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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΗ 
ΣΤΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΗ ΝΙΚΗ KATA TΟ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ 

Β’ Έκδοση, συµπληρωµένη 
 

Σύντοµη παρουσίαση από τον Υποναύαρχο ε.α  Σωτήριο Γεωργιάδη Π.Ν. 
της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής Ιστορίας 

 
Εισαγωγή  

 
Οι Έλληνες στη νεώτερη εποχή διακρίνονται περισσότερο στο εξωτερικό, 
παρά µέσα στην ίδια τους την πατρίδα. Μετά το ∆εύτερο Παγκόσµιο 
Πόλεµο (Β΄ ΠΠ), υπάρχουν σηµαντικοί τοµείς, στους οποίους οι Έλληνες 
διαπρέπουν στο εξωτερικό. Ενδεικτικά και χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
µεταξύ άλλων είναι: 
• Η Ελληνόκτητη ποντοπόρος Εµπορική Ναυτιλία διατηρεί συνεχώς 

σταθερά την πρώτη θέση σε συνολική χωρητικότητα πλοίων τα 
τελευταία 25 περίπου έτη, ενώ η Ακτοπλοΐα µέσα στην Ελλάδα 
παραµένει προβληµατική. 

• Έλληνες Επιστήµονες αποτελούν κορυφαία στελέχη ξένων 
µορφωτικών και άλλων ιδρυµάτων σε όλο τον κόσµο, ενώ µέσα στην 
Ελλάδα η παιδεία δεν έχει ακόµη αναβαθµισθεί επαρκώς και πολλοί 
σπουδαστές καταφεύγουν στο εξωτερικό για να επιµορφωθούν. 

• Ελληνικές Αθλητικές Οµάδες διακρίνονται επάξια στο εξωτερικό, 
παρά το ότι µέσα στην Ελλάδα, ακόµη και πολύ διαδεδοµένα 
αθλήµατα, όπως π.χ. το ποδόσφαιρο, προσπαθούν ανεπιτυχώς να 
επιλύσουν µακροχρόνια προβλήµατα που τα κατατρέχουν.  

 
Υπάρχει όµως µία σηµαντική εξαίρεση στο πρόσφατο παρελθόν, κατά την 
οποία οι Έλληνες διέπρεψαν συλλογικά µέσα και έξω από τη  χώρα τους. 
Αυτό συνέβη στον Β΄ ΠΠ, κατά τον οποίο, η µικρή Ελλάδα έδωσε την 
πρώτη συµµαχική Νίκη, αµυνόµενη εναντίον του µέχρι τότε αήττητου 
Άξονα Γερµανίας-Ιταλίας και έκανε φίλους και εχθρούς να 
αναγνωρίσουν «ότι η ήρωες µάχονται σαν Έλληνες». Η 7µηνη 
συνολικά Ελληνική άµυνα έναντι των Ιταλικών αρχικά και ακολούθως 
Γερµανικών επιθέσεων, συνέβαλε ουσιαστικά στη Συµµαχική Νίκη 
κατά τον Β΄ ΠΠ, όπως έχουν αναγνωρίσει εχθροί και φίλοι. Αξίζει να 
θυµηθούµε ότι αυτή η Ελληνική διάκριση, ήταν αποτέλεσµα 
προετοιµασίας, σύµπνοιας, ηγεσίας και µαχητικότητας.  
 
Επειδή η ιστορική µνήµη είναι απαραίτητη για να µας διδάσκει, µια 
συνοπτική αναδροµή στη περίοδο του Β΄ ΠΠ, που επιχειρείται ακολούθως, 
θα επιτρέψει να επιβεβαιώσουµε, χρησιµοποιώντας αδιαµφισβήτητα 
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γεγονότα και ξένες πηγές, ότι  οι Έλληνες δεν υστερούν κανενός και 
επιτυγχάνουν να διακριθούν στον αδυσώπητο παγκόσµιο ανταγωνισµό, 
όταν δηµιουργούνται οι κατάλληλες προϋποθέσεις. 
 
Η Μάχη της Ελλάδας 1940-41, κατά την οποία έπεσαν περί τους 14.000 
Έλληνες µαχητές, για την απόκρουση των απρόκλητων Ιταλικών αρχικά 
επιθέσεων, αργότερα δε και των Γερµανικών, διήρκεσε συνολικά 216 
ηµέρες, ήτοι 7 µήνες, µέχρι να επιτευχθεί η ολοκλήρωση της καταλήψεως 
της πατρίδας µας από τις συνδυασµένες στρατιωτικές δυνάµεις του Ιταλο-
Γερµανικού Άξονα, ο οποίος απώλεσε στην Ελλάδα περί τους 14.000 
Ιταλούς και 14.000 Γερµανούς. Αυτή η πρώτη Συµµαχική νίκη κατά 
του Άξονα στον Β΄ ΠΠ, προκάλεσε παγκόσµια κατάπληξη και έγινε 
αιτία πολλαπλού γενικευµένου θαυµασµού και εγκωµίων. Ήταν κάτι 
το µεγαλειώδες, το οποίο δικαίως θεωρήθηκε ως Ελληνικό θαύµα. 
Κατ' αντιδιαστολή, όπως αναφέρει ο Peter Young στο βιβλίο του 
“WORLD ALMANAC BOOK OF WW II ”, για την κατάληψη της 
Γαλλίας ο Άξονας χρειάστηκε 45 ηµέρες, παρά τη στρατιωτική βοήθεια 
που της εδόθη µε την εκεί παρουσία ισχυρών Αγγλικών δυνάµεων, του 
Βελγίου 18 ηµέρες, της Ολλανδίας 5  ηµέρες, ενώ η ∆ανία υπέκυψε σε 12 
ώρες και οι Αυστρία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Ρουµανία και Αλβανία 
προσεχώρησαν ή παραδόθηκαν αµαχητί.  
 
Η απόφαση για την άµυνα της Ελλάδας κατά των αναµενοµένων Ιταλικών 
και Γερµανικών επιθέσεων, δεν πάρθηκε τη στιγµή που εκδηλώθηκαν οι 
αντίστοιχες επιθέσεις, αλλά ήταν συνειδητή και προµελετηµένη επιλογή 
της πολιτικής ηγεσίας από το φθινόπωρο του 1936, η οποία έκτοτε 
συνοδεύτηκε από κάθε δυνατή προετοιµασία σε οχυρωµατικά έργα, 
αµυντικούς εξοπλισµούς, εξύψωση ηθικού, εκπαίδευση προσωπικού, 
σχεδίαση επιστρατεύσεως και πολεµικών επιχειρήσεως κτλ. Στην Έκθεση 
επί της δράσεως του Β. Ναυτικού κατά τον πόλεµο 1940-44, την οποία 
συνέταξε βάσει επισήµων στοιχείων ο Αντιναύαρχος του Πολεµικού 
Ναυτικού ∆.Γ.Φωκάς και δηµοσιεύτηκε το 1953, αναφέρεται ότι το 
φθινόπωρο του 1936 ο Πρωθυπουργός Ι. Μεταξάς πήρε µέρος στο 
Ανώτατο Ναυτικό Συµβούλιο, τονίζοντας τα ακόλουθα: «Αυτό που θα 
σας είπω δεν θα το ανακοινώσετε σε κανένα. Προβλέπω πόλεµον 
µεταξύ του Αγγλικού και Γερµανικού συγκροτήµατος. Πόλεµον πολύ 
χειρότερον από τον προηγούµενον. Εις τον πόλεµον αυτόν θα κάνω ό,τι 
µπορώ διά να µην εµπλακή η Ελλάς, αλλά τούτο δυστυχώς δεν θα 
είναι δυνατόν. Είναι περιττόν να σας είπω, ότι η  θέσ ι ς  µας  στην  
σύρραξ ιν  αυτήν  θα  ε ί να ι  παρά  το  πλευρόν  της  Αγγλ ίας . 
Επαναλαµβάνω και πάλιν: το τελευταίο αυτό να µην εξέλθη της 
αιθούσης ταύτης». 
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Όταν εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις, η µικρή και φτωχή Ελλάδα, µε επαρκή 
υλική και ηθική προπαρασκευή, σύµπνοια, αυτοθυσία, αλλά και ικανή 
Πολιτική, Πνευµατική, Θρησκευτική και Στρατιωτική Ηγεσία, νίκησε την 
κατά πολύ µεγαλύτερη και πανίσχυρη Ιταλία, αγωνιζόµενη µόνη επί 160 
ηµέρες. Ακολούθως, όταν της επιτέθηκε και η Γερµανία, συνέχισε 
µαχόµενη µε τη βοήθεια µικρών Αγγλικών δυνάµεων στην ηπειρωτική 
χώρα, ενώ τις τελευταίες 11 ηµέρες συµπολέµησε µε στρατεύµατα της 
Αγγλικής Κοινοπολιτείας στην άµυνα της Κρήτης. 

 
Όπως προκύπτει από επίσηµα ξένα ιστορικά αρχεία, η ήττα της Ιταλίας 
από την Ελλάδα, επισφράγισε τη διστακτικότητα του τότε ηγέτη της 
Ισπανίας Στρατηγού Φράνκο και του Στρατάρχη Πετέν, ηγέτη των 
εκτεταµένων µητροπολιτικών και αποικιακών εδαφών της µη υπό 
Γερµανική κατοχή Γαλλίας, να µην υποκύψουν στις εντονότατες πιέσεις 
του Χίτλερ, που επιζητούσε φορτικά να συµπράξουν στρατιωτικά µε τη 
Γερµανία στην κατάκτηση του Γιβραλτάρ, της βορείου Αφρικής και µέσω 
αυτής της Μέσης Ανατολής, προκειµένου να προσβάλει τη Ρωσία και εξ 
ανατολών, και να κινηθεί περαιτέρω προς ανατολάς. Ιδιαίτερα 
χαρακτηριστική είναι η ακόλουθη δηµόσια δήλωση του Βρετανού 
Υπουργού Εµπορικής Ναυτιλίας Philip Noel Baker, που έκανε την 28η 
Οκτωβρίου 1942, στην οποία µεταξύ άλλων τόνιζε, όπως αναφέρεται στο 
βιβλίο «Η Μεσόγειος κατά τον Β΄ ΠΠ - Η συµβολή της Ελλάδος προς 
αποτροπή της καταλήψεως της Μεσογείου υπό της Γερµανίας» του Α. Π. 
Ζολώτα, εκδόσεως Ερωδιός, 2005: 
 

«Εάν η Ελλάδα ενέδιδε στο τελεσίγραφο τον Μουσολίνι, 
κανείς δεν θα είχε το δικαίωµα να την κατηγορήσει. Το 
λέγω αυτό ενώ γνωρίζαµε τότε και γνωρίζουµε και σήµερα 
ακόµη καλύτερα, τι θα σήµαινε για µας και για τον αγώνα 
µας η συνθηκολόγηση αυτή. Ο Άξονας θα είχε από τότε στη 
διάθεσή του όλη την Ευρώπη για να αναπτύξει τις γραµµές 
των συγκοινωνιών του και τα αεροπλάνα και τα υποβρύχια 
του θα κυριαρχούσαν έκτοτε από τις ακτές της Ελλάδας σε 
ολόκληρη την Μεσόγειο. Το έργο της άµυνας µας στην 
Αίγυπτο θα γινόταν πολύ δυσκολότερο. Η Συρία, το Ιράκ 
και η Κύπρος θα καταλαµβάνοντο από τον Άξονα. Ή 
Τουρκία θα εκυκλούτο. Οι πετρελαιοπηγές της εγγύς 
Ανατολής θα ήσαν στην διάθεσή του. Η οπίσθια θύρα του 
Καυκάσου θα ανοίγετο γι’ αυτόν. ∆εν δυσκολευόµαστε να 
πιστέψουµε ότι θα χάναµε ολόκληρη την Μέση Ανατολή και 
ίσως και αυτόν τον πόλεµο.  
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Χάρις στην Ελληνική άµυνα, µας δόθηκε ο καιρός να 
αποκρούσουµε αρχικά και να συντρίψουµε έπειτα την 
Ιταλική στρατιά που κινήθηκε από τη Λιβύη εναντίον της 
Αιγύπτου, να εκκαθαρίσουµε την Ερυθρά Θάλασσα από τα 
εχθρικά πλοία, να µεταφέρουµε την Αµερικανική βοήθεια 
προς την Εγγύς Ανατολή και να εξουδετερώσουµε έτσι την 
εχθρική απειλή εναντίον της.  
 
Τα αποτελέσµατα της Ελληνικής άµυνας γίνονται αισθητά 
ακόµη και σήµερα στους αγώνες µας. Εάν το Στάλινγκραντ 
και ο Καύκασος κρατούν σήµερα, αυτό δεν είναι άσχετο µε 
την Ελληνική άµυνα, από την οποίαν επωφελούµεθα ακόµη, 
υστέρα από την πάροδο δύο ολοκλήρων ετών. Ό κόσµος, 
πραγµατικά, δεν δικαιούται να λησµονήσει τα κατορθώµατα 
των Ελλήνων κατά την ιστορική εκείνη στιγµή». 

 
Ο Χίτλερ, βλέποντας την παταγώδη αποτυχία του Μουσολίνι να καταλάβει 
την Ελλάδα και τις δυσµενέστατες επιπτώσεις στα δικά του σχέδια και την 
προετοιµασία της Γερµανικής εκστρατείας κατά της Ρωσίας, επεχείρησε 
ανεπιτυχώς επανειληµµένα και µεθοδικά, να δελεάσει την Ελλάδα στο 
να αποδεχθεί επωφελείς για την Πατρίδα µας προτάσεις Ειρήνης προς 
την Ιταλία, µε τη διαµεσολάβηση της Γερµανίας και, µεταξύ άλλων, να 
διατηρήσει η Ελλάδα τα εδάφη στην Βόρεια Ήπειρο, τα οποία ο 
Ελληνικός Στρατός είχε µέχρι τότε καταλάβει, καταδιώκοντας τους 
επιτεθέντες Ιταλούς. Λεπτοµέρειες και ξένο κυρίως αρχειακό ιστορικό 
υλικό επί των εν λόγω προσπαθειών του Χίτλερ, πριν εξαναγκασθεί να 
προστρέξει στρατιωτικά στη βοήθεια του Μουσολίνι, επιτιθέµενος και 
αυτός κατά της Ελλάδας µε τις πλέον επίλεκτες µονάδες που διέθετε, 
περιλαµβάνονται στο βιβλίο του Α. Π. Ζολώτα «Γερµανικές Προτάσεις 
Ειρήνης ∆ιαρκούντος του Β΄ ΠΠ – Η προσπάθεια της Γερµανίας προς 
τερµατισµό του Ελληνοϊταλικού πολέµου», εκδόσεως Ερωδιός, 2005. 
 
Τι έκανε το Χίτλερ να διατάξει την Γερµανική επίθεση κατά της 
Ελλάδας και τι του κόστισε αυτή η απόφαση; Τρεις ήταν οι βασικές 
αιτίες, που κορυφώθηκαν στα τέλη Μαρτίου 1941 και ωδήγησαν στην 
ταυτόχρονη Γερµανική εκστρατεία κατά της Ελλάδας και Γιουγκοσλαβίας, 
στις αρχές Απριλίου του 1941: 
  
1)  Είχε αποτύχει και η τελευταία µεγάλη Ιταλική ανοιξιάτικη 

Επίθεση“Primavera”, που επιµεληµένα προετοίµασε ο ίδιος ο  



 

 

Σελίδα 8 από 128 



Σελίδα 9 από 128 



Σελίδα 10 από 128 

Μουσολίνι µε προσωπική του παρουσία στη Αλβανία και κατόπιν 
αυτού ο «Ντούτσε» είχε επιστρέψει ηττηµένος στη Ρώµη. 

  
2)  Είχαν αρχίσει να αποβιβάζονται στην Ελλάδα κατά πανηγυρικό 

τρόπο µικρές Βρετανικές στρατιωτικές δυνάµεις, που δεν 
επαρκούσαν γιά να συµβάλλουν αποτελεσµατικά στην Ελληνική 
άµυνα και γι’ αυτό τις είχε αρνηθεί όσο ζούσε ο Πρωθυπουργός Ι. 
Μεταξάς. Αυτές οι δυνάµεις απέβλεπαν κυρίως στο να τονώσουν 
το ηθικό της Γιουγκοσλαβίας και Τουρκίας, στην προσπάθεια να 
µην συνταχθούν µε τη Γερµανία. Η εµφάνισή τους σε Ελληνικό 
έδαφος, από τις αρχές Μαρτίου 1941, προκάλεσε φυσικά τον 
Χίτλερ. 

  
3)  Η Γιουγκοσλαβία, που αρχικά προσχώρησε στον Άξονα στις 25 

Μαρτίου 1941, δύο ηµέρες αργότερα µεταπήδησε στο Συµµαχικό 
στρατόπεδο.  

 
Η Ελληνική 7µηνη συνολικά άµυνα κατά του Άξονα, επέφερε επίσης 
καθυστέρηση 5 εβδοµάδων στην επίθεση του Χίτλερ εναντίον της Ρωσίας, 
ενώ παραλλήλως η Βαλκανική εκστρατεία της Γερµανίας απησχόλησε το 
ένα τρίτο των στρατευµάτων, των πολεµικών αεροπλάνων και των 
αρµάτων µάχης που συγκέντρωνε ο Χίτλερ, γιά να επιτεθεί στη Ρωσία. Η 
επτάµηνη Μάχη της Ελλάδας, όπως αναγνώρισαν και ξένοι 
πρωταγωνιστές της περιόδου, συνέβαλε ουσιαστικά στη συµµαχική 
Νίκη κατά τον Β΄ ΠΠ. Αυτή τη πραγµατικότητα µερικοί εχθροί και φίλοι 
έχουν κατά καιρούς αβάσιµα αµφισβητήσει. Ενδεικτικά σηµειώνεται η 
αρνητική άποψη που εκφέρει στη σελίδα 162 στο µεταφρασµένο Ελληνικά 
το 1998 από το Γενικό Επιτελείο Στρατού βιβλίο του, ο Άγγλος Ιστορικός 
Basil Liddell Hart, ως προς την επελθούσα καθυστέρηση της Γερµανικής 
εισβολής στη Ρωσία: "Οπωσδήποτε όµως η εκστρατεία κατά της 
Ελλάδας δεν ήταν αιτία της αναβολής". Εν τούτοις αρκεί να 
αναζητήσουµε αδιαµφισβήτητες ξένες πηγές πρωταγωνιστών της περιόδου 
εκείνης, που αναγνωρίζουν και αποδεικνύουν περίτρανα την ουσιαστική 
Ελληνική επίδραση στην νικηφόρα για τους Συµµάχους µας έκβαση του 
Β΄ ΠΠ. Περιοριζόµενοι εδώ µόνο ενδεικτικά στα λεχθέντα από τον ίδιο το 
Χίτλερ, διαπιστώνουµε ότι:  
 
• Στην Πολιτική του ∆ιαθήκη, αλλά και στην περίφηµη Γερµανίδα 

φωτογράφο και κινηµατογραφίστρια Λένι Ρίφενσταλ, όπως αναφέρει η 
ίδια στα αποµνηµονεύµατά της, ο Χίτλερ είχε δηλώσει:  

 
«Η είσοδος της Ιταλίας στον πόλεµο αποδείχτηκε 
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καταστροφική γιά µας. Εάν οι Ιταλοί δεν είχαν επιτεθεί 
στην Ελλάδα και δεν χρειάζονταν τη βοήθειά µας, ο 
πόλεµος θα είχε πάρει διαφορετική τροπή. Θα είχαµε 
προλάβει να κατακτήσουµε το Λένινγκραντ και τη Μόσχα 
πριν µας πιάσει το Ρωσικό ψύχος». 

 
• Σε λόγο του στο Ραϊχσταγκ την 4-5-41, που διασώζεται 

ηχογραφηµένος στα αρχεία της ΕΡΑ, ο Χίτλερ είπε: 
 

Η ιστορική δικαιοσύνη µε υποχρεώνει να διαπιστώσω 
ότι από όλους τους αντιπάλους που αντιµετωπίσαµε, ο 
Έλληνας στρατιώτης πολέµησε µε ύψιστο ηρωισµό και 
αυτοθυσία και συνθηκολόγησε µόνο όταν η 
εξακολούθηση της αντιστάσεως δεν ήταν δυνατή και δεν 
είχε κανένα νόηµα. Ο Ελληνικός λαός αγωνίστηκε τόσο 
γενναία, ώστε και αυτοί οι εχθροί του δεν µπορούν να 
αρνηθούν την προς αυτόν εκτίµηση. Εξ όλων των 
αντιπάλων που µας αντιµετώπισαν, µόνον ο Έλληνας 
στρατιώτης πολέµησε  µε παράτολµο θάρρος και ύψιστη 
περιφρόνηση προς το θάνατο." 

 
Γιά την ολοκληρωτική κατάληψη της εξαντληµένης από την ήδη 
πεντάµηνη σθεναρή της άµυνα Ελλάδας, ο Χίτλερ χρειάστηκε δύο µήνες, 
παρά το ότι χρησιµοποίησε τις εκλεκτότερες µάχιµες Γερµανικές 
µονάδες διέθετε. Σ’ αυτές περιλαµβάνοντο αρχικά η διαβόητη 
εµπειροπόλεµη προσωπική του φρουρά των Waffen SS “Leibstandarte 
SS Adolf Hitler”, το πλέον επίλεκτο συγκρότηµα του τακτικού 
Στρατού “Gross Deutschland” και ακολούθως οι περίφηµες 
αεροµεταφερόµενες Μεραρχίες αλεξιπτωτιστών, που 
αποδεκατίστηκαν στην Κρήτη και δεν ξαναχρησιµοποιήθηκαν σε 
µεγάλα εγχειρήµατα.  
 
Περιγραφή της ιδιαίτερα χαρακτηριστικής σκληρότητας Ελληνικής 
άµυνας το 1941, δίνει στα αποµνηµονεύµατα που δηµοσίευσε 
µεταπολεµικά νεαρός τότε Γερµανός Αξιωµατικός, διοικητής µονάδας 
των επίλεκτων Waffen SS. Ο Kurt Meier, διοικητής Τάγµατος 
ανιχνευτών της “Leibstandarte SS Adolf Hitler”, γράφει ότι η µονάδα 
του, που διέθετε διαλεχτούς και έµπειρους πολεµιστές, είχε καθηλωθεί 
από σφοδρότατα Ελληνικά πυρά στην Κλεισούρα και επειδή οι άνδρες 
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 του δεν υπάκουαν σε αλλεπάλληλες διαταγές του να επιτεθούν, 
αναγκάστηκε, προκειµένου να τους εξαναγκάσει να προχωρήσουν, να 
εκσφενδονίσει µία χειροβοµβίδα πίσω από τον τελευταίο του άνδρα.....! 
Τέτοια ήταν η Ελληνική άµυνα! 
 
Το ότι την Ελλάδα προσέβαλαν όχι συνηθισµένες Γερµανικές µονάδες, 
αλλά οι εκλεκτότερες Χιτλερικές, παραβλέπεται συνήθως και ρίπτεται 
ανάθεµα τον Έλληνα Στρατηγό, ο οποίος, έχοντας εξαντλήσει κάθε 
αµυντικό όριο, συνυπέγραψε µε έντιµους αρχικά όρους ανακωχή µε τον 
Γερµανό Στρατηγό ∆ιοικητή της “Leibstandarte SS Adolf Hitler”. 
 
Υπενθυµίζεται ότι µετά την κατάληψη της Κρήτης, το Ελληνικό Πολεµικό 
Ναυτικό (ΠΝ) δεν παραδόθηκε. Όλα τα αξιόµαχα πλοία του Στόλου, 
όσα δηλαδή είχαν διασώθη από τις µακρές και αιµατηρές επιχειρήσεις στη 
Μάχη της Ελλάδας κατά του Άξονα, δεν υπέστειλαν τις Σηµαίες, αλλά 
έπλευσαν µε σχεδόν 3.000 εθελοντές στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. 
Εκεί, µαζί µε διαφυγόντες από την κατεχόµενη Ελλάδα άνδρες του 
Στρατού Ξηράς και της Πολεµικής Αεροπορίας, την υπό τον Ε. Τσουδερό 
Ελληνική Κυβέρνηση και το Βασιλέα Γεώργιο Β΄, συνέχισαν τον πόλεµο 
στο πλευρό των Συµµάχων, µέχρι την τελική Νίκη το 1945.  
 
Κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ελλάδας, τις Ελληνικές Ένοπλες 
∆υνάµεις, που πολεµούσαν µε τους συµµάχους στο εξωτερικό, ενίσχυσαν 
εθελοντικά πολλοί Έλληνες, οι οποίοι διέφυγαν από την Ελλάδα, ως και 
Έλληνες της Αιγύπτου, καθώς και απόδηµοι Έλληνες που προσήλθαν από 
πολλά µέρη της γης. Ίσως ο πιο γνωστός από αυτούς τους Έλληνες 
εθελοντές του εξωτερικού, ήταν ο εφοπλιστής Σταύρος Νιάρχος. Έτσι η 
συνολική δύναµη των µαχοµένων εκτός Ελλάδος Ελλήνων, ανήλθε τότε σε 
20.000 περίπου. 
  
Οι σύµµαχοι, αναγνωρίζοντας εµπράκτως τη συµβολή του ΠΝ, του 
διέθεσαν από το υστέρηµά τους κατά τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ περί τα 
34 µάχιµα πλοία, για αναπλήρωση µεγάλων απωλειών και αύξηση της 
ισχύος του. 
 
Το Εµπορικό µας Ναυτικό διατέθηκε από την Ελληνική Κυβέρνηση γιά 
την εξυπηρέτηση των Συµµαχικών αναγκών αµέσως µε την έκρηξη του 
Β΄ ΠΠ την 1 Σεπτεµβρίου 1939 και συνέχισε προσφέροντας τις 
υπηρεσίες του µέχρι τη τελική νίκη το 1945. Κατά το διάστηµα αυτό οι 
Έλληνες ναυτικοί διέσχισαν όλα τα πελάγη της υδρογείου και πλήρωσαν 
βαρύτατο φόρο αίµατος µε 2.500 περίπου νεκρούς και απώλειες του 74% 
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των φορτηγών και του 94% των επιβατηγών πλοίων Ελληνικής 
πλοιοκτησίας. 
 

Έγκαιρες διαπιστώσεις αναγκών προπαρασκευής της Ελλάδας 
 

Την ανάγκη προπαρασκευής της Χώρας για την επερχόµενη µεγάλη 
σύγκρουση και την επιβαλλόµενη ανάληψη εκτάκτων µέτρων 
συνέλαβε µεταξύ των πρώτων ο µεγάλος πολιτικός Ε. Βενιζέλος το 
1934. Στην έκδοση βιβλίου της εφηµερίδας ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του 1948, µε 
τίτλο "ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ Κ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ, ΑΝΕΚ∆ΟΤΟΙ ΣΚΕΨΕΙΣ 
ΠΕΡΙ ΣΥΝΤΑΞΕΩΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Β. ΤΩΜΑ∆ΑΚΗ", διαβάζουµε ότι ο Ε. 
Βενιζέλος σε ιδιόγραφες σηµειώσεις του που κρατούσε το 1934 και 
βρέθηκαν µετά το θάνατο του το 1936, έγραφε µεταξύ άλλων: 
• "Πρέπει καί εις τήν εκ τής πλειοψηφίας τής Βουλής σχηµατιζοµένην 

Κυβέρνησιν νά δοθή µείζων ελευθερία κινήσεως." 
• "Πρέπει νά δύναται νά θέτη Νόµους, αφού γνωµοδοτήσουν επ' 

αυτών τό Οικονοµ(ικόν) Συµβούλιον καί τό Συµβούλιον τής 
Επικρατείας." 

• "Η Βουλή συνέρχεται κατ' έτος εις τρείς τακτικάς συνόδους, 
εκάστη τών οποίων δέν δύναται νά διαρκέση πλείονας των 3 
εβδοµάδων." 

• "Η πρώτη άλλωστε µετά τήν εκλογήν τού Προέδρου Κυβέρνησις, 
αφού λάβη τήν εµπιστοσύνην τής Βουλής καί περάτωση τήν 
αναθεώρησιν τού πολιτεύµατος, θά κυβέρνηση επί έν καί ήµισυ 
έτος άνευ παρουσίας τής Βουλής." 

 
Στην εισαγωγή του ο διακεκριµένος Καθηγητής Ν. Τωµαδάκης, ο οποίος 
σηµειώνει ότι εθαύµαζε  τον Ε. Βενιζέλο, γράφει µεταξύ άλλων: 
• "Τόν Οκτώβριο τού 1934 ο Βενιζέλος ευρίσκετο εις τά Χανιά. 

Έµπροσθέν του υπήρχαν δύο δρόµοι: Ο δρόµος τής επαναστάσεως 
(τόν οποίον µοιραίως καί υπό τήν πίεσιν τών πολιτικών του φίλων 
ηκολούθησε τήν 1ην Μαρτίου τού εποµένου έτους 1935) καί ο 
δρόµος τής συνταγµατικής µεταβολής. Καί η δευτέρα αυτή οδός ήτο 
κατά βάσιν επαναστατική, αλλά τά γενησόµενα θά εκαλύπτοντο υπό 
τής νοµιµότητος. Καί γνωρίζοµεν πόσον ο Ε. Βενιζέλος ήτο 
ζηλοτύπως προσκεκολληµένος πρός αυτόν τόν τύπον νοµιµότητος." 

• "Ο Βενιζέλος, πέραν τού εσωτερικού ζητήµατος τό οποίον πολιτικώς 
εξεµεταλλεύετο, έβλεπεν ευρύτερον τήν διαµορφουµένην εις τήν 
Ευρώπην κατάστασιν." 
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• "Ο Βενιζέλος ησθάνετο ότι έπρεπε νά προπαρασκευασθώµεν διά τήν 
επικειµένην µεγάλην σύγκρουσην, διά τήν οποίαν εγκαιρότατα 
ωµίλησεν άλλος 'Ελλην πολιτικός, ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος. 
Αλλ' η κρατική µηχανή δέν ελειτούργει ως έδει." 

• "Νοµίζω ότι η σειρά τών σκέψεων του Βενιζέλου ήτο η εξής: 
 Εκλογή αυτού τού ιδίου ως Προέδρου τής ∆ηµοκρατίας. 
 ∆ιάλυσις τής Βουλής κατόπιν συγκαταθέσεως τής εις αυτόν 

πειθηνίου Γερουσίας. 
 Προκήρυξις εκλογών αναθεωρητικής Βουλής, µέ 

συγκεκριµένον πρόγραµµα µεταβολής τού Πολιτεύµατος, εις 
τρόπον ώστε νά ενισχυθή η εκτελεστική εξουσία, νά 
περιορισθούν τά δικαιώµατα τής Βουλής καί νά 
διοικηθώµεν επί έν καί ήµισυ έτος συγκεντρωτικώς." 

 
Μετά την αποτυχία του µεγάλου στρατιωτικού κινήµατος του Ε. 
Βενιζέλου του Μαρτίου του 1935, για την ένοπλη κατάληψη της εξουσίας 
και εφαρµογή των προαναφερθέντων µέτρων, επακολούθησε ο θάνατός 
του τον Μάρτιο του 1936. Περί τα τέλη Απριλίου 1936 απέθανε αιφνιδίως 
ο Πρωθυπουργός Κ. ∆εµερτζής και τον αντικατέστησε ο τότε 
Αντιπρόεδρος της Κυβερνήσεως και Υπουργός Στρατιωτικών Ι. Μεταξάς.  
 
Ακολούθως η Κυβέρνηση Ι. Μεταξά, µετά τις Προγραµµατικές της 
∆ηλώσεις, έλαβε ψήφο εµπιστοσύνης της Βουλής, µε 241 ψήφους υπέρ, 16 
κατά και 4 αποχές. Μετέπειτα η Βουλή διέκοψε επί πεντάµηνο διάστηµα 
τις εργασίες της, από του Μαΐου µέχρι και του Σεπτεµβρίου 1936.  Με 
έγκριση του Βασιλέως Γεωργίου Β, τον Αύγουστο του ιδίου έτους, ο 
Πρωθυπουργός Ι. Μεταξάς, ανέστειλε την ισχύ ορισµένων άρθρων του 
Συντάγµατος, ανέλαβε δικτατορικές εξουσίες και προχώρησε στην εξ 
αποτελέσµατος επιτυχηµένη προπαρασκευή της χώρας για την 
αντιµετώπιση της επερχόµενης λαίλαπας του Β΄ ΠΠ. Γίνεται καταφανές 
ότι και οι δύο αυτοί Πολιτικοί αντιµετώπιζαν κατ’ ανάλογο τρόπο την 
ανάγκη προετοιµασίας της Πατρίδας. 
 
Αλλά ποία ήταν η γενική εικόνα των Ελληνικών Ε.∆. πριν από το 1936; 
Συµφωνά µε το Πρακτικό του Ανωτάτου Στρατιωτικού Συµβουλίου υπ' 
αριθµόν 122 της 14-12-32: "Η κατάστασις αµύνης της Χώρας είναι 
αυτόχρηµα τραγική" και "απαιτείται η από τούδε µεθοδική 
συµπλήρωσις των ελλείψεων προς εξασφάλισιν µιας στοιχειώδους 
αµύνης, άνευ της οποίας κινδυνεύει η υπόστασις ηµών ως Κράτους."  
 
Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, της Εκδοτικής Αθηνών, µας 
πληροφορεί στον τόµο ΙΕ σ. 381 ότι "Ο Στρατός Ξηράς στο τέλος της 



Αβυσσηνιακής κρίσεως (1935-36), είχε σοβαρότατες ελλείψεις σε 
πολεµικό υλικό, πράγµα που καθιστούσε προβληµατική την 
επιστράτευση σε περίπτωση πολέµου. Το Ναυτικό διέθετε ελάχιστες 
ετοιµοπόλεµες και σύγχρονες µονάδες, ενώ υπήρχε παντελής έλλειψη 
Παρακτίου Οχυρώσεως. Η Αεροπορία δεν αποτελούσε υπολογίσιµη 
δύναµη, από άποψη αεροπλάνων και προσωπικού."  
 
Ως προς το Πολεµικό µας Ναυτικό, η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, της 
Εκδοτικής Αθηνών, επισηµαίνει στον τόµο ΙΕ σ. 381 ότι "Το Ναυτικό 
διέθετε ελάχιστες ετοιµοπόλεµες και σύγχρονες µονάδες, ενώ υπήρχε 
παντελής έλλειψη Παρακτίου Οχυρώσεως. Από αυτό το κατώτατο 
λοιπόν επίπεδο έπρεπε να αρχίσει η προσπάθεια για την ανάπτυξη των 
αναγκαίων αµυντικών δυνατοτήτων. 
 
Σηµειώνεται ότι όλη η προς πόλεµο Ελληνική προπαρασκευή έγινε 
επιτυχώς στο διάστηµα 1936-40, όπως εκ των αποτελεσµάτων 
συνάγεται, χωρίς ξένη δωρεάν οικονοµική βοήθεια και µε ίδια µέσα.  
 
Οι δαπάνες για την Εθνική µας Άµυνα µεταξύ 1923-36 ανήλθαν σε 3 δισ 
δρχ, ενώ κατά το διάστηµα 1936-40 ήταν περίπου πενταπλάσιες, ήτοι 15,7 
δισ δρχ. 
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Η Γερµανία, για να κερδίσει την ουδετερότητα µας σε ένα µελλοντικό 
πόλεµο, ενίσχυε αποτελεσµατικά την οικονοµία της Ελλάδας, µέχρι 
σηµείου να αγοράζει όλα τα καπνά µας για περίοδο 6 ετών, να καλύπτει 
σχεδόν όλο το εξαγωγικό µας εµπόριο και να µας χορηγεί σηµαντικά 
δάνεια για εξοπλισµούς, δεχόµενη επίσης πληρωµές µε συµψηφισµό 
(κλήριγκ). Η Αµερική και οι άλλες Ευρωπαϊκές Χώρες µε τις οποίες 
συµµαχήσαµε το 1940, όπως π.χ. η Αγγλία και Γαλλία, δεν έδιναν την 
αναµενόµενη οικονοµική συµπαράσταση στην Ελλάδα και για τις 
παραγγελίες πολεµικού υλικού απαιτούσαν πληρωµές σε συνάλλαγµα. 
 
Η εκτεταµένη προπαρασκευή της Ελλάδας µε ίδια µέσα, για να 
αντιµετωπίσει τις προβλεπόµενες επιθέσεις του Άξονα, απετέλεσε ένα 
τιτάνιο επίτευγµα, ακόµη και για τα σηµερινά δεδοµένα. Ακολούθως 
επιχειρείται µια συνοπτική προσέγγιση του σηµαντικού αυτού παράγοντα, 
που στήριξε την Ελληνική συµβολή στη συµµαχική Νίκη στον Β΄ ΠΠ, για 
να φωτισθούν βασικές πτυχές, άγνωστες στο ευρύτερο κοινό. 
 

Το πνεύµα του  ΄40 
 
Ας δούµε όµως πριν προχωρήσουµε, ποίο ήταν το πνεύµα εκείνων που 
έγραψαν τις ανεπανάληπτες σελίδες της εποποιίας  του 1940.  
 
Σε αντίθεση προς την σηµερινή εποχή, κατά την οποία υπερτονίζονται 
κυρίως τα δικαιώµατα του Πολίτη, ενώ παρασιωπούνται συνήθως οι 
υποχρεώσεις του, στα χρόνια που προηγήθηκαν του ΄40, οι τότε 
πνευµατικοί, πολιτικοί, στρατιωτικοί και θρησκευτικοί ταγοί, είχαν 
φροντίσει να προβληθούν και κατανοηθούν κυρίως οι υποχρεώσεις µας 
προς την Πατρίδα.  
 
Γιά να είµαστε όµως δίκαιοι, πρέπει να αναγνωρίσουµε, ότι την 
περίοδο του ’40 προείχε η αίσθηση του χρέους προς την Πατρίδα όχι 
µόνο στην Ελλάδα, αλλά και στα στρατόπεδα των άλλων εµπολέµων. 
Αυτό βοήθησε στο να αναπτυχθεί µιά µέχρις αυτοθυσίας συνειδητή 
φιλοπατρία, της οποίας συναντάµε πολλά δείγµατα. ∆εν είναι πρακτικώς 
δυνατόν να αναφερθούµε εδώ σε κάθε περίπτωση. Γιά να φωτίσουµε όµως 
το γεγονός αυτό, σταχολογούµε ακολούθως µερικές ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικές και εν πολλοίς άγνωστες περιπτώσεις, που τιµούν τους 
πρωταγωνιστές τους και επιβεβαιώνουν τον κανόνα. 
 



Παναγιώτης Μαρκόπουλος 
 
Το Αντιτορπιλλικό Α∆ΡΙΑΣ προσέκρουσε σε νάρκη το 1943 σε 
επιχειρήσεις στο Αιγαίο, έχασε την πλώρη του και θρήνησε πολλούς 
νεκρούς και τραυµατίες. Ακολούθως επισκευάστηκε προχείρως από το 
πλήρωµά του και επανέπλευσε δι’ ιδίων δυνάµεων στη βάση του στην 
Αλεξάνδρεια. Ο σεβαστός βετεράνος του Πολέµου του ΄40 και Α’  
Μηχανικός του ηρωικού Α/Τ Α∆ΡΙΑ κατά το περιστατικό αυτό, 
Υποπλοίαρχος τότε Κωνσταντίνος Αράπης, αναφέρεται µε τρυφερότητα 
στη σελίδα 172 του βιβλίου του «Αναµνήσεις από την Ειρήνη και τον 
Πόλεµο», γιά τον µεταξύ των νεκρών του πλοίου του ναυτόπαιδα 
µηχανικό Παναγιώτη Μαρκόπουλο.  
 
Γιά ποίο λόγο ξεχώριζε ο Παναγιώτης Μαρκόπουλος; Ήταν ένα 
εικοσάχρονο παλικάρι, ορφανό από γονείς, που ζούσε µε τη γιαγιά του 
στην Κωνσταντινούπολη, στην ουδέτερη και ασφαλή τότε Τουρκία. Το 
Ελληνόπουλο αυτό θεώρησε καθήκον του να κατεβεί στη Μέση Ανατολή 
και να ενταχθεί εθελοντικά στο Πολεµικό µας Ναυτικό, ώστε να 
αγωνισθεί γιά την απελευθέρωση της σκλαβωµένης του Πατρίδας. ∆εν 
ευτύχησε να ζήσει µέχρι την απελευθέρωση της Ελλάδας και να γίνει 
πυγµάχος, όπως ήθελε.  
 
Έλληνες Εφοπλιστές  
 
Έλληνες Εφοπλιστές, που οι περισσότεροι ζούσαν στο εξωτερικό, είχαν τη 
δυνατότητα να αποφύγουν τα δεινά και τους κινδύνους του πολέµου του 
΄40, αλλά δεν το έκαναν στην πλειονότητά τους. Όπως καταγράφεται στη 
σ. 646-647 του βιβλίου του Αντιναυάρχου Ε. Καββαδία, Αρχηγού του 
Στόλου 1939-42 και Υφυπουργού Ναυτικών 1942-43 «Ο Ναυτικός 
Πόλεµος του 1940 όπως τον έζησα», πολλοί από αυτούς, µε γνωστότερο 
ίσως τον Σταύρο Νιάρχο, κατέβηκαν εθελοντικά στη Μέση Ανατολή, όταν 
η Πατρίδα ήταν υποδουλωµένη, και  υπηρέτησαν στο Πολεµικό µας 
Ναυτικό µέχρι το 1945. Μεταξύ αυτών περιλαµβάνονται και οι: Μ. Λως, 
Μ. Λαιµός, Ν. Εµπειρίκος, Π. Βεργωτής, Μ. Ευσταθίου, Π. Λιβανός, Ν. 
Ιγγλέσης, Εµµ. Βερνίκος, Φώτης Λυκιαρδόπουλος, όπως και πολλοί άλλοι. 
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Ευγένιος Παναγόπουλος 
 
Ένας άσηµος τότε Έλληνας φοιτητής του εξωτερικού ήταν και ο Ευγένιος 
Παναγόπουλος, όταν η Ιταλία επιτέθηκε κατά της Ελλάδας την 28η 
Οκτωβρίου 1940. 
 
Ο νεαρός απόφοιτος µηχανολόγος του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνείου 
Ευγένιος Παναγόπουλος, γεννηµένος και µεγαλωµένος στην Ελλάδα, από 
πατέρα εκπαιδευτικό, έκανε εξειδίκευση στη ναυπηγική την Αγγλία. 
Αµέσως παρουσιάστηκε στον Έλληνα Ναυτικό Ακόλουθο Λονδίνου 
(ΝΑΛ) και ζήτησε να καταταγεί στο Πολεµικό µας Ναυτικό. Ο ΝΑΛ τον 
ενηµέρωσε ότι αυτό δεν ήταν αµέσως πρακτικώς δυνατό και θα τον 
ειδοποιούσε ευθύς ως συγκροτείτο Ελληνικό πλήρωµα γιά την επάνδρωση 
και παραλαβή Πολεµικού Πλοίου, από αυτά που το Βρετανικό Ναυτικό 
ναυπηγούσε στην Αγγλία και παρέδιδε στο δικό µας, γιά αξιοποίηση στα 
πλαίσια του κοινού συµµαχικού αγώνα. 
 
Ο Ευγένιος Παναγόπουλος, αντί να συνεχίσει τις σπουδές του, 
κατατάσσεται µε έγκριση του ΝΑΛ ως εθελοντής στο Βρετανικό Ναυτικό 
και τοποθετείται  στις ∆υνάµεις καταδροµών, µέχρι να κληθεί να 
αποτελέσει πλήρωµα Ελληνικού Πολεµικού. Το 1942 µετά πρόσκληση του 
ΝΑΛ, έκανε µετάταξη στο Ελληνικό Πολεµικό Ναυτικό, ωνοµάστηκε 
Έφεδρος Σηµαιοφόρος Μηχανικός και τοποθετήθηκε στο υπό παραλαβή 
κατασκευαζόµενο στην Αγγλία Αντιτορπιλλικό, που πήρε το όνοµα ΒΠ 
ΠΙΝ∆ΟΣ. Υπηρέτησε στο Πολεµικό µας Ναυτικό µέχρι την 
απελευθέρωση της Ελλάδας σε διάφορα µάχιµα πλοία, που είχαν ως κύρια 
βάση την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και σε Μονάδες Καταδροµών, που 
έδρασαν για την απελευθέρωση των Ελληνικών νησιών του Αιγαίου. 
Αποστρατεύτηκε ως έφεδρος Υποπλοίαρχος Μηχανικός στο τέλος του 
1944 και επειδή ο πόλεµος εκτός Ελλάδας συνεχιζόταν, κατατάγηκε στο 
Αµερικανικό Πολεµικό Ναυτικό. Μετά το πέρας του Β’  Παγκοσµίου 
Πολέµου εγκαταστάθηκε στις ΗΠΑ και διακρίθηκε στο χώρο της 
Εµπορικής Ναυτιλίας. Πέθανε το 1995 στο εξωτερικό. 
 
Την αγάπη προς την Πατρίδα την διατήρησε άσβεστη όλη του τη ζωή και 
την έδειξε πολλές φορές έµπρακτα και µε διάφορες δωρεές.  
 
Ανήγειρε µε έξοδά του και πρόσφερε στο κράτος το κτίριο του Μουσείου 
των Πλαταιέων στον Μαραθώνα και συνεισέφερε γιά την προστασία των 
αρχαιοτήτων της περιοχής. Προσέφερε επίσης γιά την προστασία του 
απολιθωµένου δάσους της Λέσβου και του ιστορικού Τουρκικού 
Νεκροταφείου της Χίου, όπου έχουν ταφεί οι νεκροί του 
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δαυλού του Κανάρη. Ανέλαβε τα έξοδα κατασκευής ονοµαστικών πλακών 
των θυµάτων της σφαγής των Καλαβρύτων κατά τη Γερµανική κατοχή. Τη 
µεγαλύτερη δωρεά του έκανε µετά τα γεγονότα της Κύπρου του 1974, 
σχεδιάζοντας, ναυπηγώντας µε προσωπική του επίβλεψη και 
προσφέροντας στο Πολεµικό µας Ναυτικό τρία πάνοπλα πρωτοποριακά 
µικρά ταχέα σκάφη, συνολικής δαπάνης 3 περίπου εκατοµµυρίων 
αµερικανικών δολλαρίων.   
 
Γιάννης Τσουδερός. 
 
Ένας άλλος σπουδαστής του εξωτερικού, κατά τη διάρκεια της κατοχής 
της Ελλάδας 1941-44, ήταν και ο Γιάννης Τσουδερός. Αυτός διέφερε από 
όλους τους άλλους φοιτητές του εξωτερικού, κατά το ότι πατέρας του ήταν 
ο Εµµανουήλ Τσουδερός, Πρωθυπουργός τότε της εξόριστης Ελληνικής 
Κυβερνήσεως. 
 
Όπως µας πληροφορεί σε άρθρο του στο περιοδικό Πολιτικά Θέµατα στο 
τεύχος της 28-3-97 ο τότε Πρόεδρος της Εταιρείας Μελέτης Ελληνικής 
Ιστορίας Γεράσιµος Αποστολάτος, ο εικοσάχρονος περίπου τότε Γιάννης 
Τσουδερός, έχοντας ακολουθήσει τον Πρωθυπουργό πατέρα του το 1941 
στην εξορία, σπούδαζε κατά την κατοχή της Ελλάδας σε Πανεπιστήµιο 
των ΗΠΑ κοινωνιολογία και οικονοµικά.  
 
Ως ένας από τους Έλληνες φοιτητές στην Αµερική την περίοδο εκείνη, 
µπορούσε κάλλιστα να παραµείνει στην ασφάλεια της χώρας που τον 
φιλοξενούσε. Υπό τις περιστάσεις όµως, θεώρησε υποχρέωσή του να 
διακόψει τις σπουδές του και να επιστέψει στα Ελληνικά βουνά, γιά να 
πολεµήσει τους κατακτητές της Πατρίδας του. Η µετακίνησή του όµως δεν 
εγκρίθηκε από τις συµµαχικές Αρχές, γιά να αποφευχθούν τυχόν πολιτικές 
εµπλοκές. Αυτό το εµπόδιο δεν αποθάρρυνε τον νεαρό φοιτητή. Πήρε το 
ψευδώνυµο Γιάννης Γιαννακόπουλος και µπήκε σε Ελληνο-Αµερικανική 
Οµάδα δολιοφθορέων, που ήλθε και έδρασε στην κατεχόµενη Ελλάδα το 
1944. Ο Γιάννης Τσουδερός τραυµατίστηκε σε δράση κατά των Γερµανών 
στην Ήπειρο. Μετά την αποθεραπεία του επέστρεψε στην Οµάδα του και 
συνέχισε τη δράση του µέχρι την απελευθέρωση της Πατρίδας µας. Έως το 
θάνατό του το 1997, ο Γιάννης Τσουδερός διατηρώντας τη σεµνότητά του 
απέφευγε κάθε αναφορά στην εθελοντική αντιστασιακή του δράση. 
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Υλική προπαρασκευή Στρατού Ξηράς 
 

Η προσπάθεια γιά την προετοιµασία του Στρατού Ξηράς, συγκεντρώθηκε 
ειδικότερα στους ακόλουθους τοµείς: 
• Εφοδιασµό πολεµικού υλικού 
• Οχύρωση Ελληνο-Βουλγαρικών συννόρων 
• Συµπλήρωση οδικού δικτύου προς Βουλγαρία 
• Αναθεώρηση Σχεδίων Αµύνης εξ απειλών από τους βόρειους 

γείτονές µας 
• Αναθεώρηση Σχεδίου Επιστρατεύσεως 
• Αύξηση θητείας στρατευσίµων 
 
Από 1 Αυγούστου 1936, όταν η Αρχηγεία του Γενικού Επιτελείου Στρατού 
ανατέθηκε στον Αντιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο, εντάθηκε σηµαντικά η 
προπαρασκευή, σε όλους τους προαναφερόµενους τοµείς.  
 
Ακολούθως θα περιοριστούµε, για την οικονοµία του χώρου, στα 
τεράστια, αλλά λίγο γνωστά, έργα κατασκευής και εξοπλισµού 21 
µεγάλων µονίµων οχυρών στην Ελληνο-Βουλγαρική µεθόριο, µήκους 500 
περίπου χιλιοµέτρων. Αυτά έγιναν την περίοδο 1936-40 και παρέµειναν 
γνωστά ως αµυντική «Γραµµή Μεταξά». Οι περισσότεροι από εµάς 
έχουµε ίσως ακούσει µόνο για ένα από αυτά, το οχυρό «Ρούπελ» και 
αγνωούµε ενδεχοµένως την ύπαρξη άλλων 20 επίσης σηµατικών οχυρών, 
µε συνολικό µήκος υπογείων στοών και υπογείων καταφυγίων 37 
χιλιοµέτρων, διανοιγµένων µέσα στα βουνά, χωρίς βεβαίως τα σηµερινά 
µέσα. Η κατασκευή αυτών των οχυρών, απετέλεσε ένα Ελληνικό άθλο, 
όπως περιγράγεται κατωτέρω. Τα κυριότερα στοιχεία  και οι διαπιστώσεις 
που ακολουθούν για τη «Γραµµή Μεταξά», προέρχονται από συνοπτική 
παρουσίαση στο «Ενηµερωτικό ∆ελτίο» του Τεχνικού Επιµελητηρίου 
Ελλάδας, Τεύχος 2189, 4 Μαρτίου 2002 του διεθνούς κύρους οµότιµου 
Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θεοδόση Π. Τάσιου, ο 
οποίος έγραψε για τα εν λόγω 21 οχυρά: 
 

1. Τώρα που προωθούνται (ή συνωθούνται) τα Μεγάλα 
Τεχνικά Έργα. Τώρα που τα έργα  Πολιτικού Μηχανικού (µαζί 
µε τα οικοδοµικά) αναγνωρίσθηκαν ως η µεγαλύτερη 
Βιοµηχανία της Χώρας. Τώρα που ο εθνικός κοµφουζιονισµός 
αµβλύνεται και επιτρέπει την υπέρβαση της φαρισαϊκής 
εξίσωσης «εργολάβος ίσον απατεών». Τώρα είναι (επιτέλους) 
καιρός ν' αναµνησθούµε ότι Ελληνικά χέρια, Ελληνικά λεφτά, 
Ελληνική διευθυντική οργάνωση κι Ελληνική τεχνογνωσία, 
κατασκεύασαν (πριν από 65 χρόνια) ένα µέγιστο τεχνικό έργο: 
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Την οχύρωση των Βορείων Συνόρων της Χώρας, 
κατασκευασµένη απ' τον Ελληνικό Στρατό κι απ' τους Έλληνες 
Μηχανικούς. Στη συνοριακή γραµµή Ελλάδας - Βουλγαρίας, 
κατασκευάσθηκαν 21 Οχυρά (µεταξύ των οποίων η 
Παπαδοπούλα, το Ιστίµπεη, το Αρπαλούκι, το Ρούπελ, το 
Περιθώρι, το Πυραµιδοειδές κ.ά.). Το καθένα-τους ήταν ένα 
περίκλειστο έργο ικανό να αµυνθεί προς κάθε κατεύθυνση, µε 
επιφανειακά έργα βολής (πυροβόλων, όλµων, βοµβιδοβόλων, 
πολυβόλων κλπ.) και µε ποικίλα άλλα υπόγεια έργα 
εγκαταστάσεων υποστήριξης (διοικητήριο, θάλαµοι, 
διαβιβάσεις, µαγειρεία, αποθήκες κάθε είδους, δεξαµενές, 
νοσοκοµείο, συστήµατα αερισµού και φωτισµού, αποχετεύσεις 
κλπ.). Ανάµεσα σε κάθε Οχυρό προς τα γειτονικά-του και προς 
τη µεθόριο, είχαν κατασκευασθεί έργα εκστρατείας και θέσεις 
µάχης για την επιβράδυνση του εχθρού, µαζί µε ισχυρά 
αντιαρµατικά κωλύµατα, οδικό δίκτυο κλπ. 
 
Ιδού πρώτα µια συνοπτική παρουσίαση του Έργου: 
• Περίοδος 1937-1940 
• ∆απάνη 1,5 δισεκατοµµύριο τοτινές δραχµές (η σηµερινή 

ισοδυναµία των οποίων µπορεί να κυµαίνεται από 2 έως 
20 τρισεκατοµµύρια δραχµές,  
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ανάλογα µε τον τρόπο µε τον οποίον θα βρεθεί η αντιστοιχία). 
• Σύνολο ηµεροµισθίων 3.000.000 
• Μήκος υπογείων στοών 24.000 µ. 
• Μήκος υπογείων καταφυγίων 13.000 µ. 
• Υπόγειες και επιφανειακές εκσκαφές 900.000 κυβ. µ. 
• Τσιµέντο (ειδικό 500 χγ/εκ2, και κοινό) 66.000 τόνοι 
• Σκυροδέµατα (οπλισµένα και άοπλα) 180.000 κυβ. µ. 
• Σιδηροπλισµός 12.000 τόνοι 
• Σωλήνες αερισµού 17.000 µ. 
• Σωλήνες ύδρευσης 75.000 µ. 
• Σωλήνες αποχέτευσης 24.000 µ. 
 
Κάθε σύγκριση µε τον υπόγειο σιδηρόδροµο των Αθηνών ή µ' 
οποιοδήποτε άλλο σύγχρονο τεχνικό έργο, κάνει τον 
θαυµασµό-µας να µεγαλώνει για το επίτευγµα εκείνο - ιδίως αν 
ληφθεί υπόψη η διασπορά του έργου σε δυσπροσπέλαστα 
βουνά, οι δυσµενέστατες καιρικές συνθήκες (και το κράτος 
δυσάρεστων πολιτικών συνθηκών). Κι όµως, το δηµόσιο αυτό 
Έργο πραγµατοποιήθηκε φτηνά, σωστά και γρήγορα! 
 
Τι είχαν παραπάνω εκείνοι οι πατεράδες κι οι παππούδες-µας, 
που δεν το 'χουµε εµείς; Άντε, ντε... Μερικοί κακεντρεχείς, 
λένε ότι είχαν λίγο µεγαλύτερη δόση από κείνη την ιδιότητα η 
οποία (λόγω εντόπιας ανεπάρκειας;) βαφτίζεται µε τον 
αρβανίτικο όρο «µπέσα». Κι είχαν βέβαια κι έναν µάνατζερ 
που λεγόταν Ελληνικός Στρατός - µια αναγνώριση η οποία δεν 
ακούγεται όσο συχνά οφείλεται. 
 
2. Όσο για την στρατηγική αποδοτικότητα του Έργου, 
φαντασθήτε την προοπτική πλαισίωσής-του µε τον κύριο όγκο 
του Στρατού Εκστρατείας, για την αντιµετώπιση του 
βαλκανικού αντιπάλου, κατά του οποίου προοριζόταν το Έργο. 
Αντ' αυτού, η οχύρωση των Βορείων Συνόρων πλαισιώθηκε 
µόνον µε τα ανεπαρκέστατα υπόλοιπα του Ελληνοϊταλικού 
µετώπου. Παρά ταύτα, αν εξαιρέσετε τα δύο άκρα της Γραµµής 
των οχυρών (το µεθοριακό Μπέλες και τον Εχίνο/Νυµφαία 
µετά την εκκένωση της ∆υτικής Θράκης), οι Γερµανοί δεν 
παρεβίασαν πουθενά το φράγµα της οχυρωµένης Γραµµής 
Μπέλες-Νέστος.  Ούτε οι βοµβαρδισµοί του πολυάριθµου 
γερµανικού πυροβολικού, ούτε οι βολές µε όπλα ευθυτενούς 
τροχιάς κατάφεραν τίποτα το ουσιώδες. Κι οι φρουρές των 
οχυρών αυτών µπόρεσαν κατ' επανάληψη να βγουν στην
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επιφάνεια, και να εκκαθαρίσουν τα Γερµανικά τµήµατα που 
είχαν «επικαθήσει» στον χώρο τους.  
 
Όταν µετά την συνθηκολόγηση, ο υποστράτηγος Schneider 
(επικεφαλής Γερµανικής Επιτροπής µελέτης της οχύρωσης) 
θα περπατήσει επί έναν µήνα τη Γραµµή, θα γράψει ότι τα 
οχυρά αυτά είχαν επιτύχει το βέλτιστο σε σύγκριση µε 
οποιαδήποτε άλλη ανάλογη οχυρωµατική Γραµµή στην 
Ευρώπη. Και θα ζητήσει απ' τον καθηγητή της Γεωλογίας 
Μητσόπουλον, ερµηνεία της µεγάλης αντοχής του 
σκυροδέµατος των έργων... 
 
3. Το Έργο µελετήθηκε εξ ολοκλήρου από το Μηχανικό του 
Ελληνικού Στρατού, αφού βεβαίως ο γενικός σχεδιασµός από 
τακτική άποψη είχε γίνει απ' το Πεζικό και το Πυροβολικό. 
∆εν είναι µέσα στους σκοπούς αυτού του Σηµειώµατος να 
περιγράψει τις άλλες εκείνες «µάχες», τις διανοητικές, οι 
οποίες δόθηκαν για τη σύλληψη, την τεκµηρίωση, τον 
υπολογισµό, τη σχεδίαση και την προδιαγραφή του όλου 
εγχειρήµατος. (Ας θυµηθούµε και το ανάλογο του Αρχιµήδους 
µε τους γερανούς-του, στην άµυνα των Συρακουσών). Αλλά 
είναι ευχάριστο καθήκον να σηµειώσουµε εδώ και τον ρόλο 
του Εθν. Μ.  Πολυτεχνείου σ’ αυτήν την προσπάθεια, ιδίως 
όσον αφορά την όπλιση, τη σύνθεση και τον έλεγχο Ποιότητας 
του σκυροδέµατος του Έργου. Ο πρώτος Καθηγητής του 
Ωπλισµένου Σκυροδέµατος στο Πολυτεχνείο, ο αείµνηστος 
Περικλής Παρασκευόπουλος, ήταν ένας από τους κυριότερους 
συνεργάτες αυτής της προσπάθειας. 
 
Η επίπονη και δυσχερέστατη κατασκευή του όλου Έργου έγινε 
υπό την έµπνευση, οργάνωση και συστηµατική επίβλεψη του 
Στρατού. Ο κάθε «Αξιωµατικός Έργου» επιλεγόταν µε µεγάλη 
φροντίδα - και ήταν µια προσωπικότητα εκείνη την εποχή: Οι 
τεχνικές του γνώσεις, οι διευθυντικές και οικονοµολογικές του 
ικανότητες, (αλλά κυρίως µια δυσεύρετη εµµονή στο 
καθήκον), ήσαν απ' τα ουσιώδη εκείνα χαρακτηριστικά τα 
οποία όποιος Μηχανικός τα διαθέτει σήµερα γίνεται ζά-
πλουτος. 
 
Ευτύχησα να έχω συνεργασθεί πολύ αργότερα, ή να έχω 
υπηρετήσει σε µονάδες Μηχανικού µε µερικούς απ' αυτούς 
(Στ. Ψαραδέλλης, Αχ. Παυλίδης, Κωνστ. Καλευράς) και ξέρω  
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κι από πρώτο χέρι σε τι πολύτιµα στελέχη αναφέροµαι. Αλλά, 
βλέπετε η Ιστορία δεν επαινεί τις προσωπικότητες του Στρατού 

- απλώς διασώζει τα ονόµατα µόνον των κνώδαλων που 
γίνονται κινηµατίες. 

 
4. Το Έργο ήταν ένα περίπλοκο άθροισµα ποικίλων έργων: 
Οδοποιία, Σήραγγες (οχυρά, διάδροµοι, υπνωτήρια, 
διαβιβάσεις, νοσοκοµεία, αποθήκες, δεξαµενές), 
Ύδρευση/Αποχέτευση, Αερισµός, Φωτισµός, Τάφροι και 
χαρακώµατα. Ο Στρατός (το «Φρούριο Θεσσαλονίκης», όπως 
ονοµάστηκε η ειδική Μονάδα) µελέτησε τις ανάγκες σε 
ειδικευµένο προσωπικό για το όλο εγχείρηµα, προώθησε τα 
κατάλληλα στελέχη αξιωµατικών του Μηχανικού (εν ενεργεία 
ή αποστράτων) και ιδιωτών Πολιτικών Μηχανικών και 
ανεζήτησε τους κατάλληλους Εργολάβους για την Κατασκευή. 
(Σπανιότατα ακολούθησε το σύστηµα δι' αυτεπιστασίας, παρ' 
όλο που είχε τη δυνατότητα αυτή). Οι διαγωνισµοί άρχισαν απ' 
το 1936 και συνεχίζονταν σταδιακά και µετά το 1939 - µέχρι 
και µετά την κήρυξη του πολέµου. Όπως ήταν φυσικό, η 
έλλειψη πείρας στην αρχή δηµιούργησε προβλήµατα: Ποιο 
τιµολόγιο και ποιες προδιαγραφές θα µπορούσαν να περιγρά-
ψουν τις απίστευτες και δυσπρόβλεπτες συνθήκες τέτοιων 
έργων... Και βρέθηκαν θερµόαιµοι υπηρεσιακοί παράγοντες 
(1936), οι οποίοι πρότειναν την έκπτωση των 
«δυστροπούντων» εργολάβων. Το σοφό «Φρούριο 
Θεσσαλονίκης» όµως, είχε άλλη γνώµη, και έδωσε εντολή «να 
βελτιωθούν κατά το δυνατόν τα κονδύλια εκείνα τα οποία 
εζηµίωναν ίσως τους εργολάβους, λόγω των συνθηκών 
πραγµατοποιήσεως των κατασκευών». Ας παίρνοµε µαθήµατα 
εµείς οι νεότεροι: Άλλο προστασία του δηµοσίου 
συµφέροντος, κι άλλο ευθυνο-λαγνεία... Οι φοβεροί εκείνοι 
Εργολάβοι δε, όταν στέρεψε το δηµόσιο χρήµα (1938-39), 
δέχθηκαν (άκουσον-άκουσον) να εργάζονται επί πιστώσει - να 
πληρωθούν δηλαδή την επόµενη χρονιά! Τέτοια ήταν η 
«µπέσα» της γενιάς εκείνης. Η έρευνα για την εξακρίβωση των 
ονοµάτων των ωραίων εκείνων Ελλήνων Τεχνικών, θα 
ολοκληρωθεί σύντοµα. 
 
Ο Στρατός προµήθευε στους εργολάβους όλα τα βασικά υλικά 
(τσιµέντο, σίδερο, ελάσµατα, πασσάλους, παραπήγµατα, 
µηχανήµατα για εγκατάσταση - αλλά και ειδικό εξοπλισµό για 
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την κατασκευή, όπως δονητές σκυροδέµατος). Ήταν δε 
ευρύτερη η ευφυΐα εκείνου του εργοδότη-µάνατζερ που ήταν ο 
Στρατός: 
 
• Τα τιµολόγια ήσαν κρυστάλλινα (για παράδειγµα, 

επιµετρούσαν και τις πάπιες/έδρανα των 
σιδηροπλισµών).  

• Η κοινωνική αντίληψη για τους εργαζόµενους ήταν 
µπροστά απ' την εποχή (π.χ. σε περιπτώσεις 
κακοκαιρίας, ο Στρατός πλήρωνε µέχρι 12 µισά 
µεροκάµατα κατά µήνα, κατευθείαν στο προσωπικό των 
εργολάβων). 

• Ο διοικητής της φρουράς του Οχυρού δεν είχε την 
παραµικρή δικαιοδοσία πάνω στο εργαζόµενο 
προσωπικό (ιδιώτες ή στρατιωτικούς). 

 
5. Ας έρθοµε τώρα σε µερικά ειδικότερα τεχνικά ζητήµατα. 
Και πρώτα η τεχνολογία του σκυροδέµατος: Η ελληνική 
τσιµεντοβιοµηχανία παρήγαγε τότε ένα ειδικό για την 
περίσταση τσιµέντο υψηλής αντοχής (500-625 χγ/εκ2, µε τους 
τότε κανονισµούς), το οποίο χρησιµοποιούνταν σε αναλογία 
400 χγ/µ3 - αλλ' έφθανε και µέχρι διπλασιασµού στην πάνω 
στρώση της πλάκας οροφής των οχυρών. Η σοφή τεχνική 
προδιαγραφή τόνιζε µεν τη σηµασία του χαµηλού λόγου «νερό: 
τσιµέντο» (απαιτούσε, όπου ήταν δυνατόν, ω=0,45!), αλλ' 
απαγόρευε τα στεγνά σκυροδέµατα, δίνοντας τιµές slump ίσες 
µε 6 cm για το σώµα και 3 cm για την επιφάνεια των έργων. 
 
Η χρήση των αναµικτήρων σκυροδέµατος έγινε υποχρεωτική 
απ' το 1937, µετά δε και από σχετικά µεγάλης κλίµακας 
πειράµατα µε τη συνεργασία του ΕΜΠ, η Υπηρεσία προέκρινε 
και προµήθευσε δονητές µάζας σκυροδέµατος - αεροκίνητους, 
παρακαλώ, (εκλογή ορθότατη δια το υψίσυχνο του φάσµατος 
των). ∆εν ξέρει κανείς τι να πρωτοθαυµάσει σ' αυτά τα 
εργοτάξια, τον καιρό που οι άλλες (εκτός Οχύρωσης) 
κατασκευές στην Ελλάδα δεν ήσαν ακόµη τόσο αναπτυγµένες. 
λ.χ., η Υπηρεσία προέβλεπε ότι πολλοί οπλισµοί θα έπρεπε να 
τοποθετούνται κατά περιοχές, µετά τη σκυροδέτηση ορισµένου 
πάχους του στοιχείου. Ή, τα αποτελέσµατα αντοχής 
διασταυρώνονταν και µε δοκίµια που στέλνονταν στο ΕΜΠ. 
Ή, η συντήρηση του σκυροδέµατος κρατούσε 15 ηµέρες - 
φάρµακο άριστο υπέρ της ανθεκτικότητας σε διάρκεια. 
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Όλα τούτα, συνεχίζουν να είναι µαθήµατα για µερικούς από 
µας, µέχρι σήµερα. Το ίδιο κι η ρητή υποχρέωση του 
Αξιωµατικού του Έργου: την προτεραία της σκυροδέτησης, να 
βεβαιώνει ότι έχει οργανωθεί πλήρως η εργασία κ.λπ. κ.λπ., 
ελέγχοντας λεπτοµερώς έξι συγκεκριµένες προϋποθέσεις, για 
να δοθεί η άδεια να προχωρήσει ο Εργολάβος. Κι ο 
Κανονισµός έλεγε ότι ο Αξιωµατικός Έργων «τυγχάνει 
προσωπικώς υπεύθυνος» - και το εννοούσε! 
 
Πως να µην πετύχουν αντοχές 300 και 400 χγ/εκ2, όταν η 
υπόλοιπη πιάτσα αγκοµαχούσε για το Β120. Μια άλλη 
σπουδαία απόφαση (απότοκος µακράς Eλληνικής εµπειρίας) 
ήταν η προσθήκη 50 χγ/µ3 λεπτής θηραϊκής γης στα 250 χγ/µ3 
κοινού τσιµέντου (στον αναµικτήρα - όχι στο εργοστάσιο) σε 
όλες τις επενδύσεις των τόξων των σηράγγων. Τέσσερις 
χιλιάδες τόνοι θηραϊκής γης θα µπούνε έτσι στην Οχύρωση. 
Είκοσι χρόνια αργότερα, ένας νεαρός Μηχανικός, θα κάνει το 
ίδιο στις σήραγγες/δεξαµενές του Ναυτικού, µε λαµπρά 
αποτελέσµατα αντλησιµότητας και στεγανότητας 
σκυροδέµατος. Τέλος, η συµπεριφορά οπλισµένου 
σκυροδέµατος υποκείµενου σε εκρήξεις, αποτελεί ακόµα και 
σήµερα ένα απ' τα πιο αµφιλεγόµενα αντικείµενα της 
∆υναµικής. Πριν από 62 χρόνια, Επιτροπή του ΕΜΠ (υπό τον 
Πρύτανη Ν. Κιτσίκη, µε τους Π. Παρασκευόπουλο και Α. 
Ρουσόπουλον) αναλύει το πρόβληµα κατά εντυπωσιακά 
ορθολογικό τρόπο και, αφού περιγράψει τον τριµερή 
µηχανισµό αυτής της συµπεριφοράς, καταλήγει στον βέλτιστο 
τρόπο όπλισης της µάζας του σκυροδέµατος (πάχη 1,00 έως 
2,00 µέτρα ενίοτε), που είναι και ο οικονοµικότερος. 
 
6. Η σύνταξη αυτού εδώ του Σηµειώµατος έγινε εφικτή χάρις 
στην παραχώρηση µερικών διαβαθµισµένων ιστορικών 
στοιχείων απ' τη ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού (Στρατηγός κ. 
Ι.∆. Κακουδάκης) µετά από σχετική έγκριση του ΓΕΣ και τη 
φιλική συνεργασία µε τον Στρατηγό κ. Μπάκα και τον 
Ταξίαρχο κ. Κρασανάκη, του Μηχανικού. Μαζί µε τις θερµές 
ευχαριστίες µου για την παραχώρηση αυτού του υλικού, ήθελα 
να προσθέσω και τις οφειλόµενες προς το ΓΕΣ ευχαριστίες για 
τις µελλοντικές διευκολύνσεις προς τους Έλληνες Μηχανικούς 
να επισκεφθούν τµήµατα του Έργου, στο πλαίσιο αρµοδίως 
οργανουµένων τεχνικών εκδηλώσεων. 
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Ήταν ίσως καιρός να αναιρέσωµε την ενδηµούσα αµνησία 
µας...» Με αυτά τα λόγια κλείνει την παρουσίασή του για τα 21 
οχυρά της «Γραµµής Μεταξά» ο σοφός Καθηγητής του ΕΜΠ 
Θ. Π. Τάσιος. 

 
Ο χώρος δεν επιτρέπει επέκταση της παρουσιάσεως της προετοιµασίας και 
στους λοιπούς τοµείς. Ακροθιγώς σηµειώνεται ότι από τα 14 Άρµατα 
Μάχης 6-7 τόνων, που είχαν παραγγελθεί την εξιστορούµενη περίοδο στην 
Αγγλία, κανένα δεν µας παραδόθηκε, διότι κρατήθηκαν για κάλυψη 
πολεµικών αναγκών της Μεγάλης Βρετανίας. Ανάλογες κατακρατήσεις 
βαρέων όπλων, που είχαν παραγγελθεί στη Γαλλία, έγιναν και από τη 
Γαλλική Κυβέρνηση µε την έκρηξη του Β΄ ΠΠ.   
 

 



Η τελική ανεπιτυχής Ιταλική Εαρινή Επίθεση 
 

Επειδή ο περιορισµός του χώρου δεν επιτρέπει την παρουσίαση 
περισσοτέρων σηµαντικών επιχειρήσεων κατά τον Ελληνοϊταλικό 
πόλεµο, θα περιοριστούµε στην ιδιαίτερα χαρακτηριστική τελική 
Ιταλική επιθετική προσπάθεια του Μαρτίου 1941 (9-25/3/41), όπως 
την αναφέρει µε γλαφυρότητα στο κεφάλαιο µε τίτλο «Ούτε 
Σπιθαµή», ο διακεκριµένος λογοτέχνης Άγγελος Τερζάκης, στο γνωστό 
βιβλίο του «Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΟΠΟΙΪΑ 1940-1941» 
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Η προετοιµασία του Πολεµικού µας Ναυτικού 
 

Ας δούµε όµως τώρα τι αναφέρει η ολοκληρωθείσα το 1953 "ΕΚΘΕΣΙΣ 
ΕΠΙ ΤΗΣ ∆ΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ Β. ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟΝ 
1940-1944", που  βραβεύτηκε από την Ακαδηµία Αθηνών "ως τήν τε 
αλήθειαν οµολογούσα καί τήν πάτριον Ιστορίαν προάγουσα", γιά την 
προετοιµασία του Πολεµικού µας Ναυτικού. Την Έκθεση συνέταξε βάσει 
επισήµων στοιχείων, ο επί Πρωθυπουργίας Σοφοκλή Βενιζέλου 
ανακληθείς ως Αντιναύαρχος στην ενέργεια το 1951 για το σκοπό αυτό 
µετέπειτα Ακαδηµαϊκός ∆ηµήτριος Γ. Φωκάς:  
• "Τό πρόγραµµα αυτό απέβλεπε σαφώς εις τό νά προετοιµάση τήν 

Ελλάδα ναυτικώς ως σύµµαχον τής Αγγλίας καί νά τήν καταστήση 
ικανήν νά συνεισφέρη εις τήν συµµαχίαν συνδροµήν, βασιζοµένην 
ιδίως εις τήν πληρεστέραν αξιοποίησιν τής γεωγραφικής θέσεως." 

• "Οι πενιχροί οικονοµικοί πόροι τού κράτους δέν επέτρεπαν 
σηµαντικήν αύξησιν τών ναυτικών δυνάµεων. Περιωρίσθη εποµένως 
η προσπάθεια πρός αύξησιν τού Στόλου εις τήν παραγγελίαν τών δύο 
αρίστων αντιτορπιλλικών Β.ΓΕΩΡΓΙΟΣ καί Β.ΟΛΓΑ εις Αγγλίαν, 
συνδεοµένη µέ εντατικήν µέριµναν διά τήν τελειοτέραν κατά τό 
δυνατόν εκπαίδευσιν τού Ναυτικού προσωπικού καί εις τήν 
ενδελεχεστέραν άσκησιν καί οργάνωσιν τού Στόλου." 

• "Είχεν επίσης αποφασισθή η κατασκευή δύο ακόµη πανοµοιότυπων 
αντιτορπιλλικών (Β. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ και Β. ΣΟΦΙΑ), άτινα 
επρόκειτο νά ναυπηγηθούν εις τό νέον Ναυπηγείον τού 
Σκαραµαγκά, τό οποίον ιδρύετο κατά τήν ιδίαν εκείνην περίοδον. 
..." 

• "∆έν έλλειψαν, εννοείται κατά τό διάστηµα τούτο συζητήσεις µεταξύ 
τών µελών τού ΑΝΣ διά τήν αγοράν καί άλλων Πλοίων, ειδικώς δύο 
Γερµανικών Υποβρυχίων καί τινών Τορπιλλακάτων, αίτινες όµως 
ένεκα αντιγνωµιών δέν ετελεσφόρησαν." 

• "Εστράφη δέ ιδιαιτέρως η προσοχή εις τήν οχύρωσιν τών ακτών, 
τήν δηµιουργίαν ασφαλών εσωτερικών θαλασσίων οδών καί 
βάσεων, ώστε νά καταστή σηµαντικωτέρα µέν διά τούς Άγγλους η 
συµµετοχή τής Ελλάδος εις τήν συµµαχίαν, αφ ετέρου δε νά 
διασφαλισθούν περισσότερον αι παραίτητοι θαλάσσιοι µεταφοραί, αι 
απαιτούµεναι τόσον διά τήν κινητοποίησιν καί συγκέντρωσιν 
στρατού, όσον καί διά τόν εφοδιασµόν τής Χώρας." 

 
Η Έκθεση Φωκά αναφέρεται στο Επιτελικό πρόγραµµα προπαρασκευής 
της Χώρας για πόλεµο ως ακολούθως: 
• "∆ιά τήν από ξηράς άµυναν θά εχρησιµοποιείτο µόνον ο Ελληνικός 

στρατός. Αβεβαία καί απίθανος εφαίνετο άλλη βοήθεια. Απητείτο 
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εποµένως εργασία διά τήν συγκρότησιν αξιοµάχου στρατού καί 
ανάλογον οχύρωσιν πρός άµυναν από επιθέσεως προερχοµένης εκ 
Βουλγαρίας." 

• "∆ιά τήν προστασίαν τής Χώρας από αποπείρας καταλήψεως της διά 
σοβαρών αποβατικών δυνάµεων, θά επήρκει η κάλυψις τού εγγύς 
ευρισκοµένου Αγγλικού Στόλου τής Μεσογείου, όστις θά 
επροστάτευεν επίσης καί τόν εκ τού εξωτερικού διά θαλάσσης 
εφοδιασµόν τής Ελλάδος." 

• "∆ιά τήν φύλαξιν τών Ελληνικών ακτών από αιφνιδιαστικών 
επιθέσεων, ορµώµενων είτε από τά ∆ωδεκάνησα, είτε από τούς 
Ιταλικούς λιµένας τής Νοτίου Αδριατικής, δέν ήτο δυνατόν νά 
επιζητηθή η µόνιµος παραµονή Αγγλικών Ναυτικών ∆υνάµεων εις 
Ελληνικά ύδατα. 'Επρεπεν εποµένως νά ληφθή πρόνοια οχυρώσεως 
τών ζωτικότερων σηµείων τών Ελληνικών παραλίων, οχυρώσεως 
ήτις θά ηδύνατο νά κράτηση τάς επιτιθέµενας εχθρικάς δυνάµεις, 
µέχρις εµφανίσεως τού καλύπτοντος εξ αποστάσεως Αγγλικού 
Στόλου." 

 
Εκτός από τα 21 µεγάλα µόνιµα Οχυρά της Γραµµής Μεταξά, που 
κατασκευάστηκαν από Ελληνικά χέρια και χρήµατα την περίοδο 1936-
40 κυρίως στα Ελληνοβοολγαρικά σύνορα, τα µεγαλύτερα των οποίων 
παρέµειναν απόρθητα στις λυσσώδεις Γερµανικές επιθέσεις και προς τους 
υπερασπιστές τους οι Γερµανοί παρουσίασαν όπλα, έγιναν επίσης και 
εξοπλίστηκαν πλήρως και τα ακόλουθα 8 µεγάλα Παράκτια Οχυρά: 
• Βόρειο Οχυρό Αιγίνης, 
• Νότιο Οχυρό Αιγίνης, 
• Οχυρό Φλεβών, 
• Οχυρό Αράξου, 
• Οχυρό Νοτίου Ευβοϊκού, 
• Οχυρό Bορείου Ευβοϊκού, 
• Οχυρά Καραµπουρνού και Τούζλα στην περιοχή του Μεγάλου 

Εµβόλου στο Θερµαϊκό Κόλπο. 
 
Για τα εν λόγω Παράκτια Οχυρά σηµειώνει η Έκθεση Φωκά: 
• "Τό έργον υπήρξε κατ' εξοχήν τεχνικόν καί δυσχερές, η δέ επιτυχής 

πραγµατοποίησίς του,  συµπεριλαµβανοµένης καί τής µεταφοράς καί 
επιτυχούς εγκαταστάσεως επί κορυφής τής Αιγίνης τών δύο διδύµων 
πύργων τών 12"/45 τού θωρηκτού ΛΗΜΝΟΣ, ολικού βάρους 
εκάστου τούτων 900 τόνων, απετέλεσε πραγµατικόν άθλον, άνευ 
προηγουµένου εν Ελλάδι καί τίτλον τιµής διά τήν Υπηρεσίαν τού Β. 
Ναυτικού, όσον καί διά τήν Ελληνικήν Βιοµηχανίαν." 

• "Ούτω κατά τήν έκρηξιν τού ∆ευτέρου Παγκοσµίου Πολέµου, τά 
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Οχυρά ευρέθησαν εις ικανοποιητικόν βαθµόν ετοιµότητας, διά νέας 
δέ εντατικής προσπάθειας τό όλον έργον τής Παρακτίου Αµύνης, 
πλήν ελαχίστων λεπτοµερειών, είχε συµπληρωθεί κατά τάς 
παραµάνας τού Ελληνοϊταλικού Πολέµου..." 

 
Και η Έκθεση Φωκά καταλήγει επί του θέµατος της προπαρασκευής του 
Πολεµικού µας Ναυτικού: 
• "Εν συµπεράσµατι δύναται νά λεχθή ότι, αναλόγως πάντοτε τών 

διατιθεµένων οικονοµικών µεσών τής Χώρας, η προετοιµασία τού 
Ναυτικού υπήρξε, όσον εστάθη δυνατόν, επαρκής καί ότι επιµελής 
ηµπορεί νά θεωρηθή η επί τού προκείµενου εργασία τού ΓΕΝ. 

• "Η εντατική προσπάθεια πρός συµπλήρωσιν τών αναγκών τού 
Στρατού, είναι αληθές ότι περιώριζε σηµαντικώς τάς πιστώσεις τάς 
διατιθέµενος διά τό Ναυτικόν." 

• "Αναγκαστικώς λοιπόν περιωρίσθη η τόσον πολυδάπανος άλλοστε, 
απόκτησις νέων Πλοίων καί αι ολίγοι πιστώσεις διετέθησαν διά τήν 
εξακολούθησιν τού προγράµµατος τών Οχυρώσεων καί τόν 
εφοδιασµόν τών Πολεµικών Πλοίων καί τών Αµυντικών 
Συγκροτηµάτων µέ τά απαραίτητα πυροµαχικά, τορπίλλας, νάρκας, 
ανθυποβρυχιακά δίκτυα, υλικά συντηρήσεως καί επισκευής, 
ιµατισµόν, διά τη δηµιουργίαν Κέντρου Εκπαιδεύσεως, και διά τήν 
ίδρυσιν τέλος τού Κρατικού Ναυπηγείου εις τόν Σκαραµαγκάν. 
∆ιά τού Ναυπηγείου αυτού, τό οποίον καταστραφέν δυστυχώς κατά 
τον πόλεµον δεν επέπρωτο νά λειτουργήση, επροσδοκάτο ότι θα 
επετυγχάνετο καί η συστηµατική ανανέωσις τών µαχίµων µονάδων 
τού Στόλου καί η ναυπήγησις εµπορικών πλοίων, αλλά καί η 
δηµιουργία συναφών ιδιωτικών βιοµηχανιών καί η παροχή εργασίας 
εις χιλιάδας εργατών." Στην παγκοσµίως γνωστή και έγκυρη ετήσια 
έκδοση "JANE’s FIGHTING SHIPS" του 1939, σηµειώνεται ότι η 
Ελλάδα είχε Πρόγραµµα ναυπηγήσεως 12 Αντιτορπιλλικών 
µεταξύ των ετών 1937-1940 και 2 Υποβρυχίων. Τα Ναυπηγεία 
Σκαραµαγκά, ο Ναύσταθµος Σαλαµίνος καθώς και ο λιµένας του 
Πειραιώς, κατεστράφησαν από Αγγλοαµερικανικό βοµβαρδισµό στις 
αρχές του 1944, ενώ είχε ήδη κριθεί η τροπή του Πολέµου. 

• "∆έν πρέπει νά παροράται ότι εις τήν προσπάθειαν αυτήν τής 
πολεµικής παρασκευής, σηµαντικήν δυσκολίαν προσέθετε η 
έλλειψις επαρκούς εξωτερικού συναλλάγµατος. Οι Άγγλοι καί 
Αµερικανοί απήτουν τήν πληρωµήν τών Ελληνικών παραγγελιών 
εις Λίρας καί ∆ολλάρια καί µόνον τά Κράτη τού Άξονος εδέχοντο 
τό σύστηµα τού συµψηφισµού. Αναγκαστικώς λοιπόν εστράφη η 
Ελλάς διά προµηθείας της πρός τά εκεί καί µόνον µέ τόν τρόπον 
αυτόν κατέστη δυνατόν νά πραγµατοποιηθούν µερικαί Ελληνικαί  
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• Πολεµικαί παραγγελίαι, πληρωνόµεναι δι εξαγωγής καπνών, 
σταφίδων, µεταλλευµάτων καί άλλων προϊόντων τής πτωχής 
Ελληνικής γής." 

 
Η σύνθεση του Ελληνικού Στόλου το 1940 

 
Το µικρό Ελληνικό Στόλο, που κλήθηκε να αντιµετωπίσει τον πανίσχυρο 
και σύγχρονο Ιταλικό, αποτελούσαν κυρίως τα ακόλουθα µάχιµα 
Πολεµικά Πλοία: 
• 1 Θωρηκτό 30 ετών, σε κακή κατάσταση, ιδίως των Λεβήτων 

(ΑΒΕΡΩΦ) 
• 1 Θωρηκτό παρωπλισµένο (ΚΙΛΚΙΣ)  
• 2 Αντιτορπιλλικά Αγγλικής κατασκευής, σύγχρονα, 2 περίπου ετών 

(Β.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Β.ΟΛΓΑ) 
• 4 Αντιτορπιλλικά Ιταλικής κατασκευής, 7 περίπου ετών, αλλά µε 

προβληµατικό υλικό (ΨΑΡΑ-ΣΠΕΤΣΑΙ-Υ∆ΡΑ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ) 
• 4 Αντιτορπιλλικά Αγγλικής κατασκευής, 30 περίπου ετών (ΛΕΩΝ-

ΠΑΝΘΗΡ-ΑΕΤΟΣ-ΙΕΡΑΞ) 
• 6 Υποβρύχια Γαλλικής κατασκευής, εκ των οποίων τα 4 µεγαλύτερα 

περίπου 13 ετών (ΠΡΩΤΕΥΣ-ΓΛΑΥΚΟΣ-ΤΡΙΤΩΝ-ΝΗΡΕΥΣ) και 2 
µικρότερου µεγέθους, περίπου 14 ετών (ΚΑΤΣΩΝΗΣ-
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ) 

• 4 Τορπιλλοβόλα  350 τόννων, 35 ετών (ΘΥΕΛΛΑ-ΣΦΕΝ∆ΟΝΗ-
ΝΙΚΗ-ΑΣΠΙΣ)  

• 4 Τορπιλλοβόλα, 240 τόννων, 26 περίπου ετών (ΠΡΟΥΣΑ-
ΠΕΡΓΑΜΟΣ-ΚΥΖΙΚΟΣ-ΚΙΟΣ) 

• 5 Τορπιλλοβόλα 125 τόννων, 26 ετών (ΚΥ∆ΩΝΙΑΙ-ΑΙΓΛΗ-
ΑΛΚΥΩΝΗ-ΑΡΕΘΟΥΣΑ-∆ΩΡΙΣ) 

• 4 Ναρκαλιευτικά (ΑΛΙΑΚΜΩΝ-ΑΞΙΟΣ-ΝΕΣΤΟΣ-ΣΤΡΥΜΩΝ) 
• 1 Πλωτό Συνεργείο, 20 ετών  (ΗΦΑΙΣΤΟΣ)  
 

Από την Ιταλική επίθεση µέχρι την κατάληψη της Κρήτης. 
 
Κυρία αποστολή του Πολεµικού µας Ναυτικού στη Μάχη της Ελλάδας 
ήταν η συνοδεία νηοποµπών που µετέφεραν προσωπικό και εφόδια δια 
θαλάσσης προς τους µαχόµενους στα βόρεια σύνορά µας. Αυτή η 
αποστολή εκτελέστηκε µε απόλυτη επιτυχία και χωρίς απώλειες, πλην 
αυτών που προκλήθηκαν µετά την Γερµανική επίθεση. 
 
Στο Πολεµικό Ναυτικό ανατέθηκε επίσης η Αντιαεροπορική άµυνα των 
µετόπισθεν, ενώ ο Στρατός µας διατηρούσε την αεράµυνα του Μετώπου. 
Στα πλαίσια αυτά το Ναυτικό ανέπτυξε και εκτενέστατο σύστηµα 



Παρατηρητηρίων, σε όλη τη χώρα. Η Υπηρεσία Επιτηρήσεως Συναγερµού 
Αέρος και Θαλάσσης, εγκαταστάθηκε στο υπόγειο καταφύγιο του 
Λυκαβηττού, όπου ευρίσκετο και ο Σταθµός Ασυρµάτου.   
 
Από τη δεύτερη ηµέρα της Ιταλικής επιθέσεως δύο Αντιτορπιλλικά µας 
έκαναν βοµβαρδισµούς µε τα πυροβόλα τους κατά εχθρικών θέσεων 
απέναντι από την Κέρκυρα. Αργότερα, µοίρες Αντιτορπιλλικών, έκαναν 
τρεις φορές επιδροµές στην Αδριατική, παρά την εκεί κοντά ισχυρότατη 
παρουσία του Ιταλικού Στόλου. Τα Υποβρύχιά µας είχαν αναλάβει επίσης 
συστηµατικές και επιτυχείς προσβολές κατά εχθρικών πλοίων, που 
µετέφεραν εφόδια στον Ιταλικό Στρατό στην Αλβανία. 
 
Οι µεγάλες όµως ώρες στη δράση του Στόλου µας ξετυλίχτηκαν στις 
πολεµικές του αποστολές κυρίως στη Μεσόγειο, αλλά και αλλού, από 
το 1941 και µετά, κατά τη διάρκεια της κατοχής της Ελλάδας. Η εν 
λόγω δράση συνεχίστηκε ακόµη και έπειτα από την απελευθέρωση της 
Ελλάδας, έως τη λήξη του Πολέµου τον Αύγουστο του 1945. Την 
περίοδο αυτή το Ναυτικό µας είχε την κυρία Βάση του στη Μ.Α. 
 
Πλοία του Ελληνικού Στόλου που απωλέστηκαν στις επιχειρήσεις γιά 
την άµυνα της Ελλάδας,  από 28 Οκτωβρίου 1940 µέχρι 31 Μαίου 

1941. 
 
Ο Στόλος µας πλήρωσε βαρύ τίµηµα κατά την πολεµική αυτή περίοδο 
κατά τη Μάχη της Ελλάδας, µε τις ακόλουθες απώλειες µαχίµων µονάδων 
του: 
• 1 Θωρηκτό (ΚΙΛΚΙΣ 24/4/41) 
• 4 Αντιτορπιλλικά (Β.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24/4/41-ΨΑΡΑ 20/4/41-Υ∆ΡΑ 

22/4/41-ΛΕΩΝ 15/5/41) 
• 1 Υποβρύχιο (ΠΡΩΤΕΥΣ 29/12/40) 
• 10 Τορπιλλοβόλα (ΚΙΟΣ 23/4/41-ΘΥΕΛΛΑ 22/4/41-ΠΡΟΥΣΑ 4/4/41-

ΚΥΖΙΚΟΣ 25/4/41-ΠΕΡΓΑΜΟΣ 25/4/41-ΚΥ∆ΩΝΙΑΙ 26/4/41-∆ΩΡΙΣ 
23/4/41-ΑΛΚΥΟΝΗ 23/4/41-ΑΙΓΛΗ 24/4/41-ΑΡΕΘΟΥΣΑ 25/4/41) 

• 4 Ναρκαλιευτικά (ΑΞΙΟΣ 26/4/41-ΑΛΙΑΚΜΩΝ 21/4/41-ΝΕΣΤΟΣ 
26/4/41-ΣΤΡΥΜΩΝ 24/4/41) 
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Σύνθεση Ελληνικού Στόλου κατά απόπλου από Ελλάδα γιά Μ.Α.  
 
Έχοντας υποστεί ισχυρότατες Γερµανικές κυρίως αεροπορικές επιθέσεις, ο 
Στόλος µας είχε αποµειωθεί στα ακόλουθα  κυρίως Πλοία µέχρι το τέλος 
της Μάχης της Ελλάδας. Τα µέχρι τότε διασωθέντα Πολεµικά µας Πλοία, 
που ήταν κυρίως τα ακόλουθα, έπλευσαν στην Αλεξάνδρεια µετά την 
κατάληψη και της Κρήτης, από όπου συνέχισαν µαχόµενα µέχρι το τέλος 
του πολέµου: 
• 1 Θωρηκτό ΑΒΕΡΩΦ 
• 6 Αντιτορπιλλικά (Β.ΟΛΓΑ-ΣΠΕΤΣΑΙ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ-

ΠΑΝΘΗΡ-ΑΕΤΟΣ-ΙΕΡΑΞ)) 
• 3 Τορπιλλοβόλα  (ΑΣΠΙΣ-ΝΙΚΗ-ΣΦΕΝ∆ΟΝΗ) 
• 5 Υποβρύχια (ΓΛΑΥΚΟΣ-ΤΡΙΤΩΝ-ΝΗΡΕΥΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ-

ΚΑΤΣΩΝΗΣ) 
• 2 Μεταγωγικά (ΜΑΡΙΤ-ΜΕΡΣΚ) 
• 5 Ναρκαλιευτικά (ΣΕΒΑΣΤΗ-ΧΡΗΣΤΟΣ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΑΛΕΙΑ-

ΛΙΒΑΝΟΣ) 
• 1 Πλωτό Συνεργείο (ΗΦΑΙΣΤΟΣ) 
2 Επίτακτα (ΚΟΡΙΝΘΙΑ-ΙΩΝΙΑ) 
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∆ράση του Πολεµικού µας Ναυτικού µας στην κατεχόµενη Ελλάδα. 

 
Την δράση του Ναυτικού στην υποδουλωµένη Ελλάδα κάλυψε κυρίως 
τους ακόλουθους τοµείς: 
• ∆ιαφυγή του προσωπικού του Ναυτικού στη Μ.Α. 
• ∆ιοχέτευση πληροφοριών στους Συµµάχους. 
• Μέριµνα των οικογενειών του προσωπικού του Ναυτικού που 

υπηρετούσε στην Μ.Α. 
 
Οικονοµική και ηθική αρωγή γιά τις οικογένειες που ζούσαν στην Ελλάδα 
και γιά τις διαφυγές προσωπικού στη Μ.Α. δόθηκαν πρόθυµα από τον 
κατοχικό Πρωθυπουργό στην Ελλάδα Ιωάννη Ράλλη, ως και από τις  
Ελληνικές Κυβερνήσεις της Μ.Α., µε αποστολή χρυσών λιρών. 
 
Το Αγγλικό Στρατηγείο εξήρε µε έγγραφό του το εξαιρετικό θάρρος και 
την αφοσίωση προς το καθήκον, όσων εργάστηκαν στις οργανώσεις του 
Ναυτικού στην Ελλάδα. 
 
Μεµονωµένοι άνδρες και Πολεµικά Πλοία στάλθηκαν κατά καιρούς την 
κατεχόµενη Ελλάδα γιά επιχειρήσεις, συγκέντρωση πληροφοριών 
µεταφορά ασυρµάτων και άλλου απαραίτητου υλικού ή εκτέλεση 
επιδροµών.  
 

Ανεπιτυχείς απόπειρες διαφυγής στη Μέση Ανατολή 
 
Κατά την ταυτόχρονη Γερµανική, Ιταλική και Βουλγαρική κατοχή της 
Ελλάδας από το 1941 µέχρι το 1944, αναπτύχθηκαν µε κύρια Βάση τη 
Μ.Α. σηµαντικές Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις (ΕΕ∆), που έφθασαν και 
υπερέβησαν συνολικά τους 20.000 άνδρες.  
 
Η συµβολή αυτών των ΕΕ∆ στο συµµαχικό αγώνα κατά του Άξονα υπήρξε 
ουσιαστική. Η επάνδρωση των εν λόγω ΕΕ∆ έγινε µε εθελοντική κυρίως 
κατάταξη Ελλήνων που διέφευγαν από την σκλαβωµένη πατρίδα και από 
εκείνους που ζούσαν στο εξωτερικό. 
 
 Όπως αναφέρει το Λεύκωµα Κ. ∆οξιάδη, που κυκλοφόρησε το 1945, το 
σύνολο των Πολιτών που διέφυγαν από την υπόδουλη Ελλάδα προς Μ.Α. 
µεταξύ 1941-44, ανήλθε σε 45.000, των δε Στρατιωτικών σε 15.000. 
Πολλοί από αυτούς στελέχωσαν τις ΕΕ∆ της Μ.Α. 
 
Μερικοί από αυτούς που προσπάθησαν να διαφύγουν από την κατεχόµενη 



Ελλάδα γιά να συνενωθούν µε τις Ελληνικές Ε.∆. της Μ.Α., δεν στάθηκαν 
τυχεροί. Τους συνέλαβαν οι Αρχές κατοχής, τους φυλάκισαν τους 
ανέκριναν µε βασανιστήρια και µερικούς θανάτωσαν. ∆εν λύγισαν  και δεν 
απεκάλυψαν τις επιζητούµενες πληροφορίες. Άλλοι ναυάγησαν και 
πνίγηκαν, ενώ µερικοί υπέστησαν πολλές περιπέτειες, µετά από τις οποίες 
κατόρθωσαν τελικά να φθάσουν στη Μ.Α. 
 
Όχι ιδιαίτερα γνωστές είναι λυπηρές περιπτώσεις µονίµων στελεχών των 
Ενόπλων µας ∆υνάµεως που προσπαθώντας να διαφύγουν από την Ελλάδα 
στη Μ.Α. γιά να πολεµήσουν µε τις εκεί Ελληνικές µάχιµες µονάδες, 
εµποδίστηκαν από ανταρτικές οµάδες του ΕΛΑΣ, που δρούσαν στα 
Ελληνικά βουνά. Είναι επίσης γεγονός, ότι γονείς πολλών στελεχών του 
Ναυτικού µας που υπηρετούσαν κατά την κατοχή στη Μ.Α. σφαγιάστηκαν 
κυρίως κατά το κοµµουνιστικό κίνηµα του ∆εκεµβρίου 1944, επειδή τα 
παιδιά τους υπηρετούσαν στο Πολεµικό µας Ναυτικό......και όχι στον 
ΕΛΑΣ.  
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Συγκρότηση Ελληνικού Στρατού Ξηράς στη Μέση Ανατολή (Μ.Α.) 
 

Η Ελληνική εποποιία των πολέµων 1940-1941 εναντίον των Ιταλών και 
των Γερµανών έληξε στην ηπειρωτική Ελλάδα στις 20 Απριλίου 1941. Οι 
Γερµανοί εισήλθαν στην Αθήνα στις 27 Απριλίου 1941, ενώ στη συνέχεια 
κατέλαβαν, σε συνεργασία µε τους Ιταλούς, την υπόλοιπη ηπειρωτική 
Ελλάδα και µέχρι τις 8 Μαΐου τις νήσους του Αιγαίου και του Ιονίου 
Πελάγους, εκτός από την Κρήτη, η οποία µετά ηρωική άµυνα κατελήφθη 
31 Μαΐου 1941. 
 
Η Ελλάδα, παρά το ότι υπέκυψε στρατιωτικά σε δύο πανίσχυρες ∆υνάµεις 
του Άξονα, διατήρησε αµείωτη την απόφαση της να συνεχίσει τον αγώνα. 
Έτσι, ο Βασιλιάς Γεώργιος Β' και η Κυβέρνηση, µε επικεφαλής τον 
Πρωθυπουργό Εµµανουήλ Τσουδερό, λίγες ηµέρες πριν από την 
κατάληψη της Αθήνας, αναχώρησαν για το σκοπό αυτό στην Κρήτη. Οι 
στρατιωτικές δυνάµεις που µεταφέρθηκαν στην Κρήτη δεν ήταν αρκετές 
και αξιόµαχες σε τέτοιο βαθµό, ώστε να αντιµετωπίσουν την αναµενόµενη 
Γερµανική επίθεση. Παράλληλα, τα τµήµατα του Βρετανικού 
Εκστρατευτικού Σώµατος, που µέχρι τα τέλη Απριλίου έφθασαν στην 
Κρήτη από τις νότιες και ανατολικές ακτές της ηπειρωτικής Ελλάδας, 
είχαν χαλαρούς οργανικούς δεσµούς και ήταν ατελώς εξοπλισµένα. 
Επίσης, ελάχιστες ήταν και οι Βρετανικές δυνάµεις που είχαν σταλεί εκεί 
από τη Μέση Ανατολή, ενώ η αεροπορική κάλυψη της νήσου ήταν 
κυριολεκτικά ανύπαρκτη. 
 
Η Ελληνική Κυβέρνηση, αφότου εγκαταστάθηκε στην Κρήτη, 
αντιµετώπιζε το σοβαρό ενδεχόµενο καταλήψεως της νήσου από τους 
Γερµανούς, γιατί δεν υπήρχαν ούτε υποτυπώδη οχυρωµατικά έργα σ' 
αυτήν, ενώ οι µικρές και ανεπαρκώς εξοπλισµένες συµµαχικές και 
Ελληνικές δυνάµεις, ήταν αδύνατο να ενισχυθούν ή να υποστηριχθούν 
αποτελεσµατικά. Για το λόγο αυτόν πρότεινε από τις αρχές Μαΐου 1941 
στη Βρετανική Κυβέρνηση, διαµέσου του πρέσβη της Σερ Μάικλ 
Πάλαιρετ, να προβλεφθεί η µεταφορά της στην Κύπρο, σε περίπτωση 
δυσµενούς εξελίξεως της καταστάσεως στην Κρήτη. Στο υπόµνηµα που 
υπέβαλε προς τη Βρετανική Κυβέρνηση ο Έλληνας Πρωθυπουργός τόνιζε 
ότι µια τέτοια ενέργεια, όπως η εγκατάσταση της Ελληνικής Κυβερνήσεως 
στην Κύπρο, ανάµεσα σε Ελληνικό πληθυσµό, θα τόνωνε την 
υπεράνθρωπη προσπάθεια που κατέβαλε το Έθνος για την υπεράσπιση της 
συµµαχικής υποθέσεως, αφού θα είχε µια ένδειξη ότι εκτιµάται η θυσία 
του και ότι, σε κατάλληλο χρόνο, θα δικαιώνονταν τα εθνικά του 
αιτήµατα. 
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Ο  Άγγλος  Πρέσβης  υποσχέθηκε  να  διαβιβάσει  το  υπόµνηµα  στην 
κυβέρνηση του και µετά από λίγες ηµέρες απάντησε ότι δεν µπορούσε 
προς το παρόν να συζητηθεί η υπόθεση της Κύπρου, µε το επιχείρηµα 
ότι η Βρετανία δεν ήθελε να δώσει στους Γερµανούς την αφορµή να 
εκστρατεύσουν εναντίον της Μεγαλονήσου και να δηµιουργήσουν, µε 
αυτόν τον τρόπο περιπέτεια, που οι Άγγλοι δεν επιθυµούσαν(!) 
 
Η µεταφορά της Ελληνικής Κυβερνήσεως στην Αίγυπτο δεν σήµανε και τη 
διακοπή κάθε αντιστάσεως εναντίον του κατακτητή στο εθνικό έδαφος. 
Αντίθετα, άρχισε αµέσως να αναπτύσσεται στα βουνά και στις πόλεις της 
κατεχόµενης Ελλάδας, από οργανωµένες οµάδες πατριωτών, κίνηµα 
εθνικής αντιστάσεως, που µε το χρόνο γιγαντώθηκε και συνέχισε σ' όλη 
την κατοχική περίοδο, µε κάθε τρόπο, τον ανελέητο πόλεµο φθοράς 
εναντίον του κατακτητή, γράφοντας ένα ένδοξο έπος για τη νεότερη 
ιστορία µας. 
 
Η Ελληνική Κυβέρνηση, κατά την άφιξη της στην Αίγυπτο, αντιµετώπισε 
µια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Στη ∆υτική Αφρικανική Έρηµο, οι 
δυνάµεις του Άξονα, µετά την επίθεση που είχαν εξαπολύσει την 
άνοιξη του 1941, ανακτούσαν αλµατωδώς το έδαφος που είχαν χάσει 
στη διάρκεια του χειµώνα του 1940-41 και απειλούσαν και αυτά ακόµη 
τα σύνορα της Αιγύπτου. Σφοδροί αεροπορικοί βοµβαρδισµοί είχαν 
αρχίσει εναντίον της Αλεξάνδρειας, του λιµένα της και της περιοχής του 
Σουέζ. Οι Σύµµαχοι δεν διέθεταν αρκετά στρατεύµατα για 
αποτελεσµατική αντίσταση και υπήρχε φόβος, την περίοδο εκείνη, για την 
τύχη και αυτής της Αλεξάνδρειας. Επίσης, η κατάσταση στις περιοχές 
Λιβάνου, Συρίας, Ιράκ και Ιράν, ακόµη και της Τουρκίας, που τηρούσε 
επαµφοτερίζουσα στάση, µε την ιδιότυπη ουδετερότητα της, 
παρουσιαζόταν εξαιρετικά επικίνδυνη. Κάτω από τις συνθήκες αυτές, οι 
Βρετανοί, για την αντιµετώπιση της καταστάσεως, έπαιρναν εξαιρετικά 
µέτρα, οχυρώνοντας την περιοχή Αλεξάνδρειας και στέλλοντας κάθε 
δυνατή ενίσχυση στη ∆υτική Έρηµο, για την συγκράτηση της Γερµανικής 
προελάσεως, ενώ παράλληλα µελετούσαν ακόµη και την εκκένωση της 
Ανατολικής Μεσογείου. 
 
Τη δύσκολη στρατιωτική κατάσταση, την οποία αντιµετώπισε η Ελληνική 
Κυβέρνηση από την αρχή της εγκαταστάσεως της στο Κάιρο, ήλθε να 
επιτείνει και η αρνητική πολιτική στάση της Αιγυπτιακής 
Κυβερνήσεως. Ο Πρωθυπουργός της Αιγύπτου Σίρι Πασάς, φιλοϊταλικών, 
µάλλον, διαθέσεων, καθώς και ο Βασιλιάς Φαρούκ, ακολουθώντας 
πολιτική ουδετερότητας, είδαν µε φανερή δυσαρέσκεια την άφιξη της 
Ελληνικής Κυβερνήσεως. Ο Αιγύπτιος Πρωθυπουργός συναντήθηκε  
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εντελώς τυπικά µε τον Έλληνα οµόλογο του, ενώ ο Βασιλιάς Φαρούκ 
απέφυγε να απαντήσει σε ιδιόγραφη επιστολή του Βασιλιά Γεωργίου, µε 
την οποία τον ευχαριστούσε για τη φιλοξενία που παρείχε σ' αυτόν και 
στην κυβέρνηση του. Λόγω αυτής της Αιγυπτιακής στάσεως, ο 
Βασιλιάς Γεώργιος και η Ελληνική Κυβέρνηση αναγκάσθηκαν, στις 27 
Ιουνίου 1941, ένα περίπου µήνα µετά την εγκατάσταση τους στο 
Κάιρο, να εγκαταλείψουν το Αιγυπτιακό έδαφος. Αφού πέρασαν από 
τη Νότια Αφρική, όπου παρέµειναν ενάµιση περίπου µήνα ως 
φιλοξενούµενοι της Νοτιοαφρικανικής Ενώσεως, έφθασαν 
ατµοπλοϊκώς στις 22 Σεπτεµβρίου στο Λίβερπουλ και στη συνέχεια 
στο Λονδίνο, όπου εγκαταστάθηκαν µαζί µε τις άλλες συµµαχικές 
κυβερνήσεις που είχαν καταφύγει εκεί. Στο Κάιρο παρέµειναν µόνο οι 
Υπουργοί των τριών Πολεµικών Υπουργείων, Στρατιωτικών, 
Ναυτικών και Αεροπορίας. 
 

Συγκρότηση Ελληνικών Μαχίµων Μονάδων Στρατού Μ.Α. 
 
Με την εγκατάσταση τις στο Κάιρο, η Ελληνική Κυβέρνηση βρήκε στην 
Αίγυπτο τα πρώτα στοιχεία που θα αποτελούσαν στη συνέχεια τον πυρήνα 
και τη βάση για την ανάπτυξη του Ελληνικού Στρατού Μέσης Ανατολής. 
Τα στοιχεία αυτά ήταν, κατά κύριο λόγο, η «Φάλαγξ Ελλήνων Αιγύπτου» 
(ΦΕΑ) και ένα τάγµα Πεζικού, το οποίο είχε συγκροτηθεί στην 
Αλεξάνδρεια από στρατεύσιµους και εθελοντές Έλληνες τις Αιγύπτου, µε 
την ονοµασία «∆ωδεκανησιακό Τάγµα», Ακόµη υπήρχαν: 
• Τρία συνεργεία περισυλλογής και επισκευής οχηµάτων και 

πυροβόλων που προέρχονταν από λάφυρα, τα οποία, είχαν 
επανδρωθεί από Έλληνες τις Αιγύπτου.  

• Ένα απόσπασµα από εκατόν δέκα ιππείς που είχαν σταλεί ενωρίτερα 
από την Ελλάδα στην Αίγυπτο για την παραλαβή ίππων, για τις 
ανάγκες του µαχόµενου τότε Ελληνικού Στρατού και τέλος  

• Ένα απόσπασµα είκοσι πέντε οπλιτών παλαιών κλάσεων που είχαν 
φθάσει στη χώρα αυτή ως συνοδοί Ιταλών αιχµαλώτων. 

 
Μια πολύ σηµαντική ενίσχυση του Ελληνικού Στρατού Μ.Α., απετέλεσαν 
τα τµήµατα της Ελληνικής Ταξιαρχίας Έβρου, τα οποία µετά την εισβολή 
των Γερµανών, που απέκοψε την Ταξιαρχία στη Θράκη, κατέφυγαν σε 
Τουρκικό έδαφος, όπως προέβλεπαν τα τότε επιτελικά Σχέδια. Οι 
Τουρκικές Αρχές αφόπλισαν την Ταξιαρχία, µόλις πέρασε τα σύνορα και  
ο ∆ιοικητής της Υποστράτηγος Ι. Ζήσης, προτίµησε να αυτοκτονήσει, 
παρά να παραδώσει το όπλο του. Μετά από πολλές αναβολές και 
δυσκολίες, οι Τουρκικές Αρχές επέτρεψαν την µεταφορά της Ταξιαρχίας 
στην Αίγυπτο, όπου τον Ιούνιο 1941 έφθασαν συνολικά περί τους 1650  
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άνδρες. Ο εκ µέρους των Βρετανών εξοπλισµός των ανδρών του 
Ελληνικού Στρατού Μ.Α. υπήρξε δυσχερέστατος, λόγω ελλείψεως 
οπλισµού. Έτσι αρχικά αποφασίστηκε να χρησιµοποιηθούν Ιταλικά όπλα, 
προερχόµενα από λάφυρα. 
 
Στα µέσα περίπου Ιανουαρίου 1942 αποφασίσθηκε από την Ελληνική 
Κυβέρνηση, να πραγµατοποιηθεί στο τρίτο δεκαήµερο του Φεβρουαρίου 
1942 η πρόσκληση έξι ηλικιών (1935-1939 και 1942) Ελλήνων τις 
Αιγύπτου, η οποία είχε ήδη σχεδιασθεί. Με την ίδια απόφαση 
καθορίσθηκαν και τα ποσοστά κατανοµής των στρατευσίµων αυτών τις 
τρεις Κλάδους των Ενόπλων ∆υνάµεων (Στρατός, Ναυτικό, Αεροπορία). 
Παρά τις προσπάθειες τις εχθρικής προπαγάνδας, η επιστράτευση πρέπει 
να θεωρηθεί ότι πέτυχε, εάν ληφθούν υπόψη και οι ατέλειες που 
παρουσίαζαν οι Στρατολογικοί Κατάλογοι (θανόντες, διπλογραµµένοι 
κ.ά.), αφού έφθασε σε ποσοστό 93% περίπου. Από τις 4.850 υπόχρεους 
στρατεύσεως παρουσιάσθηκαν οι 3.704, ενώ πήραν αναβολή οι 208. Από 
τις που παρουσιάσθηκαν µετά την αφαίρεση των ανικάνων και αυτών που 
έτυχαν αναβολής, κατατάχθηκαν 1.784 στο Στρατό Ξηράς, 521 στο 
Ναυτικό και 621 στην Αεροπορία. Στο Στρατό Ξηράς κατατάχθηκαν  τις  
και   162  βοηθητικοί.  
 
Παράλληλα µε την κατάταξη των παραπάνω κλάσεων Ελλήνων 
Αιγυπτιωτών, συνεχίσθηκε και η άφιξη αξιωµατικών και οπλιτών που 
διέφευγαν κάθε τρόπο από την Ελλάδα. Έτσι, η δύναµη του 
συγκροτούµενου Ελληνικού Στρατού Μέσης Ανατολής, έφθασε, στα τέλη 
Μαΐου 1942, τις 908 αξιωµατικούς 10.821 οπλίτες, ήτοι συνολικά περί 
τους 12.000 άνδρες. 
 
Μέχρι το καλοκαίρι του 1942 είχαν συγκεντρωθεί στη Μέση Ανατολή πολλοί 
αξιωµατικοί, περισσότεροι από όσους ήταν απαραίτητοι για να στελεχώσουν τις 
συγκροτούµενες µονάδες του Ελληνικού Στρατού, τα επιτελεία και τις άλλες 
στρατιωτικές υπηρεσίες. Πολλοί από τους αξιωµατικούς αυτούς βρίσκονταν στη 
Μέση Ανατολή χωρίς καµιά υπηρεσιακή απασχόληση, παρά την επιθυµία τους να 
συµµετάσχουν ενεργά στον αγώνα που έκανε το Έθνος στο πλευρό των 
Συµµάχων εναντίον του Άξονα. Έτσι συγκροτήθηκε από αυτούς ο «Ιερός 
Λόχος», στον οποίον υπηρέτησαν εθελοντικά αξιωµατικοί ως απλοί στρατιώτες. 
 
Για την κάλυψη των αναγκών στη διοίκηση των Ελληνικών στρατιωτικών 
δυνάµεων της Μ.Α., δηµιουργήθηκε το 1942 από την Ελληνική 
Κυβέρνηση κατευθυντήριο όργανο υπό την επωνυµία «Αρχηγείο 
Βασιλικού Στρατού Μέσης Ανατολής» (ΑΒΕΣΜΑ). Παράλληλα 
αποφασίσθηκε η διάλυση της ΦΕΑ και η µετονοµασία του  
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«∆ωδεκανησιακού Τάγµατος» σε «Πρώτο Τάγµα Ελλήνων Αιγύπτου», 
το οποίο αργότερα µετονοµάσθηκε σε «Πρώτο Τάγµα Πεζικού». 
Επακολούθησε η συγκρότηση ∆ευτέρου και Τρίτου Τάγµατος Πεζικού και 
Μοίρας Πεδινού Πυροβολικού και στη συνέχεια η συγκρότηση της 
«Πρώτης Ελληνικής Ταξιαρχίας». 
 
Για περαιτέρω συµπλήρωση υφιστάµενων ελλείψεων προσωπικού και 
προώθηση της οργανώσεως της ∆εύτερης Ελληνικής Ταξιαρχίας, 
αποφασίσθηκε, η πρόσκληση υπό τα όπλα των Ελλήνων της Αιγύπτου των 
κλάσεων 1932-1934. Με την προκήρυξη, που εκδόθηκε στις 15 
Σεπτεµβρίου 1942, καθορίσθηκε ως χρονική περίοδος κατατάξεως το 
διάστηµα 5-13 Οκτωβρίου 1942. Η επιστράτευση αυτή πραγµατοποιήθηκε 
κανονικά και απέδωσε ικανοποιητικά. Έτσι, από τους 1.350 που 
περιλαµβάνονταν στους στρατολογικούς καταλόγους παρουσιάσθηκαν οι 
959, από τους οποίους κρίθηκαν ικανοί οι 525 και βοηθητικοί οι 60, ενώ οι 
υπόλοιποι έτυχαν αναστολής ή αναβολής κατατάξεως ή κρίθηκαν 
ανίκανοι. Απ' αυτούς κατατάχθηκαν 455 και κατανεµήθηκαν στο Στρατό 
Ξηράς, στο Ναυτικό και στην Αεροπορία. 
 
Από τις πρώτους µήνες που άρχισε η προσπάθεια συγκροτήσεως 
Ελληνικού Στρατού στη Μέση Ανατολή, διαπιστώθηκε ότι η σοβαρότερη 
πηγή, από την οποία θα µπορούσε να αντληθεί έµψυχο υλικό, ήταν η 
κατεχόµενη Ελλάδα. Για το σκοπό αυτόν αποφασίσθηκε να οργανωθεί 
σύστηµα διαφυγής στρατευσίµων από την Ελλάδος δια µέσου κατάλληλων 
κέντρων που θα δηµιουργούνταν στην Τουρκία και στην Ελλάδα και τα 
οποία θα λειτουργούσαν µε την καθοδήγηση του Ελληνικού Κυβερνητικού 
Κέντρου στο Κάιρο. Το έργο αυτό ανατέθηκε στην Υπηρεσία 
Πληροφοριών Ελληνικής Προπαγάνδας (ΥΠΕΠ), που συστάθηκε τον 
Αύγουστο του 1941. Η αποστολή που δόθηκε στην ΥΠΕΠ ήταν η 
συγκέντρωση και ο έλεγχος κάθε είδους πληροφορίας, η οργάνωση 
διαφυγών, η άσκηση προπαγάνδας, κατασκοπείας και αντικατασκοπίας και 
γενικότερα ο χειρισµός θεµάτων «Μυστικών Υπηρεσιών». Η διεύθυνση 
τις ΥΠΕΠ ανατέθηκε στον Αρχιπλοίαρχο του Πολεµικού Ναυτικού 
Παναγιώτη Κώνστα και έδρα τις ορίσθηκε το Κάιρο. 
 
Μέσα στο πρώτο τρίµηνο από τη σύσταση τις, η ΥΠΕΠ κατόρθωσε να 
διασυνδεθεί µε δίκτυα πληροφοριών που δρούσαν στην κατεχόµενη 
Ελλάδα και να εγκαταστήσει Γραφεία και Κέντρα Πληροφοριών τις 
κυριότερες περιοχές από τα βόρεια Ελληνικά σύνορα µέχρι Τουρκίας, 
Συρίας, Λιβάνου, Παλαιστίνης, Αιγύπτου και των συνόρων τις Λιβύης. 
Επικεφαλής των Γραφείων Πληροφοριών ορίσθηκαν αξιωµατικοί  
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Στρατού, Ναυτικού, Αεροπορίας και Λιµενικού Σώµατος ή και κατά 
τόπους διπλωµατικοί υπάλληλοι, µε αποστολή τη συλλογή κάθε χρήσιµης 
πληροφορίας περί του εχθρού και των φίλιων δυνάµεων και την 
ενηµέρωση τις Κεντρικής ∆ιευθύνσεως Μυστικών Υπηρεσιών στο Κάιρο. 
 
Παράλληλα µε την οργάνωση των δικτύων πληροφοριών και 
κατασκοπείας, η ΥΠΕΠ ασχολήθηκε µε την οργάνωση διαφυγών από την 
κατεχόµενη Ελλάδα τις την Αίγυπτο, οµάδων αξιωµατικών και οπλιτών ή 
ιδιωτών, που διώκονταν από τις Αρχές Κατοχής, καθώς και Άγγλων 
στρατιωτικών του Βρετανικού Εκστρατευτικού Σώµατος που παρέµειναν 
στην Ελλάδα, µετά την κατάληψη τις από τις Γερµανούς. Τα σχέδια αυτά 
τις ΥΠΕΠ, στα οποία υπήρχαν και προβλέψεις για τη διάθεση 
µεταφορικών µέσων, συντονίσθηκαν και ενσωµατώθηκαν µε εκείνα που 
διέθεταν στο µεταξύ τα δίκτυα διαφυγής των Ελληνικών αντιστασιακών 
οργανώσεων από την αρχή τις Κατοχής ώστε, µέχρι το φθινόπωρο του 
1941, να αναπτυχθούν πλήρως τα πέντε κυριότερα απ’ αυτά. Με στολίσκο 
σαράντα περίπου πετρελαιοκίνητων και ιστιοφόρων σκαφών, η ΥΠΕΠ 
κατόρθωσε να φυγαδεύσει περίπου οκτακόσιους Άγγλους και το 
µεγαλύτερο µέρος τις Μεραρχίας Κρήτης, από ερηµικούς ορµίσκους του 
Λακωνικού κόλπου τις το ακρωτήριο Σπάθα, στα βορειοδυτικά τις 
Κρήτης. Παρά ταύτα, η συνολική δραστηριότητα τις ΥΠΕΠ δεν 
ανταποκρίθηκε απόλυτα τις προσδοκίες τις Ελληνικής Κυβερνήσεως, 
ειδικότερα στον τοµέα του συντονισµού, ελέγχου και επιλογής των 
κατάλληλων αξιωµατικών για φυγάδευση στη Μέση Ανατολή, ώστε να 
καλύπτονται οι πραγµατικές ανάγκες του συγκροτούµενου εκεί Ελληνικού 
Στρατού. Ταυτόχρονα, παρουσιάσθηκαν περιπτώσεις και τάσεις 
ανεξάρτητης και ανεξέλεγκτης δράσεως σε θέµατα κατασκοπείας και 
παρακολουθήσεων. Έτσι, ο Πρόεδρος τις Κυβερνήσεως Εµµανουήλ 
Τσουδερός, µόλις επέστρεψε στο Κάιρο από το Λονδίνο, το Μάρτιο του 
1942, διέταξε την κατάργηση της. 
 

Η Ελληνοβρετανική Στρατιωτική Συµφωνία του 1942 
 
Η Ελληνική Κυβέρνηση, από τις πρώτες ηµέρες τις εγκαταστάσεως τις 
στο Λονδίνο και µε αφορµή την έναρξη τις ∆ιασυµµαχικής ∆ιασκέψεως 
για την αποδοχή τις «∆ηλώσεως του Ατλαντικού», βρήκε την ευκαιρία να 
θίξει τα εθνικά ζητήµατα τις χώρας και τη στρατιωτική συνεργασία 
Ελλάδας-Μεγάλης Βρετανίας, κατά και µετά τον πόλεµο. Οι εκπρόσωποι 
τις τις Μεγάλης Βρετανίας είχαν τη γνώµη ότι καµιά συµφωνία δεν έπρεπε 
να γίνει τότε, για τις µετά τον πόλεµο σχέσεις των δύο χωρών. Για το θέµα  
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αυτό, ο Πρωθυπουργός τις Μεγάλης Βρετανίας Ουίνστον Τσώρτσιλ, 
δήλωσε, σε απάντηση σχετικής κρούσεως, ότι: «Τώρα κάνουµε πόλεµο 
τον οποίο πρέπει να κερδίσουµε, γιατί αν δεν τον κερδίσουµε κανείς τις 
δεν θα µείνει. Ο πόλεµος θα διαρκέσει µερικά χρόνια. Μετά τη νίκη θα 
πάρουµε αποφάσεις, για τα προβλήµατα που ενδιαφέρουν κάθε 
σύµµαχο. Τώρα είµαστε αποφασισµένοι να τις προσφέρουµε την υλική 
βοήθεια τις και τις υπηρεσίες τις για να οργανώσετε στρατό µέχρι δύο 
Ταξιαρχίες και για την αναδιοργάνωση του Ναυτικού και τις 
Αεροπορίας». Μετά τις δηλώσεις αυτές παραµερίσθηκαν τα εθνικά θέµατα 
και οι συζητήσεις περιορίσθηκαν µόνο σε ό,τι αφορούσε τη συνδροµή που 
θα µπορούσε να δώσει η Μεγάλη Βρετανία στην Ελλάδα για την 
οργάνωση στρατού στη Μέση Ανατολή. Έτσι, ο Βρετανός Πρωθυπουργός 
ζήτησε να του υποβληθεί υπόµνηµα, που θα καθόριζε το απαραίτητο 
πολεµικό υλικό για την αναδιοργάνωση των Ελληνικών Ενόπλων 
∆υνάµεων στη Μέση Ανατολή. 
 
Το υπόµνηµα υποβλήθηκε τις 11 ∆εκεµβρίου 1941 και µε αυτό η 
Ελληνική Κυβέρνηση ζητούσε υλικό για τη συγκρότηση µιας ακόµη 
Ταξιαρχίας, εκτός τις Πρώτης, που είχε ήδη συγκροτηθεί κατά το 
µεγαλύτερο µέρος τις. Οι συνοµιλίες που ακολούθησαν µεταξύ των 
αντιπροσώπων των δύο Κυβερνήσεων κατέληξαν στη διατύπωση τις 
σχεδίου Στρατιωτικής Συµφωνίας, µε την οποία η Βρετανική 
Κυβέρνηση δεχόταν να χορηγήσει πολεµικό υλικό για τη συγκρότηση 
αρχικά µιας µόνο Ελληνικής Ταξιαρχίας και αργότερα, ανάλογα µε την 
παραγωγή πολεµικών µέσων, θα εξεταζόταν η µελλοντική ενίσχυση των 
Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων. 
 
Η οριστική Ελληνοβρετανική Στρατιωτική Συµφωνία υπογράφηκε τις 9 
Μαρτίου 1942. Με τη συµφωνία αυτή, οι δύο Κυβερνήσεις εκδήλωναν την 
απόφαση τις να συνεχίσουν τον πόλεµο σε στενή συνεργασία µεταξύ τις, 
µέχρι τον επιτυχή τερµατισµό του και συµφωνούσαν ότι τις από τις 
κύριους σκοπούς του πολέµου ήταν η πλήρης απελευθέρωση τις Ελλάδας 
και η αποκατάσταση τις ελευθερίας και τις ανεξαρτησίας τις. Τις 
αναγνωριζόταν η σπουδαιότητα τις διατηρήσεως των Ελληνικών Ενόπλων 
∆υνάµεων. 
 
Με την ίδια συµφωνία καθορίζονταν και οι αρχές µε βάση τις οποίες θα 
γινόταν η οργάνωση των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων και η 
συνεργασία τις µε τις Συµµαχικές Ένοπλες ∆υνάµεις. Η οργάνωση και η 
χρησιµοποίηση των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων συµφωνήθηκε να 
γίνει υπό Βρετανική Στρατιωτική ∆ιοίκηση. Η Ελληνική Κυβέρνηση 
αναλάµβανε τις δαπάνες εφοδιασµού, µισθοδοσίας και συντηρήσεως τις. 



Σελίδα 84 από 128 

Τις δαπάνες αυτές θα τις κατέβαλε η Βρετανική Κυβέρνηση, αλλά θα 
ζητούσε να τις αποδοθούν µελλοντικά από την Ελληνική Κυβέρνηση, όταν 
οι συνθήκες θα το επέτρεπαν. Η Βρετανική Κυβέρνηση αναλάµβανε τις να 
εφοδιάσει και να εξοπλίσει τις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις, το ταχύτερο. 
 
Σε ό,τι αφορούσε την πειθαρχία και την εσωτερική διοίκηση των 
Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων, συµφωνήθηκε να ισχύουν οι Ελληνικοί 
στρατιωτικοί Νόµοι και Κανονισµοί. Τα στρατιωτικά αδικήµατα θα 
εκδικάζονταν από Ελληνικά Στρατοδικεία. Τα εγκλήµατα ανθρωποκτονίας 
και βιασµού θα εκδικάζονταν από τα πολιτικά δικαστήρια τις Βρετανικής 
∆ιοικήσεως. Ιδιαίτερη συµφωνία υπογράφηκε για τις περιπτώσεις 
καταδίκης σε θάνατο από Ελληνικά Στρατοδικεία, που θα λειτουργούσαν 
σε Βρετανικό έδαφος. Η εκτέλεση τέτοιων αποφάσεων απαιτούσε τη 
σύµφωνη γνώµη του Αρχηγού του Βρετανικού Στρατού. Με τον τρόπο 
αυτόν, ο Βρετανός Αρχιστράτηγος θα λειτουργούσε ως «Συµβούλιο 
Χαρίτων». Σκοπός του όρου αυτού ήταν να παρεµποδισθούν οι υπερβολές 
των Ελληνικών Στρατοδικείων, που πιθανόν να οφείλονταν σε λόγους 
πολιτικών αντιθέσεων.  
 
Στην πράξη, η Ελληνοβρετανική αυτή Στρατιωτική Συµφωνία 
εφαρµόσθηκε κατά τρόπο, ώστε η Ελληνική Κυβέρνηση να καταβάλει στη 
Βρετανική Κυβέρνηση µόνο τη δαπάνη για τη µισθοδοσία του 
προσωπικού και τα έξοδα διατροφής, που ξεπερνούσαν την καθορισµένη 
για το Βρετανικό Στρατό, κλίµακα. Όλα τα άλλα έξοδα αποτελούσαν 
ειδικό λογαριασµό, για την εξόφληση του µετά τον πόλεµο. 
 

Συµµετοχή Ελληνικού Στρατού Μ.Α. σε συµµαχικές επιχειρήσεις 
 

Η οικονοµία του χώρου δεν επιτρέπει εκτενέστερη ανάπτυξη της δράσεως 
των µονάδων του Ελληνικού Στρατού Μ.Α. σε συµµαχικές επιχειρήσεις 
κατά του Άξονα εκτός της Ελλάδας. Ως εκ τούτου συνοψίζονται 
επιγραµµατικά µόνο οι σηµαντικότερες εξ αυτών, οι οποίες είναι οι 
ακόλουθες: 
• Μάχες Ελ Αλαµέϊν στη Βόρεια Αφρική: Πρώτη Ελληνική 

Ταξιαρχία 
• Επιχειρήσεις Βόρειας Αφρικής και ανακαταλήψεως ∆ωδεκανήσων: 

Ιερός Λόχος 
• Κατάληψη Ιταλίας: Τρίτη Ορεινή Ελληνική Ταξιαρχία, µε διάκριση 

κατά τη µάχη του Ρίµινι, µετά την οποία η Ταξιαρχία αυτή 
µετονοµάστηκε σε Ταξιαρχία Ρίµινι. 
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∆υσµενέστατες και σοβαρότατες επιπτώσεις στις δυνατότητες συµµετοχής 
σε συµµαχικές επιχειρήσεις των Ελληνικών Ενόπλων ∆υνάµεων που 
εµάχοντο στο εξωτερικό κατά του Άξονα στο πλευρό των Συµµάχων µας, 
είχαν τα αλλεπάλληλα στασιαστικά κινήµατα που εξυφάνθηκαν µέσα σ’ 
αυτές, από µεθοδεύσεις του ΚΚΕ κατά τη διάρκεια του Β΄ ΠΠ. Παρά το 
ότι η δράση του Ελληνικού Στρατού Μ.Α. και η εµπιστοσύνη των 
Συµµάχων µας στις εν λόγω Ελληνικές στρατιωτικές δυνάµεις 
περιορίστηκε σηµαντικά, τελικά έγινε ότι ήταν δυνατό, για να περισωθεί 
το Ελληνικό γόητρο.   
 
 
 

 

 
Μεταξύ των Αθανάτων 
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∆ράση του Πολεµικού Ναυτικού 1941-45, µε κύρια Βάση τη Μέση 
Ανατολή 

 
Κυρία αποστολή του πολεµικού µας Στόλου, απετέλεσε η συνοδεία και 
προστασία από εχθρικές επιθέσεις νηοποµπών συµµαχικών Εµπορικών 
Πλοίων στη Μεσόγειο, που διακινούσαν πολύτιµο πολεµικό και άλλο 
υλικό. Ενδεικτικά σηµειώνεται ότι το 1943 επί 41 Πολεµικών Πλοίων που 
εκτελούσαν συνοδείες, τα 27 ήταν Αγγλικά, τα 11 Ελληνικά και µόνο 3 
Γαλλικά. Ελληνικά Πολεµικά έδρασαν επίσης στον Ατλαντικό, από 
Αγγλία µέχρι Cape Town και από Gibraltar µέχρι Azores.  
 
Αθροίζοντας τις αποστάσεις που κάλυψε σε επιχειρήσεις κατά την περίοδο 
αυτή  καθ’ ένα από τα Πλοία του Στόλου µας, βρίσκουµε ότι όλα µαζί 
διέτρεξαν περί τα 2 εκατοµµύρια ναυτικά µίλια και ήταν συνολικά 185.000 
περίπου ώρες εν πλω. Κατά µέσο όρο δηλαδή, κάθε Πλοίο διήνυσε αυτό 
το χρονικό διάστηµα περί τα 20.000 ναυτικά µίλια, ήτοι έκανε περί το 80% 
του περίπλου της γης υπό πολεµικές συνθήκες. 
 
Σηµαντική ήταν επίσης η συµµετοχή του Ελληνικού Στόλου στη µεγάλη 
και επιτυχηµένη συµµαχική απόβαση στην Σικελία, που άρχισε στις 10 
Ιουλίου 1943 και ωδήγησε λίγο αργότερα στη συνθηκολόγηση της Ιταλίας 
στις 8 Σεπτεµβρίου 1943. Σ' αυτή έλαβαν µέρος τα Αντιτορπιλλικά 
Β.ΟΛΓΑ-ΠΙΝ∆ΟΣ-ΚΑΝΑΡΗΣ-ΜΙΑΟΥΛΗΣ-ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ-Α∆ΡΙΑΣ 
και τα γηραιά Τορπιλλοβόλα ΝΙΚΗ-ΑΣΠΙΣ.  
 
Ο Ιταλικός Στόλος, ο µεγαλύτερος της Μεσογείου, παραδόθηκε στο 
Συµµαχικό στην Αλεξάνδρεια στις 16 Σεπτεµβρίου 1943. Τους 
Συµµάχους εκπροσωπούσαν κατά την εν λόγω παράδοση ο Βρετανός 
Ναύαρχος Αρχηγός των Συµµαχικών Ναυτικών ∆υνάµεων της 
Μεσογείου και ο Έλληνας Αρχηγός Στόλου, που επέβαινε στο 
Ναρκαλιευτικό ΚΑΡΤΕΡΙΑ. 
 
Ελληνικά Πολεµικά έλαβαν επίσης µέρος στη συµµαχική αποβατική 
ενέργεια στο Άνζιο της Ιταλίας την 21 Ιανουαρίου 1944. Σ' αυτήν 
συµµετείχαν τα Αντιτορπιλλικά ΚΡΗΤΗ-ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ και τα 
Αρµαταγωγά ΣΑΜΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΧΙΟΣ. 
 
Στη µεγάλη συµµαχική απόβαση στη Νορµανδία στις 2 Ιουνίου 1944, που 
ήταν όχι µόνο η µεγαλύτερη επιχείρηση του Β Παγκοσµίου Πολέµου, 
αλλά η πιό µεγάλη συνδυασµένη στρατιωτική επιχείρηση όλων των 
εποχών, ο Ελληνικός Στόλος, παρά το µεγάλο κίνηµα του ΚΚΕ στο 
Ναυτικό κατά τον Απρίλιο του ιδίου έτους, έλαβε µέρος µε τις Κορβέττες 



ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ-ΤΟΜΠΑΖΗΣ. 
 
Πολεµικά Πλοία που παραχωρήθηκαν στον Ελληνικό Στόλο, όταν 
επιχειρούσε στο πλευρό των Συµµάχων στο εξωτερικό το 1941-44 

 
Οι Σύµµαχοι, αναγνωρίζοντας τη σηµαντική µαχητική ικανότητα του 
Πολεµικού µας Ναυτικού και την ουσιαστική συµβολή του στον 
διεξαγόµενο κοινό αγώνα κατά του Άξονα, ενίσχυσαν αποτελεσµατικά το 
Στόλο µας µε νέες αλλά και µε µεταχειρισµένες µονάδες, που ήταν όµως 
σε πολύ καλλίτερη κατάσταση από τις προϋπάρχουσες στο Ναυτικό µας. 
 
Κατά το 1942-43 παρελήφθησαν από την Αγγλία τα ακόλουθα 
νεοναυπηγηµένα Αγγλικής κατασκευής Πλοία: 
• 6 Αντιτορπιλλικά (ΠΙΝ∆ΟΣ-Α∆ΡΙΑΣ-ΜΙΑΟΥΛΗΣ-ΚΑΝΑΡΗΣ-

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΚΡΗΤΗ) και  
• 4 Κορβέττες (ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΤΟΜΠΑΖΗΣ-ΚΡΙΕΖΗΣ) 
 
Κατά το 1942-43 παρελήφθησαν από τις ΗΠΑ τα ακόλουθα παλαιά 
Πλοία: 
• 1 καταδιωκτικό Υποβρυχίων (Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΙ), 
• 4 Αρµαταγωγά (ΛΕΣΒΟΣ-ΣΑΜΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΧΙΟΣ) 
• 13 Ναρκαλιευτικά (ΠΑΡΑΛΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΚΑΡΤΕΡΙΑ-

ΑΦΡΟΕΣΣΑ-ΑΛΦΕΙΟΣ-ΠΗΝΕΙΟΣ-ΑΧΕΛΩΟΣ-ΕΥΡΩΤΑΣ-
ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ-ΚΑΣΣΟΣ-ΚΩΣ-ΛΕΡΟΣ-ΠΑΤΜΟΣ) 

• 4 µικρά πλωτά µέσα 
 
Κατά το 1943-44 παρελήφθησαν από την Αγγλία: 
• 2 Αγγλικά Αντιτορπιλλικά, καινούργια (ΑΙΓΑΙΟΝ-ΑΣΤΙΞ) 
• 2 Αγγλικά Αντιτορπιλλικά παλαιά (ΣΑΛΑΜΙΣ-ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ) 
• 1 Υποβρύχιο Αγγλικό, καινούργιο (ΠΙΠΙΝΟΣ) 
• 1 Ιταλικό Υποβρύχιο παλαιό, λεία πολέµου (ΜΑΤΡΩΖΟΣ) 
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Πλοία του Ελληνικού Πολεµικού Ναυτικού που απωλέστηκαν κατά τις 
επιχειρήσεις 1941-44 

 
• 2 Αντιτορπιλλικά (Β.ΟΛΓΑ 26/9/43-Α∆ΡΙΑΣ 22/10/43, βλέπε 

κατωτέρω) 
• 3 Υποβρύχια (ΓΛΑΥΚΟΣ 12/5/42-ΤΡΙΤΩΝ 16/11/42-ΚΑΤΣΩΝΗΣ 

14/9/43) 
• 2  Ναρκαλιευτικά (ΚΩΣ-ΚΑΣΟΣ) 
 
Σηµειώνεται ότι το Αντιτορπιλλικό Α∆ΡΙΑΣ επιχειρώντας στη θαλάσσια 
περιοχή πλησίον της Καλύµνου µαζί µε άλλα συµµαχικά πλοία για την 
ανακατάληψη νησιών του Αιγαίου, µετά την Ιταλική συνθηκολόγηση του 
Σεπτεµβρίου 1943, προσέκρουσε σε νάρκη την 22/10/43, έχασε την πλώρη 
του, αλλά δεν βυθίστηκε. Το πλήρωµα διέσωσε το πλοίο, το οποίο µετά 
από πρόχειρες επισκευές κατηύθυνε µε τις µηχανές του στην Αλεξάνδρεια, 
όπου κατέπλευσε την ηµέρα εορτασµού του Αγίου Νικολάου στις 6/12/43, 
υπό τις θυελλώδεις επευφηµίες όλων των εκεί ορµούντων Συµµαχικών  
Πλοίων 

 
Σύνθεση του Ελληνικού Στόλου κατά τον επανάπλου του στην 

Πατρίδα µε την απελευθέρωση της Ελλάδας τον Οκτώβριο του 1944. 
 
Στις 17 Οκτωβρίου του 1944 η εξόριστη Ελληνική Κυβέρνηση 
επανέπλευσε στον Πειραιά, επιβαίνοντας του Θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ. Ο 
Ελληνικός Στόλος, µεγαλύτερος και κραταιότερος από ήταν όταν µετά την 
κατάληψη της Χώρας συνέχισε τον πόλεµο στο πλευρό των Συµµάχων. Το 
Στόλο κατά την απελευθέρωση αποτελούσαν τα ακόλουθα κυρίως Πλοία: 
• 1 Θωρηκτό (ΑΒΕΡΩΦ) 
• 15 Αντιτορπιλλικά (ΠΙΝ∆ΟΣ-Α∆ΡΙΑΣ-ΜΙΑΟΥΛΗΣ-ΚΑΝΑΡΗΣ-

ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΚΡΗΤΗ-ΣΠΕΤΣΑΙ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ-
ΣΑΛΑΜΙΣ-ΝΑΥΑΡΙΝΟΝ-ΑΙΓΑΙΟΝ-ΑΣΤΙΓΞ-ΑΕΤΟΣ-ΙΕΡΑΞ-
ΠΑΝΘΗΡ) 

• 5 Υποβρύχια (ΠΙΠΙΝΟΣ-ΜΑΤΡΩΖΟΣ-ΝΗΡΕΥΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ-
∆ΕΛΦΙΝ) 

• 4 Κορβέττες (ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ-ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ-ΚΡΙΕΖΗΣ-ΤΟΜΑΖΗΣ) 
• 1 καταδιωκτικό Υποβρυχίων (Β. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΙ), 
• 4 Αρµαταγωγά (ΛΕΣΒΟΣ-ΣΑΜΟΣ-ΛΗΜΝΟΣ-ΧΙΟΣ) 
• 13 Ναρκαλιευτικά (ΠΑΡΑΛΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΚΑΡΤΕΡΙΑ-

ΑΦΡΟΕΣΣΑ-ΑΛΦΕΙΟΣ-ΘΑΣΟΣ-ΑΧΕΛΩΟΣ-ΕΥΡΩΤΑΣ-ΤΑΥΡΟΣ-
ΛΕΡΟΣ-ΠΑΤΜΟΣ-ΚΑΣΟΣ-ΚΩΣ) 

• 1 Πλωτό Συνεργείο (ΗΦΑΙΣΤΟΣ)  
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Στάση των πληρωµάτων των Πλοίων του Ελληνικού Στόλου στο 
εξωτερικό 

 
Από την Ιταλική επίθεση της 28 Οκτωβρίου 1940, µέχρι και το τέλος της 
Μάχης της Κρήτης 31 Μαίου 1941, που ολοκληρώθηκε η κατάληψή της 
Πατρίδας µας, επιδείχτηκε µοναδική λαϊκή σύµπνοια, που είχε τότε 
εµφυσηθεί από την Ηγεσία. Οι διχόνοιες και αλληλοσπαραγµοί, που 
ακόµη πληρώνουµε, επαναλήφθηκαν αµέσως µετά. 
 
Κατά το δικτατορικό καθεστώς της περιόδου 1936-40 δεν λειτουργούσαν 
πολιτικά κόµµατα και συνεπώς δεν συµµετείχαν στελέχη τους στη νοµή 
της εξουσίας. Μετά την κατάληψη της Χώρας έγιναν προσπάθειες από 
µερικές πολιτικές δυνάµεις και άτοµα, να ανακτήσουν το χαµένο έδαφος 
και να δηµιουργήσουν τις προϋπόθεσης γιά να κερδίσουν  τον έλεγχο της 
διακυβερνήσεώς της, όταν θα έφθανε η απελευθέρωση. Το Κοµµουνιστικό 
Κόµµα, αν και µικρό, έχοντας στις γενικές εκλογές του Ιανουαρίου 1936 
αποσπάσει το 5,7% των ψήφων, ανέπτυξε την πλέον επιτυχηµένη και 
µαχητική δράση στην προσπάθειά του γιά την κατάκτηση αυτού του 
σκοπού. Από την αρχή σχεδόν της εχθρικής κατοχής το ΚΚΕ δηµιούργησε 
το ΕΑΜ, στο οποίο επεδίωξε να ενταχθούν όλοι όσοι είχαν τη θέληση, 
ασχέτως κοµµατικών προσανατολισµών, να αγωνισθούν µέσα στην 
υποδουλωµένη Ελλάδα, γιά την αποτίναξη του ζυγού. Το ΕΑΜ 
δηµιούργησε τον ΕΛΑΣ, ως δυναµική στρατιωτική οργάνωση στα 
Ελληνικά βουνά, που του επέτρεπε την δια των όπλων επιβολή του.  
 
Παράλληλα το ΚΚΕ επέτυχε να  επεκτείνει την επιρροή του και στις 
Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις που δρούσαν από τη Μ.Α, υπό την Ελληνική 
Κυβέρνηση που είχε καταφύγει εκεί µετά την κατάκτηση της Χώρας µας. 
Αποτέλεσµα των ενεργειών του ΚΚΕ ήταν να ξεσπάσουν στάσεις και 
κινήµατα ανάµεσα στις µαχόµενες στο πλευρό των Συµµάχων Ελληνικές 
Ένοπλες ∆υνάµεις στο εξωτερικό. Η πρώτη στάση εκδηλώθηκε κατά τη 
συµµετοχή στης 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας στη νικηφόρα Μάχη του Ελ 
Αλαµέϊν περί τα τέλη του 1942. Ακολούθησαν και άλλα ανάλογα 
περιστατικά, µέχρι που στις αρχές του 1944 ξέσπασαν στις Ελληνικές 
∆υνάµεις Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας που δρούσαν στη Μ.Α. στα 
πλαίσια του κοινού συµµαχικού αγώνα κατά του Άξονος, οργανωµένα από 
το ΚΚΕ εκτεταµένα κινήµατα.  
 
Στα κείµενα του αειµνήστου Γεωργίου Παπανδρέου, Τόµος Β, που έχει 
δηµοσιεύσει ο Εκδοτικός Οίκος Μπίρη το 1964, διαβάζουµε µεταξύ 
άλλων: 
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• Σ.16: “Μετά την επίθεση και κατοχή της Ελλάδος υπό της Γερµανίας, 
το ΚΚΕ εξεδήλωσεν αµέριστον συµπάθειαν υπέρ των Γερµανών. Είχε 
πιστεύσει ότι ο σύµφωνον Ρωσίας-Γερµανίας ήτο πραγµατικόν και 
διαρκές.” 

• Σ.24: “Το ΚΚΕ, ως ηγετική δύναµη του ΕΑΜ και ΕΛΑΣ, πλάϊ στους 
εθνικούς τίτλους του γιά τον απελευθερωτικό αγώνα, βαρύνεται, 
δυστυχώς και µε ευθύνες εµφυλίου πολέµου.” 

 
Στο βιβλίο του "Τα χρόνια του Μεγάλου Πολέµου 1939-44" ο συνετός 
πολιτικός Παναγιώτης Κανελλόπουλος υποσηµειώνει µεταξύ άλλων στις 
σελίδες 63-64: 
  

"Επηρεασµένος ακόµη από τόν δηµοκρατικόν αγώνα πού είχα 
διεξαγάγει κατά τό έτος 1935, καθώς καί από τήν τετραετή επί 
δικτατορίας εξορίαν µου, είχα εκδηλώσει … υπερβολικήν 
εµπιστοσύνην πρός τούς δηµοκρατικούς Αξιωµατικούς τού 
Κινήµατος τού '35. Ορισµένοι εξ αυτών …. απεδείχθησαν άξιοι τής 
εµπιστοσύνης αυτής. ∆έν εσκέπτοντο  παρά µόνον τό πολεµικόν 
καθήκον των. ….. Πολλοί όµως απότακτοι τού 1935 συνηργάσθησαν 
µέ τούς κοµµουνιστάς, τόσο κατά τό πρώτον µικρό κίνηµα της Μ.Α. 
τό οποίον µέ υπεχρέωσε νά παραιτηθώ τόν Μάρτιον τού 1943, όσο 
καί κατά τό µέγα κίνηµα τού Απριλίου τού 1944, τό οποίον 
αντιµετώπισαν αποφασιστικώς καί γενναιότατα οι αείµνηστοι 
Σοφοκλής Βενιζέλος και Ναύαρχος Π. Βούλγαρης, αφού είχον καί 
αυτοί υποπέσει προηγουµένως - µετ' εµέ καί παρά τό ιδικόν µου 
προηγούµενον πάθηµα, τό οποίον δέν εξήγησαν ορθώς - εις τό λάθος 
νά εµπιστευθούν ∆ιοικήσεις εις παλαιούς φίλους των, αποτάκτους 
τού '35, εξ ών ορισµένοι απεδείχθησαν ανάξιοι εµπιστοσύνης." 

 
Όλες αυτές οι στάσεις και τα αιµατηρά κινήµατα του ΚΚΕ που συνέβησαν 
κατά τη διάρκεια του πολέµου ενώπιον του κοινού εχθρού, έστρεψαν 
τους Έλληνες εναντίον αλλήλων, εξασθενίζοντας τη συµµαχική 
προσπάθεια γιά τη καταβολή του Άξονα. Μπορεί οι στάσεις και τα 
κινήµατα να µην επεκράτησαν, αλλά το τίµηµα πληρώθηκε και 
πληρώνεται ακριβά. Η αίγλη του Έλληνα πολεµιστή, που κερδήθηκε µε 
αίµα και πολλές άλλες θυσίες κατά την περίοδο 1940-45, ξέφτισε. Μετά το 
κίνηµα στο Ναυτικό τον Απρίλιο του 1944 στο εξωτερικό, τα περισσότερα 
πολεµικά µας Πλοία αποσύρθηκαν από τις επιχειρήσεις γιά σηµαντικό 
χρονικό διάστηµα και καθυστέρησε η εν εξελίξει παραλαβή νέων Πλοίων. 
Ήταν εν τούτοις αξιοσηµείωση η µεγάλη προσπάθεια του Ναυτικού µας, 
που πέτυχε να ανακάµψει από αυτή την περιπέτεια µε τις ελάχιστες 
δυνατές επιπτώσεις και να συνεχίσει ακάµατο την πολεµική του 
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προσπάθεια κατά του Άξονα, µέχρι την τελική συµµαχική Νίκη τον 
Αύγουστο του 1945. 
 

 
Το Εµπορικό µας  Ναυτικό 

 
Η συνολική χωρητικότητα των πλοίων του Ελληνικού Εµπορικού 
Ναυτικού (ΕΕΝ) κατά την έναρξη του Β΄ ΠΠ ήταν περί το 2,6% εκείνης 
της παγκόσµιας. Το ΕΕΝ διέθετε περί τα 600 ωκεανοπόρα ατµοκίνητα 
πλοία και περί τα 700 πετρελαιοκίνητα καΐκια. Από τα ατµοκίνητα πλοία 
του ΕΕΝ, τα 90% περίπου ήταν φορτηγά. Εν τούτοις η ολική 
χωρητικότητα των πλοίων του ΕΕΝ ήταν τότε µεγαλύτερη των 
αντιστοίχων εµπορικών ναυτικών της Σουηδίας, Σοβιετικής Ενώσεως, 
Καναδά, ∆ανίας και Ισπανίας. 
 
Η Μ. Βρετανία, παρά το ότι το 1939 διέθετε το 26.11% της παγκόσµιας 
χωρητικότητας, είχε ανάγκη κάθε διαθέσιµου πρόσθετου εµπορικού 
πλοίου, προκειµένου να καλύψει τις αυξηµένες λόγω του πολέµου 
µεταφορικές ανάγκες όχι µόνο της µητροπολιτικής Αγγλίας, αλλά και τις 
πρόσθετες σε παγκόσµια κλίµακα. Περί τα µέσα του 1940 το Βρετανικό 
Βασιλικό Ναυτικό διέθετε καύσιµα γιά 2 µόνο µήνες. Περί τον Σεπτέµβριο 
του 1941 είχαν απολεσθεί γύρο στα 25% των Βρετανικών Εµπορικών 
πλοίων. Το ΕΕΝ, µε πολιτική απόφαση της Ελληνικής Κυβερνήσεως και 
τη συνεργασία Εφοπλιστών και Πληρωµάτων, ήρθε αρωγό στη κάλυψη 
των εν λόγω αναγκών, αµέσως από την έναρξη του Β΄ ΠΠ. 
 
Τα περισσότερα των πλοίων του ΕΕΝ ήταν καρβουνοκίνητα. Οι συνθήκες 
διαβιώσεως των πληρωµάτων του ΕΕΝ ήταν πολύ σκληρές έως άθλιες. 
Ναυτιλιακά βοηθήµατα ήταν υποτυπώδη, περιοριζόµενα στην απλή 
µαγνητική πυξίδα και τις οπτικές παρατηρήσεις των ακτών την ηµέρα και 
των άστρων τη νύκτα. Πολλοί Φάροι δεν λειτουργούσαν λόγω του 
πολέµου. 
 
Τα αργοκίνητα πλοία του ΕΕΝ ήταν εύκολοι στόχοι των Γερµανικών 
Υποβρυχίων και των πολεµικών επιφανείας. Οι ∆ιεθνείς Κανόνες δεν 
ετηρούντο συνήθως, κάτι που απέβαινε εις βάρος της ζωής των 
πληρωµάτων. Σύµφωνα µε αυτούς τους Κανόνες τα φορτία πλοίων 
ουδετέρων κρατών έπρεπε να ελέγχωνται και εάν διεπιστώνετο ότι 
µετέφεραν υλικά γιά πολεµικές ανάγκες, επετρέπετο να βυθιστούν, αφού 
προηγουµένως απεβιβάζετο το πλήρωµά τους. Εν τούτοις πολλές φορές 
όχι µόνο τορπιλλίστηκαν και βυθίστηκαν εµπορικά πλοία µόλις έγιναν 
αντιληπτά, αλλά και όσοι από τα πληρώµατά τους προσπάθησαν να 
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διαφύγουν, πολυβολήθηκαν και εξοντώθηκαν, γιά να µην υπάρξουν ίχνη.  
 
Επισηµαίνεται ότι διαταγές προς τα Γερµανικά Υποβρύχια, που εκδόθηκαν 
ήδη από τον πρώτο µήνα του Β΄ ΠΠ την 30-9-39, περιείχαν, µεταξύ 
άλλων, τα ακόλουθα: «....επειδή οι Έλληνες έχουν πωλήσει και 
µισθώσει πολυάριθµα (εµπορικά) πλοία στους Άγγλους, τα Ελληνικά 
πλοία πρέπει να θεωρούνται ως εχθρικά .... Κατά τις επιθέσεις τα 
Υποβρύχια να παραµένουν αθέατα ....» 
 
Κατά τον Β΄ ΠΠ από το σύνολο των 500 περίπου ωκεανοπόρων φορτηγών 
ατµοπλοίων του ΕΕΝ βυθίστηκαν από πολεµικές ενέργειες περί τα 211. 
Επιπροσθέτως 107 φορτηγά µας απωλέσθηκαν από άλλες αιτίες. Επίσης 
από τα 55 επιβατηγά πλοία, βυθίστηκαν τα 52. Ακόµη από τα 700 καΐκια 
χάθηκαν περί τα 500. Οι µεγαλύτερες απώλειες σηµειώθηκαν στον 
Ατλαντικό κατά το έτος 1941. Μέχρι τότε πολλά βραδυκίνητα φορτηγά 
πλοία διέσχιζαν τον ωκεανό µόνα, ενώ οι νηοποµπές προσέφεραν 
περιορισµένη προστασία. Μετέπειτα οι ετήσιες απώλειες συµµαχικών 
πλοίων έβαιναν µειούµενες, µε την ενίσχυση της παρεχοµένης καλύψεως 
από πολεµικά πλοία και αεροπλάνα. 
 
Οι απώλειες του ΕΕΝ πρέπει να συγκριθούν µε εκείνες του συνόλου των 
απωλειών των συµµαχικών εµπορικών πλοίων διαρκούντος του Β΄ ΠΠ. 
Κατά τα Βρετανικά στοιχεία, που αποκαλύφθηκαν µετά τον πόλεµο, οι 
Σύµµαχοι έχασαν συνολικά περί τα 2.600 εµπορικά πλοία, τα 95% των 
οποίων στον Ατλαντικό. Κατά συνέπεια οι απώλειες του ΕΕΝ σε 
φορτηγά και επιβατηγά, ανήλθαν στο 14% του συνολικού αριθµού των 
βυθισθέντων συµµαχικών εµπορικών πλοίων κατά τον Β΄ ΠΠ. 
 
Τα κυριότερα όπλα που χρησιµοποιήθηκαν κατά πλοίων περιελάµβαναν 
τορπίλλες και νάρκες. Το σύνολο των ναρκών που ποντίστηκαν κατά τον 
Β΄ ΠΠ υπολογίσθηκαν σε άνω των 700.000. Από αυτές περί το 70% 
ποντίστηκαν από Αγγλία και Γερµανία. Οι νάρκες, µέχρι να 
εξουδετερωθούν µετά την λήξη του Β΄ ΠΠ, εξακολούθησαν να βυθίζουν 
πλοία γιά µεγάλο ακόµη διάστηµα. 
 
Κατά τη διάρκεια των Ιταλικών επιθέσεων κατά της Ελλάδας, πλοία του 
ΕΕΝ, υπό την προστασία του Πολεµικού µας Ναυτικού µετέφεραν 
ασφαλώς περί το 80% του πολεµικού υλικού και των στρατευµάτων  σε 
λιµένες πλησίον του µετώπου, χρησιµοποιώντας περί τα 140 φορτηγά, 47 
επιβατηγά και 56 ρυµουλκά. 
 
∆εν είναι εφικτό στη συνοπτική αυτή περιγραφή να µνηµονευτούν όλα τα 



δράµατα και τα επιτεύγµατα του ΕΝΝ κατά τον Β΄ΠΠ. Γι’ αυτό γίνεται 
ενδεικτικά µνεία σε δύο ιδιαίτερα σηµαντικά περιστατικά.  
 
Το πρώτο αφορά το πλοίο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Γ. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ», το 
οποίο υπό την πλοιαρχία του Κωνσταντίνου Πανώργιου, επέτυχε παρά 
τους κινδύνους και τις δυσκολίες, να εισέλθει την 2-2-43 στο λιµένα της 
Λιβύης και να εκφορτώσει πολύτιµα καύσιµα γιά το 8ο Βρετανικό 
Στράτευµα που πολεµούσε στη Βόρεια Αφρική. Ο Βρετανός 
Πρωθυπουργός Winston Churchill επισκέφτηκε το πλοίο στις 4-2-43 
και το συνεχάρη προσωπικά.  
 
Το δεύτερο αφορά σε παρόµοιο εγχείρηµα. Το φορτηγό «ΕΛΠΙΣ», υπό την 
πλοιαρχία του Νικολάου Κουβαλιά, πλησίασε υπό σφοδρότατο 
βοµβαρδισµό την Λιβύη και εκφόρτωσε καύσιµα γιά τα Βρετανικά 
στρατεύµατα, επισύροντας τις επιδοκιµασίες του Βασιλιά της Αγγλίας. 
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Υλική προπαρασκευή της Πολεµικής µας Αεροπορίας 
 

Το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας στο συνοπτικό τόµο που εξέδωσε το 
2000, µε τίτλο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ 1908-1944, παρέχει πολλά 
σηµαντικά στοιχεία, από τα οποία έχουν επιλεγεί τα ακόλουθα συναφή µε 
το θέµα µας. 
 
Η πρώτη ερασιτεχνική πτήση αεροπλάνου στην Ελλάδα, 
πραγµατοποιήθηκε το 1908. Στις αρχές του 1911 η Ελληνική Κυβέρνηση 
µετεκάλεσε Γαλλική Αποστολή, προς διοργάνωση Αεροπορικής 
Υπηρεσίας, για στις Ελληνικές Ένοπλες ∆υνάµεις. Οι πολεµικές 
αεροπορικές µονάδες που συγκροτήθηκαν, προσκολλήθηκαν χωριστά στο 
Στρατό Ξηράς και στο Πολεµικό Ναυτικό. Η πρώτη πτήση Στρατιωτικού 
αεροπλάνου στην Ελλάδα έγινε το 1912. 
 
Το 1917, το Πολεµικό Ναυτικό, το οποίο διέθετε Ναυτική Αεροπορία, 
εισηγήθηκε την ίδρυση στο Παλαιό Φάληρο Εργοστασίου 
Αεροπλάνων. Η µεσολάβηση της Μικρασιατικής καταστροφής το 1922 
ανέτρεψε τις προτεραιότητες και µόνο το 1924 έγινε δυνατή η κατάρτιση 
συµβάσεως µε Αγγλικό οίκο κατασκευής αεροπλάνων, για παραγωγή στην 
Ελλάδα του πρώτου διθεσίου Τορπιλοπλάνου και τη σύσταση του 
Ελληνικού Εργοστασίου Αεροπλάνων στο Παλαιό Φάληρο. Μετά τη λήξη 
της συµβάσεως µε τον Αγγλικό οίκο την 1 Ιανουαρίου 1938, το εν λόγω 
Εργοστάσιο περιήλθε στο κράτος και λειτούργησε έκτοτε ως Κρατικό 
Εργοστάσιο Αεροπλάνων (ΚΕΑ).  
 
Η Πολεµική µας Αεροπορία, που ξεκίνησε ουσιαστικά από το 1912 ως 
Αεροπορία Στρατού και Αεροπορία Ναυτικού, θεµελιώθηκε ως ενιαία 
Πολεµική Αεροπορία το 1930. Τότε η Πολεµική µας Αεροπορία (ΠΑ) 
διέθετε περί τα 50 αναγνωριστικά αεροσκάφη. Η πρώτη παραγγελία για 
την προετοιµασία της ΠΑ προς αντιµετώπιση των αναγκών που ανεµένετο 
να ανακύψουν από τη επικείµενη πολεµική σύγκρουση, έγινε 30 
Σεπτεµβρίου 1936, µε την παραγγελία στην Πολωνία 36 αεροσκαφών 
διώξεως. Τον ίδιο µήνα υπογράφηκε σύµβαση µε το ΚΕΑ, για τη 
συναρµολόγηση 30 εκπαιδευτικών αεροπλάνων. Μέχρι το 1939 
παραγγέλθηκαν και παρελήφθησαν από Αγγλία, Γαλλία, Γερµανία και 
Πολωνία 128 αεροπλάνα διώξεως, βοµβαρδισµού, στρατιωτικής και 
ναυτικής συνεργασίας, 75 εκπαιδευτικά και 3 µεταφορικά για την 
Πολιτική Αεροπορία.  Ακόµη 107 πολεµικά αεροπλάνα που είχαν 
παραγγελθεί την ίδια περίοδο στη Γαλλία και Αγγλία, δεν µας 
παραδόθηκαν, λόγω της εκρήξεως την 1 Σεπτεµβρίου 1939 του Β΄ ΠΠ. 
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∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ΜΟΙΡΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΜΑΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ 

 
Η πρώτη µάχιµη µονάδα που συγκροτήθηκε στη Μ.Α. ήταν η  13η 
Μοίρα Ελαφρού Βοµβαρδισµού (13 Μ.Ε.Β.) 
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Η ΠΟΛΕΜΙΚΗ ΜΑΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΙΤΑΛΙΑ ΚΑΙ Ο 
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΜΕΝΗ ΠΑΤΡΙ∆Α 
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Επίλογος 
 

Από τα προαναφερθέντα διαφαίνεται καθαρά ότι οι Έλληνες, µε σκληρή 
προετοιµασία, σύµπνοια,  µαχητικότητα και χρηστή ηγεσία, µπορούν να 
διακρίνονται και µέσα και έξω από την Ελλάδα. Ελπίζεται ότι η συνοπτική 
αυτή παρουσίαση θα βοηθήσει στην ανάπτυξη του ενδιαφέροντος των 
σηµερινών αναγνωστών, να θελήσουν να διερευνήσουν σε βάθος την 
εξιστορούµενη περίοδο και να βγάλουν τα δικά τους συµπεράσµατα. 
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