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«ΈλληνΈς θάρρος! Δεν ενικηθήκαμεν. 
η ελευθερία γρήγορα και πάλιν θα έλθη. 
Ψηλά τα κεφάλια. 
ΈλληνΈς περιφρονήστε τους κατακτητάς.

Ρ/Σ Αθηνών 27 Απριλίου 1941

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

28η Οκτωβρίου 1940
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Πολιτικοστρατιωτική Κατάσταση
Ας θυμηθούμε, όμως, την κατάσταση που επικρατούσε 

στη διεθνή σκηνή.2

Ο άξονας Ρώμης - Βερολίνου υφίστατο από τις 25 
Οκτωβρίου 1936, μετά την υπογραφή Γερμανοϊταλι-
κού Συμφώνου ενώ στις 25 Νοεμβρίου του ίδιου χρόνου 
υπογράφεται το αντικομμουνιστικό Σύμφωνο Γερμανίας 
- Ιαπωνίας. Έτσι οι τρεις χώρες συνασπίσθηκαν στο λεγό-
μενο Σύμφωνο Αντικομιντέρν, κατά της Κομιντέρν (Κομ-
μουνιστικής Διεθνούς). Ο Χίτλερ σε ομιλία του (5 Νοεμ-
βρίου 1937) στους ηγέτες του Στρατού, δήλωνε: «Μία οδός 
του γερμανικού προβλήματος υπάρχει. Η βία».

Η Γερμανία καταλαμβάνει την Αυστρία στις 13 Μαρ-
τίου 1938 και με τη Συμφωνία του Μονάχου (23 Σεπτεμ-

βρίου) της παραχωρείται η Σουδητία. Αρχές του 1939 
συνεχίζει την υλοποίηση του επεκτατικού της σχεδίου 
καταλαμβάνοντας την Τσεχοσλοβακία (10-16 Μαρτίου) 
και αναγκάζει τη Γαλλία και την Αγγλία να εγγυηθούν (31 
Μαρτίου) τα σύνορα της Πολωνίας, που πίστευαν ότι θα 
είναι το επόμενο θύμα. Στις 7 Απριλίου η Ιταλία καταλαμ-
βάνει την Αλβανία και παράλληλα παρέχει εκ νέου φιλικές 
διαβεβαιώσεις στην Ελλάδα. Παρά τις διαβεβαιώσεις οι 
Άγγλοι και οι Γάλλοι θα εγγυηθούν την ανεξαρτησία της 
Ελλάδος.

Η εισβολή και η ραγδαία προέλαση των Γερμανών στην 
Πολωνία (1η Σεπτεμβρίου) έδωσαν την πρώτη γεύση στους 
Ευρωπαίους του «αστραπιαίου πολέμου» (Blitzkrieg) που 
εφήρμοζε η Γερμανία. Επικεφαλής των δυνάμεων εισβο-

Ο Πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941
 Αφιέρωμα στους αφανείς ήρωες άνευ της

 θυσίας των οποίων δεν υπάρχουν επιφανείς

του Αντιναυάρχου ε.α. 
Ξενοφώντος Μαυρογιάννη ΠΝ

Εφέτος συμπληρώνονται 72 χρόνια από την ημέρα που έφερε το όνομα της Ελλάδος στα χείλη ολόκληρης της 
ανθρωπότητας και χώρισε, για τον ελληνικό λαό, τον ιστορικό χρόνο στον προ της 28ης Οκτωβρίου και αυτόν 
μετά.1

Το Ελληνικό Έπος του 1940-1941, από τις πλέον μεγαλειώδεις στιγμές του ελληνισμού, διήρκεσε, υπό μορφήν 
ορθοδόξου πολέμου, 216 ημέρες. Δεν ήταν κάτι το ξαφνικό, το αναπάντεχο. Ήταν ένα προγραμματισμένο γεγονός 
που προερχόταν από τη βουλιμία και μεγαλομανία του ιταλικού φασισμού να κατακτήσει τα γειτονικά κράτη και 
να κάνει τη Μεσόγειο “mare nostrum”. O αγώνας αυτός των Ελλήνων ήταν γεμάτος από λαϊκό παλμό, διότι τον 
έδωσε το σύνολο του Έθνους, ένα σύνολο μελλοθανάτων που μόνο σκοπό είχαν να διαφυλάξουν τα όσια και ιερά 
της φυλής, την Ελευθερία.
Βεβαίως ήταν ένα μικρό κομμάτι του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, πολύ σημαντικό όμως, όχι μόνο για εμάς τους Έλληνες, 
αλλά και για ολόκληρο τον κόσμο. Γιατί τη στιγμή που ο Άξονας είχε καταλάβει ή προσαρτήσει Τσεχοσλοβακία, 
Αυστρία, Πολωνία, Νορβηγία, Φινλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Γαλλία, Αβησσυνία, Αλβανία, Ρουμανία, 
τη στιγμή που η Βρετανία πολεμούσε στα νησιά της, η μικρή Ελλάδα, όχι μόνο αντιστάθηκε στην ιταλική εισβολή, 
αλλά πέτυχε την πρώτη νίκη κατά του Άξονα.

1. Παπακωνσταντίνου Θ, «Η Μάχη της Ελλάδος 1940-1941»,  εκδ. Κεραμεικός 1966, σελ. 18
2.  Σε χρονολογικό πίνακα στο τέλος του παρόντος άρθρου, στις σελίδες 34-35, παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικά γεγονότα από το 1936 μέχρι 

καταλήψεως της Ελλάδος.

Οι Έλληνες 
στρατιώτες 
πολεμούν υπό 
τη σκέπη της 
Παναγίας. 
(Λιθογραφία 
της εποχής. 
Εκδόσεις Α και Ε 
Παπαδημητρίου).
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λής ήταν ο στρατάρχης Βάλτερ φον Μπράουχιτς (von 
Brauchitsch), πατήρ του δόγματος αυτού του πολέμου και 
δημιουργός της αμυντικής γραμμής Ζίγκφριντ. Τα λόγια 
του Φύρερ στο Ράιχσταγκ την ημέρα της εισβολής, δεί-
χνουν τις προθέσεις του: «Υπάρχει μία λέξη που πάντοτε 
αγνόησα. Είναι η λέξη ‘‘συνθηκολόγηση’’… Δεν θα βγάλω 
τη στρατιωτική στολή, παρά μόνο μετά τη νίκη».

Η Αγγλία και η Γαλλία δεν έχουν, πλέον, καμία αμφιβο-
λία για τους σκοπούς της Γερμανίας και στις 3 Σεπτεμβρί-
ου, της κηρύσσουν τον πόλεμο.

Λίγες ημέρες αργότερα (17 Σεπτεμβρίου) η Σοβιετική 
Ένωση θα επιτεθεί στην Πολωνία, βάσει του μυστικού Γερ-
μανο-Σοβιετικού Συμφώνου μη επιθέσεως (Ρίμπεντροπ - 
Μολότοφ) που είχε υπογραφεί στις 23 Αυγούστου 1939 
για το μοίρασμα της Πολωνίας σε ζώνες κατοχής και της 
Ανατ. Ευρώπης σε ζώνες επιρροής. Μοναδικό, ίσως, στην 
Παγκόσμια Ιστορία για τον αμοραλισμό του. Η Πολωνία 
διαμελίζεται μεταξύ Γερμανών και Σοβιετικών. Ο Στάλιν 
θα στραφεί κατά της Φινλανδίας στις 30 Νοεμβρίου 1939. 
Οι Φινλανδοί θα αντισταθούν σθεναρά και θα δώσουν 
σκληρό αγώνα που κράτησε 100 ημέρες, προκαλώντας 
τον παγκόσμιο θαυμασμό. Τελικά στις 12 Μαρτίου 1940 
θα υπογράψουν Συνθήκη με τη Μόσχα.

Το 1940 ο Χίτλερ πιστεύοντας στο αήττητο του στρα-
τού του και με την αλαζονεία που τον διέκρινε, στρέφεται 
κατά της βόρειας και δυτικής Ευρώπης καταλαμβάνοντας 
τη μία χώρα μετά την άλλη.

Στις 9 Απριλίου η Δανία υποτάσσεται άνευ αντιστάσε-
ως και στις 12 Απριλίου οι Γερμανοί εισβάλλουν στη Νορ-
βηγία αναγκάζοντας τον Βασιλέα και την Κυβέρνησή του 
να εγκαταλείψουν τη χώρα στα τέλη του μηνός. Στις 10 
Μαΐου, όταν ο Τσώρτσιλ ανελάμβανε την πρωθυπουργία 
στην Αγγλία, οι Γερμανοί εισβάλλουν στην Ολλανδία (12 
Μαΐου) και το Βέλγιο (20 Μαΐου) οι οποίες συνθηκολογούν 
μετά τριήμερο η πρώτη και μετά οκταήμερο η δεύτερη.

Στις 5 Ιουνίου θα αρχίσει η Μάχη της Γαλλίας που θα 

αναγκασθεί να συνθηκολογήσει στις 22 του μηνός. Η 
ταχεία κατάρρευσή της εξέπληξε και τους ίδιους τους Γερ-
μανούς.

Η Σοβιετική Ένωση μετά το διαμελισμό της Πολωνίας, 
στις 14 Ιουνίου θα ενσωματώσει τις τρεις Βαλτικές χώρες 
(Λετονία, Λιθουανία, Εσθονία) βάσει των μυστικών όρων 
της Συμφωνίας Ρίμπετροπ - Μολότοφ.

Η Μάχη της Αγγλίας θα αρχίσει στις 11 Αυγούστου 
με ολοκληρωτική αεροπορική επίθεση των Γερμανών, θα 
κορυφωθεί μεταξύ 11-18 Αυγούστου και θα λήξει ουσια-
στικά τέλη Σεπτεμβρίου.

Στις 27 Σεπτεμβρίου στον Άξονα Γερμανίας - Ιταλίας 
θα προσχωρήσει η Ιαπωνία.

Στις 15 Οκτωβρίου 1940 θα λάβει χώρα Πολεμικό Συμ-
βούλιο στη Ρώμη για την επίθεση κατά της Ελλάδος και 
στις 28 Οκτωβρίου θα της επιδώσει το τελεσίγραφο.

Ιταλικές Προκλήσεις κατά της Ελλάδος
Αυτή ήταν η κατάσταση στην Ευρώπη και στον κόσμο, 

παραμονές της ιταλικής επιθέσεως εναντίον της Ελλάδος.
Η Ιταλία του Μουσολίνι αφού καιροσκοπούσε επ’ αρκε-

τόν τελικά κήρυξε τον πόλεμο κατά της Βρετανίας και της 
Γαλλίας στις 10 Ιουνίου 1940, όταν η Γαλλία βρισκόταν, πλέ-
ον, στα πρόθυρα της ήττας από τους Γερμανούς και η Βρε-
τανία πολεμούσε μόνη έχοντας υποστεί μεγάλη φθορά και 
βομβαρδιζόταν ανηλεώς από τη Λουφτβάφε. Ο δε βρετανι-
κός στρατός είχε, ήδη, αποχωρήσει από τη Δουγκέρκη (24 
Μαΐου - 4 Ιουνίου 1940), με βαριές απώλειες. Ο Μουσολίνι 
κομπάζων ότι διαθέτει έναν αήττητο στρατό των «οκτώ εκα-
τομμυρίων λογχών» άρχισε αναφανδόν, πλέον, τις απειλές 
κατά της Ελλάδος. Καιροφυλακτούσε όλο το προηγούμενο 
διάστημα να εξουδετερώσουν οι Γερμανοί όσους πιθανώς 
θα υποστήριζαν την Ελλάδα, για να επιτεθεί. Οι προκλήσεις 
των Ιταλών διαδέχονταν η μία την άλλη.

Στις 12 Ιουλίου 1940, τρία ιταλικά αεροπλάνα βομ-
βαρδίζουν ανεπιτυχώς το βοηθητικό του Στόλου «Ωρίων» 

«Ο Θεός να 
σας ευλογεί». 
Αλέξ. 
Αλεξανδράκης. 
Υδατογραφία 
24x36εκ.
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που ανεφοδίαζε το φάρο στη Γραμβούσα και στη συνέχεια 
το αντιτορπιλικό «Ύδρα» που έσπευσε για βοήθεια. Λίγες 
ημέρες αργότερα, στις 30 Ιουλίου, ιταλικό αεροπλάνο 
βομβαρδίζει ανεπιτυχώς στη Ναύπακτο τα αντιτορπιλικά 
«Βασιλεύς Γεώργιος» και «Βασίλισσα Όλγα», καθώς και 
δύο υποβρύχιά μας.

Από τις αρχές Αυγούστου η ιταλική πολιτική απένα-
ντι στην Ελλάδα γίνεται απροκάλυπτα εχθρική. Η Ιταλία 
διαμαρτύρεται ότι βρετανικά πλοία ανεφοδιάζονται εντός 
των ελληνικών χωρικών υδάτων, γεγονός αναληθές.

Στις 2 Αυγούστου ιταλικό αεροπλάνο βομβαρδίζει στο 
Σαρωνικό την τελωνειακή ακτοφυλακίδα Α6. Και οι έξι 
βόμβες πέφτουν στη θάλασσα μακριά από το πλοίο.

Σε όλες τις διαμαρτυρίες μας η μόνιμη ιταλική επωδός 
ήταν ότι τα πλοία είχαν εκληφθεί ως βρετανικά, ενώ βρε-
τανικά πλοία ουδέποτε είχαν παραβιάσει την ουδετερότη-
τα της Ελλάδος.

Στις 11 Αυγούστου μέσω του ιταλικού Τύπου και Ραδι-
οφώνου εξαπολύεται δεινή δυσφημιστική εκστρατεία κατά 
της Ελλάδος για την υπόθεση «Νταούτ Χότζα».3

Το αποκορύφωμα, όμως, των ιταλικών προκλήσεων 
ήταν ο δολοφονικός τορπιλισμός τη 15η Αυγούστου, ανή-
μερα της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, του ευδρό-
μου «Έλλη» στην Τήνο από το ιταλικό υποβρύχιο «Delfi-
no» με κυβερνήτη τον υποπλοίαρχο Guizeppe Aicardi.4 O 
Ιταλός Ναυτικός Ακόλουθος αμέσως μετά δήλωσε ανερυ-
θρίαστα ότι το υποβρύχιο ασφαλώς δεν ήταν ιταλικό.

Παράλληλα με αυτά τα γεγονότα οι Ιταλοί συγκέντρω-
ναν συνεχώς ισχυρές δυνάμεις στα ελληνοαλβανικά σύνο-
ρα. Δεν υπήρχε, πλέον, καμία αμφιβολία για την επικείμενη 
επίθεση κατά της χώρας μας.

Το Tελεσίγραφο
Σε αυτή την κατάσταση 

ζούσαν οι Έλληνες όταν στις 
3 το πρωί της 28ης Οκτω-
βρίου του 1940 ο Ιταλός 
Πρέσβης κόμης Εμ. Γκρά-
τσι (Emm. Grazzi) ξύπνησε 
τον Πρωθυπουργό Ιωάννη 
Μεταξά για να του επιδώσει 
το αναιδές και προκλητικό 
ιταλικό τελεσίγραφο.

Δέκα λεπτά πριν από 
τις 3 π.μ. ο πρέσβης, μαζί με 
τον Στρατιωτικό Ακόλουθο 
που οδηγούσε το αυτοκίνητο και ένα διερμηνέα, βρίσκο-
νταν έξω από την οικία του Έλληνα Πρωθυπουργού στην 
Κηφισιά. Ο Γκράτσι γράφει στα Απομνημονεύματά του:5

«Ο διερμηνέας ανέφερε εις τον σκοπόν ότι ο πρέσβης 

της Ιταλίας ήθελε να κάμη στον Πρόεδρο της Κυβερνήσεως 
επείγουσα ανακοίνωσιν. Ο χωροφύλακας άρχισε να κτυπά 
ένα ηλεκτρικό κουδούνι… Περιμέναμε και οι τρεις μας λίγα 
λεπτά της ώρας που μας εφαίνοντο ατελείωτα, με την καρ-
διάν σφιγμένην εις την σκέψιν ότι το καθήκον μάς καθιστά 
συνενόχους μίας τοιαύτης ατιμίας. Εις το τέλος ενεφανίσθη 
ο ίδιος ο Μεταξάς εις μίαν μικράν θύραν της υπηρεσίας, με 
ανεγνώρισε και διέταξε να μου επιτραπή η είσοδος. Οι δύο 
συνοδοί μου παρέμειναν εις τον δρόμον. Ο Μεταξάς ήτο 
ενδεδυμένος με νυκτερινόν επενδύτην, μέσα από τον οποίον 
εφαίνετο ο γιακάς ενός βαμβακερού νυκτικού. Μου έσφιξε 
την χείραν και με ωδήγησεν εις μικράν αίθουσαν υποδοχής, 
που θα μπορούσε να υπάρχη εις την οικίαν οιασδήποτε οικο-
γένειας μικροαστού».

Μόλις κάθησαν διημείφθη ο ακόλουθος διάλογος:
 Γκράτσι: Εξοχώτατε, η κυβέρνησή μου με επεφόρτισε 

να σας επιδώσω μίαν επείγουσαν ανακοίνωσιν.
Του έδωσε τον φάκελο χωρίς να προσθέσει τίποτε 

άλλο. Ο Μεταξάς άρχισε να διαβάζει το έγγραφο που ήταν 
γραμμένο στα γαλλικά.

«Με χέρια ελαφρώς τρεμάμενα, διά μέσου των διοπτρών 
του είδα τους οφθαλμούς του δακρύζοντας», συμπληρώνει 
ο Γκράτσι.

Με το τελεσίγραφο η ιταλική κυβέρνηση κατηγορούσε 
την ελληνική, ότι: «…εδέχθη όπως ο αγγλικός στόλος χρη-
σιμοποιήση κατά την εξέλιξιν των πολεμικών επιχειρήσε-
ων τα χωρικά της ύδατα, τα παράλιά της και τους λιμένας 
της … ηυνόησε τον ανεφοδιασμόν των εναερίων βρεταννι-
κών δυνάμεων, επέτρεψε την οργάνωσιν εις το ελληνικόν 
αρχιπέλαγος μιας υπηρεσίας στρατιωτικών πληροφοριών 
εναντίον της Ιταλίας … διά την τρομοκρατικήν πολιτικήν 
την οποίαν υιοθέτησεν έναντι του πληθυσμού της Τσαμου-

ριάς…». Και το τελεσί-
γραφο κατέληγε «…όθεν 
η Ιταλική Κυβέρνησις 
κατέληξεν εις την απο-
φάσιν να ζητήσει από την 
Ελληνικήν Κυβέρνησιν … 
το δικαίωμα να καταλάβη 
διά των ενόπλων αυτής 
δυνάμεων, διά την διάρ-
κειαν της σημερινής προς 
την Αγγλίαν ρήξεως, ορι-
σμένα στρατηγικά σημεία 
του ελληνικού εδάφους. 
Η Ιταλική Κυβέρνησις 

ζητεί από την Ελληνικήν Κυβέρνησιν όπως μη εναντιωθή 
εις την κατάληψιν ταύτην και όπως μη παρεμποδίση την 
ελευθέραν διέλευσιν των στρατευμάτων … Εάν τα ιταλικά 
στρατεύματα ήθελον συναντήση αντίστασιν, η αντίστασις 

3.  Επρόκειτο για γνωστότατο Αλβανό ληστή επικηρυγμένο από 20ετίας από την Ελληνική Κυβέρνηση ο οποίος πριν από δύο μήνες είχε σκοτωθεί σε αλβανικό 
έδαφος από Αλβανούς και τώρα προσπαθούσαν να δώσουν πολιτική χροιά μεταβάλλοντάς τον σε μεγάλο Αλβανό πατριώτη.

4.  Το ιστορικό της βυθίσεως της «Έλλης» αποκαλύφθηκε αργότερα όταν το ιταλικό περιοδικό Tempo, αρχές του 1960, δημοσίευσε σε συνέχειες τα απομνημο-
νεύματα του Ιταλού Διοικητού της Δωδεκανήσου κόμητα De Vecchi, ο οποίος χαρακτήρισε τη βύθιση του ευδρόμου «ατυχή» που προκάλεσε αναταραχή 
σε διεθνές επίπεδο. Ο χαρακτηρισμός αυτός ενόχλησε τον Aicardi, ο οποίος τότε ταξίδευε στο εμπορικό ναυτικό, και απάντησε ότι η εντολή που είχε λάβει 
από τον De Vecchi, ήταν: «Να εφοδιασθείς με πλήρη φόρτο τορπιλών και να τορπιλίσεις ό,τι πλοίο συναντήσεις, ουδέτερο και μη».

 5. Emm. Grazzi: “In principio della fine” (Η αρχή του τέλους), σελ. 241.

Μεταξας: Εν τοιαύτη περιπτώσει η διακοίνωσις αυτή 
αποτελεί κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας εναντίον της 
Ελλάδος.

Γκρατςι: Όχι, Εξοχώτατε. Είναι τελεσίγραφον.
Μεταξας: Ισοδύναμον προς κήρυξιν πολέμου.
Γκρατςι:  Ασφαλώς όχι, διότι πιστεύω ότι θα παράσχετε 

τας διευκολύνσεις, τας οποίας ζητεί η κυβέρνησίς μου.
Μεταξας: ΟΧΙ! Ούτε λόγος δύναται να γίνη περί ελευ-

θέρας διελεύσεως. Η Ιταλία κηρύσσει ουσιαστικά τον 
πόλεμον εναντίον της Ελλάδος.
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αύτη θα καμφθή διά των όπλων και η Ελληνική Κυβέρνησις θα έφερε τας 
ευθύνας αι οποίαι ήθελον προκύψη εκ τούτου». Μόλις τελείωσε η ανά-
γνωση του τελεσιγράφου ο Μεταξάς γυρίζει προς τον Ιταλό πρέσβη και 
με φωνή συγκινημένη αλλά σταθερή, λέγει: 

Μεταξάς: Ώστε έχουμε πόλεμον; (Alors c’ est la guerre?). 
Γκράτσι: Δεν είναι τούτο απαραίτητον. Η Ιταλική Κυβέρνησις ελπίζει 

ότι θα δεχθήτε την αξίωσίν της και θα αφήσετε τα ιταλικά στρατεύματα 
να διέλθουν και να καταλάβουν τα στρατηγικά σημεία της χώρας.

Μεταξάς: Και πού είναι τα στρατηγικά αυτά σημεία περί των οποίων 
ομιλεί η διακοίνωσις;

Γκράτσι: Δεν είμαι εις θέσιν να σας είπω, εξοχώτατε. Η κυβέρνησίς 
μου δεν με ενημέρωσε. Γνωρίζω μόνον ότι το τελεσίγραφον εκπνέει εις 
τας 6 το πρωί.6

Μεταξάς: Εν τοιαύτη περιπτώσει η διακοίνωσις αυτή αποτελεί κήρυξιν 
πολέμου της Ιταλίας εναντίον της Ελλάδος.

Γκράτσι: Όχι, Εξοχώτατε. Είναι τελεσίγραφον.
Μεταξάς: Ισοδύναμον προς κήρυξιν πολέμου.
Γκράτσι: Ασφαλώς όχι, διότι πιστεύω ότι θα παράσχετε τας διευκο-

λύνσεις, τας οποίας ζητεί η κυβέρνησίς μου.
Μεταξάς: ΟΧΙ! Ούτε λόγος δύναται να γίνη περί ελευθέρας διελεύσε-

ως. Η Ιταλία κηρύσσει ουσιαστικά τον πόλεμον εναντίον της Ελλάδος.
Τότε σηκώνεται από την καρέκλα του υποδεικνύοντας στον Ιταλό 

πρέσβη ότι η συνομιλία τους είχε τελειώσει, λέγοντας:
Μεταξάς: Πολύ καλά, λοιπόν, έχομεν πόλεμον.
Ο κόμης Γκράτσι υποκλίθηκε και αναχώρησε. Χειραψία μεταξύ τους 

δεν αντήλαξαν.7

Λόγοι ιστορικής αλήθειας επιβάλλουν στο σημείο αυτό να αναφέρου-
με παρενθετικά τι παρατηρεί ο κόμης Γκράτσι στα Απομνημονεύματά του 
για τις διατυπούμενες στο τελεσίγραφο ιταλικές αιτιάσεις εναντίον της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως.

«Παρ΄ όλα όσα εβεβαίωσαν αναρμόδιοι και κακόπιστοι πληροφορίαι, 
η Ελλάς ετήρησεν απέναντί μας κατά γράμμα και αυστηρώς την ουδε-
τερότητα. Παρακαλώ τον αναγνώστην να δεχθή με εμπιστοσύνην την 
διαβεβαίωσίν μου –εις την οποίαν κατ’ επανάληψιν προέβην δι’ επισήμων 
υπομνημάτων μου και προσωπικών επιστολών μου προς τους ιθύνοντας 
την ιταλικήν πολιτικήν, με πλήρη συναίσθησιν της ευθύνης μου– ότι, προ 
της 28ης Οκτωβρίου 1940 δεν υφίστατο εις την Ελλάδα καμία είτε ναυτική 
είτε αεροπορική ναυτική βάσις».

Ο Μεταξάς αμέσως με την αναχώρηση του Γκράτσι ενημερώνει τον 
Βασιλέα και τους Αρχηγούς των Επιτελείων –ΓΕΣ αντιστράτηγο Αλέξ. 
Παπάγο και ΓΕΝ υποναύαρχο Αλέξ. Σακελλαρίου– και στη συνέχεια 
κατεβαίνει στην Αθήνα συγκαλώντας σύσκεψη Υπουργικού Συμβουλίου 
για τις 5 το πρωί. Καλεί τον Βρετανό πρέσβη σερ Μάικλ Πάλαιρετ να 
ζητήσει από τον ναύαρχο Άντριου Κάννιγκαμ στην Αλεξάνδρεια να πλεύ-
σει, ολοταχώς, ο αγγλικός στόλος στα νησιά για να προλάβει ενδεχόμενο 
πραξικόπημα εκ μέρους του ιταλικού στόλου στην Κέρκυρα και τα άλλα 
νησιά του Ιονίου ή ιταλική απόβαση στην Πελοπόννησο.

Στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Μεταξάς τόνισε ότι ο πόλεμος αυτός δια-

6.  Σημειούται ότι ο στρατάρχης Μπαντόλιο, αρχηγός του Ιταλικού Γενικού Επιτελείου, από τις 
22 Οκτωβρίου 1940 με σήμα έδινε εντολή στον διοικητή Δωδεκανήσου κόμητα Ντε Βέκκι (De 
Vecchi): «Από του μεσονυκτίου της 27ης Οκτωβρίου 1940 τορπιλίζετε παν ό,τι φέρει ελληνικήν 
σημαίαν». Μ. Cervis: “Storia della Guerra di Grecia”, σελ. 441.

7.  Αργότερα ο Γκράτσι στα Απομνημονεύματά του: “In principio della fine” (Η αρχή του τέλους) 
θα γράψει για το βαθύτατο σεβασμό που αισθάνθηκε προ του υπερηφάνου γέροντος (Μεταξά) 
ο οποίος δεν δίστασε ουδ’ επί στιγμήν να επιλέξει για την πατρίδα του την οδόν της θυσίας, 
αντί της ατίμωσης.

Ο Πρωθυπουργός του 
«ΟΧΙ», Ιωάννης Μεταξάς  

Ο Αρχιστράτηγος 
Αλέξανδρος Παπάγος

Ο Υποστράτηγος Χαρ. Κατσιμήχας 
επικεφαλής της 8ης Μεραρχίας

Ο συνταγματάρχης Κων. Δαβάκης υπήρξε 
ήρωας και σύμβολο του αλβανικού έπους. 
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φέρει από αυτόν του 1912 και εκτίμησε ότι αργά ή γρήγορα 
θα πολεμήσουμε τους Γερμανούς. Δεν απέκλεισε ότι μπο-
ρούσε να χαθεί και η Μακεδονία και η Ήπειρος, ακόμη και 
η Αθήνα, και θα πρέπει να ετοιμασθούμε να πολεμήσουμε 
στην Πελοπόννησο ή στην Κρήτη σ΄ ένα «πόλεμο τιμής». 
Εξέφρασε την πεποίθηση ότι τελικά η νίκη θα είναι με το 
μέρος των Συμμάχων. Απευθυνόμενος στους Υπουργούς 
είπε ότι «όποιος διαφωνεί προς την πορείαν που ακολου-
θούμεν από την στιγμήν ταύτην, δύναται να υποβάλη την 
παραίτησίν του … δεν πρόκειται να δημιουργήση οιανδή-
ποτε παρεξήγησιν εις βάρος του». Ουδεμία διατυπώθηκε 
αντίρρηση. Υπογράφηκαν τα Διατάγματα επιστρατεύσεως, 
κηρύξεως της επικράτειας σε κατάσταση πολιορκίας κ.ά. 
Η σύσκεψη του Συμβουλίου περατώθηκε με τη φράση του 
Μεταξά: «Ο Θεός σώζει την Ελλάδα».

Άρχιζε για την Ελλάδα ο υπέρ πάντων αγών.

Πόλεμος. Πόλεμος Επιτέλους!
Η μνήμη γυρίζοντας 72 χρόνια πίσω στέκεται σ’ εκείνο 

το δευτεριάτικο πρωινό που οι σειρήνες του συναγερμού 
ούρλιαζαν αδιάκοπα.

Πόλεμος. Πόλεμος επιτέλους!
Ο Ιωάννης Μεταξάς είχε πει το «ΟΧΙ» μετά την ανά-

γνωση του ιταμού ιταλικού τελεσιγράφου από τον Γκράτσι. 
Το «ΟΧΙ» εκείνο ήταν ξέσπασμα της αδούλωτης ελληνικής 
ψυχής κατά του φασισμού και της υποδούλωσης, κατά του 
σκοταδισμού και της υλικής υπεροχής.

«Είναι, σχεδόν, αδύνατο να πιστέψει κανείς στο ξέσπα-
σμα, στην ανακούφιση εκείνης της μεθυσμένης ημέρας. 
Όχι μόνο τα παιδιά, οι νέοι που τρέξανε προς το χακί, προς 
τον αγώνα, προς την υπόσχεση ενός άνισου πολέμου, προς 
το θάνατο, αλλά όλοι οι μεγάλοι άνδρες και γυναίκες που 
είχαν παραμερίσει κάθε λογική, κάθε φόβο. ‘‘Τρελαθήκατε!’’ 
φωνάζανε ξένοι που δεν καταλάβαιναν το νόημα αυτής της 
παράτολμης γενικής εξάρσεως».8

Ο απερίγραπτος παλμός του κόσμου που είχε ξεχυθεί 
στους δρόμους, αντί να τρέξει στα καταφύγια, δεν ήταν 
μία «τρέλα». Ήταν ένα ξέσπασμα, μία βαθειά παρόρμηση 
που ερχόταν από τα βάθη της ψυχής του, μία βαθειά πίστη 
ότι θα αγωνισθεί για το πολυτιμότερο αγαθό που έχει ο 

άνθρωπος, την ελευθερία, την εθνική του ανεξαρτησία, 
τα ιερά και τα όσια της φυλής. Ο λαός θεωρεί τον πόλε-
μο αυτό δικό του πόλεμο και κατέχεται από το αίσθημα 
ότι αγωνιζόμενος υπηρετεί το παγκόσμιο Δίκαιο. Θύμιζε 
στους παλαιοτέρους την ατμόσφαιρα που επικρατούσε 
κατά την έναρξη των Βαλκανικών Πολέμων, Τότε, βέβαια, 
οι Έλληνες πολεμούσαν μαζί με τους Βαλκάνιους Συμ-
μάχους, τώρα ήσαν τελείως μόνοι. Τα παιδιά κρατώντας 
σημαίες ενώνουν τον ενθουσιασμό τους με τον ενθουσια-
σμό των μεγάλων και επαναλαμβάνουν το ιστορικό «ΟΧΙ» 
προσθέτοντας «δεν θα περάσουν».

Σε όλα τα σημεία οι επιστρατευθέντες έφεδροι τρέχουν 
αποφασισμένοι ν΄ αφήσουν τις εργασίες τους και να παρου-
σιασθούν στα κέντρα κατατάξεως. Άλλοι εκφράζουν την 
πικρία τους γιατί δεν περιλαμβάνονται στις προσκλήσεις.

Ο εν Αθήναις Γερμανός πρέσβης, πρίγκιπας φον 
Έρμπαχ, γράφει σε μία μυστική έκθεση που έστειλε στο 
Βερολίνο (15 Νοεμβρίου 1940): «Μεταξύ των εκατοντάδων 
που είχαν ενδυθή εις το χακί και τους οποίους είδα με τα 
μάτια μου, μόνο ένα είδα δακρυσμένο. Αποχαιρετούσε τους 
γονείς του που είχαν έλθει εις τον στρατώνα και έφευγε για 
το μέτωπο. Ο πατέρας, ένας χωρικός, του έδωσε το χέρι και 
τον άκουσα να λέγη: ‘‘Μην κλαις. Αποφάσισε ήσυχα ότι θα 
σκοτωθής. Αν πεθάνης, επειδή δεν έχω άλλο παιδί, θα πάρω 
εγώ τη θέση σου στο μέτωπο’’». 

Τα τρένα, το ένα μετά το άλλο μεταφέρουν τους 
φαντάρους στο μέτωπο και οι δικοί τους τούς ξεπροβο-
δίζουν σαν να πήγαιναν σε πανηγύρι. Στις πλευρές των 
βαγονιών είχαν γραμμένα με κιμωλία: «Αθήναι - Ρώμη» 
και «Προς Ηττα-λίαν».

Όλοι και ο τελευταίος φαντάρος ήξεραν λίγες ημέρες 
πριν από την ιστορική 28η Οκτωβρίου, ότι ο Πρόεδρος 
Ρούσβελτ είχε δηλώσει πως η Αμερική δεν θα έστελνε ούτε 
ένα στρατιώτη στην Ευρώπη. Η δε Ρωσία, κρυφή σύμμα-
χος της Γερμανίας, της έστελνε με τον Γερμανό Πρέσβη στη 
Μόσχα, κόμη φον Σούλεμπουργκ, θερμότατα συγχαρητή-
ρια για τις λαμπρές επιτυχίες των γερμανικών δυνάμεων. 
Ήξεραν ακόμα ότι τα Βαλκάνια ήταν ευάλωτα με ορισμέ-
νες χώρες να έχουν γερμανικό προσανατολισμό. Με άλλα 
λόγια, όλοι γνώριζαν ότι θα πολεμούσαμε ολομόναχοι. Και 

Αριστερά: Γυναίκες της Πίνδου διανοίγουν δρόμο  
στο βουνό για τη διέλευση του στρατού

Eπάνω: Νεαρές κοπέλες φτιάχνουν μάλλινα για τους στρατιώτες.

8. Εφημερίδα «Η Καθημερινή», φύλλο Τρίτης 29 Οκτωβρίου 1940.
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όμως δεν δείλιασαν, δεν διερωτήθηκαν, βρε πού πάμε; Προ-
χώρησαν μπροστά γιατί αυτό τους υπαγόρευε η τρισχιλιετής 
ιστορία τους και η βαθειά τους πίστη ότι ο αγώνας τους ήταν 
δίκαιος, ότι πολεμούσαν για την υπεράσπιση των προγονικών 
τους εστιών και τάφων.

 Μετά από 25 αιώνες αντιλάλησε και πάλι ο αρχαίος παιάν: 
«Ίτε παίδες Ελλήνων … ελευθερούτε πατρίδα … ελευθερούτε 
λαούς. Νυν υπέρ πάντων αγών».

Η Eισβολή
Η ιταλική επίθεση εκδηλώθηκε σε ολόκληρο το αλβανικό 

μέτωπο στις 05.30, μισή ώρα πριν από την εκπνοή της προθε-
σμίας που είχε αναγγείλει ο Γκράτσι στον Πρωθυπουργό της 
Ελλάδος. Μερικά μάλιστα τμήματα κινήθηκαν από τις 05.00. Η 
επίθεση αρχίζει με την εισβολή στην Ήπειρο 7 φαλάγγων του 
25ου Σώματος Στρατού Τσαμουριάς. Στην περιοχή της Πίνδου η 
ιταλική Μεραρχία Αλπινιστών Τζούλια προσβάλλει με 5 φάλαγ-
γες από τις 05.00 τα προωθημένα τμήμα του Αποσπάσματος 
Πίνδου. Στην περιοχή της ΒΔ Μακεδονίας ο Ιταλικός Στρα-
τός περιορίζεται σε εκτέλεση πυρών πυροβολικού. Η Ιταλική 
Αεροπορία παρέχει υποστήριξη στους εισβολείς και επιπλέον 
βομβαρδίζει τις περιοχές του Ναυστάθμου Σαλαμίνος, Σκαρα-
μαγκά, Πειραιά, Πατρών καθώς και κέντρα επιστρατεύσεως, 
συγκοινωνιών και αεροπορικές βάσεις. Τα αποτελέσματα από 
πλευράς ευστοχίας υπήρξαν αρκετά χαμηλά.

Την πρώτη φοβερή επίθεση των φασιστικών φαλάγγων 
δέχονται οκτώ μονάχα ελληνικοί λόχοι. Οι μαχητές αυτοί, την 
τραγική εκείνη στιγμή της Παγκόσμιας Ιστορίας αντιπρο-
σώπευαν τους ανθρώπους που έχουν ως ύψιστο αγαθό την 
Ελευθερία.

Διαγγέλματα στον ελληνικό λαό απευθύνουν ο Βασιλεύς 
Γεώργιος Β΄, ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, ο Αρχιεπί-
σκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Χρύσανθος.9

Χαιρετισμό προς τις Ένοπλες Δυνάμεις απευθύνει ο Πρω-
θυπουργός και Διαταγή επί τη αναλήψει των καθηκόντων του 
ο Αρχιστράτηγος Αλ. Παπάγος. 

 Τηλεγραφήματα συμπαράστασης απηύθυναν ο Βασιλεύς 
και ο Πρωθυπουργός της Αγγλίας καθώς και ο Πρόεδρος 
των ΗΠΑ.10

Το μεσημέρι εκδίδεται το πρώτο πολεμικό ανακοινωθέν: 
«Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλουν από τις 05.30 
σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβα-
νικής μεθορίου. Αι ημέτεραι δυνάμεις αμύνονται του πατρίου 
εδάφους». Στη μνήμη των επιζώντων θα μείνει αλησμόνητο το 
πρώτο ανακοινωθέν.

Στις 11 το πρωί ο Βασιλεύς και ο Πρωθυπουργός περιέρχο-
νται την πόλη με αυτοκίνητο. Ο κόσμος παραληρεί στο πέρα-
σμά τους. Ο Μεταξάς γράφει στο ημερολόγιό του: «Βασιλεύς 
περιφορά μαζί μου, φανατισμός λαού αφάνταστος. Μάχαι εις τα 
σύνορα Ηπείρου. Βομβαρδισμός. Σειρήνες. Αρχίζομεν να τακτο-
ποιούμεθα. Ο Θεός βοηθός!».

9. Ντοκουμέντα 1, 2,  στο τέλος του άρθρου, σελ. 38.
10. Ντοκουμέντο 3 στο τέλος του άρθρου, σελ. 38.

Γερμανός αξιωματικός απονέμει τιμάς στον επικεφαλής 
οχυρού της γραμμής Μεταξά.

“Duce a noi (te)” Χιούμορ των στρατιωτών, 3 Απριλίου 1940.

Γερμανοί στρατιώτες επιτίθενται κατά των οχυρών

Η σβάστικα υψωμένη στην Ακρόπολη  
και δίπλα η ιταλική σημαία.
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Τις εσπερινές ώρες εκδίδεται από το 
Γενικό Στρατηγείο το δεύτερο ανακοι-
νωθέν: «Κατά την διάρκειαν της ημέ-
ρας ιταλικαί δυνάμεις ποικίλης ισχύος 
εξηκολούθησαν προσβάλλουσαι ημε-
τέρας δυνάμεις αμυνομένας σταθερώς. 
Αγών ενετοπίσθη επί μεθορίου γραμμής. 
Παρά της εχθρικής αεροπορίας εβλή-
θησαν στρατιωτικοί τινες στόχοι άνευ 
ζημιών. Βόμβαι ριφθείσαι επί της πόλε-
ως Πατρών είχον θύματα εκ του αμάχου 
πληθυσμού».

Έτσι πέρασε η πρώτη από τις 216 
ημέρες του πολέμου της Ελλάδος που 
διήρκεσε μέχρι τις 31 Μαΐου 1941, οπό-
τε έληξε κάθε οργανωμένη τακτική 
αντίσταση στην Κρήτη.

Τα Σχέδια των Αντιπάλων
Ο Ελληνοϊταλικός πόλεμος μπορεί 

να διαιρεθεί σε τρεις περιόδους:
Πρώτη (28 Οκτωβρίου - 13 Νοεμβρί-

ου 1940): αντιμετώπιση από ελληνικές 
δυνάμεις της ιταλικής επιθέσεως, τακτική υποχώρηση στα 
σημεία μεγάλης πιέσεως, συμπλήρωση επιστρατεύσεως.

Δεύτερη (14 Νοεμβρίου - 28 Δεκεμβρίου): ελληνική 
αντεπίθεση και βαθειά διείσδυση εντός του αλβανικού εδά-
φους της Β. Ηπείρου και κατάληψη σημαντικών πόλεων.

Τρίτη (29 Δεκεμβρίου μέχρι γερμανικής επιθέσεως): 
συνέχιση προελάσεως εντός της Αλβανίας και συντριβή 
της ιταλικής εαρινής επιθέσεως την οποία παρακολούθησε 
ο ίδιος ο Μουσολίνι.

Το ιταλικό σχέδιο επιχειρήσεων προέβλεπε: Αιφνιδια-
στική κατάληψη Ηπείρου, Κέρκυρας και άλλων νήσων του 
Ιονίου με ταχυκίνητα μέσα πριν ολοκληρωθεί η ελληνική 
επιστράτευση. Σε δεύτερο στάδιο θα καταλαμβανόταν η 
Δυτ. Μακεδονία. Θα επακολουθούσε η κυρία προέλαση 
προς Θεσσαλονίκη και Αθήνα με ταυτόχρονες αποβάσεις 
στα άλλα ελληνικά νησιά και την Κρήτη για να ολοκληρω-
θεί η κατάληψη της Ελλάδος. Σύμφωνα με τις προβλέψεις 
του στρατηγού Σοντού οι ιταλικές δυνάμεις θα έφθαναν 
σε μία εβδομάδα στα Ιωάννινα και σε 15-20 ημέρες στην 
Πρέβεζα. Τα υπόλοιπα θα ήταν μία απλή προέλαση.

Από ελληνικής πλευράς προβλεπόταν άμυνα εξ αρχής, 
ολοκλήρου του εθνικού εδάφους επί των κατά μήκος και 
εγγύς των συνόρων οργανωμένων αμυντικών τοποθεσιών, 
πλην της περιοχής της Ηπείρου για την οποίαν αφήνετο 
πρωτοβουλία ενεργείας στον Διοικητή της 8ης Μεραρχί-
ας, υποστράτηγο Χαρ. Κατσιμήτρο. Σε δεύτερο στάδιο θα 
αναλαμβάνονταν επιθετικές επιχειρήσεις, ανάλογα με την 
εξέλιξη της καταστάσεως.

Δυστυχώς για τους Ιταλούς ο πόλεμος δεν εξελίχθηκε 

σύμφωνα με τα σχέδιά τους. Η επίθεση 
απέτυχε και μετά δεκαπενθήμερο άρχισε 
η ελληνική προέλαση εντός του αλβανι-
κού εδάφους.

Ο ελληνικός στρατός καταλαμβά-
νει τη μία πόλη μετά την άλλη11 και ο 
Χίτλερ αρχίζει να ανησυχεί για την εξέ-
λιξη.12  Στις 13 Δεκεμβρίου 1940 εκδίδει 
την Οδηγία υπ’ αρ. 20 (Σχέδιο “Marita”, 
επίθεση κατά της Ελλάδος).

Κατά την κρίσιμη εκείνη στιγμή πεθαί-
νει ξαφνικά (29 Ιανουαρίου 1941) ο Ιωάν-
νης Μεταξάς από λοίμωξη του αναπνευστι-
κού. Η συγκίνηση που προκάλεσε ο θάνα-
τός του ήταν, σχεδόν, καθολική. Η απώλεια 
του Αρχηγού κατά την ώρα της μάχης 
επηρέασε κατά πολύ τα συναισθήματα του 
λαού. Ο Βρετανός πρέσβης θα σημειώσει: 
«Ο θάνατός του θα ήταν σοβαρή απώλεια 
για την υπόθεσή μας οποιαδήποτε στιγμή 
και αν συνέβαινε. Αυτή τη στιγμή η απώ-
λειά του ήταν ανεπανόρθωτη».

Η Αγγλία τίμησε τον εκλιπόντα με 
τις σημαίες να κυματίζουν μεσίστιες στο Λονδίνο την 31η 
Ιανουαρίου. Ήταν η δεύτερη φορά που αποδιδόταν τέτοια 
τιμή, κατ’ εξαίρεση, σε μη αρχηγό κράτους. Η πρώτη ήταν 
το 1928 όταν κηδεύθηκε ο Γάλλος στρατάρχης Foch, όπως 
μετέδωσε το Πρακτορείο Ρώυτερ.

Η Ιταλία προ της δυσμενούς τροπής των πραγμάτων 
ζητεί από τη Γερμανία να ασκήσει πίεση κατά της Ελλάδος 
για να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις της. Στις 9 Μαρτίου 
1941 εξαπολύει την εαρινή επίθεση παρουσία του ίδιου του 
Μουσολίνι, η οποία λήγει στις 16 Μαρτίου μετά από πλήρη 
αποτυχία. Ο Βασιλεύς Γεώργιος ΣΤ΄ της Αγγλίας στις 18 
Μαρτίου απονέμει στον στρατηγό Παπάγο τον Μεγαλό-
σταυρο του εξοχωτάτου Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρα-
τορίας, εις ένδειξη αναγνώρισης της μεγάλης αυτής νίκης.

Το Δεύτερο «ΟΧΙ»
Η χιτλερική Γερμανία το καλοκαίρι του 1940 δεν περι-

ελάμβανε τη Βαλκανική στους στρατηγικούς της στόχους 
και γι’ αυτό αιφνιδιάσθηκε και δυσαρεστήθηκε ο Χίτλερ 
με την επίθεση της Ιταλίας κατά της Ελλάδος.13 Από τη 
στιγμή που ναυάγησε το σχέδιο εισβολής στην Αγγλία 
(επιχείρηση «Θαλάσσιος Λέων») είχε άλλες προτεραιότη-
τες. Σχεδίαζε να καταλάβει το Γιβραλτάρ –γι’ αυτό προ-
σπαθούσε να βάλει την Ισπανία στον πόλεμο στο πλευρό 
του Άξονος– και στη συνέχεια, μέσω της Βορείου Αφρικής, 
ενισχύοντας τους Ιταλούς να εκπορθήσει το Σουέζ, διώ-
χνοντας την Αγγλία από τη Μεσόγειο που θα την υποχρέ-
ωνε τελικά να συνθηκολογήσει.

Έτσι το θέμα της Βαλκανικής θα λυνόταν μόνο του, 

11.  Το Νοέμβριο καταλαμβάνονται: Ερσέκα, Μπόροβα, Λεσκοβίκι, Κορυτσά, Μοσχόπολη, Πόγραδετς. Το Δεκέμβριο: Πρεμετή, Φράσσερη, Άγιοι Σαράντα, 
Δέλβινο, Αργυρόκαστρο, Δερβιτσάνη και τον Ιανουάριο 1941 η Κλεισούρα.

12. Επιστολή Χίτλερ προς Μουσολίνι (22 Νοεμβρίου 1940): «Δεν τολμώ να σκεφθώ τας συνεπείας των γεγονότων της Ελλάδος».
13. ΓΕΣ/ΔΙΣ: «Αγώνες στην Αν. Μακεδονία και Δυτ. Θράκη», σελ. 13-14.

Ο Χίτλερ «κατασπαράζει» τις χώρες 
της Ευρώπης. Αφίσα που κυκλοφόρησε 

αρχικά στη Σοβιετική Ένωση και εν 
συνεχεία ανατυπώθηκε στη Βρετανία.
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ίσως και χωρίς πόλεμο. Ήσυχος, πλέον, θα στρεφόταν 
κατά της Σοβιετικής Ένωσης εφαρμόζοντας το σχέδιο 
«Μπαρμπαρόσα».

Η ιταλική, όμως, επίθεση ιδιαίτερα δε και με την αρνη-
τική τροπή που έπαιρναν τα πράγματα, τον εξανάγκαζε 
να αναπροσαρμόσει τα σχέδιά του φέρνοντας την Ελλάδα 
στο κέντρο του γερμανικού ενδιαφέροντος.

Η Γερμανία δεν έτρεφε εχθρικά αισθήματα κατά της 
Ελλάδος. Ο Φύρερ, όμως, δεν μπορούσε να ανεχθεί μία 
ιταλική ήττα καθώς αυτό που διακυβευόταν ήταν το κύρος 
του Άξονος και όχι μόνο της Ιταλίας.

Αρχές Απριλίου του 1941 η μεγάλη δοκιμασία του 
Ελληνικού Έθνους έμπαινε στην τελευταία της φάση, την 
πλέον οδυνηρή. Οι Έλληνες μαχητές –αφού επί πέντε και 
πλέον μήνες αντιμετώπισαν νικηφόρα τα «οκτώ εκατομ-
μύρια» των ιταλικών λογχών– εκαλούντο τώρα να αντι-
μετωπίσουν, συγχρόνως με τον ιταλικό, έναν από τους 
ισχυρότερους και άρτια εξοπλισμένους στρατούς.

Ώρα 05.45 της Κυριακής 6 Απριλίου 1941, ο Γερμανός 
πρέσβης του Γ΄ Ράιχ στην Αθήνα, πρίγκιπας φον Έρμπαχ 
Σέννεμπεργκ, μεταβαίνει στην οικία του Έλληνα Πρωθυ-
πουργού Αλέξανδρου Κοριζή για να του ανακοινώσει ότι ο 
γερμανικός στρατός θα έμπαινε στην Ελλάδα για να εκδιώ-
ξει τους Άγγλους. Ο Κοριζής με σθένος απαντά στον πρέσβη 
ότι η Ελλάς όπως έπραξε και με την Ιταλία, θα ανθίστατο.14

Η μακροσκελέστατη Διακοίνωση, που είχε χαρακτήρα 
τελεσιγράφου, προσπαθούσε αδέξια να δικαιολογήσει την 
απρόκλητη ιταλική και γερμανική επίθεση κατά της Ελλά-
δος. Οι κύριες αιτιάσεις ήσαν:

«… Κατ’ Απρίλιον του 1939 (Ελλάς) απεδέχθη πολιτικήν 
εγγύησιν των δυτικών δυνάμεων15 … Ιταλία εξηναγκάσθη 
εις στρατιωτικήν δράσιν εναντίον της Ελλάδος … έθεσεν 
(Ελλάς) εις την διάθεσιν του βρεττανικού ναυτικού βάσεις 
επί των νήσων της … ειδήσεις εξ Αμερικής επιβεβαιούν ότι 
αγγλικός στρατός εκ 200.000 ανδρών ευρίσκεται ήδη έτοι-
μος προς δράσιν εν Ελλάδι» και το τελεσίγραφο κατέληγε: 
«… Ο ελληνικός λαός δεν είναι υπεύθυνος διά την εξέλιξιν 
ταύτην … η ελληνική κυβέρνησις εδημιούργησε τοιουτο-
τρόπως μίαν κατάστασιν, έναντι της οποίας η Γερμανία δεν 
δύναται πλέον να παραμείνη αδρανής … η κυβέρνησις του 
Γ΄ Ράιχ έδωσεν, ήδη, διαταγάς εις τα στρατεύματά της όπως 
εκδιώξουν τας βρεττανικάς δυνάμεις εκ του ελληνικού εδά-
φους … Πάσα αντίστασις … θα συντριβή αμειλίκτως …».

Η Δεύτερη Εισβολή
«Από της 5.15 ώρας της σήμερον ο εν Βουλγαρία γερμα-

νικός στρατός16 προσέβαλεν απροκλήτως τα ημέτερα στρα-
τεύματα της ελληνικής μεθορίου. Αι δυνάμεις μας αμύνο-
νται του πατρίου εδάφους».

Με το λιτό αυτό πολεμικό ανακοινωθέν το Γενικό 
Στρατηγείο πληροφορούσε τον κόσμο ότι η Ελλάς, μετά 
τη νικηφόρα αντιμετώπιση επί πεντάμηνο των ιταλικών 
στρατευμάτων, τώρα εκαλείτο να αντισταθεί στις σιδη-
ρόφρακτες στρατιές του Χίτλερ. Άρχιζε η δραματικότερη 
φάση του πολέμου.

Η επίθεση κατά των Βαλκανίων (Ελλάδος και Γιου-
γκοσλαβίας) είχε ανατεθεί στη 12η Γερμανική Στρατιά του 
στρατάρχου Χίλελμ φον Λιστ, ειδικού στον ορεινό πόλεμο, 
σε συνεργασία με το 8ο Αεροπορικό Σώμα (1.200 αερο-
πλάνα) του πτεράρχου φον Ριχτχόφεν. Τεράστια πολεμική 
μηχανή εάν λάβουμε υπ’ όψιν ότι η Ελλάς εκαλείτο να την 
αντιμετωπίση μαζί με τις 28 ιταλικές μεραρχίες.

Οι Έλληνες από την πλευρά τους συνέχιζαν να διατη-
ρούν το μεγαλύτερο μέρος των στρατευμάτων τους στην 
Αλβανία (1η Στρατιά με 14 μεραρχίες περίπου). Στην Αν. 
Μακεδονία και τη Θράκη ουσιαστικά δεν υπήρχαν στρα-
τεύματα, με εξαίρεση τα Οχυρά της γραμμής Μεταξά κατά 
μήκος των ελληνοβουλγαρικών συνόρων μήκους 200 χλμ. 

14.  Λίγες ημέρες πριν από το θάνατο του Μεταξά, ο Γεώργιος Βλάχος, εκδότης της «Καθημερινής», κατευθυνόμενος με τον Πρωθυπουργό προς την Κηφισιά, 
είχε πει ότι σκεπτόταν να απευθύνει ανοικτή επιστολή προς τον Χίτλερ, στην οποία θα εξηγούσε γιατί δεν έπρεπε η Γερμανία να επιτεθεί στην Ελλάδα. 
«Οι Γερμανοί θα επιτεθούν ό,τι και να γίνει», απάντησε δύσθυμος ο Μεταξάς (Μαρτυρία Σταύρου Κουμάνταρου, συνοδού ασφαλείας στο πρωθυπουργικό 
αυτοκίνητο την ημέρα εκείνη). Η επιστολή, με ημερομηνία 8 Μαρτίου 1941, περιέχεται στο τέλος του παρόντος άρθρου, στη σελ. 36. 

15. σ.σ. Απρίλιος 1939 είναι μετά κατάληψη Αλβανίας από Ιταλία.  Δυτικές δυνάμεις εννοεί Αγγλία, Γαλλία.
16.  Η Βουλγαρία την 1η Μαρτίου 1941 υπέγραψε στη Βιέννη την προσχώρησή της στον Άξονα και τα ξημερώματα της 2ας Μαρτίου τα γερμανικά στρατεύματα 

έμπαιναν στη χώρα.

Η κατάληψη της Ελλάδος (6-28 Απριλίου 1941). Από το βιβλίο  
«Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος 1939-1945), τόμος 10ος,  

Ειδική έκδοση «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».
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όπου παρέμεναν 4 μεραρχίες απομειωμένες. Στην περιοχή 
των ελληνογιουγκοσλαβικών συνόρων υπήρχαν μόνο 2 
μεραρχίες και αυτές απομειωμένες. Τα ελάχιστα στρατεύ-
ματα που πρόσφεραν οι Βρετανοί ήσαν ανεπαρκή για την 
αποτελεσματική άμυνα της χώρας. Η ταυτόχρονη επίθεση 
κατά της Ελλάδος και της Γιουγκοσλαβίας πέτυχε από την 
πρώτη ημέρα τη διάσπαση του γιουγκοσλαβικού μετώπου 
σε όλα τα σημεία δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για μία 
γρήγορη νίκη της Βέρμαχτ στην Ελλάδα. 

Οι Έλληνες αιφνιδιάσθηκαν μπροστά στην ταχύτατη 
άφιξη των γερμανικών τεθωρακισμένων στα ελληνογιου-
γκοσλαβικά σύνορα τα οποία διέβησαν την 6η πρωινή της 
8ης Απριλίου, κατευθυνόμενα στη Θεσσαλονίκη.

Στη Δυτ. Θράκη το γερμανικό 30ό Σώμα Στρατού διέ-
σχισε εύκολα στις 7 Απριλίου τη σχεδόν αφύλακτη περιο-
χή φθάνοντας στις ακτές του Αιγαίου, για να στραφεί στη 
συνέχεια δυτικά προς Θεσσαλονίκη. Τα ελληνικά τάγματα 
προκαλύψεως αναγκάζονται να συμπτυχθούν στο τουρκι-
κό έδαφος, όπου και αφοπλίζονται. Ο διοικητής της Ταξι-
αρχίας Ιωάννης Ζήσης αυτοκτονεί για να μην αφοπλισθεί. 
Τα 21 Οχυρά της Γραμμής Μεταξά ανθίστανται παρά τις 
λυσσαλέες επιθέσεις που δέχονται από εδάφους και αέρος 
από το 18ο Ορεινό Σώμα Στρατού, που διέθετε μηχανο-
κίνητες δυνάμεις και επίλεκτες μονάδες εκπορθήσεως 
οχυρών, εκπαιδευμένες να κινούνται σε χιονισμένες και 
απόκρημνες περιοχές. Οι Έλληνες σταμάτησαν το αρχικό 

κύμα των επιτιθεμένων που υποστηρίζονταν από 82 πυρο-
βολαρχίες και 120-150 αεροπλάνα, προκαλώντας σημαντι-
κές απώλειες. Τα οχυρά που βρίσκονταν σε υπερυψωμένα 
σημεία, γεγονός που τα καθιστούσε απρόσιτα από το πεζι-
κό και δύσκολο στόχο για το πυροβολικό, αποδείχθηκαν 
ευάλωτα στα αεροπλάνα καθέτου εφορμήσεως της Λου-
φτβάφε. Σε ορισμένα σημεία η μάχη δινόταν και εντός των 
οχυρών, σε άλλα, ειδικά τμήματα μηχανικού επικάθονταν 
στα οχυρά, έριχναν χειροβομβίδες και καπνογόνα από τα 

φατνώματα, και τα σφράγιζαν με πέτρες.
Τα Οχυρά άντεξαν επί τρεις ημέρες τις εχθρικές επιθέ-

σεις. Ο αγώνας τους όμως είχε κριθεί αμετάκλητα από τη 
στιγμή που οι Γερμανοί στις 8 Απριλίου είχαν διασπάσει 
τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα και μέσω της κοιλάδας 
του Αξιού κατευθύνονταν προς Θεσσαλονίκη. Τα Οχυρά 
είχαν, ήδη, παρακαμφθεί. Το Τμήμα Στρατιάς Ανατολικής 
Μακεδονίας (ΤΣΑΜ) διέθετε τις τελευταίες του εφεδρείες, 
αλλά ήταν αδύνατον να εμποδίσει την εχθρική προέλαση 
προς Θεσσαλονίκη. Η πόλη έμεινε ανυπεράσπιστη.

Μετά από δύο τηλεφωνικές επικοινωνίες του Διοικητού 
του ΤΣΑΜ αντιστρατήγου Κ. Μπακόπουλου με τον Αρχι-
στράτηγο Αλέξ. Παπάγο αποφασίσθηκε η συνθηκολόγηση 
της Στρατιάς αφού εξέλιπε ο σκοπός της υπάρξεώς της, να 
επιβραδύνει την εχθρική διείσδυση στην τοποθεσία Βερμίου, 
δεδομένου ότι οι Γερμανοί προχωρούσαν μέσω της κοιλά-
δας του Αξιού. Έτσι στις 13.00 της 9ης Απριλίου υπογράφεται 
στη Θεσσαλονίκη Πρωτόκολλο Συνθηκολογήσεως το οποίο 
γνωστοποιείται στις μονάδες και διατάζεται η διακοπή των 
εχθροπραξιών.17 Η εξέλιξη αυτή δεν ήταν και η καλύτερη 
είδηση που άκουσαν οι υπερασπιστές των Οχυρών. Χωρίς 
να διακατέχονται από ουτοπία για το τέλος του αγώνα δεν 
ήταν δυνατόν να δεχθούν εύκολα την κατάθεση των όπλων. 
Η συμμόρφωση στις διαταγές έγινε με δυσκολία, σε ορι-
σμένες περιπτώσεις μάλιστα υπήρξε και ανυπακοή. Μερικά 
Οχυρά πολεμούσαν και μετά τη συνθηκολόγηση.

Ο τετραήμερος αγώνας (6-9 Απριλίου) στο Βουλγαρι-
κό Μέτωπο είχε τελειώσει. Οι ελληνικές δυνάμεις, χωρίς 
σύγχρονα πολεμικά μέσα και χωρίς αεροπορική κάλυψη, 
πολέμησαν με παραδειγματική γενναιότητα και αυτόθυσία 
εναντίον ενός άρτια εξοπλισμένου στρατού που διέθετε 
ισχυρή  αεροπορική προστασία. Οι Έλληνες μαχητές υπο-
χώρησαν με ψηλά το κεφάλι με τις Σημαίες τους. Την ένδο-
ξη αντίστασή τους εκτίμησαν και αυτοί οι εχθροί τους.

Χρέος προς την ιστορική αλήθεια αλλά και ένδειξη 
πολιτισμού είναι η μνήμη. Ας την ανακαλέσουμε, λοιπόν, 
στα λόγια των αντιπάλων μας.

Κατά την παραλαβή του Οχυρού Παλουριώνες (9 πρωί 
10ης Απριλίου) είχε παραταχθεί μπροστά απ’ αυτό γερμανι-
κό τάγμα. Ο Γερμανός συνταγματάρχης που θα παραλάμ-
βανε προσφώνησε με διερμηνέα τον Διοικητή και συνε-
χάρη τη φρουρά εκφράζοντας το θαυμασμό του για την 
αντίσταση, προσθέτοντας ότι τα γερμανικά στρατεύματα 
είναι υπερήφανα που έχουν τέτοιους αντιπάλους. Κατό-
πιν, οδήγησε τον Διοικητή του Οχυρού να επιθεωρήσει το 
γερμανικό τάγμα. Η γερμανική σημαία επί του Οχυρού 
υψώθηκε μετά την αναχώρηση της φρουράς του.18

Κατά την παραλαβή του Ρούπελ (10 Απριλίου) ο εντε-
ταλμένος γι’ αυτή Γερμανός αξιωματικός, αφού συνεχάρη 
τον Διοικητή του, διαβίβασε τα συγχαρητήρια της Διοική-
σεώς του και το θαυμασμό για την ηρωική αντίσταση του 
Οχυρού, και τόνισε ότι για τους Γερμανούς αποτελεί τιμή 
και υπερηφάνεια να έχουν ως αντίπαλο ένα τόσο ηρωικό 

«Το ξίφος στην ανάπαυση» Αλέξ. Αλεξανδράκης. Μολύβι, 22x17 εκ.    

17.  Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον αντιστράτηγο  Κ. Μπακόπουλο Διοικητή ΤΣΑΜ και τον αντιστράτηγο Φάιελ (Viele) Διοικητή της 29ης Γερμανικής 
Μεραρχίας Αρμάτων.

18. Παπάγος Αλέξ.: «Ο Πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941», σελ. 294.
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στρατό. Για την οχύρωση της «Γραμμής Μεταξά» ανέφε-
ρε ότι κρίθηκε από τους Γερμανούς ανώτερη της Γραμμής 
Μαζινό και ισότιμη της γερμανικής Ζίγκφριδ.19

Ο Γερμανός Διοικητής της 72ας Μεραρχίας σε συνομι-
λία με τον Διοικητή της Ομάδος Μεραρχιών, αντιστράτη-
γο Δέδε, εξέφρασε το θαυμασμό του για τη μαχητικότητα 
των ελληνικών στρατευμάτων και την αξία της οχυρώσε-
ως. Πρόσθεσε, δε, ότι είχε πολεμήσει στην Πολωνία και τη 
Γαλλία αλλά πουθενά δεν συνάντησε τόσο αποτελεσματι-
κή και φθοροποιό αντίσταση όπως στην Ελλάδα.19α

Μετά την πτώση της Θεσσα-
λονίκης οι ελληνικές δυνάμεις που 
κάλυπταν το αλβανικό μέτωπο βρί-
σκονταν σε δύσκολη θέση, καθώς η 
πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος 
ήταν το διοικητικό τους κέντρο. 
Ο αγώνας, όμως, συνεχιζόταν και 
μέχρι και την επομένη της συνθη-
κολόγησης του ΤΣΑΜ οι Έλληνες 
συνελάμβαναν μαζικά Ιταλούς αιχ-
μαλώτους.

Το πρωί της 12ης Απριλίου το 
Τμήμα Στρατιάς Δυτικής Μακεδονί-
ας (ΤΣΔΜ) υπό τον αντιστράτηγο Γ. 
Τσολάκογλου και το Τμήμα Στρατιάς 
Ηπείρου (ΤΣΗ) υπό τον αντιστρά-
τηγο Ι. Πιτσίκα, διατάχθηκαν να 
συμπτυχθούν. Από της 15 Απριλίου 
όμως, η κατάσταση προσλάμβανε 
εφιαλτική μορφή για τις δυνάμεις 
του ΤΣΗ οι οποίες κατά τη σύμπτυ-
ξή τους ήσαν εκτεθειμένες ημέρα και 
νύκτα στις εχθρικές αεροπορικές 
επιθέσεις 250-300 αεροπλάνων ένα-
ντι των οποίων δεν υπήρχε ούτε ένα 
ελληνικό. Η εγκατάλειψη των εδα-
φών της Βορείου Ηπείρου και ο αποχωρισμός από τους συμ-
μαχητές που είχαν πέσει με το όραμα της ελευθερίας, προκα-
λούσαν καταλυτικό ψυχικό σπαραγμό στις συμπτυσσόμενες 
δυνάμεις. Το ηθικό είχε αρχίσει να κάμπτεται. Επανειλημμέ-
νες αναφορές των ανωτέρων διοικήσεων του ΤΣΗ αποστελ-
λόμενες από της 12 Απριλίου προς την Κυβέρνηση και τον 
αρχιστράτηγο, ζητούσαν την κατάπαυση των εχθροπραξιών 
λόγω του ματαίου περαιτέρω του αγώνος. Η εντολή, όμως, 
των Αθηνών ήταν ότι ο αγώνας έπρεπε να συνεχισθεί διότι 
συνθηκολόγηση με την παρουσία μαχομένων βρετανικών 
στρατευμάτων θα αποτελούσε ατιμία. Έκαναν δε έκκληση και 
διέτασσαν όπως για λόγους υψίστου εθνικού συμφέροντος 
να καταβληθεί κάθε ανθρωπίνως δυνατή προσπάθεια για την 
άμυνα του πατρίου εδάφους βήμα προς βήμα. Επηκολούθησε 

και νέα έκθεση αναλύουσα την κατάσταση του Μετώπου από 
τον Διοικητή του ΤΣΗ (αντιστράτηγο Ι. Πιτσίκα) και τους 
υπ’ αυτόν Σωματάρχες (Α΄ αντιστράτηγος Π. Δεμέστιχας, 
Β΄ υποστράτηγος Γ. Μπάκος, Γ΄ αντιστράτηγος Γ. Τσολάκο-
γλου), στην οποίαν η διαταγή της Ανωτάτης Διοικήσεως ήταν 
πανομοιότυπη με την προηγούμενη.

Την 20ή Απριλίου ο Τσολάκογλου, κατόπιν συνεννο-
ήσεως με τον Μητροπολίτη Ιωαννίνων (Σπυρίδωνα) και 
τους τρεις Σωματάρχες, στασιάσας και παραμερίσας τον 
Διοικητή του ΤΣΗ, προέβη αυτοβούλως στη μετά των 

Γερμανών συνθηκολόγηση, όπως 
καταγγέλλει ο Αρχιστράτηγος.20 
Διέτασσε, δε, αγώνα «μέχρις εσχά-
του ορίου δυνατοτήτων» και αντι-
κατάσταση του Τσολάκογλου. Την 
ίδια ημέρα οι Γερμανοί είχαν κατα-
λάβει τα Ιωάννινα.

Το πρωτόκολλο συνθηκολογήσε-
ως θα υπογραφεί εν τούτοις στη Λάρι-
σα ώρα 18.00 στις 20 Απριλίου μεταξύ 
του Τσολάκογλου και του Ντήτριχ 
(Διοικητού Τεθωρακισμένης Μεραρ-
χίας «Αδόλφος Χίτλερ») που αντιπρο-
σώπευαν τις αντίστοιχες Στρατιές.21

Την 21η Απριλίου βουλγαρι-
κά στρατεύματα εισέρχονται στην 
Ανατ. Μακεδονία και Θράκη μετά 
από δεκαετίες.

Τη νύκτα της 22ας Απριλίου 
αναχωρούν οικογενειακώς με το 
αντιτορπιλικό «Βασ. Όλγα» τα μέλη 
της Κυβερνήσεως πλην του Σακελ-
λαρίου και Μανιαδάκη μαζί με το 
χρυσό της Τραπέζης της Ελλάδος. 
Στις 05.30 της επομένης 23ης με 
υδροπλάνο από την παραλία του 

Σκαραμαγκά, αναχωρούν ο Βασιλεύς, ο Πρωθυπουργός Εμ. 
Τσουδερός22 και ο Βρετανός πρέσβης για Σούδα Κρήτης. 

Oι Ευέλπιδες της 1ης και 2ας τάξεως –συνολικά 300– 
που δεν είχαν σταλεί στο Μέτωπο, μαζί με τη Σημαία της 
Σχολής στις 24 Απριλίου αναχωρούν με δική τους πρωτο-
βουλία για την Κρήτη που θα φθάσουν με μικρά πλοιάρια 
από τη νότια Πελοπόννησο για να βοηθήσουν στον επικεί-
μενο αγώνα της Μεγαλονήσου. Μετά τη βαθιά προέλαση 
των Γερμανών στον κορμό της χώρας, αρχίζει από τη νύκτα 
24/25 Απριλίου η αποχώρηση του Βρετανικού Εκστρατευ-
κού Σώματος από διάφορα λιμάνια (Μέγαρα, Ραφήνα, Πόρ-
το Ράφτη, Ναύπλιο, Τολό, Καλαμάτα, Μονεμβασιά, Κύθηρα, 
Μήλο) με πλοία με προορισμό την Κρήτη και την Αίγυπτο. 
Επιβιβάσθηκαν 50.732 άντρες από αρχική δύναμη 62.562 

«Μεταφορά τραυματία». Αλέξ. Αλεξανδράκης. 
Υδατογραφία, 45x35 εκ.

19-19α. Παπάγος Αλέξ.: «Ο Πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941», σελ. 294-295.
20. Ό.π., σελ. 313-314.  
21.  Ακολούθησε άλλο ένα την επομένη και το τελικό την 23η Απριλίου στη Θεσσαλονίκη, μετά επιθυμία των Ιταλών να συμπεριληφθούν και αυτοί στο 

Πρωτόκολλο που έφερε τις υπογραφές: Φερρέρο (για Ιταλική Ανωτάτη Διοίκηση εν Αλβανία), Γιοντλ (για Γερμανική Ανωτάτη Στρατιωτική Διοίκηση), 
Τσολάκογλου (Αρχιστράτηγος της Ελληνικής Στρατιάς Ηπείρου - Μακεδονίας).

22.  Ο Βασιλεύς την 21η Απριλίου είχε ερωτήσει τον αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης ναύαρχο Σακελλαρίου εάν θα τον πείραζε να παραμείνει αντιπρόεδρος με 
πρωθυπουργό τον Τσουδερό. Η απάντηση του Ναυάρχου, ήταν: «Ουδεμία πολιτικήν φιλοδοξίαν έχω».
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ανδρών (απώλειες 12.000 περίπου). Απ’ αυτούς στην Κρήτη 
μεταφέρθηκαν περί τις 27.000 και οι υπόλοιποι στην Αίγυ-
πτο. Η αποχώρηση κράτησε μέχρι και τις 30 Απριλίου.

27 Απριλίου 1941. Μία συννεφιασμένη Κυριακή, 21 
ημέρες μετά τη γερμανική επίθεση κατά της χώρας μας, 
έπειτα από φοβερή αντίσταση ενός στρατού ο οποίος είχε 
νικήσει σε ένα άλλο άνισο αγώνα, τα πρώτα τμήματα του 
Γερμανικού Στρατού μπαίνουν στην Αθήνα. Στη συμβο-
λή των λεωφόρων Βασ. Σοφίας και Αλεξάνδρας στις 9 το 
πρωί έκανε την εμφάνισή του τάγμα μοτοσυκλετιστών με 
επικεφαλής τον αντισυνταγματάρχη φον Σέιβεν. Η αναμέ-
νουσα επιτροπή (υποστράτηγος Χρ. 
Καβράκος, φρούραρχος Αθηνών, 
Νομάρχης Κ. Πεζόπουλος, Δήμαρ-
χος Α. Πλυτάς, συνταγματάρχης Κ. 
Κανελλόπουλος ως διερμηνέας)23 
παρέδωσε την Αθήνα επισημαίνο-
ντας ότι η «πόλη είναι ανοχύρω-
τη». Στη συνέχεια οι μοτοσυκλετι-
στές κατευθύνονται στο Σύνταγμα 
κοιτάζοντας μονίμως μπροστά, 
σε έρημους δρόμους και από εκεί 
στην Ακρόπολη όπου στην κορυφή 
–θέση Καλλιθέα– στις 10 το πρωί 
υψώνουν τη Σβάστικα.

Το πρωί της 27ης και πριν από 
την είσοδο των Γερμανών ο Ραδι-
οφωνικός Σταθμός Αθηνών είχε 
εκπέμψει το τελευταίο μήνυμα της 
ελευθέρας Ελλάδος.

«Έλληνες θάρρος! Δεν ενικηθήκα-
μεν. Η ελευθερία γρήγορα και πάλιν 
θα έλθη. Ψηλά τα κεφάλια. Έλληνες 
περιφρονήστε τους κατακτητάς. Όχι 
δάκρυα και λυγμούς. Σταθήτε υπερή-
φανα, κλεισθείτε όλοι στα σπίτια σας. 
Όταν μπαίνουν οι βάρβαροι, ούτε ένας δεν πρέπει να βρεθή 
στους δρόμους. Σφίξτε τις καρδιές σας. Η Ελλάς δεν πεθαίνει. 
Ζήτω ο Βασιλεύς».

Κατά την ώρα της εισόδου των Γερμανών και της διε-
λεύσεώς τους από τους δρόμους της πρωτευούσης, ο πλη-
θυσμός παρέμεινε κλεισμένος στα σπίτια του.

Δύο ημέρες μετά την είσοδο των Γερμανών στην Αθήνα 
ο Τσολάκογλου σχηματίζει την πρώτη «κυβέρνηση συνερ-
γασίας» με τον κατακτητή από στρατιωτικούς και πολιτι-
κούς, η οποία ορκίζεται στις 30 Απριλίου.

Η Μάχη της Κρήτης
Τα βάσανα, όμως, δεν είχαν τελειώσει για την Ελλάδα. 

Θα ακολουθήσει η Μάχη της Κρήτης, επίλογος της Μεγά-
λης Μάχης που είχε αρχίσει έξι μήνες πριν. Τη στρατηγική 

σημασία της Μεγαλονήσου είχαν εγκαίρως αντιληφθεί και 
ο Μεταξάς και οι Άγγλοι, οι οποίοι έστειλαν στρατεύματα 
στο νησί πριν από τα τέλη Οκτωβρίου του 1940. Την ίδια 
εντύπωση είχε και ο Χίτλερ με το επιτελείο του, οι οποίοι 
εξεπλάγησαν που ο Μουσολίνι ξεκίνησε τον πόλεμο με επί-
θεση κατά της ηπειρωτικής Ελλάδος και όχι από την Κρήτη 
την οποία υπερασπίζονταν ελάχιστα στρατεύματα.

20 Μαΐου 1941, αρχίζει ένας από τους πλέον ιδιότυ-
πους και σκληρούς αγώνες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 
Ο αγώνας για την Κρήτη με τους πρώτους αλεξιπτωτιστές 
να πέφτουν στις 08.15 στο Μάλεμε και στα περίχωρα των 

Χανίων. Για την κατάληψη χρησιμο-
ποιήθηκε το 11ο Αεροπορικό Σώμα 
δυνάμεως 23.464 ανδρών υπό τον 
στρατηγό Κουρτ Στούντεντ, εκ των 
οποίων 14.000 άνδρες της 7ης Μεραρ-
χίας Αλεξιπτωτιστών, το άνθος των 
γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, η 
«αιχμή της ναζιστικής λόγχης», και 
1.370 αεροπλάνα.

Το νησί υπερασπίζονταν 31.412 
Βρετανοί, Αυστραλοί και Νεοζηλαν-
δοί του Εκστρατευτικού Σώματος, 
και από πλευράς Ελλήνων 8 τάγμα-
τα νεοσυλλέκτων οπλιτών (474 αξι-
ωματικοί, 10.977 οπλίτες), ορισμένοι 
από τα έμπεδα Πελοποννήσου, η 
Σχολή Οπλιτών Χωροφυλακής και 
300 Ευέλπιδες. Ένα σύνολο 43.500, 
περίπου, ανδρών εξοπλισμένων και 
εκπαιδευμένων ατελώς, υπό τη διοί-
κηση του Νεοζηλανδού στρατηγού 
Φράιμπεργκ (Bernerd Freyburg). 
Στην άμυνα συμμετείχαν και 3.000 - 
4.000 ένοπλοι πολίτες. Οι υπερασπι-
στές είχαν σημαντική έλλειψη βαρέ-

ων όπλων, γεγονός που διευκόλυνε τους εισβολείς.
Από 20 Μαΐου έως 1 Ιουνίου 1941, η Κρήτη θα ζήσει τις 

πιο φοβερές συγκρούσεις του πολέμου. Aυτή τη φορά το 
αστροπελέκι της φωτιάς ήρθε από τον ουρανό. Στις 06.30 
της 20ής Μαίου η Λουφτβάφε εξαπέλυσε την επίθεσή της. 
Οι αλεξιπτωτιστές άρχισαν να πέφτουν από τα αεροπλάνα ή 
να κατεβαίνουν με ανεμόπτερα στο αεροδρόμιο του Μάλε-
με και τα περίχωρα των Χανίων.

Με την έναρξη της Μάχης, ο Βασιλεύς και ο Πρωθυ-
πουργός αναχωρούν από την εξοχική κατοικία του Καπετάν 
Βολάνη, όπου διέμεναν (έξω από τα Χανιά) προς Νότο με 
τμήμα ασφαλείας. Μετά από κοπιώδη πορεία στην ορεινή 
περιοχή, κατά τη διάρκεια της οποίας η ομάδα προσβλήθηκε 
ανεπιτυχώς από γερμανικά αεροπλάνα, διανυκτέρευσε στο 
Θέρισο. Ακολούθησαν άλλες δύο ημέρες κοπιώδους πορεί-

 Έφοδος από τον ουρανό. Η επιχείρηση των 
Γερμανών αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη πέρασε 

στην Ιστορία, ως υπόδειγμα αερομεταφερομένης 
επιχείρησης. Από το βιβλίο «ΒΠΠ1939-1945), 

τόμος 10ος, Ειδική έκδοση «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

23.  Στην επιτροπή είχε κληθεί να μετάσχει και ο Αρχιεπίσκοπος Χρύσανθος (μαρτυρία ιδίου) μετά από εντολή του υφυπουργού Ασφαλείας Μανιαδάκη, αλλά 
αρνήθηκε επίμονα, λέγοντας: «… εις το έργον τούτο ουδεμίαν θέσιν έχει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών … το έργον του Επισκόπου είναι όχι να υποδουλώνη 
αλλά να ελευθερώνη…». Επίσης αρνήθηκε να εκτελέσει δοξολογία παρόντων των Γερμανών στρατηγών, όπως είχαν ζητήσει. Στον επισκεφθέντα στην 
Αρχιεπισκοπή στρατηγό Stumme, μετά μακρά συζήτηση, ο Αρχιεπίσκοπος είπε: «Προσέξατε, Στρατηγέ μου, να μη τραυματίσητε την υπερηφάνειαν του 
ελληνικού λαού».
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ας στα Λευκά Όρη σε υψόμετρο μέχρι και 2.500 μ. Τη νύκτα 22/23 Μαΐου, από 
τον όρμο της Αγίας Ρουμέλης, ο Βασιλεύς με τον Βασιλόπαιδα Πέτρο, τον 
Πρωθυπουργό και με τους συνοδεύοντες Έλληνες και Βρετανούς, επιβιβά-
ζονται στο βρετανικό αντιτορπιλικό «Decoy» και καταπλέουν στην Αλεξάν-
δρεια. Ο αγώνας για την κατάληψη του νησιού υπήρξε σκληρός. Οι Γερμανοί 
μετά από αιματηρότατες μάχες με μεγάλες απώλειες, αφού εδραιώνουν τις 
θέσεις τους στη Δυτική Κρήτη, άρχισαν να κινούνται ανατολικά. Καταλαμβά-
νουν την 27η τα Χανιά, την επομένη το λιμάνι της Σούδας και την 29η Ρέθυμνο 
και Ηράκλειο.

Μήνυμα προς τον Φράιμπεργκ θα στείλει ο Τσώρτσιλ στις 22 Μαΐου: «Ολό-
κληρος ο κόσμος σάς παρακολουθεί εις την λαμπράν μάχην την οποίαν δίδετε». 
Ο στρατηγός Φράιμπεργκ, ορθολογιστής και προσγειωμένος αξιωματικός, από 
την 26η Μαΐου, εκτιμώντας την κατάσταση, είχε αποφασίσει την αποχώρηση για 
να περισώσει ό,τι μπορούσε από τα στρατεύματά του. Η αναδίπλωση ξεκίνησε 
την επομένη και έγινε με βρετανικά πολεμικά από τα Σφακιά και το Ηράκλειο. 
Η εκκένωση του νησιού ολοκληρώθηκε την 1η Μαΐου 1941. Τελικά οι Βρετανοί 
κατάφεραν να διαπεραιώσουν 15.000 από 31.412 άνδρες τους, καθώς και τους 
περισσότερους από τους 12.000, περίπου, Έλληνες.

Οι απώλειες του Εκστρατευτικού Σώματος ανήλθαν σε 2.500 νεκρούς 
και 11.500 αιχμαλώτους. Οι ελληνικές δυνάμεις είχαν 1.250 νεκρούς και 
τραυματίες, και 5.000 αιχμαλώτους. Υπήρξαν και 3.000 νεκροί από τον 
άμαχο πληθυσμό. Βαρύ ήταν και το τίμημα του Βρετανικού Ναυτικού από 
την Λουφτβάφε. Βυθίσθηκαν: 3 καταδρομικά και 6 αντιτορπιλικά. Σοβαρές 
ζημιές υπέστησαν: 3 θωρηκτά, 1 αεροπλανοφόρο, 2 καταδρομικά και 2 αντι-
τορπιλικά. Νεκροί 1.828 και 183 τραυματίες.

Από πλευράς Γερμανών οι απώλειές τους ήσαν 7.050 (3.250 νεκροί και 
αγνοούμενοι και 3.800 τραυματίες),24 220 αεροπλάνα καταστράφηκαν ολο-
σχερώς και άλλα 150 έπαθαν σημαντικές ζημιές.

Μεγάλη έκπληξη και εντύπωση έκαναν στον Χίτλερ οι απώλειες αυτές 
παρά τη νίκη. Ο ίδιος έχασε την εμπιστοσύνη του στο όπλο των αλεξιπτω-
τιστών και τη 19η Ιουλίου 1941 όταν δέχθηκε τους παρασημοφορηθέντες 
στην Κρήτη, θα πει στον στρατηγό Στούντεντ: «Η Κρήτη αποδεικνύει ότι οι 
αλεξιπτωτισταί ανήκουν πλέον στο παρελθόν. Η επιτυχία του όπλου αυτού 
στηρίζεται εξ ολοκλήρου επί του αιφνιδιασμού. Εν τω μεταξύ ο παράγων του 
αιφνιδιασμού αυτοεξηντλήθη».

Από τη Μάχη της Κρήτης προέκυψε ένα επιχειρησιακό παράδοξο. Οι μεν Γερ-
μανοί δεν ξαναχρησιμοποίησαν το όπλο αυτό σε επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακος, 
ενώ οι Βρετανοί σχημάτισαν δύο μεραρχίες αλεξιπτωτιστών και οι Αμερικανοί 
πέντε, που τις χρησιμοποίησαν με επιτυχία στο υπόλοιπο του πολέμου.

Τη Μάχη της Κρήτης έδωσαν γενναίοι αλλά και καταπονημένοι άνδρες, 
κυρίως Νεοζηλανδοί και Αυστραλοί, οι οποίοι έφθασαν στο νησί μετά από μία 
δραματική υποχώρηση. Η εντύπωση που προκάλεσε σε παγκόσμιο επίπεδο 
υπήρξε ανάλογη εκείνης του «ΟΧΙ» της 28ης Οκτωβρίου και της Μάχης της 
Πίνδου. Η βρετανική κοινή γνώμη εξεγέρθηκε για την απώλεια της Μεγαλο-
νήσου και ο Τσώρτσιλ κινδύνευσε να πέσει από την Κυβέρνηση.

Ένα από τα λαμπρότερα κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας που είχε 
αρχίσει στις 28 Οκτωβρίου 1940 έκλεισε εν μέσω παγκοσμίου θαυμασμού. 
Κανείς, την ώρα εκείνη, δεν εφαντάζετο ότι επρόκειτο να επαναληφθούν οι 
προγονικές αμαρτίες που ενδημούν στη μακραίωνα ελληνική Ιστορία: Οι 
αθλιότητες που ακολουθούν την έξαρση και το μεγαλείο.25 Τα σημάδια της 
κατάστασης αυτής ανιχνεύουν ακόμη στη σύγχρονη ελληνική ιστορία.

Δόξα και Τραγωδία. Οι απώλειες στις 
τάξεις των αλεξιπτωτιστών στην επιχείρηση 

εναντίον της Κρήτης ήταν πολύ μεγάλες. 
Πάνω αριστερά διακρίνεται το έμβλημα των 

επιλέκτων αυτών μονάδων. Από το βιβλίο «Β’ 
Παγκόσμιος Πόλεμος 1939-1945), τόμος 10ος, 

Ειδική έκδοση «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ».

Κάτω αριστερά: Ο Διοικητής των 
υπερασπιστών Νεοζηλανδός στρατηγός 

Μπέρναντ Φράϊμπεργκ. 
Κάτω δεξιά: Ο Διοικητής του 11ου Αεροπορικού 

Σώματος Στρατηγός Κουρτ Στούντεντ. 
Πάνω: Ανώνυμος Κρητικός υπερασπιστής.

24.  Τις απώλειες αυτές δίνει ο στρατηγός Στούντεντ. Περισσότερες, δηλαδή, από τις αντίστοιχες 
του πολέμου Γιουγκοσλαβίας και ηπειρωτικής Ελλάδος μαζί, όπως γράφει ο Γερμανός ιστορικός 
Καρλ Γκούντελαχ.

25.  Μαρκεζίνης Σπ.: «Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος 1936-1975», εκδ. Πάπυρος, τόμ. Α, 
σελ. 269.
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Ο Πόλεμος του Tότε και του Tώρα…
«Ένας λαός οφείλει, αν θέλει να μείνει μεγάλος, να είναι 

ικανός να πολεμήσει έστω και χωρίς καμία ελπίδα νίκης». Διότι 
όπως έλεγε και ο Γέρος του Μωριά: «Κανένας αγώνας δεν πάει 
χαμένος».

Ο Πόλεμος που έδωσαν οι Έλληνες από τις 28 Οκτωβρίου 
1940 μέχρι τις 31 Μαΐου 1941 υπήρξε από τους ενδοξότερους 
και δυσκολότερους της νεότερης ιστορίας. Απώλειες 56.161, 
εκ των οποίων : Στρατός 13.408 νεκροί και 42.485 τραυματίες, 
Nαυτικό 201, Aεροπορία 67 νεκροί.

Τις 216 αυτές ημέρες, οι 160 (28 Οκτωβρίου 1940 - 5 
Απριλίου 1941) καλύπτουν το νικηφόρο πόλεμο της Ελλά-
δος κατά της Ιταλίας, οι 25 (6 Απριλίου 1941 - 30 Απριλίου 
1941) την απέλπιδα άμυνά μας μαζί με τους Βρετανούς κατά 
των γερμανοϊταλικών επιθέσεων και οι υπόλοιπες 31 (1 Μαΐ-
ου 1941 - 31 Μαΐου 1941) την τελευταία αντίστασή μας μαζί 
με το Βρετανικό Εκστρατευτικό Σώμα κατά των γερμανικών 
δυνάμεων στην Κρήτη.

Αυτοί που έδωσαν τον πόλεμο από τον ανώτατο πολιτικό 
και στρατιωτικό ηγέτη μέχρι και τον τελευταίο φαντάρο, είναι 
άξιοι θαυμασμού και υπέρτατης τιμής. Μαζί με αυτούς και 
ολόκληρος ο «άμαχος» λαός. Έπραξαν το καλύτερο δυνατό 
υπό τις επικρατούσες συνθήκες και πρέπει να αναγνωρίσουμε 
ότι, όπως θα τους βάραινε ενδεχόμενη καταισχύνη όπλων 
των ιερών, έτσι δικαιούνται να μετάσχουν στη δόξα που τα 
έστεψε. Βαθιά ευγνωμοσύνη τούς οφείλουν οι επερχόμενες 
γενεές. «Χρωστάμε εις όσους ήρθαν / πέρασαν θα ρθούνε, θα 
περάσουν / κριτές θα μας δικάσουν / οι αγέννητοι οι νεκροί», 
λέει ο Παλαμάς.

Σφάλματα ασφαλώς και διαπράχθηκαν και κατά τον 
Πόλεμο της Ελλάδος, όπως άλλωστε και σε όλους τους 
πολέμους, από την αρχαιότητα. Σφάλματα που αφορούσαν 
τόσο στη γενική διεύθυνση του πολέμου, όσο και ειδικότε-
ρα στη διεξαγωγή των επιχειρήσεων.26 Λιγότερα κατά τον 
ελληνοϊταλικό και περισσότερα εναντίον των Γερμανών που 
συμπολεμούσαμε με τους Βρετανούς. Πρέπει όμως να μη μας 

διαφεύγει ότι η εκ των υστέρων γνώση της καταστάσεως και 
του αποτελέσματος, πολλάκις μας παρασύρει σε υπερβολικές 
και άδικες επικρίσεις.

Ο Μέγας Ναπολέων, από τους μεγαλύτερους στρατηλά-
τες της Ιστορίας, είχε πει: «Στον πόλεμο διαπράττονται σφάλ-
ματα από αμφοτέρους τους αντιπάλους, νικητής δε αποβαίνει 
αυτός που διαπράττει τα ολιγότερα».

Η θεμελιώδης και ανεκτίμητη ιστορικά προσφορά του 
Πολέμου της Ελλάδος στον ισολογισμό του Β΄ Παγκοσμίου 
Πολέμου, μπορεί να συνοψισθεί, κυρίως, στα ακόλουθα:

- Η ελληνική αντίσταση ανέτρεψε τα ιταλικά σχέδια στη 
Βόρεια Αφρική και βελτίωσε τις βρετανικές στρατηγικές 
θέσεις στη Μεσόγειο.

- Η πρώτη ήττα του Άξονος στα Βαλκάνια γέννησε ελπί-
δες σε πολιτικό επίπεδο, για πρώτη φορά μετά την έναρξη 
του πολέμου. Ο αντίκτυπος ήταν ισχυρός τόσο στην Τουρκία, 
όσο και τη Γιουγκοσλαβία.

- Η επτάμηνη εμπλοκή του Άξονος στην Ελλάδα ανέ-
τρεψε τα γερμανικά σχέδια στα Βαλκάνια και την Τουρκία, 
και ανάγκασε τον Χίτλερ να αναλάβει απρογραμμάτιστη και 
ανεπιθύμητη δράση.

- Με την απασχόληση το συγκεκριμένο χρόνο των αξονι-
κών δυνάμεων στα Βαλκάνια, η Βρετανία μπόρεσε να συγκε-
ντρώσει το απαραίτητο για τη συνέχιση του αγώνος πολεμικό 
υλικό και να οργανώσει καλύτερα την αμυντική της μηχανή.

-  πιβεβαιώθηκε η κατάρρευση της Ιταλίας.
- Υποχρεώθηκε η Γερμανία να αναβάλει για αρκετές εβδο-

μάδες την επίθεσή της κατά της Σοβιετικής Ένωσης και να 
την προλάβει ο «στρατηγός χειμώνας». Και ο χρόνος αυτός 
δεν ήταν ευκαταφρόνητος υπό τις συνθήκες του «αστραπιαί-
ου πολέμου» που διεξήγε ο Χίτλερ.

Όλα είναι ζωντανά στη μνήμη μας. Δεν τα θυμόμαστε 
με κακία για τους τότε εχθρούς μας. Αλίμονο, όμως, αν τα 
ξεχνούσαμε. Είναι η ιστορία μας.

Όλα μπορούν να μας το στερήσουν, να τα επιβάλουν. 
Αυτό που δεν μπορούν είναι το δικαίωμα στη μνήμη, το δικαί-

26. Παπάγος Aλέξ.: «Ο Πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941, σελ. 323.
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ωμα να θυμόμαστε. Είναι μία ανθρώπινη ανάγκη.
«Η Ιστορία (είναι) πράγματι μάρτυς των αιώνων, φως της 

αλήθειας, ζωή της μνήμης, δάσκαλος του βίου, αγγελιαφόρος 
του παρελθόντος» (Κικέρων).

Είναι χρέος του ανθρώπου που θέλει να ζήσει έντιμα, 
συνειδητά, υπεύθυνα να στοχάζεται πάνω στην ιστορία του 
Έθνους του και να προσπαθεί να επισημαίνει το νόημα των 
μεγάλων επετείων.27 Η 28η Οκτωβρίου 1940 θα μείνει μία από 
τις μεγαλύτερες επετείους του Ελληνικού Έθνους.

Ο χρόνος σβήνει πολλά και τα περνάει στην ψυχρή και 
ανέκφραστη παρελθοντολογία. Από αυτούς που έζησαν 
εκείνη τη θύελλα οι περισσότεροι έχουν φύγει και η ζωντανή 
μαρτυρία χάνεται. Όμως ο αγώνας και η θυσία τους θα μεί-
νουν ανεξίτηλα στη μνήμη όχι μονάχα των Ελλήνων, αλλά 
ολόκληρης της ανθρωπότητας.

Οι ξένοι για ορισμένα μπορούν να μας κατηγορούν. Ένα 
μονάχα δεν μπορεί να πει ποτέ κανένας. Ότι δεν διατηρήσαμε 
μέσα στο πέρασμα των αιώνων, άσπιλη, αμόλυντη, ανέγγιχτη 
την εθνική μας φιλοτιμία, την τιμή μας, την εθνική μας αξι-
οπρέπεια σε όλους τους αμυντικούς και απελευθερωτικούς 
μας πολέμους.

Και από το τότε στο τώρα… 
Σήμερα, 73 χρόνια μετά τη μεγάλη νύχτα της Ευρώπης, 

βρισκόμαστε και πάλι μπροστά σε νέο «πόλεμο», οικονομικό 
αυτή τη φορά. Σε ένα «πόλεμο» που έχει επιβάλλει η παγκο-
σμιοποίηση που θέλει να καταργήσει τα έθνη / κράτη και να 
επιβάλει τα υπερεθνικά οράματα και επιδιώξεις των «Μεγά-
λων», με σκοπό τελικά την εδαφική, οικονομική ή πολιτιστική 
επικράτηση εις βάρος των «Μικρών».

Λαοί που μας οφείλουν τόσα πολλά –ακόμα και τις πολε-
μικές αποζημιώσεις– που τόσα υπόσχονταν τις κρίσιμες εκεί-
νες ώρες, τώρα μας κουνάνε το δάκτυλο δίκην δασκάλου, 
να συμμορφωθούμε προς τας υποδείξεις. Δείχνουν να μας 
μετράνε σαν αριθμούς σε υπολογισμούς πενίας και όχι ως 
ανθρώπους με τις ανάγκες μας, με το σεβασμό στους νεκρούς 
μας που έπεσαν και γι’ αυτούς.

Με αυτά τα αισθήματα πικρίας, σκεπτικισμού και οργής, 
χωρίς, ασφαλώς, να παραγνωρίζουμε και τις δικές μας ευθύ-
νες, παλεύουμε και πάλι για να αποφύγουμε μία νέα κατα-
στροφή. Νομίζω μία ευχή αρμόζει στους Πανέλληνες για τον 
τωρινό «πόλεμο»: Θαρρείτε και Ελπίζετε. «Η Ελλάς προώρη-
σται να ζήσει και θα ζήσει»28, για να εκπληρώσει τη μεγάλη 
Αποστολή, που την έχει τάξει η Ιστορία.
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
Σημαντικών Γεγονότων 1936-1941

1936
Οκτωβρίου 25: Υπογραφή του γερμανοϊταλικού συμφώνου (Άξων Ρώμης-Βερολίνου).
Νοεμβρίου 25: Υπογραφή του αντικομμουνιστικού συμφώνου (Γερμανίας-Ιαπωνίας).

1937
Νοεμβρίου 5:  Ο Χίτλερ λέγει εις τους ηγέτας του στρατού: «Μία οδός λύσεως του γερμανικού προβλήματος 

υπάρχει: Η βία».

1938
Μαρτίου 13: Ο γερμανικός στρατός καταλαμβάνει την Αυστρία.
Σεπτεμβρίου 29: Συμφωνία του Μονάχου. Παραχώρησις της Σουηδίας εις την Γερμανίαν.

1939
Μαρτίου 10-16: Κατάληψις της Τσεχοσλοβακίας υπό του Χίτλερ.
Μαρτίου 31: Αναγγέλλεται γαλλοβρεταννική εγγύησις προς την Πολωνίαν.
Απριλίου 7: Αρχίζει η κατάληψις της Αλβανίας υπό των Ιταλών.
Απριλίου 10: Η Ιταλία παρέχει εκ νέου φιλικάς διαβεβαιώσεις προς την Ελλάδα.
Απριλίου 13: Η Αγγλία και η Γαλλία εγγυώνται την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος.
Μαΐου 12: Αγγλοτουρκικόν σύμφωνον αμοιβαίας βοηθείας.
Μαΐου 22: Πολιτική και στρατιωτική συμμαχία Γερμανίας-Ιταλίας («Χαλύβδινον σύμφωνον»).
Αυγούστου 23:  Υπογραφή του γερμανοσοβιετικού συμφώνου «μη επιθέσεως» (μετά μυστικού κωδι-

κέλλου).
Σεπτεμβρίου 1: Εισβολή του γερμανικού στρατού εις Πολωνίαν.
Σεπτεμβρίου 3: Η Αγγλία και η Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμον κατά της Γερμανίας.
Σεπτεμβρίου 12: Έγγραφος καθησυχαστική διακοίνωσις του Μουσσολίνι προς την Ελλάδα.
Σεπτεμβρίου 17: Εισβολή της Σοβ. Ενώσεως εις Πολωνίαν.
Σεπτεμβρίου 28: Γερμανοσοβιετικόν «σύμφωνον φιλίας» (και διαμελισμού της Πολωνίας).
Οκτωβρίου 19: Αγγλογαλλοτουρκικόν σύμφωνον «αμοιβαίας βοηθείας».
Νοεμβρίου 30: Επίθεσις της Σοβ. Ενώσεως κατά της Φινλανδίας.

1940
Μαρτίου 12: Συνθηκολόγησις της Φινλανδίας. Παραχώρησις της Καρελίας εις την Σοβ. Ένωσιν.
Απριλίου 9:  Εισβολή του Χίτλερ εις Δανίαν.
Απριλίου 9: Εισβολή του Χίτλερ εις Νορβηγίαν.
Μαΐου 12: Εισβολή του Χίτλερ εις Ολλανδίαν (Συνθηκολόγησις την 15-5-40).
Μαΐου 20: Εισβολή του Χίτλερ εις Βέλγιον (Συνθηκολόγησις την 28-5-40).
Μαΐου 27:  Έναρξις εκκενώσεως της Δουγκέρκης (λήξις 4 Ιουνίου 1940).
Ιουνίου 5-24:  Μάχη της Γαλλίας.
Ιουνίου 10:  Η Ιταλία εισέρχεται εις τον πόλεμον παρά το πλευρόν της Γερμανίας.
Ιουνίου 14: Κατάληψις των Παρισίων υπό των Γερμανών.
Ιουνίου 14:  Ενσωμάτωσις της Λιθουανίας, Λεττονίας και Εσθονίας υπό της Ε.Σ.Σ.Δ.
Ιουνίου 18:  Πρώται ιταλικαί διαμαρτυρίαι περί παρουσίας βρεταννικών ναυτικών μονάδων εις τα 

ελληνικά ύδατα.
Ιουνίου 22: Συνθηκολόγησις της Γαλλίας.
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Ιουλίου 12: Ιταλική αεροπορική επίθεσις εναντίον ελληνικών βοηθητικών σκαφών.
Ιουλίου 21: Ο Χίτλερ δίδει διαταγάς διά προπαρασκευήν επιθέσεως κατά της Ε.Σ.Σ.Δ.
Ιουλίου 30:  Ιταλικαί αεροπορικαί επιθέσεις εναντίον ελληνικών αντιτορπιλλικών εις τον κόλπον της Κορίν-

θου και υποβρυχίων εις την Ναύπακτον.
Αυγούστου 5-19: Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν την Βρεταννικήν Σομαλίαν.
Αυγούστου 11: Οι Ιταλοί εξαπολύουν την «υπόθεσιν Νταούτ Χότζα».
Αυγούστου 13: Αρχίζει η «μάχη της Αγγλίας».
Αυγούστου 15:  Ιταλικόν υποβρύχιον τορπιλλίζει το αντιτορπιλλικόν «Έλλη» εις τον λιμένα της Τήνου. 

Ιταλική αεροπορική επίθεσις κατά του ατμοπλοίου «Φρίντων».
Σεπτεμβρίου 13: Αρχίζει η ιταλική επίθεσις κατά της Αιγύπτου.
Σεπτεμβρίου 27: Υπογραφή του Τριμερούς Συμφώνου (Γερμανίας-Ιταλίας-Ιαπωνίας).
Οκτωβρίου 7: Στρατιωτική κατάληψις της Ρουμανίας υπό του Χίτλερ.
Οκτωβρίου 15:  Πολεμικόν Συμβούλιον εν Ρώμη διά την επίθεσιν κατά της Ελλάδος.
Οκτωβρίου 28: Η Ιταλία επιδίδει τελεσίγραφον εις την Ελλάδα. Αρχίζει ο ελληνοϊταλικός πόλεμος.
Οκτωβρίου 29:  Βρεταννικαί δυνάμεις αποβιβάζονται εις Κρήτην.
Νοεμβρίου 5: Ο Ρούζβελτ εκλέγεται Πρόεδρος των Η.Π.Α. διά τρίτην φοράν.
Νοεμβρίου 9: Ανάληψις της αρχηγίας των εν Αλβανία ιταλικών δυνάμεων υπό του στρατηγού Σόντου.
Νοεμβρίου 14: Αρχίζει η μεγάλη ελληνική επίθεσις.
Νοεμβρίου 20: Οι Έλληνες προελαύνουν καθ’ όλον το μήκος του μετώπου.
Νοεμβρίου 20-24:  Προσχώρησις Ουγγαρίας, Ρουμανίας και Σλοβακίας εις το Τριμερές.
Δεκεμβρίου 13:  Χίτλερ εκδίδει την Οδηγίαν 20 («Μαρίτα», κατά της Ελλάδος).
Δεκεμβρίου 18: Ο Χίτλερ εκδίδει την Οδηγίαν 21 («Μπαρμπαρόσσα», κατά Ε.Σ.Σ.Δ.).

1941
Ιανουαρίου 19: Συνάντησις Χίτλερ και Μουσσολίνι. Απόφασις της Γερμανίας να επιτεθή εναντίον της Ελλάδος.
Ιανουαρίου 29: Θάνατος του Ιωάννου Μεταξά.
Φεβρουαρίου 8: Υπογραφή γερμανοβουλγαρικού πρωτοκόλλου στρατιωτικής συνεργασίας.
Φεβρουαρίου 17: Τουρκοβουλγαρική συμφωνία «αποχής από πάσης επιθέσεως».
Μαρτίου 1: Η Βουλγαρία προσχωρεί εις το Τριμερές.
Μαρτίου 2: Γερμανικά στρατεύματα εισέρχονται εις την Βουλγαρίαν.
Μαρτίου 8: Δημοσίευσις της ανοικτής Επιστολής Γ.Α. Βλάχου προς Αδόλφον Χίτλερ.
Μαρτίου 9:  Έναρξις της μεγάλης εαρινής ιταλικής επιθέσεως.
Μαρτίου 16: Τέλος της ανεπιτυχούς εαρινής ιταλικής επιθέσεως.
Μαρτίου 25:  Ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών της Γιουγκοσλαβίας υπογράφουν προσχώρησιν 

εις το Τριμερές Σύμφωνον.
Απριλίου 6: Η Γερμανία επιτίθεται κατά της Ελλάδος και της Γιουγκοσλαβίας.
Απριλίου 8: Κατάρρευσις της γιουγκοσλαβικής αμύνης εις το νότιον μέτωπον.
Απριλίου 9: Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν την Θεσσαλονίκην.
Απριλίου 13: Συνθήκη «φιλίας και μη επιθέσεως» μεταξύ Ε.Σ.Σ.Δ. και Ιαπωνίας.
Απριλίου 17: Συνθηκολόγησις του γιουγκοσλαβικού στρατού.
Απριλίου 18: Αυτοκτονία του πρωθυπουργού Α. Κοριζή.
Απριλίου 20-22: Συνθηκολόγησις των ελληνικών δυνάμεων Αλβανίας.
Απριλίου 23: Ο Βασιλεύς και η ελληνική κυβέρνησις αναχωρούν διά Κρήτην.
Απριλίου 24: Αρχίζει η αποχώρησις των βρεταννικών δυνάμεων εξ Ελλάδος.
Απριλίου 27: Οι Γερμανοί εισέρχονται εις Αθήνας.
Μαΐου 20: Αρχίζει η από αέρος γερμανική εισβολή εις Κρήτην.
Μαΐου 21: Οι Γερμανοί δημιουργούν προγεφύρωμα εις το αεροδρόμιον του Μάλεμε.
Μαΐου 23: Ο Βασιλεύς και η κυβέρνησις εγκαταλείπουν την Κρήτην.
Ιουνίου 1: Λήξις της αποχωρήσεως των βρεταννικών δυνάμεων εκ Κρήτης.
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ΑΝΟΙΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟλΗ ΠρΟΣ ΤΗΝ Α.Ε. ΤΟΝ κ. Α. ΧΙΤλΕρ

Αρχικαγκελλάριον του Γερμανικού Κράτους

«Καθημερινή» της 8ης Μαρτίου 1941

Εξοχώτατε,

Η Ελλάς, το γνωρίζετε, ηθέλησε να μείνη έξω του παρόντος πολέμου. Όταν εξερράγη ήρχιζε μόλις ν’ αναρρωνύη από 
πλήθος βαθυτάτων πληγών, τας οποίας είχον καταλίπει εις το σώμα της πόλεμοι εξωτερικοί και εσωτερικαί διαιρέσεις, 
και ουδέ δυνάμεις είχεν, ουδέ διάθεσιν, ουδέ λόγον ν’ αναμιχθή εις πόλεμον, του οποίου αν το τέλος πέπρωται πάντως να 
έχη δι’ όλον τον κόσμον συνεπείας σημαντικάς, η αρχή του δεν παρουσίαζε δι’ αυτήν αμέσους κινδύνους. Ας μη ληφθούν 
υπ’ όψει αι δηλώσεις της αι σχετικαί. Ας μη ληφθούν υπ’ όψει τα έγγραφα τα οποία εις επίσημον Βίβλον εδημοσίευσεν. Ας 
μη ληφθή υπ’ όψει το πλήθος των λόγων, των κειμένων, των αποδείξεων διά των οποίων πιστοποιείται η επίμονος αύτη 
απόφασίς της να μείνη εκτός του πολέμου. Και ας ληφθή τούτο μόνον: Το ότι η Ελλάς όταν οι Ιταλοί έπνιξαν εις τον λιμένα 
της Τήνου την «Έλλην» και εύρε τα θραύσματα των τορπιλλών και εβεβαιώθη ότι ήσαν ιταλικά, τα έκρυψε. Διατί;... Διότι, 
αν τα απεκάλυπτε, θα ήτο υποχρεωμένη ή να κηρύξει τον πόλεμον ή να δεχθή την κήρυξιν του πολέμου. Δεν ήθελε λοιπόν 
τον πόλεμον η Ελλάς. Ούτε μόνη, ούτε με Συμμάχους, ούτε με Βαλκανικούς, ούτε με Άγγλους. Ήθελε εις την μικράν αυτήν 
γωνίαν της γης να ζήση κατά δύναμιν ήσυχος, επειδή ήτο κατάκοπος, επειδή είχε πολεμήσει πολύ και επειδή η γεωγραφική 
της θέση είναι τοιαύτη, ώστε να μη θέλη να έχη εχθρούς ούτε τους Γερμανούς εις την ξηράν, ούτε τους Άγγλους εις την 
θάλασσαν. Μέχρι της στιγμής εκείνης, της στιγμής κατά την οποίαν επνίγη η «Έλλη», η Ελλάς είχεν, εκτός των ειρηνικών 
της διαθέσεων, πρόσθετον ασφάλειαν, δύο υπογραφάς, την ιταλικήν, η οποία την είχε κατά πάσης εκ μέρους της επιθέ-
σεως ασφαλίσει, και την αγγλικήν, η οποία ήλθεν ως αυθόρμητος της ακεραιότητός της εγγύησις. Εν τούτοις, όταν, ολίγω 
μετά την «Έλλην», παρουσιάσθηκαν απταί αποδείξεις της μελλούσης ιταλικής επιθέσεως, η Ελλάς, πεισθείσα ότι η μία 
υπογραφή δεν είχεν αξίαν, δεν εστράφη ως ώφειλε προς την άλλην, αλλ’ εστράφη -το ενθυμείσθε, Εξοχώτατε;- προς Υμάς. 
Και εζήτησε την προστασίαν την ιδικήν σας. Και τι απηντήθη τότε εις την Ελλάδα; Τι απηντήθη δεν γνωρίζω καλώς. Γνω-
ρίζω όμως εκ στόματος του αποθανόντος πρωθυπουργού μας ότι η Γερμανία απήντησεν εις το διάβημά μας συνιστώσα 
να μη δώσωμεν αφορμήν -να μη επιστρατευθώμεν δηλαδή- και να είμεθα ήσυχοι. Δεν εδώσαμεν λοιπόν αφορμήν, δεν 
επεστρατεύθημεν, εμέναμεν ήσυχοι ή μάλλον εκοιμώμεθα ήσυχοι -διότι την προηγουμένην μας είχον κάμει και γεύμα οι 
Ιταλοί-, οπόταν μας παρουσιάσθη με το τελεσίγραφον ο πρέσβυς της Ιταλίας. Τότε λοιπόν πού και προς ποίον ηθέλατε να 
στραφεί η Ελλάς;... Προς τους Ιταλούς, των οποίων είχεν εις την τσέπην της μαζί με τα θραύσματα των τορπιλλών και την 
άνευ αξίας υπογραφήν; Aλλ’ αυτοί της είχον κηρύξει τον πόλεμον. Προς Υμάς; Αλλ’ Υμείς ατυχώς ευρίσκεσθε εκείνο ακρι-
βώς το πρωί, εις τας 28 Οκτωβρίου, εις Φλωρεντίαν. Να μείνη μόνη; Αλλ’ ούτε αεροπορίαν είχεν, ούτε υλικόν, ούτε χρήματα, 
ούτε στόλον. Εστράφη λοιπόν προς την τελευταίαν απομείνασαν υπογραφήν: Προς τους Άγγλους. Και αυτοί, των οποίων 
εκαίετο η Πατρίς, οι οποίοι ηγρύπνουν εις τας ακτάς της Μάγχης ανήσυχοι, οι οποίοι τότε -όπως το είχον δηλώσει- δεν 
είχον επαρκή τα μέσα διά την ιδίαν την προστασίαν, ήλθαν. Ήλθαν αμέσως. Άνευ αξιώσεων, άνευ διαπραγματεύσεων, άνευ 
χαρτιών. Και μετ’ ολίγας ημέρας, εις το Μέτωπον το οποίον είχεν ανοίξει εις τα βουνά της Ηπείρου ο βάναυσος ιταλικός 
αιφνιδιασμός, έπιπταν Έλληνες στρατιώται και ο πρώτος Άγγλος αεροπόρος.

Τι συνέβη από τας ώρας εκείνας, το γνωρίζετε και Σεις και ο κόσμος ολόκληρος. Νικώνται οι Ιταλοί. Και νικώνται εκεί, στρα-
τιωτικώς, σώμα προς σώμα, από ημάς, τους μικρούς, τους αδυνάτους. Όχι από τους Άγγλους. Διότι Άγγλος στρατιώτης δεν 
επάτησεν εις την Αλβανίαν. Νικώνται. Διατί; Διότι δεν έχουν ιδανικά, δεν έχουν ψυχήν. Διότι... Αλλ’ αυτό είναι έξω του θέματος. 
Απέναντι της μάχης αυτής βέβαιον είναι, διότι μας εδηλώθη, ότι εμείνατε θεατής: «Η υπόθεσις αυτή, μας είπατε, δεν μ’ ενδιαφέ-
ρει. Είναι ιστορία ιταλική. Δεν θα επέμβω παρά μόνον όταν αγγλικός στρατός αποβιβασθή εις την Θεσσαλονίκην, εις μεγάλας 
ποσότητας». Θα ημπορούσαμεν, έκτοτε, Εξοχώτατε, να σας ερωτήσωμεν: «Και η Φλωρεντία;... Και το ότι την ημέραν ακριβώς 
κατά την οποίαν μας επετίθεντο οι Ιταλοί συνηντάσθε μαζί τους εις τας όχθας του Άρνου και τους παρεδίδατε την Ελλάδα;»... 
Αλλά δεν ηθελήσαμεν. Μαζί με τα θραύσματα των ιταλικών τορπιλλών εκρύψαμεν εις την τσέπην μας και την Φλωρεντίαν και, 
όταν κάποιοι αδιάκριτοι μας την ενεθύμιζαν, απηντώμεν: «Διεφώνησαν. Τους εγέλασαν οι Ιταλοί». Διατί;

Διότι έτσι ηθέλαμεν να πιστεύωμεν. Διότι μας συνέφερεν έτσι. Έπειτα, καθώς επροχωρούμεν ημείς εις την Αλβανίαν, 
επροχώρουν και αι σχέσεις της Γερμανίας και της Ελλάδος. Ο Αγκυλωτός Σταυρός εκυμάτιζεν εις το Μέγαρον της εν 
Αθήναις πρεσβείας σας την πρώτην του έτους, κατήρχετο μεσίστιος όταν απέθνησκεν ο αείμνηστος Μεταξάς, ο πρέσβυς 
σας ήρχετο να συγχαρή τον νέον Πρωθυπουργόν, αι μεταξύ Υμών και ημών εμπορικαί συναλλαγαί είχον επαναρχίσει και 
διεμαρτυρήθητε κάποτε εντόνως διότι μία εφημερίς της Αμερικής έγραψεν ότι γερμανικά τανκς παρουσιάσθησαν εις την 
Αλβανίαν. Όλα λοιπόν καλά. Ημείς εις την Αλβανίαν, Σεις θεαταί και οι Άγγλοι σύμμαχοί μας με τα αεροπλάνα των, με τον 
Στόλον των... -ΜΟΝΟΝ. Γνωρίζετε πόσον προσεπαθήσαμεν να είναι το «ΜΟΝΟΝ» τούτο πραγματικόν;... Αρκεί να ανα-
φερθή ότι, όταν εν αγγλικόν αεροπλάνον έπεσεν εις την Θεσσαλονίκην, παρεκαλέσαμεν τους Άγγλους να μη το σηκώσουν 



ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΣ  37

αυτοί. Διά να μη παρουσιασθούν εκεί έστω και δέκα Άγγλοι στρατιώται. Διά να μη παρεξηγηθώμεν, διά να μη δώσωμεν 
αφορμήν. Γελάτε;... Έχετε δίκαιον.

Αλλά κατά το διάστημα τούτο, ενώ εδώ είχομεν όπως έχομεν σχέσεις, ενώ η εκ της στάσεως της Γερμανίας δημιουργη-
θείσα κάποια γαλήνη έμενεν αδιατάρακτος, Σεις ηρχίσατε να συγκεντρώνετε στρατεύματα εις την Ρουμανίαν. Τα πρώτα 
ήσαν προς εκπαίδευσιν των Ρουμάνων. Τα δεύτερα προς προστασίαν των πετρελαίων. Τα τρίτα διά να κρατήσουν τα 
σύνορα. Τα τέταρτα... - αλλά τα τέταρτα πλέον ήσαν τριακόσιαι χιλιάδες. Τότε ο υπογεγραμμένος μετέβη δημοσιογραφών 
εις την Βουλγαρίαν, επέρασε τον δρόμον τον οποίον τώρα περνούν οι στρατοί σας και επανελθών είπεν εις τον μακαρίτην 
Πρωθυπουργόν:

Ο μέχρι Σόφιας δρόμος έχει τώρα, προσφάτως, διαπλατυνθή. Αι ξύλιναι γέφυραι έχουν τώρα, προσφάτως, υποστηρι-
χθή με πασσάλους. Τα υπολείμματα της ξυλείας ευρίσκονται ακόμη εκεί. Είναι προφανές ότι οι Βούλγαροι έχουν ετοιμάσει 
τώρα, όπως-όπως, τον δρόμον διά να περάση στρατός...

Και μετά τούτο;... Μετά τούτο τι έπρεπε να κάμη η Ελλάς; Να ζητήσει βοήθειαν; Να μη ζητήση; Να πιστεύση; Να μη 
πιστεύση; Να βλέπη τους Γερμανούς εις τα σύνορα τα βουλγαρικά, να τους μετρά περνώντας τον Δούναβιν, να τους παρα-
κολουθή εισερχομένους εις την Σόφιαν, να τους βλέπη συμμαχούντας με τους Βουλγάρους, ν’ ακούη τους Βουλγάρους 
ομιλούντας περί των εθνικών των διεκδικήσεων και να στέκη αμέριμνος εν τη πεποιθήσει ότι οι Γερμανοί ευρίσκονται εις 
την Κούλαν διά να προφυλάξουν τα πετρέλαια τα ρουμανικά;... Αλλ’ έστω, ας τ’ αφήσωμεν όλα αυτά, τα γενόμενα, τας 
δηλώσεις, την ιστορίαν, και ας έλθωμεν εις τα πράγματα. Φαίνεται -λέγουν του κόσμου τα ραδιόφωνα- ότι οι Γερμανοί 
θέλουν να εισβάλουν εις την Ελλάδα. Σας ερωτώμεν: ΔΙΑΤΙ; Αν η κατά της Ελλάδος επιχείρησις, ως συμφέρουσα εις τον 
Άξονα, ήτο απ’ αρχής αναγκαία, τότε δεν θα παρουσιάζετο προ τεσσάρων μηνών μόνος ο κ. Γκράτσι εις τας τρεις το πρωί. 
Θα παρουσιάζοντο η Ιταλία και η Γερμανία μαζί, άλλως, με άλλο τελεσίγραφον, άλλου περιεχομένου, άλλης προθεσμίας, 
άλλης μορφής. Δεν υπήρξε, λοιπόν, απ’ αρχής η κατά της Ελλάδος επιχείρησις εις τον Άξονα αναγκαία. Είναι λοιπόν τώρα;... 
Αλλά διατί;... μήπως διά να μη δημιουργηθή μέτωπον κατά της Γερμανίας εις τα Βαλκάνια; Αλλ’ αυτά είναι μυθιστορήματα. 
Ούτε η μαχόμενη Ελλάς, ούτε η Αγγλία -το λέγει σαφώς το επίσημον ανακοινωθέν της προχθεσινής 6ης Μαρτίου, αλλά 
το λέγει σαφέστερον ακόμη η λογική-, ούτε η Σερβία, ούτε η Τουρκία έχουν λόγον να προκαλέσουν την εξάπλωσιν του 
πολέμου. Αυτός που είναι και όπου είναι, τους φθάνει. Αλλά τότε;... Μη διά να σωθούν εις την Αλβανίαν οι Ιταλοί; Αλλά 
περί ποίου είδους σωτηρίας θα πρόκειται; Οι Ιταλοί δεν θα είναι ηττημένοι οριστικώς, τελεσιδίκως, παγκοσμίως και αιω-
νίως μόλις και εις μόνον Γερμανός στρατιώτης πατήση εις την Ελλάδα; Δεν θα φωνάζη όλος ο κόσμος ότι σαρανταπέντε 
εκατομμύρια αυτοί, αφού επετέθησαν εναντίον ημών που είμεθα μόλις οκτώ, εζήτησαν τώρα την βοήθειαν άλλων ογδο-
ήντα πέντε εκατομμυρίων, διά να σωθούν;... Και εις το τέλος, αν θέλουν να σωθούν, διατί να έλθουν άλλοι κατά τρόπον 
απολύτως εξευτελιστικόν δι’ αυτούς να τους σώσουν, αφού τους σώζομεν ευχαρίστως ημείς χωρίς εξευτελισμούς; Ας 
φύγουν μόνοι από την Αλβανίαν οι Ιταλοί. Ας ειπούν παντού ότι μας ενίκησαν, ότι εκουράσθησαν να μας κυνηγούν, ότι 
εχόρτασαν από δόξαν και ας φύγουν. Ημείς τους βοηθούμεν. Αλλά θα μας ερωτήσετε ίσως, Εξοχώτατε: «Καλά όλα αυτά. 
Και οι Άγγλοι;...». Αλλά τους Άγγλους, Εξοχώτατε, δεν τους εφέραμεν ημείς, τους έφεραν εις την Ελλάδα οι Ιταλοί. Τώρα, 
λοιπόν, εις αυτούς τους οποίους έφεραν οι Ιταλοί, να τους ειπούμε να φύγουν;... Και, έστω, να τους ειπούμε να φύγουν. 
Αλλά εις ποιους; Εις τους ζωντανούς. Πώς όμως να διώξωμεν τους νεκρούς, αυτούς που έπεσαν εις τα βουνά μας, αυτούς 
που προσεγειώθησαν εις την Αττικήν πληγωμένοι και αφήκαν εδώ την τελευταίαν πνοήν, αυτούς οι οποίοι, ενώ εκαίετο 
η Πατρίς των, ήλθαν και ηγωνίσθησαν εδώ και έπεσαν εδώ και ευρήκαν εδώ ένα τάφον;... Ακούτε, Εξοχώτατε, υπάρχουν 
ατιμίαι αι οποίαι εις την Ελλάδα δεν γίνονται. Και αυτά είναι καθαραί ατιμίαι. Ούτε τους νεκρούς, ούτε τους ζωντανούς 
ημπορούμε να διώξωμεν. Δεν θα διώξωμεν κανένα, και θα σταθώμεν μαζί των, εδώ, μέχρις ότου κάποια λάμψη ακτίς 
ηλίου, και περάση η καταιγίς.

Και Σεις; Σεις -λέγουν πάντοτε- θα επιχειρήσετε να εισβάλετε εις την Ελλάδα. Και ημείς, λαός αφελής ακόμη, δεν το 
πιστεύομεν. Δεν πιστεύομεν ότι στρατός με ιστορίαν και παράδοσιν -αυτό και οι εχθροί του δεν το αρνούνται- θα θελήση 
να κηλιδωθή διά μιας πράξεως παναθλίας. Δεν πιστεύομεν ότι ένα κράτος πάνοπλον, ογδοήκοντα πέντε εκατομμυρίων 
ανθρώπων, μαχόμενον διά να δημιουργήση εις τον Κόσμον «νέα τάξιν πραγμάτων» -τάξις, φανταζόμεθα, αρετής-, θα 
ζητήση να πλευροκοπήση ένα έθνος μικρόν, που αγωνίζεται υπέρ της ελευθερίας του, μαχόμενον προς μίαν Αυτοκρα-
τορίαν σαράντα πέντε εκατομμυρίων.

Διότι τι θα κάμη ο στρατός αυτός, Εξοχώτατε, αν αντί πεζικού, πυροβολικού και μεραρχιών στείλη η Ελλάς φύλακας 
εις τα σύνορά της είκοσι χιλιάδας τραυματιών, χωρίς πόδια, χωρίς χέρια, με τα αίματα και τους επιδέσμους, διά να τον 
υποδεχθούν; Αυτούς τους στρατιώτας φύλακας θα υπάρξη στρατός διά να τους κτυπήση;

Αλλ’ όχι, δεν πρόκειται να γίνη αυτό. Ο ολίγος ή πολύς στρατός των Ελλήνων που είναι ελεύθερος, όπως εστάθη εις 
την Ήπειρον, θα σταθή, αν κληθή, εις την Θράκην. Και τι να κάμη;... Θα πολεμήση. Και εκεί. Και θα αγωνισθή. Και εκεί. Και 
θ’ αποθάνη. Και εκεί. Και θ’ αναμείνη την εκ Βερολίνου επιστροφήν του δρομέως, ο οποίος ήλθε προ πέντε ετών και έλαβε 
από την Ολυμπίαν το φως, διά να μεταβάλη εις δαυλόν την λαμπάδα και φέρη την πυρκαϊάν εις τον μικρόν, την έκτασιν, 
αλλά μέγιστον αυτόν τόπον, ο οποίος, αφού έμαθε τον κόσμον όλον να ζη πρέπει τώρα να τον μάθη και ν’ αποθνήσκη.

Μετ’ εξόχου τιμής
Γ. Α. ΒΛΑΧΟΣ
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Yπ’ αρ. 1
Διάγγελμα του Βασιλέως προς τον Ελληνικόν λαόν

Ο Προέδρος της Κυβερνήσεως σας ανήγγειλε προ ολίγου υπό ποίους όρους ηναγκάσθημεν να κατέλθωμεν εις 
πόλεμον κατά της Ιταλίας, επιβουλευθείσης την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος. Κατά την μεγάλην αυτήν στιγμήν είμαι 
βέβαιος ότι κάθε Έλλην και κάθε Ελληνίς θα εκτελέσωσι το καθήκον των μέχρι τέλους και θα φανώσιν αντάξιοι της 
ενδόξου ημών ιστορίας. Με πίστιν εις τον Θεόν και εις τα πεπρωμένα της φυλής, το Έθνος σύσσωμον και πειθαρχούν 
ως εις άνθρωπος θα αγωνισθή υπέρ βωμών και εστιών μέχρι τελικής νίκης.

Εν τοις Ανακτόροις των Αθηνών, τη 28 Οκτωβρίου 1940.
γΕΩργΙΟΣ Β’

Yπ’ αρ. 2
Διάγγελμα του Πρωθυπουργού προς τον Ελληνικόν λαόν

Η στιγμή επέστη που θα αγωνισθώμεν διά την ανεξαρτησίαν της Ελλάδος, την ακεραιότητα και την τιμήν της. 
Μολονότι ετηρήσαμεν την πλέον αυστηράν ουδετερότητα και ίσην προς όλους, η Ιταλία, μη αναγνωρίζουσα εις 
ημάς το δικαίωμα να ζώμεν ως ελεύθεροι Έλληνες, μου εζήτησε σήμερον την 3ην πρωινήν την παράδοσιν τμημάτων 
του εθνικού εδάφους, κατά την ιδίαν αυτής βούλησιν, και μου ανεκοίνωσεν ότι, προς κατάληψιν αυτών, η κίνησις 
των στρατευμάτων της θα ήρχιζε την 6ην πρωινήν. Απήντησα εις τον Ιταλόν Πρέσβυν ότι θεωρώ και το αίτημα αυτό 
καθ’ εαυτό και τον τρόπον με τον οποίον γίνεται τούτο ως κήρυξιν πολέμου της Ιταλίας κατά της Ελλάδος. Τώρα 
θα αποδείξωμεν εάν πράγματι είμεθα άξιοι των προγόνων μας και της ελευθερίας την οποίαν μας εξησφάλισαν οι 
προπάτορές μας. Όλον το Έθνος ας εγερθή σύσσωμον. Αγωνισθήτε διά την Πατρίδα, τας γυναίκας, τα παιδιά σας 
και τας ιεράς μας παραδόσεις.

Νυν υπέρ πάντων ο αγών.
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΤΑΞΑΣ

Yπ’ αρ. 3
ΤΗλΕγρΑφΗΜΑΤΑ 

του Άγγλου Βασιλέως, του Άγγλου Πρωθυπουργού και του Προέδρου των Η.Π.Α.

Κατά τας ώρας αυτάς της μεγίστης ανάγκης επιθυμώ ν’ απευθυνθώ προς τον ηρωικόν Λαόν της Ελλάδος και τον 
εξάδελφόν μου Βασιλέα του. Είμεθα μαζί σας. Η υπόθεσίς σας είναι και δική μας υπόθεσις. Θα πολεμήσωμεν κατά 
του κοινού εχθρού. Θα διέλθωμεν από μεγάλας δοκιμασίας, αλλ’ η τελική νίκη είναι εξησφαλισμένη, χάρις εις την 
συνδρομήν όλων των ελευθέρων λαών. Ευρισκόμεθα εις την καμπήν εκείνην εις την οποίαν η δύναμις του εχθρού 
αρχίζει να καταπίπτη. Ζήτω η Ελλάς και οι ηγέται της! Ζήτω ο Ελληνικός Λαός!

γΕΩργΙΟΣ ΣΤ’

Αι απειλαί και αι εκφοβιστικαί προσπάθειαι της Ιταλίας απεδείχθησαν ανίσχυροι προ του ηρέμου θάρρους σας. 
Δι’ ο και προσέφυγεν αύτη εις απρόκλητον επίθεσιν κατά της πατρίδος σας, αναζητούσα εις αβασίμους κατηγορίας 
την δικαίωσιν της επαισχύντου πράξεώς της. Ο τρόπος, κατά τον οποίον ο ελληνικός λαός, υπό την ανταξίαν αυτού 
ηγεσίαν σας, αντιμετώπισε τους κινδύνους και τας προκλήσεις των τελευταίων μηνών, προκαλεί τον θαυμασμόν του 
βρεταννικού λαού διά την Ελλάδα. Αι μεγάλαι αρεταί του ελληνικού λαού θα τον στηρίξουν και κατά την παρούσαν 
δοκιμασίαν. Θα σας παράσχωμεν πάσαν δυνατήν συνδρομήν, θα πολεμήσωμεν μαζί σας τον κοινόν εχθρόν και μαζί 
θα μοιρασθώμεν την νίκην μας.

ΟΥΙΝΣΤΩΝ ΤΣΩρΤΣΙλ

Ως η Υμετέρα Μεγαλειότης γνωρίζει, σταθερά πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών είναι να βοηθή τας κυβερ-
νήσεις και τους λαούς που υπερασπίζονται εαυτούς εναντίον των έξωθεν επιθέσεων. Διαβεβαιώ την Υμετέραν 
Μεγαλειότητα ότι ελήφθησαν μέτρα ίνα παρασχεθή βοήθεια εις την γενναίως αγωνιζομένην Ελλάδα.*

      φρΑγΚλΙΝΟΣ ΝΤΕλΑΝΟ ρΟΥΖΒΕλΤ

* Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι εισήλθον εις τον πόλεμον, ως γνωστόν, την 7ην Δεκεμβρίου του 1941.

ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΑ




