ΦΑΛΑΓΞ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΓΤΠΣΟΤ: ΣΟ ΠΡΕΛΟΤΔΙΟ
ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΑΣΙΩΣΙΚΗ ΠΑΡΟΤΙΑ ΣΗ
ΜΕΗ ΑΝΑΣΟΛΗ
Γ ΗΜΗΣΡΙΟ Κ ΑΣΙΚΩΣΑ
Α ΝΥΗ (ΠΒ)-Ι ΣΟΡΙΚΟ
Γ ΙΔΤΘΤΝΗ Ι ΣΟΡΙΑ  ΣΡΑΣΟΤ
Λίγεο εκέξεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ειιελντηαιηθνύ πνιέκνπ, ν Ισάλλεο Μεηαμάο
απνθάζηζε λα ζπγθξνηήζεη ηε Φάιαγγα Διιήλσλ Αηγύπηνπ (ΦΔΑ) 1 κε ηελ
επηζηξάηεπζε ησλ νκνγελώλ πνπ δηέκελαλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζηεξίδνληαο ηελ
επηηπρία ηεο θπξίσο ζηελ ηζρπξή παξνηθία ηνπ αηγππηηαθνύ ειιεληζκνύ. Οη Έιιελεο
κόληκνη θάηνηθνη ηνπ εμσηεξηθνύ δελ απαιιάζζνληαλ από ηελ ππνρξέσζε ηεο
ζηξαηησηηθήο ζεηείαο, κε ηε δηαθνξά όηη είραλ ηε δπλαηόηεηα εμαγνξάο ηεο εάλ δελ
επηζπκνύζαλ λα πξνζέιζνπλ ζηελ Διιάδα γηα ηελ ηεηξάκελε εθπαίδεπζε πνπ όξηδε ε
ζηξαηνινγηθή λνκνζεζία. Τν πξσηόγλσξν γηα ηε ρώξα εγρείξεκα ηεο νξγάλσζεο
ζηξαηησηηθήο δύλακεο καθξηά από ηελ επηθξάηεηα, αθελόο πξνέβιεπε ηελ θαηάηαμε
όζσλ θαηνίθσλ ηεο Αηγύπηνπ, ηεο Παιαηζηίλεο, ηεο Σπξίαο θαη ηνπ Σνπδάλ θαηείραλ
ηελ ειιεληθή ηζαγέλεηα θαη ππεθνόηεηα θαη άλεθαλ ζηηο θιάζεηο πνπ είραλ ήδε
επηζηξαηεπηεί ζηελ Διιάδα θαη, αθεηέξνπ, επέηξεπε ηελ εζεινληηθή πξνζέιεπζε ζηνπο
άλδξεο ειηθίαο από 20 έσο 45 εηώλ2. Ο αξηζκόο ησλ κνλάδσλ πνπ ζα απνηεινύζαλ ηε
Φάιαγγα δελ θαζνξίζηεθε, αθνύ δελ ήηαλ δπλαηόλ λα πξνζδηνξηζηεί ν βαζκόο
αληαπόθξηζεο ζην θάιεζκα ηεο θπβέξλεζεο. Αλ ε επηζηξάηεπζε θαη ε εζεινληηθή
παξνπζίαζε δελ απέδηδαλ ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα, είρε αθεζεί αλνηθηή ε
πηζαλόηεηα λα απνζηαινύλ από ηελ Διιάδα έθεδξνη παιαηόηεξσλ θιάζεσλ3 θαη λα
πξνζθιεζνύλ Έιιελεο θαηά ην γέλνο κε αιινδαπή ππεθνόηεηα πνπ δηέκελαλ ζε άιιεο
ρώξεο.
Τνλ δηνηθεηή ηεο ΦΔΑ, έθεδξν ζπληαγκαηάξρε ηππηθνύ Φαξάιακπν Οηθνλνκόπνπιν 4,
ζα αθνινπζνύζαλ ηξεηο κόληκνη ινραγνί, κε ηελ πξόβιεςε νη αλάγθεο ζε αμησκαηηθνύο
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Α.Π.10143/5 Ννεκβξίνπ 1940/Υπνπξγείν Σηξαηησηηθώλ/ΓΔΣ/1 ν Γξ./Β΄, Αξρείν ΓΔΣ/ΓΙΣ/Φ.802/Η/
10/1.
2
Δγθύθιηνο Γηαηαγή 322/2 Ννεκβξίνπ 1940/Υπνπξγείν Σηξαηησηηθώλ, Αξρείν ΓΔΣ/ΓΙΣ/Φ.802/Η/10/2.
3
Έθεδξνη αμησκαηηθνί θαη νπιίηεο θιάζεσλ 1910 θαη 1920 θαη εληεύζελ, αληίζηνηρα.
4
Ο Φαξάιακπνο Οηθνλνκόπνπινο, αθξαηθλήο βαζηιηθόο, είρε νλνκαζζεί αλζππνινραγόο ην 1914 θαη
απνηαρζεί ην 1917. Δπαλήιζε ζην ζηξάηεπκα ην 1920 κε ην βαζκό ηνπ ηιάξρνπ θαη απνκαθξύλζεθε εθ
λένπ ην 1923 ιόγσ ζπκκεηνρήο ηνπ ζην αληηθίλεκα ησλ ππνζηξαηήγσλ Γαξγαιίδε-Λενλαξδόπνπινπ.
Τέζζεξα ρξόληα αξγόηεξα πξνήρζε ζε αληηζπληαγκαηάξρε ρσξίο λα επαλέιζεη ζηελ ελεξγό ππεξεζία.
Με ηελ θήξπμε ηνπ ειιελντηαιηθνύ πνιέκνπ αλαθιήζεθε κε ην βαζκό ηνπ έθεδξνπ ζπληαγκαηάξρε θαη
απεζηάιε ζηελ Αίγππην γηα λα νξγαλώζεη ηε ΦΔΑ. Όηαλ ηνλ Ινύλην ηνπ 1941 ε ΦΔΑ έπαςε λα
πθίζηαηαη, ηνπνζεηήζεθε δηνηθεηήο ζηελ Έκπεδν Μνλάδα θαη κεηά ηε δηάιπζή ηεο αλέιαβε Γεληθόο
Γηεπζπληήο ηνπ ππνπξγείνπ Σηξαηησηηθώλ. Τε ζέζε απηή δηαηήξεζε έσο ηελ αλαδηνξγάλσζε ησλ
ελόπισλ δπλάκεσλ από ηνλ Παλαγηώηε Καλειιόπνπιν ηνλ Μάην ηνπ 1942, νπόηε ηεξκαηίζηεθε ε
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λα θαιπθζνύλ, ζε πξώηε θάζε, από έθεδξνπο Αηγππηηώηεο θαη έθεδξνπο από ηελ
Διιάδα, ελώ ηηο θελέο ζέζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο επηζηξάηεπζεο ζα
ζπκπιήξσλαλ κόληκα ζηειέρε.
Ο Οηθνλνκόπνπινο έθηαζε ζην Κάηξν ζηηο 5 Ννεκβξίνπ 1940, όπνπ αλέιαβε θαη ηα
θαζήθνληα ηνπ ζπλδέζκνπ κεηαμύ ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο, ηνπ Γεληθνύ Δπηηειείνπ
Σηξαηνύ θαη ηνπ Γεληθνύ Σηξαηεγείνπ Μέζεο Αλαηνιήο (ΓΣΜΑ). Η ΦΔΑ, γηα ην
δηάζηεκα πνπ ζα παξέκελε ζηελ Αίγππην, ππάρζεθε επηρεηξεζηαθά ζην βξεηαληθό
Σηξαηεγείν, ινγίζηεθε ζρεκαηηζκόο ηζόηηκνο ηαμηαξρίαο5 θαη ηεο παξαρσξήζεθε ην
ζηξαηόπεδν ζην Σίληη Μπηζξ (Sinti Bishr), 13 ρηιηόκεηξα βνξείσο ηεο Αιεμάλδξεηαο.
Ο αξρηθόο ζρεδηαζκόο πξνέβιεπε ηελ θαηάηαμε 2.000 αλδξώλ κε ζηόρν ηε
ζπγθξόηεζε ηξηώλ ηαγκάησλ πεδηθνύ. Η ζρεδόλ επάιιειε όκσο δήισζε ησλ
Βξεηαλώλ όηη δελ ήηαλ ζε ζέζε λα πξνρσξήζνπλ ζηε ζπιιήβδελ ρνξήγεζε ηνπ
απαηηνύκελνπ ζηξαηησηηθνύ πιηθνύ γηα ηνλ εμνπιηζκό αλάινγεο δύλακεο, αλέηξεςε
ηνλ πξνγξακκαηηζκό. Δμαηηίαο απηήο ηεο αδπλακίαο, ηνλ Ιαλνπάξην ηνπ 1941 ην ΓΣΜΑ
ελέθξηλε ηελ θαηάηαμε ησλ θιάζεσλ 1940 θαη 1941 -πεξίπνπ 1.000 Αηγππηησηώλ- γηα
ηε ζπγθξόηεζε ελόο ηάγκαηνο πεδηθνύ, κε δύλακε 26 αμησκαηηθνύο θαη 877 νπιίηεο 6.
Σηηο 20 Ιαλνπαξίνπ 1941 παξνπζηάζηεθαλ κε πξνζσπηθέο πξνζθιήζεηο 13 έθεδξνη
αμησκαηηθνί, 8 έθεδξνη ππαμησκαηηθνί θαη 12 εγγξάκκαηνη νπιίηεο. Όινη ηνπο
ζηάιζεθαλ ακέζσο ζηε βξεηαληθή Σρνιή Πεδηθνύ ηεο Τδελέηθα (Geneifa). Τα καζήκαηα
ζηε Σρνιή, πνπ άξρηζαλ ζηηο 27 Ιαλνπαξίνπ θαη νινθιεξώζεθαλ ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ,
παξαθνινύζεζαλ θαη ηα ζηειέρε, πνπ, ελ ησ κεηαμύ, είραλ ζηαδηαθά απνζηαιεί από
ηελ Διιάδα7.
Καηόπηλ εγθξίζεσο ηνπ ΓΣΜΑ8, ην Τκήκα Σηξαηνινγίαο ηεο ΦΔΑ, πξνρώξεζε ην πξώην
δεθαήκεξν ηνπ Φεβξνπαξίνπ ζηελ πξόζθιεζε ησλ θιάζεσλ 1940 θαη 1941.
Ταπηόρξνλα, ζύκθσλα κε ηελ αξρηθή απόθαζε ηεο θπβέξλεζεο, γλσζηνπνίεζε θαη ηε
δπλαηόηεηα εζεινληηθήο θαηάηαμεο ρσξίο λα ζπκπεξηιάβεη ηνλ όξν θαηνρήο ηεο
ειιεληθήο ηζαγέλεηαο9. Σηελ θαηάηαμε πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 16 ηνπ ίδηνπ κήλα,

ελεξγόο ζπκκεηνρή ηνπ ζηε ζηξαηησηηθή πξνζπάζεηα, Αξρείν ΓΔΣ/ΓΙΣ, Φάθεινη Σηξαηησηηθνύ
Πξνζσπηθνύ.
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Αξ.Πξση.2/ 19 Φεβξνπαξίνπ 1941/ΦΔΑ, Αξρείν ΓΔΣ/ΓΙΣ/Φ.802/Η/10/4.
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Σην Τάγκα εθαξκόζηεθε ε βξεηαληθή δνκή νξγάλσζεο ησλ κνλάδσλ πεδηθνύ. Σπγθξνηήζεθε από
ηέζζεξηο ιόρνπο πεδηθνύ ησλ ηξηώλ δηκνηξηώλ θαη νκάδα δηνηθήζεσο, έλα ιόρν δηνηθήζεσο ησλ έμη
δηκνηξηώλ (δηαβηβάζεσλ, όικσλ, θάξηεξο, αληηαξκαηηθώλ, δηαρείξηζεο θαη νπινπνιπβόισλ), CRME
9032/A.G.1(c)/ 24 Ιαλνπαξίνπ 1941, Αξρείν ΓΔΣ/ΓΙΣ/Φ.800/Γ/5/3.
7
Τνλ Ιαλνπάξην 1941 απεζηάιεζαλ ζηελ Αίγππην νη κόληκνη ινραγνί πεδηθνύ Γ. Καξαβέιαο, Κ.
Κακπαλάξνο θαη Φ. Αξαρσβίηεο, ν κόληκνο ινραγόο ζηξαηνινγίαο Μεληδειόπνπινο, ν έθεδξνο ππίαηξνο
Κ. Κνηδάθεο θαη έλαο έθεδξνο ππνινραγόο δηαρεηξηζηήο. Σ’ απηνύο πξνζηέζεθαλ θαη δώδεθα
δεπηεξνεηείο επέιπηδεο ηάμεσο 1942, νη νπνίνη είραλ νλνκαζηεί αλζππαζπηζηέο κε ην ΒΓ/13 Απξηιίνπ
1941θαη είραλ δηαθύγεη ζηελ Αίγππην κεηά ηε κάρε ηεο Κξήηεο. Η εθπαίδεπζε ησλ επειπίδσλ δηήξθεζε
κόιηο 9 εκέξεο, επηηείλνληαο ηελ αλάγθε γηα ηε ζπλερή επίβιεςή θαη θαζνδήγεζή ηνπο ζηε δηνίθεζε
ησλ ηκεκάησλ ιόγσ απεηξίαο, Αξ.Δκπ.Πξση.16/6 Μαξηίνπ 1941/ΦΔΑ/1 ν Γξαθείν, Αξρείν
ΓΔΣ/ΓΙΣ/Φ.802/Η/10/13.
8
CRME/9032/A.G.1(c)/3 Φεβξνπαξίνπ 1941/ΓΣΜΑ/ΓΠΜΑ, Αξρείν ΓΔΣ/ΓΙΣ/ Φ.810/Β/3/5.
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Δγθύθιηνο Γηαηαγή ππ’αξηζ.322/2 Ννεκβξίνπ 1941, Αξρείν ΓΔΣ/ΓΙΣ/Φ.802/Η/ 10/1.
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παξνπζηάζηεθαλ 952 ππόρξενη ζεηείαο θαη 778 εζεινληέο. Ιθαλνί θξίζεθαλ νη 912, εθ
ησλ νπνίσλ νη 362 ήηαλ εζεινληέο.
Σηηο 21 Φεβξνπαξίνπ εθδόζεθε από ηε ΦΔΑ ε δηαηαγή ζπγθξνηήζεσο ηεο πξώηεο
ειιεληθήο κνλάδαο ζηε Μέζε Αλαηνιή κε ηελ νλνκαζία «Γσδεθαλεζηαθό Τάγκα» 10 θαη
δηνηθεηή ηνλ ινραγό πεδηθνύ Γεκνζζέλε Καξαβέια. Τν Τάγκα απνηειέζηεθε από
ηέζζεξηο ιόρνπο αθξνβνιηζηώλ (πεδηθνύ) θαη έλα ιόρν εηδηθνηήησλ πνπ
κεηνλνκάζζεθε αξγόηεξα ζε ιόρνο δηνηθήζεσο. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ειιείςεσλ ζε
θαηώηεξνπο ππαμησκαηηθνύο, ζε έλαλ από ηνπο ιόρνπο πεδηθνύ ηνπνζεηήζεθαλ όινη νη
εγγξάκκαηνη νπιίηεο θαη, κε δηνηθεηή ηνλ ινραγό πεδηθνύ Κ. Κακπαλάξν, εθαξκόζηεθε
ην πξόγξακκα εθπαίδεπζεο ππνςεθίσλ βαζκνθόξσλ κε βάζε ηελ νξγάλσζε ησλ
αληίζηνηρσλ ειιεληθώλ ζρνιείσλ. Η εθπαίδεπζε ησλ απαξαίηεησλ γηα ηελ επάλδξσζε
ησλ ιόρσλ δεθαλέσλ νινθιεξώζεθε ζην ηέινο Μαΐνπ, ελώ ε θνίηεζε ησλ ππνινίπσλ
πνπ πξννξίδνληαλ γηα ινρίεο ζπλερίζηεθε.
Η νλνκαηνζεζία ηνπ Τάγκαηνο, έκπλεπζε ηνπ Ισάλλε Μεηαμά, απνζθνπνύζε ζηελ
ππνδήισζε ηεο ειιεληθόηεηαο ηεο Γσδεθαλήζνπ θαη ζηελ παξόηξπλζε ησλ θαηνίθσλ
ηεο λα απνδείμνπλ κε ηε δηαθπγή ηνπο ζηελ Αίγππην ηελ αληίδξαζή ηνπο ζηελ ηηαιηθή
θαηνρή. Σε έληνλα θνξηηζκέλε ζπλαηζζεκαηηθά αηκόζθαηξα, ε νξθσκνζία ησλ
λενζπιιέθησλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 Μαξηίνπ 1941, αλήκεξα ηεο επεηείνπ
έλαξμεο ηνπ απειεπζεξσηηθνύ αγώλα, ιίγν πξηλ ηε λέα ππνδνύισζε ηεο Διιάδαο. Η
δπζκελήο εμέιημε ηεο ζηξαηησηηθήο θαηάζηαζεο κεηά ηελ απόθαζε ηνπ Φίηιεξ (Adolf
Hitler) λα θαηαιάβεη ηα Βαιθάληα, είρε εθ ησλ πξαγκάησλ θαηαζηήζεη ζαθέο όηη ν
ζθνπόο ζπγθξόηεζεο ηεο ΦΔΑ έπξεπε λα επαλαπξνζδηνξηζηεί.
Η εθπαίδεπζε ησλ θιεξσηώλ μεθίλεζε κε ηνλ θηιόδνμν ζηόρν ην Τάγκα λα θαηαζηεί
επηρεηξεζηαθό έσο ην ηέινο Ινπλίνπ, κηαο θαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ βξεηαληθνύ
Σηξαηεγείνπ δελ ζα εθαξκνδόηαλ πξόγξακκα ηαρύξπζκεο εθπαίδεπζεο. Τα
πξνβιήκαηα όκσο πνπ έθαλαλ ηελ εκθάληζή ηνπο από ηηο πξώηεο εκέξεο, θαηέηεηλαλ
ζην ζπκπέξαζκα όηη δελ είραλ εμεηαζηεί ελδειερώο νη αλππέξβιεηεο, ηειηθά, δπζθνιίεο
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο, κε θπξηόηεξε ηελ έιιεηςε έκπεηξσλ
αμησκαηηθώλ. Οη ηξεηο κόληκνη ινραγνί δελ επαξθνύζαλ γηα ηελ θάιπςε ησλ
εθπαηδεπηηθώλ αλαγθώλ, ελώ ην κνλαδηθό πεδίν βνιήο πνπ ππήξρε ζηελ πεξηνρή ηνπ
Ακπνπθίξ (Abukir) ήηαλ δηαζέζηκν γηα ρξήζε από ηε κνλάδα κόιηο κία θνξά ην κήλα.
Αιιά θαη νη δπζιεηηνπξγίεο ησλ βξεηαληθώλ ππεξεζηώλ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο σο πξνο
ηνλ εμνπιηζκό θαη ηελ έλδπζε ηεο κνλάδαο επέηεηλαλ ηα πξνβιήκαηα θαη αλέζηειιαλ
ηελ πξόνδν ηεο εθπαίδεπζεο. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη όηη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1941
ζηνπο λενζύιιεθηνπο ρνξεγήζεθε ζεξηλόο ηκαηηζκόο κε ριαίλε, ηηαιηθά ηπθέθηα 6.5
ρηι., πξνεξρόκελα από ιάθπξα πνιέκνπ ζε θαθή θαηάζηαζε θαη νπινπνιπβόια
Μπξέληα (Brenda), ζε νξηαθέο πνζόηεηεο γηα ηελ εμνηθείσζε ησλ καρεηώλ ζηε βνιή11.
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Αξ.Πξση.1/19 Φεβξνπαξίνπ 1941/ΦΔΑ/1ν Γξαθείν, Αξρείν ΓΔΣ/ΓΙΣ/Φ.802/Η/ 10/3.
Σύκθσλα κε έθζεζε πνπ ζπλέηαμε ν δηνηθεηήο ησλ ζηξαηεπκάησλ πνπ ζηάζκεπαλ ζηελ πεξηνρή ηνπ
Σνπέδ, νη θύξηεο αηηίεο ησλ πξνβιεκάησλ πξνζδηνξίδνληαλ ζηελ απνπζία θαηάιιεισλ εθπαηδεπηώλ, ηηο
ειιείςεηο ζε επηρεηξεζηαθά θαη εθπαηδεπηηθά πιηθά θαη ηελ εθαξκνγή παξσρεκέλνπ εθπαηδεπηηθνύ
ζπζηήκαηνο εθπαηδεύζεσο. Υπό απηέο ηηο ζπλζήθεο ήηαλ αδύλαην λα βειηησζεί ην εζηθό ησλ αλδξώλ θαη
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Τηο δπζθνιίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζεο επέηεηλε θαη ε δηαηαγή
κεηαζηάζκεπζεο ηνπ Τάγκαηνο ζηελ Τδελέηθα, λόηηα ηεο Ιζκαειίαο, πξνθεηκέλνπ λα
εληζρπζεί ην κέησπν ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Με δεδνκέλε ηελ πιεκκειή εηνηκόηεηα ηεο
ειιεληθήο κνλάδαο, ε απόθαζε ηνπ ΓΣΜΑ απνζθνπνύζε ζηελ απνδέζκεπζε κάρηκσλ
βξεηαληθώλ κνλάδσλ από ηα θαζήθνληα θξνύξεζεο αηρκαιώησλ ζην ζηξαηόπεδν
Φάγηελη (Fagient). Τν Γσδεθαλεζηαθό Τάγκα, ζην νπνίν είραλ εληαρζεί ζηηο αξρέο
Μαΐνπ θαη 135 Έιιελεο θιεξσηνί12, αλέιαβε ηε λέα ηνπ απνζηνιή ζηηο 25 Μαΐνπ. Τελ
ίδηα επνρή ιήθζεθε ε απόθαζε γηα ηε ζπγθξόηεζε Δκπέδνπ Υπνδνρήο θαη
Γηακεηαθνκίζεσο ζην ζηξαηόπεδν ηνπ Σίληη Μπηζξ13. Σηε λέα κνλάδα αλαηέζεθε ε
ππνδνρή, ε δηαινγή θαη ε θαηάηαμε ηόζν ησλ εζεινληώλ Διιήλσλ ηεο Μέζεο
Αλαηνιήο όζν θαη ησλ θπγάδσλ πνπ άξρηζαλ λα θαηαθζάλνπλ ζηελ Αίγππην κεηά ηελ
ππνδνύισζε ηεο Διιάδαο.
Παξάιιεια κε ηηο πξνζπάζεηεο γηα ηελ νξγάλσζε ηεο ΦΔΑ, είρε ιεθζεί κέξηκλα θαη γηα
ηε ζπγθξόηεζε κνλάδσλ δηνηθεηηθήο κέξηκλαο. Από ην ηέινο ηνπ 1940 νη Βξεηαλνί
είραλ πξνηείλεη ζηνλ Οηθνλνκόπνπιν λα νξγαλώζεη δύν ζπλεξγεία κεηαγσγηθώλ
απηνθηλήησλ θαη έλα ζπλεξγείν ππξνβόισλ, ε επάλδξσζε ησλ νπνίσλ ζα ζηεξηδόηαλ
ζηελ εζεινληηθή πξνζέιεπζε Διιήλσλ ηερληηώλ ηεο Αιεμάλδξεηαο. Τν 1 ν Σπλεξγείν
Πεξηζπιινγήο Μεηαγσγηθώλ Απηνθηλήησλ ζπγθξνηήζεθε ζηηο 8 Ιαλνπαξίνπ 1941 κε
δύλακε 60 αλδξώλ, ζηε βξεηαληθή ζηξαηησηηθή βάζε ηεο Μάξζα Μαηξνύρ (Marsa
Matruh). Τν 2ν Σπλεξγείν Δπηζθεπήο Μεηαγσγηθώλ Απηνθηλήησλ ζπγθξνηήζεθε ζηηο 20
Ιαλνπαξίνπ κε δύλακε 80 αλδξώλ ζην Οπαξληηάλ (Uardian) ηεο Αιεμάλδξεηαο. Έσο ην
ηέινο ηνπ κήλα είρε νξγαλσζεί θαη ην 1 ν Σπλεξγείν Ππξνβόισλ ζην βξεηαληθό
ζηξαηόπεδν «Μνπζηαθά» (Mustafa) ηεο Αιεμάλδξεηαο, κε πξνζσπηθό πνπ δηέζεζαλ νη
Έιιελεο εξγνζηαζηάξρεο ηεο πεξηνρήο. Απνζηνιή ησλ ηξηώλ ζπλεξγείσλ ήηαλ ε
επηδηόξζσζε ησλ επηζθεπάζηκσλ ιαθύξσλ από ηηο επηρεηξήζεηο ζηε Βόξεην Αθξηθή ηα
νπνία δηέζεηε ην ΓΣΜΑ γηα ηελ ελίζρπζε ηνπ αγώλα ηεο Διιάδαο ελαληίνλ ησλ Ιηαιώλ.
Τνπο δύν επόκελνπο κήλεο θαηάθεξαλ λα ζέζνπλ ζε ιεηηνπξγία θαη λα απνζηείινπλ
ζηελ Ήπεηξν 150 κεηαγσγηθά νρήκαηα, 100 νξεηβαηηθά ππξνβόια 65 ρηι. θαη
ζεκαληηθέο πνζόηεηεο ηπθεθίσλ, αληηαξκαηηθώλ ππξνβόισλ, όικσλ θαη ππξνκαρηθώλ.
Τν 1ν Σπλεξγείν Απηνθηλήησλ θαη ην 1 ν Σπλεξγείν Ππξνβόισλ δηαιύζεθαλ ηνλ Ινύλην
1941, ελώ ην 2ν Σπλεξγείν Απηνθηλήησλ ππάρζεθε ζηελ Έκπεδν Μνλάδα όηαλ
κεηαζηάζκεπζε ζηε Τδελέηθα.
Έηζη, όηαλ ηνλ ίδην κήλα ηελ επζύλε γηα ηελ ζπγθξόηεζε ησλ ελόπισλ δπλάκεσλ
αλέιαβε ε εμόξηζηε θπβέξλεζε, ε ΦΔΑ απνηεινύηαλ από ην Γσδεθαλεζηαθό Τάγκα,

λα πεξηνξηζηνύλ νη αληηδξάζεηο πνπ πιεζίαδαλ ηα όξηα ηεο απεηζαξρίαο, Τζνπδεξόο Δκκ., Ιστορικό
Αρχείο, η. Γ΄, ζ. 22.
12
Δπξόθεηην γηα 110 ηππείο πνπ είραλ απνζηαιεί ζηε Νόηην Αθξηθή ηνλ Γεθέκβξην 1940 κε επηθεθαιήο
ηνλ έθεδξν αληηζπληαγκαηάξρε ππξνβνιηθνύ Παπαζηαζόπνπιν, ζηνλ νπνίν κεηά ηε ζπγθξόηεζε ηνπ
ΑΒΔΣΜΑ αλαηέζεθε ε δηνίθεζε ηνπ 1 νπ Σπληάγκαηνο Πεδηλνύ Ππξνβνιηθνύ, γηα ηελ παξαιαβή ίππσλ θαη
25 βνεζεηηθνύο ζηξαηηώηεο ζπλνδνύο Ιηαιώλ αηρκαιώησλ από ην βνξεηνεπεηξσηηθό κέησπν. Όινπο ε
θαηάιεςε ηεο ρώξαο από ηνπο Γεξκαλνύο ηνύο βξήθε ζηελ Αίγππην.
13
Γηαηαγή CRME/9032/32/A.G.1(c)/29 Μαΐνπ 1941, Αξρείν ΓΔΣ/ΓΙΣ/Φ.802/Γ/ 3/91.
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ηελ Έκπεδν Μνλάδα θαη ην 2ν Σπλεξγείν Δπηζθεπήο Απηνθηλήησλ14. Πξνθεηκέλνπ λα
δηαπηζησζεί ην επίπεδν ηεο εηνηκόηεηαο ησλ ηκεκάησλ πνπ ζα απνηεινύζαλ ηνπο
ππξήλεο επέθηαζεο ηεο ζηξαηησηηθήο νξγάλσζεο, νη κνλάδεο επηζεσξήζεθαλ ζηηο 10
Ινπλίνπ από ηνλ ππνπξγό Σηξαηησηηθώλ θαη ηξεηο εκέξεο αξγόηεξα από ηνλ βαζηιηά.

14

Η εμέιημε απηή καηαίσζε ηελ πινπνίεζε ηεο δηαηαγήο ηνπ ΓΣΜΑ γηα ηε ζπγθξόηεζε ηνπ δεύηεξνπ
ηάγκαηνο ηεο Φάιαγγαο, κε δύλακε 32 αμησκαηηθνύο θαη 752 νπιίηεο, CRME/11489/A.G.1.(a)/29 Μαΐνπ
1941, Αξρείν ΓΔΣ/ΓΙΣ/Φ.802/Η/ 10/22.
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