνπλά,
κεηαθέξνληαο ζηηο πιάηεο ηνπο ππξνκαρηθά θαη εθόδηα γηα ηνλ ζηξαηό, πξόζπκα
άιιεο γπλαίθεο πξνζέθεξαλ εζεινληηθή εξγαζία θαη κε πιήξε ζπλείδεζε ησλ
ηζηνξηθώλ εθείλσλ ζηηγκώλ αληαπνθξίζεθε ν θόζκνο ηεο δηαλόεζεο, ν θόζκνο ηεο
ηέρλεο θαζώο θαη ηα Κ.Κ.Δ..
Ζ ηηαιηθή πξνέιαζε ζηακαηά ζηελ ζηελή δίνδν κεηαμύ Θαιπαθίνπ θαη Γξακπάιαο.
Ρν Γ.Δ.Π. δελ πεξηκέλεη λίθεο ηεο 8εο Κεξαξρίαο θαη ηελ πξνηξέπεη λα ζώζεη ηελ ηηκή
ησλ ειιεληθώλ όπισλ αιιά ν Κέξαξρνο Σαξ. Θαηζηκήηξνο δηαβεβαηώλεη κε
απηνπεπνίζεζε ηνλ Α/ΓΔΠ όηη νη Ηηαινί δελ ζα πεξάζνπλ. Θαη δελ πέξαζαλ. Όιεο νη
απαλσηέο γεληθέο επηζέζεηο ησλ Ηηαιώλ, κέρξη ηηο αξρέο Λνεκβξίνπ, απνηπγράλνπλ.
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Ν Κνπζνιίλη αλαβάιεη ηελ απόβαζε ηεο Κεξαξρίαο «Κπάξη» ζηελ Θέξθπξα θαη ηελ
κεηαθέξεη ζηελ Αιβαλία. Ν Ππληαγκαηάξρεο Γαβάθεο επηθεθαιήο ηνπ
απνζπάζκαηνο ηεο Ξίλδνπ, κε 2000 άλδξεο, θαζειώλεη ηηο 15000 άλδξεο επηιέθησλ
ηεο πεξίθεκεο Κεξαξρίαο Αιπηληζηώλ «Ρδνύιηα» θαη ηελ 1 ε Λνεκβξίνπ, όηαλ
ιακβάλεη ηηο πξώηεο εληζρύζεηο, δηελεξγεί επηηπρή αληεπίζεζε, ε νπνία ζπλερίζζεθε
παξά ηνλ ηξαπκαηηζκό ηνπ ηδίνπ θαη απεηέιεζε ηελ πξώηε λίθε θαηά ηνπ Άμνλα επί
επξσπατθνύ εδάθνπο. Από ηηο 18 Λνεκβξίνπ ν ειιεληθόο ζηξαηόο αληεπηηίζεηαη,
εθδηώθεη ηνπο ηηαινύο από ην πάηξην έδαθνο, κε ηελ μηθνιόγρε θαη ηελ θξαπγή
«αέξα» θαη πξνειαύλεη ζηελ Β. Ήπεηξν, απειεπζεξώλνληαο ηελ Θνξπηζά, ην
Ξόγξαδεηο, ην Γέιβηλν, ηνπο Αγ. Παξάληα, ην Αξγπξόθαζηξν θαη ηελ Σεηκάξα. Ρηο
πξώηεο εκέξεο ηνπ Καξηίνπ μεθηλά ε κεγάιε εαξηλή ηηαιηθή επίζεζε ε νπνία
πξνεηνηκαδόηαλ από ηνλ Ηαλνπάξην κε πνιιέο θαη μεθνύξαζηεο δπλάκεηο, ε νπνία
όκσο ζβήλεη άδνμα ζηηο 26 Καξηίνπ. Κεηαμύ πνιιώλ πξάμεσλ εξστζκνύ, εθεί
γξάθεηαη, κε άθζνλν αίκα, ν ζξύινο ηνπ πςώκαηνο 731. Γέθα εκέξεο αξγόηεξα ν
Σίηιεξ ζα αλειάκβαλε δξάζε.
Δλ ησ κεηαμύ ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ πέζαλε ν Ησάλλεο Κεηαμάο θαη ηνλ δηαδέρζεθε ν
Αιέμαλδξνο Θνξπδήο. Ζ είζνδνο ησλ Γεξκαλώλ ζηελ Βνπιγαξία ηελ 2 α Καξηίνπ ηνπ
1941, σζεί ηελ Αγγιία λα απνζηείιεη κηθξέο δπλάκεηο εληζρύζεσο, κε ζθνπό ηελ
θαζπζηέξεζε ηεο επηθείκελεο γεξκαληθήο εηζβνιήο. Ρελ 6ε Απξηιίνπ 1941 ε Γεξκαλία
επηηίζεηαη ηαπηόρξνλα ζε Γηνπγθνζιαβία θαη Διιάδα. Έρεη πξνεγεζεί ην δεύηεξν
πεξήθαλν «ΝΣΗ» ηνπ λένπ Ξξσζππνπξγνύ, ην μεκέξσκα ηεο ίδηαο εκέξαο. Δπάλσ
από ηα ειιεληθά νρπξά 800 γεξκαληθά Α/Φ ζθνξπίδνπλ ηνλ ζάλαην, ελώ νη
γεξκαληθέο Κεξαξρίεο, κε άξκαηα κάρεο πνπ εθνξκνύλ γηα λα θαηαιάβνπλ ηα νρπξά
θαζειώλνληαη. Ρξία κεξόλπθηα πνιέκνπ ήηαλ αξθεηά γηα λα θαηαλνήζνπλ νη
Γεξκαλνί, γηα πνηό ιόγν ληθήζεθαλ νη Ηηαινί ζηελ Αιβαλία. Ζ ιύζε γηα ηνπο
Γεξκαλνύο δόζεθε από ηελ θαηαξξένπζα Γηνπγθνζιαβία, από όπνπ ε 2α κεξαξρία
Ξάληζεξ, πέξαζε ηα ζύλνξα θαη έθζαζε ζηελ Θεζζαινλίθε. Δίλαη γλσζηέο νη
πξσηόγλσξεο ηηκέο πνπ απέδσζαλ νη έθπιεθηνη θαη εληππσζηαζκέλνη Γεξκαλνί
ζηνπο καρεηέο ησλ νρπξώλ νη νπνίνη δελ ληθήζεθαλ αιιά απερώξεζαλ. Δλώ ην
κέησπν πιένλ θαηέξξεε, ν Ξξσζππνπξγόο Α. Θνξπδήο απηνθηνλνύζε θαη ζηηο 27
Απξηιίνπ νη Γεξκαλνί εηζήξρνλην ζηελ Αζήλα.
Ζ θαηάιεςε ηεο Θξήηεο ήηαλ επηβεβιεκέλε γηα ηνπο Γεξκαλνύο, ιόγσ ηεο
ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηεο. Γηα ηνλ ζθνπό απηό δηέζεζαλ πεξί ηηο 23.000 άλδξεο,
από ηελ αθξόθξεκα ησλ Δ.Γ., 1370 αεξνπιάλα θαη 70 πινία, ζε κία αεξαπνβαηηθή
επηρείξεζε πξσηόγλσξε γηα ηα παγθόζκηα ρξνληθά. Ρελ άκπλα ηεο λήζνπ είραλ
αλαιάβεη 31.000 Βξεηαλνί, 11.500 Έιιελεο θαη ν γελλαίνο πιεζπζκόο ηεο. Ν
νπιηζκόο θαη ηα εθόδηα ηεο λήζνπ ήηαλ αλεπαξθή. Νη επηρεηξήζεηο δηήξθεζαλ από
ηελ 20ε έσο ηελ 29ε Καΐνπ θαη ην απνηέιεζκα ήηαλ κία πύξξεηα λίθε ησλ Γεξκαλώλ,
ιόγσ ησλ ηεξαζηίσλ απσιεηώλ ηνπο.
Θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, ν ειιεληθόο ζηόινο θξάηεζε αλνηθηέο ηηο
ζαιάζζηεο γξακκέο επηθνηλσλίαο, εμαζθαιίδνληαο ηηο κεηαθνξέο. Δπηηπγράλνληαο
ζην δπζρεξέο αιιά νπζηαζηηθό απηό έξγν, θαηέζηε δπλαηή ε έγθαηξε πξνώζεζε ζην
κέησπν νιόθιεξνπ ηνπ αλαγθαίνπ αξηζκνύ ζηξαηεπκάησλ, δώσλ, ππξνκαρηθώλ θαη
εθνδίσλ. Ρα Α/Ρ βνκβάξδηζαλ ερζξηθέο ζέζεηο απέλαληη ηεο Θέξθπξαο θαη
δηελήξγεζαλ ηξεηο επηδξνκέο ζηελ Αδξηαηηθή. Ρα /Β καο, πξνζέβαιαλ επηηπρώο
ερζξηθά πινία πνπ κεηέθεξαλ εθόδηα ζηνλ ηηαιηθό ζηξαηό ζηελ Αιβαλία.
Κεηά ηελ θαηάιεςε ηεο ρώξαο καο, ν αγώλαο δελ ζηακαηά. Νξγαλώλνληαη νκάδεο
αληηζηάζεσο ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο, ελώ Έιιελεο ηνπ Πηξαηνύ Μεξάο θαη ηεο
Ξνιεκηθήο Αεξνπνξίαο κάρνληαη ζηελ Κ. Αλαηνιή. Ζ ειιεληθή ζεκαία εμαθνινπζεί
λα θπκαηίδεη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηνπ Β’ Ξ.Ξ., ζηνπο ηζηνύο ησλ πινίσλ ηνπ Πηόινπ.
Κε θύξηα βάζε ηελ Αιεμάλδξεηα, ηα ειιεληθά πνιεκηθά πινία δξνπλ από ηνλ Ηλδηθό
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θαη ηελ Κεζόγεην, κέρξη ηνλ Αηιαληηθό, αλαιακβάλνληαο απνζηνιέο καδί κε ηα
ζπκκαρηθά πινία. Θύξηα έξγα ηνπ Πηόινπ καο, νη ζπλνδείεο λενπνκπώλ, επηδξνκηθέο
ελέξγεηεο, ππνζηήξημε επηρεηξήζεσλ ηνπ Π.Μ. θαη επηζεηηθέο πεξηπνιίεο /Β.
Διιεληθά Ξνιεκηθά Ξινία έδξαζαλ ζηελ κάρε ηνπ Αηιαληηθνύ θαη έιαβαλ κέξνο ζηηο
απνβάζεηο ηεο Πηθειίαο, ηνπ Άληδην θαη ηεο Λνξκαλδίαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη
ην 1943, επί 41 ζπλνιηθά πνιεκηθώλ ζπκκαρηθώλ πινίσλ ζηελ Κεζόγεην, ηα 27 ήηαλ
Αγγιηθά, ηα 11 ειιεληθά θαη κόλν 3 γαιιηθά. Θα ρξεηαδόηαλ ηδηαίηεξε δηάιεμε γηα λα
πεξηγξαθνύλ νη άζινη θαη νη ζπζίεο ησλ ειιεληθώλ πιεξσκάησλ, πνπ αλύςσζαλ ην
εζηθό ηνπ ιανύ καο θαη έηπραλ ηεο αλαγλσξίζεσο θίισλ θαη ερζξώλ. Ζ δξάζε
πινίσλ όπσο ησλ Α/Ρ Β. ΝΙΓΑ θαη ΑΓΟΗΑΠ, ησλ /Β ΞΑΞΑΛΗΘΝΙΖΠ, ΞΟΩΡΔΠ,
ΓΙΑΘΝΠ, ΡΟΗΡΩΛ, ΛΖΟΔΠ θαη ΘΑΡΠΩΛΖΠ θαζώο θαη πνιιώλ άιισλ πινίσλ,
πξνθαιεί ζπγθίλεζε θαη παξαδεηγκαηίδεη ηηο επεξρόκελεο γελεέο. Βαξηέο νη απώιεηεο
θαη ν θόξνο αίκαηνο. Δράζεθαλ 14 πνιεκηθά πινία, 9 επίηαθηα θαη 706 άλδξεο.
Κία παξάκεηξν ηζρύνο πνπ πνηέ δελ πξέπεη λα ιεζκνλνύκε απεηέιεζε ην Δκπνξηθό
Λαπηηθό καο ηνπ νπνίνπ ε ζπκβνιή ζηνλ ζπκκαρηθό αγώλα θαη ηδηαίηεξα θαηά ηελ
κάρε ηνπ Αηιαληηθνύ γηα ηελ εμαζθάιηζε εθνδίσλ από Ακεξηθή πξνο Δπξώπε,
ππήξμε ηεξάζηηα. Ππλνιηθά εράζεζαλ 434 εκπνξηθά πινία, δειαδή ην 10% ησλ
ζπλνιηθώλ ζπκκαρηθώλ απσιεηώλ.
Κε ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ νη Ηηαινί βνκβάξδηζαλ κεγάια αζηηθά θέληξα θαζώο θαη
ζεκεία ζηξαηεγηθνύ ελδηαθέξνληνο κε πησρά απνηειέζκαηα αιιά κε κεγάιεο
απώιεηεο ακάρσλ. Ζ κηθξή καο αεξνπνξία, αληηκεησπίδνληαο πιεζώξα ιεηηνπξγηθώλ
θαη ηερληθώλ πξνβιεκάησλ, αληαπέδσζε κε επηηπρείο βνκβαξδηζκνύο ησλ
αεξνδξνκίσλ ηεο Θνξπηζάο, ηνπ Αξγπξνθάζηξνπ θαη ηνπ Απιώλα, θαζώο θαη κε
απνηειεζκαηηθέο επηζέζεηο θαηά ηηαιηθώλ ζηξαηεπκάησλ. Αξγόηεξα ηελ πξνζπάζεηα
ησλ ειιήλσλ πηιόησλ ελίζρπζε θαη ε παξνπζία πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ Α/Φ ηεο RAF.
Νη αεξνκαρίεο ησλ πηιόησλ καο είλαη αδηάθνπεο, εθηεινύληαη κε πείζκα θαη
απηνζπζία, νξηζκέλεο δε εμ απηώλ, όπσο ε πεξίπησζε ηνπ πνζκελαγνύ Καξίλνπ
Κεηξαιέμε, θζάλνπλ ζηα όξηα ηνπ ζξύινπ.
Ζ Διιάο είλαη ε κνλαδηθή ρώξα πνπ αλαγθάζζεθε λα αληηκεησπίζεη ηνπο ζηξαηνύο
ηεζζάξσλ ρσξώλ δει. ηεο Ηηαιίαο, Αιβαλίαο, Γεξκαλίαο θαη Βνπιγαξίαο
αληηζηεθόκελε επί 216 εκέξεο, όηαλ ε ακέζσο επόκελε κεγαιύηεξε δηάξθεηα
αληηζηάζεσο ήηαλ νη 61 εκέξεο ηεο Λνξβεγίαο. Νη λεθξνί Έιιελεο ησλ Δ.Γ. αλήιζαλ
ζε 13.676 θαη νη ηξαπκαηίεο ζε 62.700. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ηεηξαπιήο θαηνρήο, νη
αξηζκνί ησλ εθηειέζεσλ από ηα θαηνρηθά ζηξαηεύκαηα έρνπλ σο εμήο:
- Νη Αιβαλνί: 1.165
- Νη Ηηαινί: 8.000
- Νη Βνύιγαξνη: 25.000
- Νη Γεξκαλνί: 50.000
Νη ζπλνιηθέο απώιεηεο ζε πνζνζηό επί ηνπ πιεζπζκνύ (εθηειέζεηο, θαθνπρίεο, κάρεο)
αλήιζαλ γηα ηνπο Έιιελεο ζην 10% (750.000), όηαλ γηα ηελ Δ.Π.Π.Γ. ήηαλ 2.8%, ηελ
Νιιαλδία 2.2%, ηελ Γαιιία 2%, ηελ Ξνισλία 1.8%, ηελ Γηνπγθνζιαβία 1.7% θαη ην
Βέιγην 1.5%.
Γηα λα κελ λνκηζζεί όηη ν εζληθόο ελζνπζηαζκόο νδεγεί ζε ππνθεηκεληθέο θξίζεηο,
αξθεί λα δηαβάζεηε κεξηθέο ελδεηθηηθέο δειώζεηο μέλσλ εγεηώλ, ερζξώλ θαη θίισλ,
πνπ αλαγξάθνληαη ζηηο πξνζθιήζεηο πνπ ειάβαηε γηα ηελ ζεκεξηλή ηειεηή. Θνηλόο
ηόπνο ησλ δειώζεσλ απηώλ θαζώο θαη πνιιώλ άιισλ ζρεηηθώλ δειώζεσλ είλαη όηη ε
επηάκελε ειιεληθή αληίζηαζε ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά ζηελ έθβαζε ηνπ Β’ Ξ.Ξ.
Δίλαη βέβαην όηη ε Διιάο δελ έιαβε όζα εδηθαηνύην αλαιόγσο ηεο πξνζθνξάο ηεο, κε
ηελ ιήμε ηνπ πνιέκνπ. Ρα ζιηβεξά γεγνλόηα ηεο ζηάζεσο νξηζκέλσλ κνλάδσλ ζηε Κ.
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Αλαηνιή θαη ηα επαθνινπζήζαληα γεγνλόηα ηνπ εκθπιίνπ πνιέκνπ, απεηέιεζαλ
δηθαηνινγία γηα ηνπο ζπκκάρνπο ώζηε λα παξαρσξήζνπλ κόλν ηα ειιεληθά
Γσδεθάλεζα, ελώ νη αδειθνί καο ζηελ Θύπξν θαη ηελ Β. Ήπεηξν δελ ελώζεζαλ κε
ηελ κεηέξα παηξίδα. Ρν λέν παγθόζκην ζθεληθό δηακνξθώζεθε αλαιόγσο ησλ
ζπκθεξόλησλ ησλ Κ. Γπλάκεσλ.
Δβδνκήληα έλα ρξόληα κεηά ε Διιάδα βηώλεη ηηο ηξέρνπζεο ζνβαξέο θαη ζύλζεηεο
πξνθιήζεηο, ζεκαληηθόηεξε ησλ νπνίσλ ε βαζεηά νηθνλνκηθή θξίζε, κε δηαθύβεπκα
ηα δσηηθά ηεο ζπκθέξνληα. Ρν Γηεζλέο Πύζηεκα, κεηά ηελ ζύληνκε πεξίνδν
κνλνπνιηθόηεηαο ππό ηελ πξσηνθαζεδξία ησλ Ζ.Ξ.Α., δηαλύεη κεηαβαηηθή πεξίνδν
κεηαηξεπόκελν ζηαδηαθά ζε πνιππνιηθό. Πε κεηαβαηηθέο πεξηόδνπο όπσο απηή
απμάλεηαη ε αζηάζεηα θαη νη πεξηθεξεηαθέο ζπγθξνύζεηο. Ρελ ζύγρπζε γηα ην κέιινλ
επηηείλνπλ νη επηπηώζεηο ηεο παγθνζκηνπνηήζεσο, ε παγθόζκηα δεκνγξαθηθή
έθξεμε, ε κείσζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ε εθζεηηθή αύμεζε ζηελ δήηεζε ελέξγεηαο, ε
αληζνκέξεηα ηνπ παξαγνκέλνπ πινύηνπ, ε αύμεζε ησλ εμνπιηζκώλ, ε δηαζπνξά
Ν.Κ.Θ., ε παγθόζκηα νηθνλνκηθή θξίζε, ε καδηθή κεηαλάζηεπζε, ε ηξνκνθξαηία θαη ε
κε ηαρείο ξπζκνύο επηηεινύκελε θαηαζηξνθή ηνπ πεξηβάιινληνο.
Ζ Δ.Δ., κέινο ηεο νπνίαο απνηειεί ε ρώξα καο, παξά ην ζεκαληηθό εκπνξηθό θαη
ηερλνινγηθό εηδηθό βάξνο ηεο, δελ δηαδξακαηίδεη αλάινγν ξόιν ζηα δηεζλή δξώκελα,
δεδνκέλνπ όηη ζηεξείηαη νπζηαζηηθά θνηλήο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο θαη άκπλαο, ελώ ε
επξσπατθή δηαθξαηηθή αιιειεγγύε είλαη ππνηππώδεο. Ζ δηεύξπλζε ηεο Δπξώπεο
επηηειείηαη, ρσξίο πξνθαζνξηζκέλα γεσγξαθηθά, ζξεζθεπηηθά θαη πνιηηηζηηθά
θξηηήξηα, ελώ ε εμάξηεζή ηεο ζε θπζηθνύο πόξνπο πεξηνξίδεη ηηο ζηξαηεγηθέο
επηινγέο ηεο. Ξαξάιιεια αληηκεησπίδεη ζεκαληηθά νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα,
ηδηαίηεξα ζηνλ ηνκέα ηεο αλάπηπμεο αιιά θαη θνηλσληθά ιόγσ ηνπ γεξάζθνληνο
πιεζπζκνύ ηεο, ζε ζπλδπαζκό κε ηελ αζξόα κεηαλάζηεπζε αλαθνκνίσησλ καδώλ.
Ζ επξύηεξε πεξηνρή ηεο ρώξαο καο είλαη από ηηο πιένλ αζηαζείο ηνπ πιαλήηνπ. Πην
ηδηαίηεξα ξεπζηό πεξηβάιινλ ησλ Γπηηθώλ Βαιθαλίσλ, νη Ζ.Ξ.Α. πξνζπαζνύλ λα
δεκηνπξγήζνπλ θξάηε δνξπθόξνπο, όπσο ηα Πθόπηα, ην Θόζζνβν, ε Αιβαλία θαη ε
Βνζλία, ελώ δελ πξέπεη λα παξαβιέπνληαη ηα ζπκθέξνληα θαη άιισλ Γπηηθώλ
ρσξώλ, θαζώο θαη ηεο Οσζίαο ζηελ πεξηνρή. Πηελ ξεπζηόηεηα απηή έρνπλ πξνζηεζεί
θαη άιιεο αζηαζείο παξάκεηξνη, όπσο νη ελεξγεηαθνί πόξνη, ελεξγεηαθνί θαη νδηθνί
άμνλεο, ε ρξήζε δηαζπλνξηαθώλ πδάησλ θ.ιπ..
Ζ δηαρξνληθά ηεξάζηηα ζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο Αλαηνιηθήο Κεζνγείνπ, απμάλεηαη
αθόκε πεξηζζόηεξν ζηηο κέξεο καο γηα ελεξγεηαθνύο θαη γεσπνιηηηθνύο ιόγνπο. Γηα
ηνπ ιόγνπ ην αιεζέο, ππό ην θσο ηεο ιεγνκέλεο «αξαβηθήο αλνίμεσο», ηεο
απηνθξαηνξηθνύ ηύπνπ εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηεο Ρνπξθίαο, ησλ πνιύπινθσλ
ζρέζεσλ κεηαμύ Ζ.Ξ.Α. – Ηζξαήι – Ρνπξθίαο – Αξάβσλ – Δ.Δ. θαη κε αθνξκή ηα
ππνζαιάζζηα θνηηάζκαηα πδξνγνλαλζξάθσλ ηεο Α. Κεζνγείνπ, βηώλνπκε όινη ζηηο
κέξεο καο, ηελ εμέιημε κίαο ζύλζεηεο θξίζεσο ζηελ πεξηνρή απηή, κε άκεζε επίδξαζε
ζηα εζληθά καο ζπκθέξνληα.
Νη εμειίμεηο απηέο ηεο επξύηεξεο πεξηνρήο επεξεάδνπλ ηελ ρώξα καο πνπ επξίζθεηαη
κεηαμύ Δπξώπεο, Αζίαο θαη Αθξηθήο. Δλώ δελ ππάξρεη άκεζε ζηξαηησηηθή απεηιή
από Βνξξά, ππάξρνπλ θαλεξέο αιιά θαη ππνβόζθνπζεο αιπηξσηηθέο βιέςεηο, νη
νπνίεο κάιηζηα ελζαξξύλνληαη από εμσηεξηθέο δπλάκεηο θαη παξάιιεια ην
ζηξαηησηηθνπνιηηηθό ζθεληθό ζην Ηόλην αιιάδεη. Ζ κόλε ζηξαηησηηθή απεηιή
πξνέξρεηαη από ηελ Ρνπξθία ε νπνία πιεξνί επ’ αθξηβώο ηνλ νξηζκό ηεο απεηιήο,
δεδνκέλνπ όηη νη πεξηθεξεηαθέο επεθηαηηθέο θηινδνμίεο ηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ
θπξηαξρηθνύο καο ρώξνπο, ηνπο νπνίνπο δηεθδηθεί κε απεξίθξαζηεο πνιηηηθέο
δειώζεηο θαζώο θαη κε πξνθιεηηθέο ζηξαηησηηθέο ελέξγεηεο. Ξέξα από ηελ βνύιεζε,
ε ρώξα απηή δηαζέηεη θαη ηελ δπλαηόηεηα πξαγκαηνπνηήζεσο ησλ απεηιώλ ηεο,

7

δεδνκέλσλ ησλ ζηξαηησηηθώλ, νηθνλνκηθώλ, δεκνγξαθηθώλ θαη ηερλνινγηθώλ
δεδνκέλσλ ηεο. Ζ Ρνπξθία ηέινο δηαζέηεη ζεκαληηθά γεσπνιηηηθά εξείζκαηα, ηα
νπνία ππνρξεσηηθά ιακβάλνπλ ππ’ όςηλ ηνπο ηόζν νη Κ. Γπλάκεηο όζν θαη νη Γηεζλείο
Νξγαληζκνί.
Ζ αλσηέξσ πεξηγξαθείζα επηθίλδπλε θαηάζηαζε επξίζθεη ηελ ζαζηηζκέλε θαη
θαηαξξαθσκέλε νηθνλνκηθά ρώξα καο λα εθαξκόδεη θαηεπλαζηηθή πνιηηηθή πξνο
θάζε θαηεύζπλζε. Πην πιαίζην απηό βνεζνύκε ηνπο βνξείνπο γείηνλέο καο
πνιιαπιώο θαη αλη’ απηνύ όρη κόλν δελ απνθνκίδνπκε νθέιε αιιά εληζρύνπκε ηελ
αδηαιιαμία ηνπο. Έρνπκε απνζπξζεί νηθεηνζειώο από ηελ Α. Κεζόγεην ε νπνία γηα
πνιιαπινύο ιόγνπο απνηειεί ηνλ θπζηθό καο ρώξν θαη ην θελό θαηαιακβάλεη ε
Ρνπξθία κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη γηα ην γεσπνιηηηθό εηδηθό καο βάξνο, ηελ Θύπξν,
ηελ ελέξγεηα, ηελ εκπνξηθή καο λαπηηιία θαη ηελ Απνθιεηζηηθή Νηθνλνκηθή καο Εώλε
ηελ νπνία δελ ηνικνύκε νύηε θαλ λα θαζνξίζνπκε επηζήκσο έζησ θαη ηώξα πνπ νη
ζπγθπξίεο ζεσξνύληαη επλντθέο. Ζ Θξάθε δηαβξώλεηαη αλεμέιεγθηα από ηελ
Ρνπξθία. Ρν Αηγαίν από θπζηθό θέληξν ηνπ ειιεληζκνύ, έρεη κεηαηξαπεί ζε θζίλνπζα
παξακεζόξην πεξηνρή, εληόο ηεο νπνίαο έρνπκε απνδερζεί ελππνγξάθσο ηελ ύπαξμε
δσηηθώλ ηνπξθηθώλ εζληθώλ ζπκθεξόλησλ. Ρειεπηαία νξηζκέλνη ζηξαηεπκέλνη
θνλδπινθόξνη νη νπνίνη ζην παξειζόλ ππεξζεκάηηδαλ ππέξ ηνπ ζρεδίνπ «Αλάλ»,
πξνιεηαίλνπλ ην έδαθνο γηα ζπλεθκεηάιιεπζε ηνπ Αηγαίνπ, αλαθαιύπηνληαο ζεηηθέο
πιεπξέο. Ζ εθαξκνγή Γηεζλώλ Ππλζεθώλ ζην Αηγαίν απνηειεί αηηία πνιέκνπ, ελώ νη
πηήζεηο ηνπξθηθώλ Α/Φ ππεξάλσ αθόκε θαη θαηνηθεκέλσλ λήζσλ, αληηκεησπίδεηαη
κε ριηαξά δηαβήκαηα, θαηά παγθόζκηα πξσηνηππία. Πε αληαπόδνζε ηεο ηνπξθηθήο
απηήο ζπκπεξηθνξάο, ε ρώξα καο ζπεύδεη λα πείζεη ηνπο ηδηαίηεξα ζθεπηηθνύο
Δπξσπαίνπο γηα ηελ είζνδν ηεο Ρνπξθίαο ζηελ Δ.Δ., παξά ην γεγνλόο όηη νπδέλ από
ηα θόκκαηα εμνπζίαο απαληά πεηζηηθά ζε εύινγεο αλεζπρίεο, όπσο επί παξαδείγκαηη
πνηά ζα είλαη ε ζέζε ηεο Διιάδνο ζην Δπξσπατθό Θνηλνβνύιην ηνπ νπνίνπ ε
κεγαιύηεξε αληηπξνζσπεία επξσβνπιεπηώλ ζα είλαη Ρνύξθνη ή πνηόο ζα εκπνδίζεη
κία ηνπξθηθή πιεζπζκηαθή θαη νηθνλνκηθή δηείζδπζε ζηηο λήζνπο ηνπ Αλαηνιηθνύ
Αηγαίνπ θαη ηελ Θξάθε, ζηα πιαίζηα ηεο Δ.Δ., κε όηη απηό ζπλεπάγεηαη. Ζ δνθεξή
απηή ζέζε θαη ζηάζε ηεο ρώξαο καο νθείιεηαη θπξίσο ζηνπο εμήο ιόγνπο:
- Έιιεηςε καθξνπξόζεζκεο θαη δηαθνκκαηηθήο Δζληθήο Πηξαηεγηθήο, πνπ έρεη
νδεγήζεη ηελ ρώξα ζε παιηλσδίεο θαη εζθαικέλεο ζηξαηεγηθέο επηινγέο.
- Γεηλή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο ρώξαο καο, πνπ ππνζεθεύεη ηελ εζληθή
θπξηαξρία θαζώο θαη ηελ επεκεξία ησλ επεξρνκέλσλ γελεώλ, κε επζύλε
απηώλ πνπ ηώξα παζρίδνπλ γηα ηελ ζσηεξία ηεο. Ν ηξαγέιαθνο ηεο εζληθήο
νηθνλνκίαο δελ ρξήδεη πεξαηηέξσ αλαιύζεσο, αθνύ όινη καο πθηζηάκεζα
θαζεκεξηλά ηηο επηπηώζεηο ηεο.
- Γηεπθόιπλζε ηεο ηνπξθηθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ πεηζαλαγθαζκνύ, κε πξνθιεηηθή
κείσζε ηεο ηζρύνο ησλ Δ.Γ. ηεο ρώξαο καο, ζε κία ζπγθπξία θαηά ηελ νπνία ε
ήδε ζηξαηησηηθά ηζρπξή Ρνπξθία θαζίζηαηαη ηζρπξόηεξε, επηηπγράλνληαο
έηζη ζηαδηαθά ηνπο ζηόρνπο ηεο, επ’ απεηιή πνιέκνπ.
- Ζ πθηζηάκελε θξίζε εζώλ, αμηώλ θαη πξνηύπσλ, ζπλέπεηα ησλ νπνίσλ
απνηειεί ε εθηεηακέλε δηαθζνξά πνπ δηαπεξλά νιόθιεξν ην θνηλσληθό
θάζκα, κε επζύλε ησλ εθάζηνηε θπβεξλώλησλ, νη νπνίνη νπδέπνηε
εινγνδόηεζαλ γη απηό θαη κε νιέζξηεο επηπηώζεηο ζε θάζε ηνκέα.
- Ζ δνθηκαδόκελε θνηλσληθή ζπλνρή, ιόγσ ησλ ζπλεπεηώλ ηεο νηθνλνκηθήο
θξίζεσο, ζηελ νπνία πξνζηίζεληαη ηα πξνβιήκαηα ηεο ππνγελλεηηθόηεηαο θαη
ησλ κεηαλαζηώλ, ν ζπλδπαζκόο ησλ νπνίσλ απνηειεί θαηά ηελ άπνςή κνπ ην
ζεκαληηθόηεξν εζληθό ζέκα. Ζ δηαρξνληθή θπβεξλεηηθή νιηγσξία ζηνλ ηνκέα
ηεο κεηαλαζηεύζεσο, πξόθεηηαη λα επηθέξεη ζην κέιινλ ηηο πιένλ δπζκελείο
επηπηώζεηο, πνιηηηθήο, νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο θύζεσο.
Ρν ζαύκα ηνπ 1940 δελ ήηαλ ζαύκα. Ζ ηόηε παγθόζκηα θξίζε θαη νη απεηιέο θαηά ηεο
ρώξαο καο βξήθαλ ηνλ ειιεληθό ιαό ελσκέλν, κε πςειό θξόλεκα, έηνηκν λα
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αληαπνθξηζεί θαη λα ζπζηαζζεί. Απηό νθείιεηαη ζην γεγνλόο όηη ηόηε ην ύςηζην
αγαζό δελ ήηαλ ε εηξήλε, αλ θαη επηζπκεηή αιιά ην εζληθό ζπκθέξνλ, ε θνηλή γλώκε
πξνεηνηκάδεην ζπζηεκαηηθά από ην θξάηνο, ην ζρνιείν θαη ηελ νηθνγέλεηα θαη ήηαλ
θνηλσλόο ησλ απεηιώλ, νη λένη εδηδάζθνλην ηελ ηζηνξία ηνπο δίρσο ζηξνγγπιεύκαηα,
ηα ηόηε Κ.Κ.Δ. κε αίζζεκα επζύλεο, έζεηαλ ην εζληθό ζπκθέξνλ ππεξάλσ ηεο
αθξνακαηηθόηεηαο θαη νη έλνπιεο δπλάκεηο, παξά θαη ηα ηόηε νηθνλνκηθά
πξνβιήκαηα, είραλ πξνεηνηκαζζεί πνζνηηθά θαη πνηνηηθά θαηά ηνλ βέιηηζην ηξόπν,
ζηα πιαίζηα ησλ νηθνλνκηθώλ δπλαηνηήησλ. Όηαλ δε ήρεζε ν παηάλ, πξώηνη νη ηαγνί
ηνπ θξάηνπο (πνιηηηθνί, δηαλννύκελνη, κεγαινεπηρεηξεκαηίεο, δεκνζηνγξάθνη θαη νη
γόλνη ηνπο), από όπνπ θαη εάλ επξίζθνλην, έζπεπζαλ λα θαηαηαγνύλ θαη λα
πξνσζεζνύλ ζην κέησπν, δεηθλύνληαο δηα ηνπ παξαδείγκαηνο ηνλ δξόκν ηεο ηηκήο.
Θπξίεο θαη Θύξηνη
Ζ εκπεηξία κνπ ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο θαη ε δηαρείξηζε αλζξσπίλνπ δπλακηθνύ επί 35
έηε, κνπ επηηξέπνπλ λα είκαη αηζηόδνμνο αθνύ, ζε ζύγθξηζε κε ην παξειζόλ θαη παξά
ηηο δπζκελείο επηπηώζεηο ησλ εθάζηνηε θπβεξλεηηθώλ αηπρώλ πεηξακαηηζκώλ θαη
παξαιείςεσλ, ε λενιαία καο είλαη αμηόινγε θαη ηνικώ λα πσ θαιύηεξε από ηελ δηθή
καο γελεά. Φαίλεηαη όηη ηα ρξσκνζώκαηα ηνπ Έιιελα, ζε πείζκα πνιιώλ, αληέρνπλ
ηηο θαθνπρίεο.
Νη θαηξνί όκσο νη επθαηξίεο θαη νη θίλδπλνη δελ πεξηκέλνπλ. Δθείλν πνπ ρξεηάδεηαη
είλαη ε πίζηε ζηηο ηθαλόηεηέο καο, ε ελεξγνπνίεζε ηνπ ειιεληζκνύ όπνπ γεο, ε
επαλεκβάπηηζε ζε παξαδνζηαθέο, δηαρξνληθέο αξεηέο, αμίεο θαη πξόηππα κέζσ ηεο
νηθνγέλεηαο θαη ηεο παηδείαο, ε θνηλσληθή θαη όρη ε ζπληερληαθή αιιειεγγύε κε
γλώκνλα ην εζληθό ζπκθέξνλ, ε δεκηνπξγία πξαγκαηηθήο ζηξαηησηηθήο απνηξνπήο
έλαληη ησλ θηλδύλσλ πνπ καο πεξηβάιινπλ, ε επηινγή εγεζηώλ κε εζληθά θαη όρη κε
ηδηνηειή θξηηήξηα θαη ε θνκκαηηθή ππέξβαζε ζηελ ράξαμε Δζληθήο Πηξαηεγηθήο
ηεξνπκέλεο επαθξηβώο, αλεμαξηήησο θπβεξλεηηθώλ ελαιιαγώλ. Ν ζύγρξνλνο
Έιιελαο ζα πξέπεη κε ηελ πνιηηηθή ηνπ σξίκαλζε θαη ηελ ελζπλείδεηε ζπκκεηνρή
ηνπ ζηα θνηλά, λα ζηεξίμεη ηελ Γεκνθξαηία, πνπ απνηειεί ην πνιπηηκόηεξν πνιηηηθό
δώξν ησλ πξνγόλσλ καο ζηελ αλζξσπόηεηα θαη λα δηαςεύζεη ην απαμησηηθό ξεηό
πνπ δειώλεη όηη «νη ιανί εθιέγνπλ ηηο εγεζίεο πνπ ηνπ αμίδνπλ». Ζ νπζηαζηηθή
εθκάζεζε ηεο γιώζζαο καο θαη ε επηζηακέλε κειέηε ηεο ηζηνξίαο, σο έρεη θαη όρη
όπσο εθάζηνηε δηακνξθώλεηαη από ηδηνηειείο δεκνζίνπο ιεηηνπξγνύο, βάζεη
δηαθξαηηθώλ ζπκθσληώλ, ζα καο επηηξέςεη λα αλαθαιύςνπκε πνηνί πξαγκαηηθά
είκαζηε θαη ζα καο νπιίζεη κε ηελ απαηηνπκέλε απηνπεπνίζεζε θαη ην νθεηιόκελν
αίζζεκα επζύλεο έλαληη ησλ απνγόλσλ καο.
Εήησ ε εζληθή επέηεηνο ηνπ 1940.
Αο είλαη ειαθξύ ην ρώκα πνπ ζθεπάδεη ηνπο λεθξνύο ηνπ 1940.
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