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Η δπάςη σοτ Πολεμικοό Νατσικοό
Ξενουύνσορ Ματπογιάννη
Ανσινατάπφοτ Π.Ν. (εα)
Σπειρ είναι οι μεγαλόσεπερ, καθολικοό φαπακσήπα, εξάπςειρ σοτ νεοελληνικοό έθνοτρ.
Σο 1821, σο 1912 και σο 1940. Η ππύση, παπά σα ενάνσια πολισικοςσπασιψσικά δεδομένα,
δημιοόπγηςε σιρ πποϊποθέςειρ εκείνερ ποτ έπειςαν ση Διεθνή Κοινϋσησα ϋσι έππεπε να
δημιοτπγηθεί ένα νέο ελληνικϋ κπάσορ ςσην εςφασιά σηρ Βαλκανικήρ. Η δεόσεπη, με σην
Ελλάδα ιςφτπϋσεπη και καλόσεπα πποεσοιμαςμένη, οδήγηςε ςσην απελετθέπψςη σηρ
αλόσπψσηρ Μακεδονίαρ, Ηπείποτ και σψν νήςψν σοτ Βοπείοτ Αιγαίοτ. Σέλορ η σπίση,
ανσιμεσύπιςε και απύθηςε σον ειςβολέα κάνονσαρ ππάξη σο «ΟΦΙ» ποτ απϋ σο 1939 είφε
απουαςίςει, ήδη, μέςα σοτ ο ανσιςτμβασικϋρ, απϋμακπορ, πεαλιςσήρ Μεσαξάρ.

Ο σοππιλιςμϋρ σηρ ΈΛΛΗ απϋ σο ισαλικϋ τποβπόφιο «Delfino»
Η Κτβέπνηςη Μεσαξά δεν ανακοίνψςε, αν και ήξεπε, σην εθνικϋσησα σοτ τποβπτφίοτ

Μιςϋρ και πλέον αιύναρ έφει πεπάςει απϋ σο „40 ποτ έυεπε σο ϋνομα σηρ Ελλάδoρ ςσα
φείλη ολϋκληπηρ σηρ ανθπψπϋσησαρ και φύπιςε, για σοτρ Έλληνερ, σον ιςσοπικϋ φπϋνο ςε δόο
μέπη: σο φπϋνο ππιν απϋ σην 28η Οκσψβπίοτ 1940 και ατσϋν μεσά.
Η μικπή Ελλάδα φψπίρ να διαππαγμασετθεί με κανένα, φψπίρ να διεπψσηθεί για σην
έκβαςη, πιςσή ςσο φπέορ ποτ τπαγϋπεταν με ση μτςσική υψνή σοτρ απϋ σα έγκασα σηρ
βαςανιςμένηρ γηρ, οι μτπιάδερ σψν Ελλήνψν ποτ είφαν πέςει κασά σιρ μεγάλερ ςσιγμέρ σηρ
ιςσοπίαρ σηρ, πίφθηκε πεπήυανη και απουαςιςσική ςση υοβεπή δίνη, αν και γνύπιζε ϋσι ο
ανσίπαλορ ήσαν ιςφτπϋσεπορ και πψρ οι Μήδοι θα διαβοόνε.
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Ελληνο–Ισαλικϋρ πϋλεμορ
Σο καλοκαίπι σοτ 1940, ϋσαν η Ελλάρ ανσιμεσύπιζε σιρ κλιμακοόμενερ ισαλικέρ
πποκλήςειρ και πποςπαθοόςε να μείνει οτδεσέπα ςση γενικϋσεπη ετπψπαωκή πήξη, η
ναζιςσική Γεπμανία πποφψποόςε ακάθεκση έφονσαρ κασαλάβει, φψπίρ οτςιαςσική ανσίςσαςη,
ςφεδϋν ολϋκληπη σην Ετπύπη.
Ο Μοτςολίνι, υοβοόμενορ ϋσι ο ςόμμαφϋρ σοτ Φίσλεπ θα κτπιαπφοόςε ςε ϋλη σην
Ετπύπη και για σην Ισαλία δεν θα έμενε σίποσα ςση μοιπαςιά σηρ νέαρ σάξηρ, απουάςιςε να
επισεθεί κασά σηρ Ελλάδορ.
σαθμίζονσαρ σο γεγονϋρ ϋσι η Αγγλία πολεμοόςε μϋνη σηρ κασά σοτ Άξονα και δεν θα
μποποόςε να βοηθήςει σην Ελλάδα, κπτυά απϋ σον Φίσλεπ, πήπε ση μεγάλη απϋυαςη.
Ξημεπύμασα σηρ 28ηρ Οκσψβπίοτ 1940 οι ισαλικέρ δτνάμειρ επισίθενσαι ςσα σμήμασα
πποκαλόχεψρ σηρ ελληνο-αλβανικήρ μεθοπίοτ. Ο κίνδτνορ σπομακσικϋρ και ο θάνασορ να
παπαμονεόει πανσοό. Ο λαϋρ ϋμψρ ατσϋρ σψν μελλοθανάσψν, ο ελληνικϋρ λαϋρ, πανηγτπίζει
ςσοτρ δπϋμοτρ εκδηλύνονσαρ σην απϋυαςή σοτ για σην τπέπσαση θτςία.
Όςο και αν η πάλη για σην άμτνα σηρ φύπαρ πποοιψνιζϋσαν ςκληπή και άνιςη, η
είδηςη σηρ κήπτξηρ σοτ πολέμοτ σο υθινοπψπινϋ εκείνο ππψινϋ, υλϋγιςε σιρ χτφέρ σψν
Ελλήνψν και παπέςτπε ςόςςψμο σο Έθνορ ςσην εκπλήπψςη σοτ τπέπσασοτ φπέοτρ.
Απολόσψρ ςτνσπιπσική ήσαν η ισαλική τπεποφή ςση θάλαςςα. Αναυέπψ σέςςεπιρ,
μϋνο, φαπακσηπιςσικοόρ απιθμοόρ. Ο Ισαλικϋρ σϋλορ διέθεσε 291 πλοία διαυϋπψν σόπψν
ένανσι 35 σοτ Ελληνικοό, σα οποία ςε εκσϋπιςμα μεσαυπάζονσαν 658.398 σϋνοι ο Ισαλικϋρ
ένανσι 14.602 σ., ο Ελληνικϋρ. Δεν τπάπφει, νομίζψ, άλλο παπάδειγμα σϋςηρ ςτνσπιπσικήρ
ανιςϋσησορ μεσαξό ανσιπάλψν ςσϋλψν.
Η κτπία αποςσολή σοτ Πολεμικοό Νατσικοό διαγπαυϋσαν ςαυήρ και αποκλειςσική: η
πποςσαςία σψν θαλαςςίψν ςσπασιψσικύν μεσαυοπύν ςτγκενσπύςεψρ. Η σαφεία και
αςυαλήρ ππαγμασοποίηςή σοτρ αποσελοόςε σην απαπαίσηση πποϊπϋθεςη για σην ευαπμογή
σοτ Γενικοό φεδίοτ.
Σο δτςφεπέρ ατσϋ έπγο σο Πολεμικϋ Νατσικϋ έυεπε ειρ πέπαρ με απϋλτση επιστφία
παπά σιρ πολό μεγάλερ δτςκολίερ ποτ παπεμβάλλονσαν, παπά σην εφθπική απειλή απϋ
αεποςκάυη και τποβπόφια και παπά σιρ δτςμενείρ καιπικέρ ςτνθήκερ. Η απϋλτση ατσή
επιστφία ουειλϋσαν ςσην σέλεια οπγάνψςη, σην ακασαπϋνηση δπαςσηπιϋσησα σοτ Πολεμικοό
και Εμποπικοό μαρ Νατσικοό, σην εμπειπία, σην σϋλμη, σο μϋφθο, σον τπέπμεσπο μϋφθο, σψν
Ελλήνψν νατσικύν.
Φψπίρ ση παγδαία και αδιασάπακση μεσαυοπά σψν μονάδψν μαρ και σψν ευοδίψν απϋ
σοτρ θαλαςςινοόρ δπϋμοτρ, ο εφθπϋρ θα ππολάβαινε να ειςφψπήςει ςσα εδάυη μαρ, να
μασαιύςει σην επιςσπάσετςη και να κασαλάβει ςε λίγερ μέπερ ση φύπα.
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Και δεν ήσαν μϋνο οι ςσπασιψσικέρ μεσαυοπέρ ποτ απαισοόςαν σην πποςσαςία σψν
πολεμικύν μαρ πλοίψν. Ήσαν και οι θαλάςςιερ μεσαυοπέρ ευοδιαςμοό σηρ μαφϋμενηρ φύπαρ
ςε σπϋυιμα και καόςιμα, καθύρ και οι ςτνοδείερ νηοπομπύν απϋ Αίγτπσο ππορ Ελλάδα και
ανσίθεσα.
Παπά σο βαπό ατσϋ έπγο, σο Πολεμικϋ Νατσικϋ δεν δίςσαςε να εκσελέςει σπειρ
ντφσεπινέρ επιδπομέρ με ανσισοππιλικά ςσην Αδπιασική. Αποςσολή ποτ πεπιέκλειε πολό
μεγάλοτρ κινδόνοτρ, λϋγψ σηρ ςτνσπιπσικήρ νατσικήρ τπεποφήρ σοτ εφθποό. σιρ δόο ππύσερ
δεν έγινε καμία ςτνάνσηςη με σον εφθπϋ, ςσην σπίση ο Απφηγϋρ σοτ σϋλοτ, τποναόαπφορ
Καββαδίαρ, δεν απκέςσηκε ςσην επιςκϋπηςη σοτ ςσενοό σοτ Οσπάνσο, αλλά βομβάπδιςε σον
ϋπμο σηρ Ατλύναρ κάσψ απϋ βποφή και μεγάλη θαλαςςοσαπαφή.
Ιδιαίσεπη ϋμψρ θέςη σιμήρ ουείλεσαι και ςση δπάςη σψν 6 τποβπτφίψν – «Κασςύνηρ»,
«Παπανικολήρ», σα παλαιϋσεπα και λίγο νεύσεπα σα «Ππψσεόρ», Γλαόκορ», «Σπίσψν»,
«Νηπεόρ» - τποβπόφια γεπαςμένα, με ςτφνέρ ανψμαλίερ, αλλά ακοόπαςσα. Οι ανσιξοϋσησερ
ατσέρ ξεπεπνιϋνσαν φάπιρ ςσην αδάμαςση εμμονή και σην εμπειπία σψν κτβεπνησύν και σψν
πληπψμάσψν σοτρ.
Ο «Παπανικολήρ» με κτβεπνήση σον πλψσάπφη Ιασπίδη βτθίζει (24 Δεκ. 1940) ςσο
ςσενϋ σοτ Οσπάνσο σο οπλισαγψγϋ «Firenze» (3.952 σον.), κασϋπθψμα ποτ ςτγκλϋνιςε απϋ
φαπά σο Πανελλήνιο και αναπσέπψςε σο ηθικϋ σοτ πποςψπικοό σψν τποβπτφίψν.
Ακολοτθεί ο «Κασςύνηρ» με σον τποπλοίαπφο πανίδη ποτ ςε επιθεσική πεπιπολία
έξψ απϋ σιρ Αλβανικέρ ακσέρ βτθίζει (31 Δεκ. 1940) με σο πτποβϋλο σο βοηθησικϋ σοτ
Ισαλικοό σϋλοτ «Quinto» (531 σον.).

Σο πλήπψμα σοτ τποβπτφίοτ ΚΑΣΩΝΗ. σο μέςον ο ηπψικϋρ Κτβεπνήσηρ Βαρ. Λάςκορ
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Και οι επιστφίερ ςτνεφίζονσαι με ση βόθιςη (23 Μαπσίοτ 1941) απϋ σον «Σπίσψνα»
(κτβεπνήσηρ πλψσάπφηρ Γ. Ζέππορ) σοτ επιβασικοό «Carnia» (5.451 σον.).
Ο πϋλεμορ ϋμψρ δτςστφύρ, θέλει και θτςίερ. Σα κασοπθύμασα σοό «Παπανικολή» και
σοτ

«Κασςύνη»

ςκίαςε

η

απύλεια

σοτ

«Ππψσέα»

με

κτβεπνήση

σον

πλψσάπφη

Φασζηκψνςσανσή, αυοό πποηγοτμένψρ επέστφε να βτθίςει σο οπλισαγψγϋ «Sardegna» (11.452
σον.). Σο τποβπόφιο βτθίςσηκε αόσανδπο μεσά απϋ κασαδίψξη απϋ σο σοππιλοβϋλο «Antares»
σο οποίο, βλέπονσαρ ξαυνικά σην πλύπη σοτ «Ππψσέα» να βγαίνει απϋ ση θάλαςςα μεσά σην
εκσϋξετςη σπιύν σοππιλύν, σο εμβϋλιςε. Απψλέςθηκαν 48 άνδπερ.
Ακάμαση ςτνεφίςσηκε η δπάςη σψν ελληνικύν τποβπτφίψν ψρ σο σέλορ σοτ
Ελληνοωσαλικοό πολέμοτ κάσψ απϋ ανσίξοερ καιπικέρ ςτνθήκερ, με σον κίνδτνο να
παπαμονεόει ςε κάθε βήμα και αλλεπάλληλερ ζημιέρ σοτ γεπαςμένοτ τλικοό σοτρ.
Η Γεπμανία επισίθεσαι
Αποδημία σοτ σϋλοτ
6 Αππιλίοτ 1941. Η Γεπμανία σοτ Αδϋλυοτ Φίσλεπ, η ιςφτπϋσεπη πολεμική μηφανή ποτ
είφε γνψπίςει ποσέ ο κϋςμορ επισίθεσαι ςαπψσικά κασά σηρ Ελλάδορ, ση μϋνη φύπα ποτ
βπιςκϋσαν σϋσε ανσιμέσψπη με δόο ατσοκπασοπίερ. Ο Φίσλεπ ήθελε να βοηθήςει σον
τπεπυίαλο ςτνεσαίπο σοτ ποτ ανσιμεσύπιζε πποβλήμασα. Απϋ σιρ 20 Νοεμβπίοτ 1940 ο
Φίσλεπ σον είφε πποειδοποιήςει με επιςσολή: «Δεν σολμύ να ςκευθύ σιρ ςτνέπειερ σψν
γεγονϋσψν σηρ Ελλάδορ…»
Ο

Ιψάννηρ

Μεσαξάρ

είφε

πεθάνει

ξαυνικά

σον

ανσικασαςσάσηρ σοτ, ο Αλέξανδπορ Κοπτζήρ, ςσιρ 05:30 σηρ

Ιανοτάπιο
6ηρ

σοτ

1941

και

ο

Αππιλίοτ ελάμβανε απϋ σον

Γεπμανϋ ππέςβη ςσην Αθήνα σο σελεςίγπαυο. Οι Γεπμανοί ιςφτπίζονσο ϋσι η Ελλάρ είφε
παπαβιάςει σην οτδεσεπϋσησά σηρ ςσον πϋλεμο ποτ διεξήγαν κασά σηρ Αγγλίαρ. Η απάνσηςη
σοτ Κοπτζή, ήσαν: «Πολεμοόμεν». Οι ππύσερ γεπμανικέρ επιθέςειρ απϋ σιρ δτνάμειρ σηρ 12 ηρ
σπασιάρ είφαν ξεκινήςει απϋ σιρ 05:15.
Σο ίδιο βπάδτ γεπμανικά αεποπλάνα βομβαπδίζοτν σον Πειπαιά, βτθίζοτν 10
ασμϋπλοια, πποκαλοόν σπομακσικέρ κασαςσπουέρ και πονσίζοτν μαγνησικέρ νάπκερ. Μέφπι
σιρ 25 Αππιλίοτ ποτ ο σϋλορ αποδήμηςε ςση Μέςη Ανασολή, εξακολοτθοόν επίμονερ και
ευιαλσικέρ οι γεπμανικέρ αεποποπικέρ επιθέςειρ και η πϋνσιςη ναπκύν ςσην πεπιοφή σοτ
Πειπαιά, σοτ Κεπασςινίοτ, σοτ κϋλποτ σηρ Ελετςίναρ ϋποτ βπιςκϋσαν σο οπμησήπιο σοτ
σϋλοτ και ςσοτρ γόπψ οπμίςκοτρ σοτ απψνικοό, ϋποτ σα πλοία είφαν διαςπαπεί. Βαπιέρ
τπήπξαν οι απύλειερ ςε πλοία σοτ Νατσικοό και αεποςκάυη Ν. τνεπγαςίαρ. τνολικά
απψλέςθηκαν 19 πλοία και 10 αεποςκάυη.
Μέςα ς' ατσή ση ςτμυοπά και ενύ οι γεπμανικέρ δτνάμειρ πποελαόνοτν ακάθεκσερ για
να κασαλάβοτν ση μαπστπική Φύπα, σα πλοία σοτ σϋλοτ ποτ ςύθηκαν, παίπνοτν σο δπϋμο
σηρ ξενισειάρ, ξένα ςε ξένοτρ σϋποτρ για να ςτνεφίςοτν απϋ εκεί σον σιμημένο αγύνα για σην
σελική νίκη. Η απϋγνψςη, η ιδέα σηρ τποσαγήρ, η ςκέχη για σοτρ δικοόρ σοτρ, ήσαν έννοιερ
άγνψςσερ για σα πληπύμασα σοτ σϋλοτ.
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σην Αλεξάνδπεια υθάνοτν οι Έλληνερ ναόσερ με σην σιμημένη ναταπφίδα σοτρ, σον
«Αβέπψυ», 6 ανσισοππιλικά (Βας. Όλγα, πέσςερ, Κοτνσοτπιύσηρ, Αεσϋρ, Ιέπαξ, Πάνθηπ), 3
σοππιλοβϋλα (Αςπίρ, Νίκη, υενδϋνη), 5 τποβπόφια (Νηπεόρ, Σπίσψν, Γλαόκορ, Κασςύνηρ
Παπανικολήρ) και σο πλψσϋ ςτνεπγείο «Ήυαιςσορ». τνολικά 16 πλοία.
Ο απϋδημορ Ελληνικϋρ σϋλορ σίθεσαι τπϋ σην επιφειπηςιακή διοίκηςη σοτ Βπεσανοό
Νατάπφοτ Απφηγοό σοτ σϋλοτ σηρ Μεςογείοτ, ο οποίορ διασάζει σην άμεςη και διαδοφική
εκσέλεςη επιςκετύν σψν κοτπαςμένψν απϋ σην πολεμική πποςπάθεια και γεπαςμένψν (σα
πεπιςςϋσεπα) πλοίψν ςσα μακπινά ςτνεπγεία σηρ Βομβάηρ και σηρ Καλκοόσαρ σψν Ινδιύν.
Είναι σα ππύσα ελληνικά πολεμικά, ποτ θα επιφειπήςοτν ςσον Ινδικϋ Ωκεανϋ μεσά απϋ 2.300
φπϋνια, ϋπψρ είφαν κάνει σα πλοία σοτ Νεάπφοτ, νατάπφοτ σοτ Μεγάλοτ Αλεξάνδποτ.
Επιφειπήςειρ πλοίψν ςε Μεςϋγειο, Ασλανσικϋ, Ινδικϋ
Οι ςτνοδείερ ποτ παπέφοτν σα ανσισοππιλικά μαρ ςσο πολεμικϋ θέασπο σηρ Μεςογείοτ
– απϋ σιρ πλέον επικίνδτνερ πεπιοφέρ σοτ πολέμοτ – και η αξιέπαινη δημιοτπγία ενϋρ
ςσολίςκοτ ελληνικύν ναπκαλιετσικύν, βοηθοόν ςημανσικά σο Βπεσανικϋ σϋλο σηρ Μεςογείοτ
ςε μία πεπίοδο μάλιςσα μεγάλψν απψλειύν. Έσςι επέσπεχαν ςε ιςάπιθμα και μεγαλόσεπα
βπεσανικά πολεμικά να φπηςιμοποιηθοόν ςε άλλοτρ σομείρ. Ακϋμα και ο «Αβέπψυ», παπά σην
ηλικία σοτ, φπηςιμοποιείσαι για ςτνοδεία νηοπομπύν ςσον Ινδικϋ, ανσικαθιςσύνσαρ άλλο
βπεσανικϋ κασαδπομικϋ.

Σο πλήπψμα σοτ ΑΒΕΡΩΥ ςε ενστπψςιακή αναμνηςσική υψσογπαυία
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Ένσονη είναι και η δπαςσηπιϋσησα, αλλά και οι ςτναυείρ θτςίερ σψν τποβπτφίψν μαρ.
Ο «Γλαόκορ», «Παπανικολήρ», «Σπίσψν» και «Νηπεόρ» καθ΄ϋλο σο 1941 εκσελοόν επιθεσικέρ
πεπιπολίερ ςσο Αιγαίο και νϋσια σηρ Κπήσηρ. Ο «Γλαόκορ» με κτβεπνήση σον πλψσάπφη Β.
Απςλάνογλοτ ςσιρ 10 Νοεμβπίοτ 1941 βτθίζει έμυοπσο εμποπικϋ 3.000 σον. Ατσή θα είναι και
η σελετσαία σοτ επιστφία. σιρ 27 Υεβποταπίοτ 1942 κασά ση διάπκεια αεποποπικοό
βομβαπδιςμοό ςσο λιμάνι σηρ Μάλσαρ ϋποτ βπιςκϋσαν για επιςκετή, υονεόεσαι ο κτβεπνήσηρ
και ο ανθτποπλοίαπφορ Κψςσάκορ και μεσά δίμηνο ςε άλλη αεποποπική επιδπομή, βτθίζεσαι
σο τποβπόφιο.
Δτςστφύρ και άλλη θτςία ακολοτθεί. σιρ 16 Νοεμβπίοτ 1942 ο «Σπίσψν» με κτβεπνήση
σον τποπλοίαπφο Έπαμ. Κονσογιάννη βτθίζεσαι απϋ σο γεπμανικϋ πεπιπολικϋ UJ-2102 μεσά
απϋ

ηπψικϋ

αγύνα

ςσην

πεπιοφή

σοτ

Καυηπέα.

Απψλέςθηκαν

19

άνδπερ,

30

αιφμαλψσίςθηκαν μεσαξό σψν οποίψν και ο κτβεπνήσηρ και 2 διέυτγαν κολτμπύνσαρ.
Κασά σο Δεκέμβπιο σοτ 1941 και ςση ςτνέφεια κασά σοτρ ππύσοτρ μήνερ σοτ 1942
πτκνύθηκαν απκεσά οι κάθοδοι αξιψμασικύν σοτ Νατσικοό απϋ σην Ελλάδα ςση Μέςη
Ανασολή, παπά σιρ δτςκολίερ διαυτγήρ.
Η δπάςη σψν πολεμικύν μαρ πλοίψν και η εκσίμηςη σοτ πποςυεπθένσορ έπγοτ απϋ σιρ
βπεσανικέρ απφέρ δίνει σο δικαίψμα ςσην ελληνική νατσική ηγεςία να ζησήςει απϋ σοτρ
Βπεσανοόρ σην ενίςφτςη σοτ Ελληνικοό σϋλοτ. Ετμενύρ δέφεσαι ο ναόαπφορ Κάνινγκαμ σην
αίσηςη σοτ Τποτπγοό σψν Νατσικύν και σοτ Απφηγοό σοτ σϋλοτ νατάπφοτ Καββαδία,
λέγονσαρ: «Κάθε αόξηςη σοτ σϋλοτ ςαρ είναι δική μοτ ενίςφτςη γιασί φπηςιμοποιείσε καλά
σα πλοία ςαρ». Αποσέλεςμα ήσαν η παπαφύπηςη δόο ανσισοππιλικύν σόποτ HUNT ποτ η
νατπήγηςή σοτρ σελείψνε ςσην Αγγλία, ςσα οποία δϋθηκαν σα ονϋμασα «Πίνδορ» και
«Αδπίαρ». Λίγο απγϋσεπα παπαφψποόνσαι διαδοφικά ςσο Ελληνικϋ Νατσικϋ 6 ακϋμα
ανσισοππιλικά, 2 τποβπόφια, 4 κοπβέσερ, 12 ναπκαλιετσικά και 4 απμασαγψγά. Έσςι ο
Ελληνικϋρ σϋλορ ανανεύθηκε με αξιϋμαφα και καινοόπγια πλοία, αναπληπύθηκαν οι
απύλειερ και σα παλαιϋσεπα πεπιοπίςσηκαν ςε δετσεπεόοτςερ αποςσολέρ.
Σο παπάδειγμα σηρ Βπεσανίαρ ακολοόθηςε η Αμεπική η οποία παπαφύπηςε ςσην
Ελλάδα σο ανσισοππιλικϋ «Β. Γεύπγιορ ΙΙ». Σην ημέπα σηρ παπάδοςηρ ο Ππϋεδπορ Ροόςβελσ
απηόθτνε σο ακϋλοτθο μήντμα: «Έφοτμε πλήπη ςτναίςθηςη σοτ φπέοτρ ετγνψμοςόνηρ σηρ
Τυηλίοτ

ππορ

σην

Ελλάδα

για

σο

έξοφο

παπάδειγμα

αξιοππέπειαρ,

ειλικπίνειαρ,

απουαςιςσικϋσησορ και θάπποτρ ποτ έδειξε ςσα Έθνη……» για να κασαλήξει.«Είμαι
πεπειςμένορ ϋσι σο “Β. Γεύπγιορ ΙΙ” θα αποδειφθεί άξιο σψν ενδϋξψν παπαδϋςεψν ενϋρ λαοό
ποτ επί ςειπά αιύνψν αγάπηςε και δάμαςε ση θάλαςςα».
Αςσαμάσηση ςτνεφίζεσαι η δπάςη σψν ελληνικύν πλοίψν, ιδίψρ μεσά σην ππϋςκσηςη
σψν νέψν μονάδψν. Οι ςτνοδείερ απϋ σα ανσισοππιλικά και σιρ κοπβέσερ υθάνοτν μέφπι σον
Ινδικϋ και σον Ασλανσικϋ. Ακοόπαςσα και σα ελληνικά τποβπόφια εξακολοτθοόν σιρ επιθεσικέρ
σοτρ πεπιπολίερ.
Και ππύσα ο «Νηπεόρ» με σον πλψσάπφη Ράλλη βτθίζει ιςσιουϋπα, σοππιλίζει
ασμϋπλοιο νϋσια σηρ Εόβοιαρ και βτθίζει ςσιρ 29 επσεμβπίοτ 1942 σο ισαλικϋ οπλισαγψγϋ
«Fiume» (1.500 σον.) γεμάσο με Ισαλοόρ ςσπασιύσερ. Ακολοτθεί ο «Παπανικολήρ» με κτβεπνήση
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σον αείμνηςσο τποπλοίαπφο Ροτςςέν ποτ ςσιρ 30 Νοεμβπίοτ 1942 σοππιλίζει και βτθίζει
υοπσηγϋ ασμϋπλοιο 8.000 σον. κονσά ςση Ρϋδο.
Η «Β. Όλγα» ςση ςτνέφεια με κτβεπνήση σον αείμνηςσο πλψσάπφη Γ. Μπλέςςα,
ςτμμεσέφει ςσιρ 15 Δεκεμβπίοτ 1942 μαζί με σο βπεσανικϋ ανσισοππιλικϋ «Petard» ςσην
κασαβόθιςη σοτ ισαλικοό τποβπτφίοτ «Uarsiek», για να βτθίςει απγϋσεπα (11 Ιανοταπίοτ
1943) σο ισαλικϋ πεσπελαιουϋπο «Stroboli». Ακολοτθεί ςση ςτνέφεια (17 Μαΐοτ 1943) σπίσο
σπϋπαιο για σο λαμππϋ πλοίο με ση ντφσεπινή νατμαφία, μαζί με σο βπεσανικϋ ανσισοππιλικϋ
«Jervis», ενανσίον ισαλικήρ νηοπομπήρ κονσά ςσο Spartivento κασά σην οποία βτθίζονσαι δόο
εμποπικά, ένα ανσισοππιλικϋ και ένα σοππιλοβϋλο σοτ εφθποό.

Σο ανσισοππιλικϋ ΒΑΙΛΙΑ ΟΛΓΑ

Ο «Αδπίαρ» με σον ανσιπλοίαπφο Σοόμπα πποβαίνει ςε επανειλημμένερ επιθέςειρ
ενανσίον εφθπικύν τποβπτφίψν και νατμαφεί αποσελεςμασικά ενανσίον σπιύν γεπμανικύν
σοππιλακάσψν.
Η

«Πίνδορ»

(κτβεπνήσηρ

πλψσάπφηρ

Υοίυαρ),

ο

«Κοτνσοτπιύσηρ»

(κτβεπνήσηρ

πλψσάπφηρ Ζάππαρ),ο «Πάνθηπαρ» (κτβεπνήσηρ πλψσάπφηρ Νικησιάδηρ), οι «πέσςερ»
(κτβεπνήσηρ πλψσάπφηρ Δαμηλάσηρ), ο «Θεμιςσοκλήρ» (κτβεπνήσηρ πλψσάπφηρ αππήρ)
παπέφοτν ςτνοδεία ςε νηοπομπέρ ςσιρ επικίνδτνερ πεπιοφέρ σηρ Κενσπικήρ και Ανασολικήρ
Μεςογείοτ και έπφονσαι κασ΄επανάληχη ανσιμέσψποι με εφθπικά τποβπόφια και αεποςκάυη.
Σο τποβπόφιο «Κασςύνηρ» με κτβεπνήση σον αείμνηςσο ανσιπλοίαπφο Β. Λάςκο
σοππιλίζει με έξοφη ενέπγεια σην 1η Αππιλίοτ 1943 μέςα ςσο λιμάνι σοτ Γτθείοτ γεπμανική
ναπκοθέσιδα με σιρ υλϋγερ να κασατγάζοτν ση γόπψ πεπιοφή. Ακολοτθεί σον ίδιο μήνα η
βόθιςη δόο ιςπανικύν υοπσηγύν 1.500 και 1.000 σϋνψν.
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σιρ ςτνεφείρ και επικίνδτνερ αποςσολέρ ποτ εκσελοόν σα ελληνικά πολεμικά σα
οποία σην εποφή εκείνη αποσελοόν σο 1/3 σψν ελαυπύν ςτμμαφικύν μονάδψν σηρ Μεςογείοτ,
πποςσίθεσαι ακϋμη η ενεπγή ςτμμεσοφή σοτρ ςσην κασάληχη σηρ Πανσελλάπιαρ και σηρ
Λαμπιδοόςαρ, ςσιρ επιφειπήςειρ σηρ Σόνιδαρ, ςσην κασάληχη σηρ ικελίαρ ςσην οποία
μάλιςσα επιυτλάφθηκε σιμησική αποςσολή ςσο ανσισοππιλικϋ «Κανάπηρ» να κασαλάβει
ππύσο σο λιμάνι σηρ Ατγοόςσαρ.
8 επσεμβπίοτ σοτ 1943 η Ισαλία ςτνθηκολογεί. Με ενθοτςιαςμϋ δέφονσαι σο νικησήπιο
άγγελμα οι Έλληνερ ναόσερ. Ο έναρ εφθπϋρ έφει νικηθεί. Μεσαξό σψν κτπιοσέπψν ϋπψν ποτ
τπαγοπεόοτν οι όμμαφοι είναι και η παπάδοςη σοτ Ισαλικοό σϋλοτ. Σιμησική διάκπιςη
δίνεσαι ςσα ανσισοππιλικά «Β. Όλγα» και «Αδπίαρ» ποτ, μαζί με άλλα βπεσανικά, θα λάβοτν
μέπορ ςσην σελεσή παπάδοςηρ σοτ Ισαλικοό σϋλοτ. Ήσαν μία σιμησική πποςυοπά σψν
τμμάφψν ππορ σο Ελληνικϋ Νατσικϋ. Κανένα άλλο Νατσικϋ, πλην σοτ βπεσανικοό, δεν
ςτμμεσείφε ςσην παπάδοςη σοτ Ισαλικοό σϋλοτ. Μαζί θα είναι και ο Απφηγϋρ σϋλοτ
ναόαπφορ Αλεξανδπήρ επιβαίνονσαρ ςε ναπκαλιετσικϋ με σο ςτμβολικϋ ϋνομα «Καπσεπία» και
ςε άλλο ναπκαλιετσικϋ ο Βπεσανϋρ ναόαπφορ Κάνινγκαμ. Η «Β. Όλγα» και ο «Αδπίαρ»
ςτνοδεόοτν σον Ισαλικϋ σϋλο ποτ έφει επηπμένοτρ μαόποτρ επιςείονσερ. Οι αξιψμασικοί και
σα πληπύμασα κασαςτγκινημένοι απολαμβάνοτν σο μεγαλειύδερ και μοναδικϋ ατσϋ θέαμα
και αγκαλιάζοτν με σο βλέμμα σοτρ ϋλη ση μακπιά γπαμμή σψν Ισαλικύν πολεμικύν. Είναι
εκεί θψπηκσά, κασαδπομικά, ανσισοππιλικά. Φαπακσηπιςσικϋ είναι σο απϋςπαςμα απϋ σο
ημεπολϋγιο

σοτ

ανσιπλοιάπφοτ

Σοόμπα,

κτβεπνήσοτ

σοτ

«Αδπία»:

«Παπαπλέψ

εν

ςημαιοςσολιςμύ πενθηυοποόνσα Ισαλικϋν σϋλον. Ντν απολόοιρ σον δοόλον ςοτ, Δέςποσα».
Σην ένσονη ατσή εθνική ικανοποίηςη ήπθε, αστφύρ, να ςκιάςει σο πένθορ απϋ σο φαμϋ
δόο ενδϋξψν πλοίψν.
Η ππύση είναι η απύλεια ση 14η επσεμβπίοτ 1943 σοτ τποβπτφίοτ «Κασςύνηρ» ςση
κιάθο ποτ ανέμενε σο μεσαγψγικϋ «Simfra» σο οποίο μεσέυεπε Γεπμανοόρ ςσπασιύσερ απϋ
Θεςςαλονίκη ςσον Πειπαιά. Αστφύρ ο «Κασςύνηρ» ανσιμεσύπιςε σο γεπμανικϋ κασαδιψκσικϋ
UJ-2101 και μεσά απϋ ηπψικϋ αγύνα, έφαςε ση μάφη. Απψλέςθηκαν 32 άνδπερ, μεσαξό σψν
οποίψν και ο κτβεπνήσηρ, 15 αιφμαλψσίςσηκαν και 3 διέυτγαν κολτμπύνσαρ.
Λίγερ ημέπερ απγϋσεπα, ςσιρ 26 επσεμβπίοτ 1943, σο ένδοξο ανσισοππιλικϋ «Β. Όλγα»
αγκτποβολημένο ςσο λιμάνι σηρ Λέποτ μαζί με σο βπεσανικϋ ανσισοππιλικϋ «Intrepid» δέφονσαι
επίθεςη απϋ ςμήνορ γεπμανικύν Stukas και βτθίζονσαι. Υονεόεσαι απϋ πιπή πολτβϋλοτ ο
γενναίορ κτβεπνήσηρ, ανσιπλοίαπφορ Μπλέςςαρ, ο όπαπφορ πλψσάπφηρ Γπηγοπϋποτλορ και
σο πλοίο παίπνει μαζί σοτ ςσο βτθϋ 4 ακϋμη αξιψμασικοόρ, 15 τπαξιψμασικοόρ και 50
άνδπερ σοτ πληπύμασορ. Η «Β. Όλγα» έπεισα απϋ μία ηπψική και ένσονη δπάςη ποτ είφε
κασατγάςει ση Μεςϋγειο με σοτρ άθλοτρ σηρ, σεπμάσιςε σην ημέπα ατσή ση δοξαςμένη ζψή
σηρ, με σην τπέπσαση θτςία.
Ένα μήνα μεσά (22 Οκσψβπίοτ 1943) ο «Αδπίαρ» επιφειπύνσαρ ςσα Δψδεκάνηςα
πποςκποόει ςε νάπκη και αποκϋπσεσαι ολϋκληπη η πλύπη σοτ. Ο κτβεπνήσηρ σοτ ςε τχηλή
εκδήλψςη πποςήλψςηρ ππορ σο πλοίο σοτ, με μόπιερ δτςκολίερ, σο πποςαπάςςει ςσην
απένανσι

Μικπαςιασική

ακσή,

ςσον

ϋπμο

Γκιοτμοτςλοόκ.

Εκεί

κασοπθύνοτν

να

σο

ςσεγανοποιήςοτν και με κομμένη σην πλύπη σο οδηγεί ςσην Αλεξάνδπεια, 730 μίλια μακπιά,
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μέςψ εφθπικύν τδάσψν, ϋποτ κασαπλέει ςσιρ 6 Δεκεμβπίοτ 1943, ανήμεπα σοτ Αγίοτ
Νικολάοτ, ϋποτ γίνεσαι με ζησψκπατγέρ δεκσϋρ απ΄ϋλο σο ςτμμαφικϋ ςσϋλο.
τνεφείρ και επίμονερ εξακολοτθοόν οι ςτνοδείερ και πεπιπολίερ σψν ελληνικύν
πολεμικύν και κασά σο 1944 ϋφι μϋνο ςση Μεςϋγειο, αλλά και ςσο Β. Ασλανσικϋ με σιρ
κοπβέσερ «Κπιεζήρ» και «Σομπάζηρ» ςση ςκληπή μάφη με σα γεπμανικά τποβπόφια. Αλλά και
ςσην απϋβαςη σοτ Άνσζιο αξιϋλογη είναι η ςτμμεσοφή σψν ελληνικύν πολεμικύν και
απμασαγψγύν. Οι κοπβέσερ «Κπιεζήρ» με σον πλψσάπφη Κιοςςέ και «Σομπάζηρ» με σον
πλψσάπφη Παναγιψσϋποτλο μεσέφοτν ςσην απϋβαςη σηρ Νοπμανδίαρ, ενύ η «Πίνδορ» με σον
πλψσάπφη Υοίυα και η «Κπήση» με σον πλψσάπφη Ιάς. Θεουανίδη και σπία απμασαγψγά
(άμορ, Λήμνορ, Φίορ) ςσην απϋβαςη σηρ Νοσίοτ Γαλλίαρ. Λαμππή επιστφία είναι και η βόθιςη
(9 Ατγοόςσοτ 1944) απϋ σον «Πιπίνο» με σον Λοόνδπα σοτ τπϋ γεπμανική ςημαία ισαλικοό
ανσισοππιλικοό «Calafatini» ςσο Καπλϋβαςι σηρ άμοτ.
Επιφείπηςη «Μάννα». Επαναπασπιςμϋρ σοτ σϋλοτ
Βπιςκϋμαςσε, πλέον, ςσα σέλη επσεμβπίοτ με απφέρ Οκσψβπίοτ σοτ 1944. Ο πϋλεμορ
οδηγείσαι ππορ σο σέλορ σοτ με σην πλάςσιγγα να κλίνει τπέπ σψν τμμάφψν. Σα γεπμανικά
ςσπασεόμασα αποφψποόν απϋ σην Ελλάδα. σιρ 13 Οκσψβπίοτ ο θπτλικϋρ «Αβέπψυ»
αποπλέει απϋ σην Αλεξάνδπεια ςσο πλαίςιο σηρ επιφείπηςηρ με σο ςτμβολικϋ ϋνομα «Μάννα»
σηρ επιςσπουήρ ςσην πασπίδα σοτ απϋδημοτ Ελληνικοό σϋλοτ. σιρ 17 Οκσψβπίοτ 1944
επικευαλήρ σοτ κτπίοτ μέποτρ σοτ ςσϋλοτ μεσαυέπψν σον Ππψθτποτπγϋ Γ. Παπανδπέοτ και
σην κτβέπνηςή σοτ ποτ σην πποηγοτμένη είφε επιβιβαςθεί απϋ σον Πϋπο κασαπλέει μεσά
αποτςία σπιάμιςι εσύν, ςσο Υάληπο. Κτβεπνήσηρ είναι,

κασ‟ ετστφή ςόμπσψςη,

ο

ανσιπλοίαπφορ Θεϋδψπορ Κοτνσοτπιύσηρ, γιϋρ
σοτ ένδοξοτ νικησοό σψν νατμαφιύν σηρ Έλληρ
και σηρ Λήμνοτ. Ήσαν ένα γαλήνιο απϋγετμα με
σην Ακπϋπολη, σον Τμησσϋ, σην Αθήνα να πλέοτν
ςε ασμϋςυαιπα ελετθεπίαρ ποτ έυεπναν σα
επαναπασπιζϋμενα ελληνικά πλοία. Σην επομένη
ο

ππψθτποτπγϋρ,

ακολοτθοόμενορ

απϋ

σην

Κτβέπνηςη, κασετθόνεσαι ςσην Ακπϋπολη και
τχύνει

σην

ελληνική

ςημαία,

επιςυπάγιςμα

δικαίψςηρ σηρ Ιςσοπίαρ.
Όπψρ ϋμψρ ϋλερ οι μεγάλερ ιςσοπικέρ
ενέπγειερ είφε και ο δοξαςμένορ σοόσορ αγύναρ
σοτ Νατσικοό μαρ, εκσϋρ απϋ σα υύσα, και σιρ
ςκιέρ σοτ. σιρ δεόσεπερ ςτγκασαλέγεσαι σο
ανσεθνικϋ κίνημα σηρ Μέςηρ Ανασολήρ – ϋπψρ
αναυέπει ο ναόαπφορ Υψκάρ – σον Αππίλιο σοτ
1944, σο οποίο κασεςσάλη απϋ σα αγήμασα
εμβολήρ, δτςστφύρ με θόμασα.
Σο ςσιλέσο. Ξτλογπαυία Α. Σάςςιοτ
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Επίλογορ
Οι άνδπερ σοτ Πολεμικοό Νατσικοό με μία θέληςη αδάμαςση και με μία ζψηπή επιθτμία να
δοτν σην αγαπημένη σοτρ πασπίδα και πάλι ελεόθεπη, πολέμηςαν ςση Μεςϋγειο, σον
Ασλανσικϋ, σον Ινδικϋ ψκεανϋ, μαζί με σοτρ ςτμμάφοτρ σοτρ.
Επί 1.500 ημέπερ βπίςκονσαν ντφθημεπϋν ςσιρ
γέυτπερ, σα πτποβϋλα, σοτρ σοππιλοςψλήνερ,
σιρ μηφανέρ και σιρ άλλερ επιςσαςίερ σψν
καπαβιύν σοτρ, ανσιμεσψπίζονσαρ με θάππορ
σο ελοφεόον τποβπόφιο, ση δολουονική νάπκη ή
σο εμυανιζϋμενο ξαυνικά απϋ σα ςόννευα
εφθπικϋ αεποπλάνο. Και ϋσαν σα πλοία σοτρ
γίνονσαν

παπανάλψμα

σοτ

πτπϋρ,

ατσοί

παπέμεναν απσϋησοι ςσο καθήκον. Οόσε ο
κίνδτνορ, οόσε η κοόπαςη, οόσε η αϊπνία κασά
σιρ ασέλειψσερ ύπερ ςσιρ θέςειρ μάφηρ ή οι
υοβεπέρ σπικτμίερ, υϋβιςαν σα γενναία ατσά
παιδιά σοτ Νατσικοό μαρ.
Ένα Έθνορ, έναρ Λαϋρ, απϋ σο «Εγύ»
ςσο «Εμείρ» - ϋπψρ έλεγε και ο Μακπτγιάννηρ –
πολέμηςε για σην σιμή και σην αξιοππέπειά
σοτ, ϋπψρ έκανε πάνσα. Κακϋρ βέβαια είναι ο
πϋλεμορ. Αλλά τπάπφει κάσι πολό φειπϋσεπο
απ΄ατσϋν. Η λάςπη, η ασιμία ποτ κηλιδύνει
σιρ τπολήχειρ και σην σιμή σψν λαύν, ϋσαν σον
απουεόγοτν.
Σο ‟40 οι Έλληνερ θέληςαν να εξιλεψθοόν απϋ σιρ ςκοσεινέρ πστφέρ σοτ νψποό
ιςσοπικοό

σοτρ

παπελθϋνσορ.

Να

αποδείξοτν

ϋσι

ήσαν

πολό

πιο

άξιοι

απϋ

σην

ατσοκασαςσπουική διαμάφη υιλοβαςιλικύν – βενιζελικύν σοτ 1916, ση Μικπαςιασική
Κασαςσπουή σοτ ΄22, σα ππαξικοπήμασα σοτ Μεςοπολέμοτ. σο διάςσημα ατσϋ καμία
παπάσαξη δεν δικαιψνϋσαν οπιςσικά, σελεςίδικα. Και ήπθε σο ‟40 ςαν ετλογία σηρ Ιςσοπίαρ
ϋποτ οι Έλληνερ απέδειξαν ϋσι ξεπεπνύνσαρ σα πάθη και σιρ ίνσπιγκερ, μποποόςαν να
υθάςοτν ςσο όχορ σοτ Ιδεασοό. Ήσαν η εξιλέψςη σοτ «ΟΦΙ».
Απϋ σα μπαποτσοκαπνιςμένα επείπια σοτ σϋποτ μαρ αναδόθηκε σο μεγαλόσεπο ηθικϋ
δίδαγμα σοτ αιύνορ: ϋσι πάνψ απϋ σα κσηνύδη μέςα σηρ βίαρ βπίςκεσαι πάνσα η
ακασάβληση δόναμη σηρ ςτνείδηςηρ, η αδάμαςση θέληςη σοτ ελετθέποτ ανθπύποτ, ποτ η βία
μποπεί μεν να ςτνσπίχει σην τλική σοτ τπϋςσαςη, αλλά ποσέ να λτγίςει σην χτφή σοτ.
Οι γενιέρ υεόγοτν, αλλά μένει η ιςσοπία σοτρ για να θτμίζει ση νσποπή ς΄ατσοόρ ποτ
γονάσιςαν, ς΄ατσοόρ ποτ κηλίδψςαν σην σιμή σοτρ. Μένοτν οι μεσαγενέςσεποι ποτ ζησοόν
ετθόνερ, ποτ φλετάζοτν ατσοόρ ποτ κιϋσεχαν. «Φπψςσάμε ειρ ϋςοτρ ήπθαν, πέπαςαν, θα
‟πθοόνε, θα πεπάςοτν, κπισέρ θα μαρ δικάςοτν, οι αγέννησοι, οι νεκποί», λέει ο Παλαμάρ.
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Όλα είναι ζψνσανά ςσην μνήμη μαρ. Ιδίψρ ςήμεπα. Δεν σα θτμϋμαςσε με κακία για
σοτρ σϋσε εφθποόρ μαρ. Αλίμονο, ϋμψρ, αν σα ξεφνοόςαμε. Είναι η ιςσοπία μαρ ποτ πολλοί
θέλοτν να σην ξεφάςοτμε. «Σα Έθνη ποτ δεν έφοτν μνήμη και δεν θτμοόνσαι, πεθαίνοτν», λέει
ένα ιςσοπικϋ αξίψμα.
σην ιςσοπία ατσοό σοτ σϋποτ μακάπι ποσέ να μην επαναληυθεί σο ίδιο. Ποσέ πια να
ςκιάςοτν σον ήλιο οι καπνοί σοτ πολέμοτ. Η ιςσοπία σιμά σοτρ ςουοόρ, αλλά θατμάζει σοτρ
ήπψερ. Η Ελλάδα έφει και ςουοόρ και ήπψερ.
Όποια πεπίοδο σηρ ελληνικήρ ιςσοπίαρ κι αν αναπολήςοτμε δεν θα βποόμε ςε καμία
άλλη γενιά σϋςο ςτμπτκνψμένο πϋνο, ςε σϋςο μικπϋ φπονικϋ διάςσημα ϋπψρ ςση γενιά σοτ
„40.

Καμία άλλη ελληνική γενιά δεν γνύπιςε σέσοιερ δοκιμαςίερ, ϋπψρ ατσή. Αλλά και

καμία άλλη δεν επέδειξε σϋςο φαλόβδινη ανσοφή. Όςο θα πεπνάει ο καιπϋρ σϋςο θα
μεγαλύνοτν ςση ςτνείδηςη σψν ανθπύπψν οι ηθικέρ διαςσάςειρ σηρ σπαγικήρ ατσήρ γενιάρ,
ποτ δεν δοκίμαςε καμία άλλη φαπά απϋ ση φαπά σηρ πποςυοπάρ και σηρ θτςίαρ. Σϋσε ποτ ο
θάνασορ ήσαν μια καθημεπινή ππάξη, με απϋλτσο ϋπλο σην χτφή και σο αίμα έδειξε πϋςο
σατσϋςημορ είναι ο Έλληναρ με σον ήπψα.
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