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ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ (1941 – 1944) 

ΗΩΑΝΝΖ ΓΔΜΔΝΔΣΕΖ 

ΑΝΥΖ (ΠΒ)-ΗΣΟΡΗΚΟ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΗΣΟΡΗΑ ΣΡΑΣΟΤ 

Ζ νξγάλσζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο 
Ακέζσο κεηά ηε κάρε ηεο Θξήηεο, ε λόκηκε ειιεληθή θπβέξλεζε ηνπ Δκκαλνπήι 

Σζνπδεξνύ κεηαβαίλεη θαη ιεηηνπξγεί ζην Θάηξν ηεο Αηγύπηνπ. Από εθεί επηβιέπεη ηε 

ζπλέρηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θέληξσλ – έκπεδσλ θαηάηαμεο θαη εθπαίδεπζεο ηνπ 

ειιεληθνύ ζηξαηνύ Κέζεο Αλαηνιήο θαη ηελ ελ ζπλερεία ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ αγώλα 

ησλ ζπκκάρσλ ζηε Βόξεηα Αθξηθή. Παξάιιεια ζρεδηάδεη θαη ζπληνλίδεη επηρεηξήζεηο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο ζπκκάρνπο ζην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο ελαληίνλ ησλ θαηνρηθώλ 

ζηξαηεπκάησλ. 

ην εζσηεξηθό ηεο ρώξαο νξγαλώλεηαη ε Δζληθή Αληίζηαζε, ζηελ νπνία ε ζπκκεηνρή 

ηνπ ιανύ ήηαλ αζξόα, κε θίλεηξν ηελ αληίδξαζε ζηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο. Άλδξεο, 

γπλαίθεο αθόκα θαη παηδηά επηδίδνληαη ζε έλα εζεινληηθό αγώλα πνιύκνξθν, 

απνηειεζκαηηθό θαη εθπιεθηηθό ζε εθδειώζεηο εξσηζκνύ θαη απηνζπζίαο. Ζ δξάζε ησλ 

αληηζηαζηαθώλ νξγαλώζεσλ όκσο είρε βαξύ ηίκεκα. Υηιηάδεο αζώνη πνιίηεο 

ζθαγηάζζεθαλ, κε ηε κνξθή αληηπνίλσλ από ηηο δπλάκεηο θαηνρήο. πκβνιηθό 

ραξαθηήξα απέθηεζε ε θαηαζηξνθή ηνπ ρσξηνύ Θάλδαλνο ζηελ Θξήηε, ην νπνίν 

ηζνπεδώζεθε ζηηο 3 Ηνπλίνπ 1941. Κε απηή ηελ εγθιεκαηηθή δηαηαγή άλνημαλ νη πύιεο 

γηα ηελ απζαηξεζία θαη μεθίλεζε ε ιεγόκελε πνιηηηθή αληηπνίλσλ ησλ δπλάκεσλ 

Θαηνρήο ζηελ Διιάδα. 

Ζ Δζληθή Αληίζηαζε άξρηζε από ηηο πξώηεο εκέξεο ηεο ερζξηθήο θαηνρήο. Αλαπηύρζεθε 

βαζκηαία κε ηε δεκηνπξγία αληηζηαζηαθώλ νξγαλώζεσλ, νη νπνίεο αξρηθά δξνύζαλ σο 

νξγαλώζεηο πιεξνθνξηώλ – δνιηνθζνξώλ, θπξίσο ζηελ πεξηνρή ησλ Αζελώλ. 

Κεηέπεηηα κε ηε δεκηνπξγία έλνπισλ νκάδσλ, εκθαλίζηεθε ν αληάξηηθνο ζηξαηόο κε 

επξύηεξε παξνπζία θαη δξάζε ζηελ ύπαηζξν. 

Οη κνξθέο αληίζηαζεο ππήξμαλ πνηθίιεο θαη πινπνηήζεθαλ ζε δηάθνξνπο ηνκείο. ε κηα 

πξνζπάζεηα θαηεγνξηνπνίεζεο ηνπο ζα κπνξνύζαλ λα αλαθεξζνύλ νη παξαθάησ: 

 Απεξγίεο θνηηεηώλ, δεκνζίσλ ππαιιήισλ θαη άιισλ εξγαδνκέλσλ. ηηο 12 

Απξηιίνπ 1942 μέζπαζε ηαπηόρξνλα ζηελ Αζήλα ηνλ Πεηξαηά θαη ηε 

Θεζζαινλίθε γεληθή απεξγία ησλ δεκνζίσλ ππαιιήισλ. 

 Σεξάζηηεο δηαδειώζεηο ζηηο πόιεηο θαη ηδηαίηεξα ζηελ Αζήλα. ηηο 5 Καξηίνπ 

1943 έγηλε κεγάιε δηαδήισζε ζηελ Αζήλα. 
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 Παξάλνκνη ενξηαζκνί εζληθώλ επεηείσλ θαη αλαγξαθή ζπλζεκάησλ ζηνπο 

ηνίρνπο ησλ πόιεσλ. Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε δηαδήισζε ζηελ Αζήλα ζηηο 25 

Καξηίνπ 1943. 

 Δθηύπσζε θαη δηαλνκή παξάλνκνπ ηύπνπ θαη πξνθεξύμεσλ.  

 Γνιηνθζνξέο ζε απηνθίλεηα πινία θαη ηξέλα, κε απόηνθν γεγνλόο ηε δηαθνπή 

ησλ ζηδεξνδξνκηθώλ ζπγθνηλσληώλ ζε θξίζηκεο κάιηζηα γηα ηνλ ερζξό 

εκέξεο. 

 Αλαηηλάμεηο εξγνζηαζίσλ, θηεξίσλ θαη ηδηαίηεξα γεθπξώλ. Ζ πην γλσζηή 

πεξίπησζε ήηαλ ε αλαηίλαμε ηεο γέθπξαο ηνπ Γνξγνπνηάκνπ.  

 Θαηαζηξνθέο νξπρείσλ ηδηαίηεξα βσμίηε θαη παξαθώιπζε ηεο κεηαθνξάο 

γεληθόηεξα πξώησλ πιώλ γηα ηε γεξκαληθή πνιεκηθή βηνκεραλία. 

 πγθέληξσζε θαη δηαβίβαζε ζεκαληηθώλ πιεξνθνξηώλ ζην ηξαηεγείν Κέζεο 

Αλαηνιήο. 

 Τπνζηήξημε θαη απόθξπςε ζπκκάρσλ θαζώο θαη νξγάλσζε ηεο δηαθπγήο 

ηνπο. 

 Δλέδξεο, ζπκπινθέο θαη κάρεο κε ηε κνξθή αληαξηνπόιεκνπ ηδηαίηεξα ζηελ 

ύπαηζξν.  

 Γηεμαγσγή επξύηεξσλ ζηξαηησηηθώλ επηρεηξήζεσλ από ην 1943 θαη κεηά. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ε επηρείξεζε «Άληκαιο» θαη ε επηρείξεζε 

«Θηβσηόο ηνπ Λώε». 

Οη θπξηόηεξεο Αληηζηαζηαθέο Οξγαλώζεηο ήηαλ: 

 ΔΓΔ (Διιεληθόο Γεκνθξαηηθόο Δζληθόο ηξαηόο) κε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ 

νξγάλσζε ΔΟΔΑ (Δζληθέο Οκάδεο Διιήλσλ Αληαξηώλ),  

 ην ΔΑΚ (Διιεληθό Απειεπζεξσηηθό Κέησπν) κε ηε ζηξαηησηηθή ηνπ νξγάλσζε 

ΔΙΑ (Διιεληθόο Ιατθόο Απειεπζεξσηηθόο ηξαηόο),  

 ε ΔΘΘΑ (Δζληθή Θαη Θνηλσληθή Απειεπζέξσζε) πνπ ζπγθξόηεζε ην 5/42 

ύληαγκα,  

 ν ΔΔΑ (Διιεληθόο ηξαηόο Δζληθήο Απειεπζέξσζεο) κε έλνπιά ηκήκαηα θαη  

 ε ΠΑΟ (Παλειιήληνο Απειεπζεξσηηθή Οξγάλσζε) επίζεο κε έλνπια ηκήκαηα.  

Παξάιιεια κε απηέο ηηο Αληηζηαζηαθέο Οξγαλώζεηο, νη νπνίεο είραλ νξγαλσκέλεο 

έλνπιεο νκάδεο, δξνύζαλ θαη νξγαλώζεηο δνιηνθζνξώλ – πιεξνθνξηώλ, όπσο 

«Κπνπκπνπιίλα», «Όκεξνο», «Εεπο», «Θόδξνο», «Σξίαηλα», «ΡΑΛ» «ΠΔΑΛ»θαη 

πνιιέο άιιεο. Δθηόο από ηηο ειιεληθέο αληηζηαζηαθέο νξγαλώζεηο είραλ ζπζηαζεί ζηνλ 

ειιαδηθό ρώξν θαη ζπκκαρηθέο νξγαλώζεηο θαηαζθνπείαο θαη δνιηνθζνξώλ. 

Υαξαθηεξηζηηθά αλαθέξνληαη ε «Φνξο 133», «ν Κήδαο» θαη άιιεο. 
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Σν 1942 ζηνλ ειιαδηθό ρώξν ζπγθξνηήζεθε ε Βξεηαληθή ηξαηησηηθή Απνζηνιή 

(ΒΑ). θνπόο ηεο ήηαλ ε νξγάλσζε ησλ αληηζηαζηαθώλ νκάδσλ θαζώο θαη ε 

ππνζηήξημή ηνπο ζε ζέκαηα εθνδηαζκνύ. Από ην 1943 θαη κεηά κεηνλνκάδεηαη ζε 

πκκαρηθή ηξαηησηηθή Απνζηνιή (Α), εθόζνλ πιένλ ζπκκεηέρνπλ θαη Ακεξηθαλνί. 

Ζ επίδξαζε ηεο Βξεηαληθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο ζηα ειιεληθά πξάγκαηα ππήξμε 

θαζνξηζηηθή ζηα αξρηθά ζηάδηα θαη ιηγόηεξν ζεκαληηθή κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξόλνπ. 

Οπζηαζηηθά από ην 1943 θαη κεηά αξρίδεη ε ζηαδηαθή πηώζε ηεο. Γεισηηθή ηνπ 

θιίκαηνο απηνύ είλαη ε ελαιιαγή ζηελ αξρεγία.  

Αμίδεη εδώ λα ζεκεησζεί θαη ε εζεινληηθή δξάζε ησλ Διιήλσλ ηεο δηαζπνξάο. Σν 1943 

ζπγθξνηήζεθε ην 122 Διιελνακεξηθαληθό Αλεμάξηεην Σάγκα Πεδηθνύ κε ζθνπό λα 

ζηαιεί θαη λα πνιεκήζεη ζηελ Διιάδα. Από ην Σάγκα απηό ζπγθξνηήζεθε ην 2671 

Δηδηθό Σάγκα Αλαγλσξίζεσλ (ΔΣΑ). Ο Γ΄ Αλεμάξηεηνο Ιόρνο ηνπ 2671 ΔΣΑ, έδξαζε 

ζηελ Διιάδα κε 174 άλδξεο, από ηηο 23 Απξηιίνπ έσο ηηο 20 Λνεκβξίνπ 1944.  

Σν 1942 ήηαλ ην έηνο ηεο δεκηνπξγίαο ηκεκάησλ ηνπ ειιεληθνύ αληάξηηθνπ ζηξαηνύ, 

ηεο επξύηεξεο παξνπζίαο θαη δξάζεο ηνπ ζηελ ύπαηζξν, αιιά θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ 

αληηζηαζηαθώλ νξγαλώζεσλ θαη ησλ ιατθώλ αγώλσλ γεληθά ζηηο πόιεηο. Σν 1943 θαη 

1944 ε Δζληθή Αληίζηαζε είρε πνιύ κεγάιε αλάπηπμε ηόζν ζηελ ύπαηζξό όζν θαη ζηηο 

πόιεηο θαη έγηλε ηθαλή λα δεκηνπξγήζεη εθηεηακέλεο ειεύζεξεο πεξηνρέο.  

Οη κέζνδνη ηνπ αληαξηνπόιεκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ νη αληηζηαζηαθέο νκάδεο 

δεκηνπξγνύζαλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα ζηηο δπλάκεηο θαηνρήο. Άιισζηε ε εδαθηθή 

δηακόξθσζε ηεο Διιάδαο πξνζθέξεηαη γηα αληαξηνπόιεκν. Ζ ειιεληθή εζληθή 

αληίζηαζε θαηάθεξε κε ηελ επηηπρή δξάζε ηεο λα θαζειώζεη ζηελ Διιάδα 300.000 

ζηξαηηώηεο ηνπ Άμνλα. 

Παξάιιεια όκσο, δπζηπρώο, είραλ αξρίζεη λα θαίλνληαη θαη ηα πξνκελύκαηα ηεο 

εκθύιηαο ζύξξαμεο. Ζ εδξαίσζε ησλ αληηζηαζηαθώλ νκάδσλ θαζώο θαη ε επηθείκελε 

απνρώξεζε ησλ θαηαθηεηώλ δεκηνπξγνύζε αληαγσληζκό κεηαμύ ησλ θπξηόηεξσλ 

αληηζηαζηαθώλ νξγαλώζεσλ γηα ηελ δηαρείξηζε ηεο εμνπζίαο κεηά ηελ απειεπζέξσζε. 

Οη δηαθνξεηηθέο πνιηηηθέο ζηνρεύζεηο ηεο θάζε πιεπξάο θαη ε απνξξένπζα θαρππνςία 

ζα νδεγήζνπλ ζε  κηθξέο αξρηθά εκθύιηεο ζπγθξνύζεηο θπξίσο κεηαμύ ΔΓΔ θαη ΔΙΑ. 

Ζ εμάπισζε ηνπ ΔΑΚ/ΔΙΑ ζε νιόθιεξε ηε ρώξα ζα έρεη ζαλ απόηνθν γεγνλόο, ηε 

γελίθεπζε ησλ ζπγθξνύζεσλ κεηαμύ ηνπ ΔΙΑ θαη όισλ ησλ αληάξηηθσλ νκάδσλ πνπ 

δελ αλήθαλ ζηνλ εακηθό ρώξν θαη ηε δεκηνπξγία κηαο έληνλεο εζσηεξηθήο πόισζεο,  

πνπ ζα   θαηαιήμεη ζηνλ εκθύιην πόιεκν. 

Ζ ζπκβνιή ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο 
Ζ αμία ελόο αληηζηαζηαθνύ θηλήκαηνο κπνξεί λα κεηξεζεί κε δύν δηαθνξεηηθά θξηηήξηα, 

ην εζσηεξηθό θαη ην εμσηεξηθό. Κε ην εζσηεξηθό θξηηήξην αμηνινγείηαη ε επηηπρία ζηελ 

δηαηήξεζε ηεο ηηκήο ηνπ ππό θαηνρή Έζλνπο θαη ηελ απνθαζηζηηθόηεηα ηνπ λα είλαη 
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ειεύζεξν. Κε ην εμσηεξηθό θξηηήξην αμηνινγείηαη ε επηηπρία ηνπ ζην λα ζπκβάιιεη ζηελ 

επηηπρή πξνζπάζεηα ηεο πκκαρίαο. 

Όζνλ αθνξά ζην εζσηεξηθό θξηηήξην ππήξμε πιεζώξα ζεηηθώλ ζρνιίσλ  εθ κέξνπο 

ησλ πκκάρσλ όπσο νη  απόςεηο ηνπ Αξρεγνύ ηεο πκκαρηθήο Απνζηνιήο ζηελ 

Διιάδα θαηά ηελ θαηνρή Έληπ Κάγηεξο θαζώο θαη ηνπ αληηθαηαζηάηε ηνπ Θξίο 

Γνπληράνπδ. Παξάιιεια παξαηίζεηαη θαη ε άπνςε ηνπ Γεξκαλνύ ηζηνξηθνύ Υέηληδ 

Ρίρηεξ: «Ο Διιεληθόο ηξαηόο έδεημε ζηνλ θόζκν, ζε κηα επνρή πνπ όινη πίζηεπαλ ζην 

αήηηεην ησλ δηθηαηόξσλ, όηη ήηαλ δπλαηή ε επηηπρήο αληίζηαζε αθόκα θαη γηα κηα 

κηθξή ρώξα. Ζ Δζληθή Αληίζηαζε θαηά ησλ θαηαθηεηώλ, πνπ επαθνινύζεζε, απέδεημε 

πάιη πόζν ηζρπξή ήηαλ ε ζέιεζε ησλ Διιήλσλ γηα ηελ ειεπζεξία».  

Ζ απνηειεζκαηηθόηεηα θαη ε επηηπρία ελόο αληηζηαζηαθνύ θηλήκαηνο εμαξηάηαη θπξίσο 

από ην ιατθό ηνπ έξεηζκα. Σελ απήρεζε δειαδή πνπ ν αγώλαο ηνπ έρεη ζηηο πιαηηέο 

ιατθέο κάδεο, αιιά θαη από ηελ αμηνπνίεζε απηνύ ηνπ έκςπρνπ πιηθνύ. Ζ Διιάδα, 

ραιπβδσκέλε κε ην ζάξξνο θαη ηε γελλαηόηεηα ηνπ ιανύ ηεο αιιά θαη κε ηελ 

αθιόλεηε πίζηε ζηε λίθε, απέδεημε όηη ν Άμνλαο δελ ήηαλ αήηηεηνο. Ζ αδηάπησηε 

πεπνίζεζε γηα ηελ ειεπζεξία, ην καρεηηθό πλεύκα θαη ε επαλαζηαηηθή αλάηαζε κέρξη 

ηελ απειεπζέξσζε, κνξθνπνίεζαλ θαη αλέδεημαλ ηελ Διιεληθή Δζληθή Αληίζηαζε ζε 

θνξπθαία πξάμε εζληθήο αξεηήο θαη παηξησηηθήο δξάζεο. 

Όζνλ αθνξά ζην εμσηεξηθό θξηηήξην ππήξραλ δύν ηξόπνη ζπκβνιήο ησλ 

αληηζηαζηαθώλ θηλεκάησλ ζηε ζηξαηεγηθή ησλ πκκάρσλ. Ο έλαο ηξόπνο ήηαλ λα 

δεζκεύνπλ ην κεγαιύηεξν δπλαηό αξηζκό ερζξηθώλ ζηξαηεπκάησλ θαη ν άιινο λα 

θέξνπλ εηο πέξαο εηδηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δεηνύζαλ νη ύκκαρνη, ζπληνληζκέλεο θαη 

ζπγρξνληζκέλεο κε ηα ζηξαηεγηθά ηνπο ζρέδηα.  

ρεηηθά κε ηε δέζκεπζε ερζξηθώλ ζηξαηεπκάησλ αμίδεη λα ηνληζηεί όηη αξρηθά νη 

Γεξκαλνί ππνεθηηκώληαο ηε δξάζε ηεο Διιεληθήο Δζληθήο Αληίζηαζεο εγθαηέζηεζαλ 

κόλν ηε 12ε Κεξαξρία ζηνλ ειιαδηθό ρώξν. Από ην 1943 όκσο θαη κεηά ε 12ε 

Κεξαξρία αληηθαηαζηάζεθε από ηελ Οκάδα ηξαηνύ Δ κε επηθεθαιήο ηνλ Πηέξαξρν 

Ιεξ. Ο ζπλνιηθόο αξηζκόο ησλ θαηνρηθώλ δπλάκεσλ ζηελ Διιάδα ηόζν από 

ζπκκαρηθέο όζν θαη από γεξκαληθέο πεγέο ππνινγίδεηαη ζε ηξηαθόζηεο ρηιηάδεο άλδξεο. 

ρεηηθά κε ηηο εηδηθέο επηρεηξήζεηο πνπ δεηνύζαλ νη ύκκαρνη, ζπληνληζκέλεο θαη 

ζπγρξνληζκέλεο κε ηα ζηξαηεγηθά ηνπο ζρέδηα είλαη ρξήζηκν λα αλαθεξζεί ε άπνςε 

ηνπ Βξεηαλνύ Θξίο Γνπληράνπδ, αξρεγνύ ηεο Βξεηαληθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο 

ζηελ Διιάδα κεηά ηελ απνρώξεζε ηνπ Έληπ Κάγηεξο. Ο Θξηο Γνύληρανπδ ζε νκηιία ηνπ 

πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 31 Οθησβξίνπ 1984 ζηελ Διιάδα γηα ηνλ ηζηνξηθό ξόιν 

ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο εμεηάδεη ηξεηο κείδνλεο επηρεηξήζεηο, πνπ απνδεηθλύνπλ ηε 

ζπκβνιή ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζην ζπκκαρηθό αγώλα.  

Ζ πξώηε ήηαλ ε αλαηίλαμε ηεο Γέθπξαο ηνπ Γνξγνπνηάκνπ ην Λνέκβξην ηνπ 1942, ε 

νπνία ήηαλ γλσζηή ζην πκκαρηθό ηξαηεγείν ηνπ Θαΐξνπ σο επηρείξεζε Υάξιηγθ. Ζ 

δεύηεξε ήηαλ κία ζεηξά επηρεηξήζεσλ ην θαινθαίξη ηνπ 1943 γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ 

ζπκκαρηθώλ απνβάζεσλ ζηελ Ηηαιία θαη ηελ παξαπιάλεζε ησλ Γεξκαλώλ ζρεηηθά κε 
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ηελ ηνπνζεζία ηεο ζπκκαρηθήο απόβαζεο, πνπ ήηαλ γλσζηή κε ηελ θσδηθή νλνκαζία 

«Άληκαιο» (δώα). Ζ ηξίηε ήηαλ ε επηρείξεζε γηα ηελ παξελόριεζε ηεο γεξκαληθήο 

νπηζζνρώξεζεο από ηελ Διιάδα ην επηέκβξην ηνπ 1944, πνπ ήηαλ γλσζηή κε ηελ 

θσδηθή νλνκαζία «Θηβσηόο ηνπ Λώε» ή «Θηβσηόο». 

Αλακθίβνια, πέξαλ ησλ ηξηώλ απηώλ κεηδόλσλ επηρεηξήζεσλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ 

πιεζώξα άιισλ κηθξόηεξσλ επηρεηξήζεσλ από ηηο αληηζηαζηαθέο νξγαλώζεηο νη νπνίεο 

εμππεξεηνύζαλ έκκεζα ή άκεζα ηνλ ζπκκαρηθό αγώλα. Θα πξέπεη εδώ λα ηνληζηεί  όηη 

εθηόο από ηελ δξάζε ησλ έλνπισλ νκάδσλ, ηδηαίηεξα ρξήζηκε ζην πκκαρηθό 

ηξαηεγείν ήηαλ θαη ε δξάζε ησλ νξγαλώζεσλ πιεξνθνξηώλ.  Οη πιεξνθνξίεο πνπ 

ζπλέιιεγαλ θαη δηαβίβαδαλ νη νξγαλώζεηο πιεξνθνξηώλ βνεζνύζαλ ην επηηειείν ηνπ 

πκκαρηθνύ ηξαηεγείνπ ζην ζρεδηαζκό ησλ επηρεηξήζεσλ. 

Ζ αλαηίλαμε ηεο Γέθπξαο ηνπ Γνξγνπνηάκνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο 25 Λνεκβξίνπ 

1942 κε θνηλή δξάζε ηνπ ΔΙΑ θαη ηνπ ΔΓΔ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Βξεηαληθή 

Απνζηνιή ππό ην ρε Έληπ Κάγηεξο. Έιαβαλ κέξνο εθαηόλ είθνζη αληάξηεο ηνπ ΔΙΑ 

ππό ηνλ Άξε Βεινπρηώηε θαη εμήληα πέληε αληάξηεο ηνπ ΔΓΔ ππό ηνλ Λαπνιένληα 

Εέξβα. 

Ο ζρεδηαζκόο ηεο επηρείξεζεο αιιά θαη ε πινπνίεζε ηεο έγηλαλ κε ηνλ θαιύηεξν 

δπλαηό ηξόπν. Σελ λύθηα ηεο 25εο Λνεκβξίνπ νη Έιιελεο αληάξηεο εμνπδεηέξσζαλ ηελ 

ηηαιηθή θξνπξά, ύζηεξα από αηθληδηαζηηθή επίζεζε θαη έδσζαλ έηζη ηελ δπλαηόηεηα ζε 

εηδηθεπκέλνπο Βξεηαλνύο δνιηνθζνξείο λα αλαηηλάμνπλ ηελ γέθπξα.  

Οη δπλάκεηο ηνπ άμνλα εθάξκνζαλ θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε ηε ζθιεξή πνιηηηθή ησλ 

αληίπνηλσλ. Γύν κέξεο κεηά ηελ αλαηίλαμε ηεο γέθπξαο νη Ηηαινί κεηέθεξαλ από ηηο 

θπιαθέο Ιακίαο 19 Έιιελεο θξαηνύκελνπο θαη ηνπο εθηέιεζαλ κπξνζηά ζηα 

γθξεκηζκέλα βάζξα ηεο γέθπξαο. 

Από ζηξαηεγηθή άπνςε, σο πξνο ηελ εμέιημε ησλ επηρεηξήζεσλ ζην αθξηθαληθό 

κέησπν, ε αλαηίλαμε ηεο Γέθπξαο ηνπ Γνξγνπνηάκνπ πνπ ηελ θαηέζηεζε κε 

αμηνπνηήζηκε γηα έμη ηνπιάρηζηνλ βδνκάδεο δε έπαημε ίζσο ην ζεκαληηθό ξόιν πνπ 

πξνζδνθνύζε ην πκκαρηθό ηξαηεγείν Θαΐξνπ όηαλ ζρεδίαζε ηελ επηρείξεζε Υάξιηγθ, 

θαζώο ε κάρε ηνπ Δι Αιακέηλ είρε ήδε ιάβεη ρώξα. Όκσο απηό δε ζεκαίλεη όηη δελ 

σθέιεζε ε αλαηίλαμε ηηο ζπκκαρηθέο επηρεηξήζεηο ζηελ αθξηθαληθή ήπεηξν, θαζώο ν 

Ρόκκει ππνρσξώληαο είρε ηεξάζηηεο αλάγθεο εθνδίσλ θαη εληζρύζεσλ. Πέξαλ ηνύηνπ 

ε επηηπρία ηεο επηρεηξήζεσο Γνξγνπνηάκνπ έζεηε ζε ηξνκεξή ακθηζβήηεζε ηελ 

νπζηαζηηθή θαηνρή ηνπ ειιεληθνύ ρώξνπ από ηηο δπλάκεηο θαηνρήο. Ήηαλ ην πξώην 

ζπνπδαίν ζακπνηάδ ζηνλ επξσπατθό ρώξν, ε γλσζηνπνίεζε ηνπ νπνίνπ ηόλσζε 

ηδηαίηεξα ην εζηθό ησλ ζπκκαρηθώλ ιαώλ. 

Οη επηρεηξήζεηο ηνλ Ηνύλην θαη Ηνύιην ηνπ 1943, πνπ εληάζζνληαλ ζην ζρέδην 

«Άληκαιο» είραλ ζα ζθνπό λα παξαπιαλήζνπλ ηνπο Γεξκαλνύο, ώζηε λα πηζηέςνπλ όηη 

ε ζπκκαρηθή απόβαζε ζα γίλεη ζηελ Διιάδα. πλεπώο ν ξόινο ηεο Διιεληθήο 

Αληίζηαζεο ήηαλ λα επηηεζεί θαηά ηνπ γεξκαληθνύ ζπζηήκαηνο ζπγθνηλσληώλ ζε 

νιόθιεξε ηελ Διιάδα, αθξηβώο ζαλ λα επξόθεηην λα γίλεη ζπκκαρηθή απόβαζε ζε απηή 



6 

 

ηε ρώξα. Σν ζρεηηθό ζρέδην ηνπ πκκαρηθνύ Αξρεγείνπ Θαΐξνπ απέβιεπε όρη κόλν ζηε 

κε απόζπαζε γεξκαληθώλ δπλάκεσλ, αιιά αληίζεηα ζηελ ελδπλάκσζή ηνπο, πξάγκα 

πνπ ζα απέθεξε ηελ απνδπλάκσζε ησλ γεξκαληθώλ κεξαξρηώλ ζηνλ ηηαιηθό ρώξν.  

Ζ ζπγθεθξηκέλε επηρείξεζε ππήξμε απνιύησο επηηπρήο. Δπηηπρία ε νπνία 

απνδεηθλύεηαη από ηηο επηηειηθέο εθζέζεηο ηεο γεξκαληθήο νκάδαο ζηξαηνύ Δ. ηα 

ζπκπεξάζκαηα ησλ ππόςε εθζέζεσλ είλαη έθδειε ε παξαπιάλεζε ηνπ γεξκαληθνύ 

επηηειείνπ ζρεηηθά κε ηελ ηνπνζεζία ηεο ζπκκαρηθήο απόβαζεο. 

Ζ ηξίηε ζεκαληηθή θαη ηειεπηαία επηρείξεζε ην 1944 γλσζηή σο Θηβσηόο ηνπ Λώε είρε 

ζα ζθνπό ηελ παξελόριεζε ηεο γεξκαληθήο νπηζζνρώξεζεο από ηελ Διιάδα. 

ύκθσλα κε ηνλ Θξηο Γνύληρανπδ ε Θηβσηόο ηνπ Λώε ήηαλ κία αθόκα παξαπιαλεηηθή 

επηρείξεζε. Ήηαλ κέξνο ησλ ζρεδίσλ γηα ηελ παξαπιάλεζε ησλ Γεξκαλώλ γύξσ από 

ηελ επηθείκελε εηζβνιή ζηε Γαιιία ηνλ Ηνύλην ηνπ 1944. Δηδηθόηεξα γύξσ από ηελ 

εηζβνιή ησλ ζπκκάρσλ ζηε λόηην Γαιιία από ηνλ ηηαιηθό ρώξν πνπ επξόθεηην λα γίλεη 

ηνλ Αύγνπζην, δύν κήλεο κεηά ηελ εηζβνιή ζηε βόξεην Γαιιία. Οη Γεξκαλνί θαη πάιη 

εμαπαηήζεθαλ πεξηκέλνληαο κία κείδνλα επίζεζε ζηελ Διιάδα. Ο Υίηιεξ αθόκα θαη ην 

επηέκβξην ηνπ 1944 δηέηαζζε ηελ απνζηνιή εληζρύζεσλ ζηε λόηην Διιάδα, ελώ νη 

ζηξαηεγνί ηνπ ήδε ζρεδίαδαλ ηελ απνρώξεζε ηνπο από ηε ρώξα. 

Σνλ Αύγνπζην ηνπ 1944, όηαλ νη ζύκκαρνη είραλ νινθιεξσηηθά εκπιαθεί ζηε βόξεην 

θαη λόηην Γαιιία ήηαλ πηα θαλεξό όηη δε ζα γηλόηαλ εηζβνιή επξείαο θιίκαθαο ζηελ 

Διιάδα. Οη νδεγίεο πιένλ ηνπ ζπκκαρηθνύ αξρεγείνπ Κέζεο Αλαηνιήο πξνο ηε 

Βξεηαληθή ηξαηησηηθή Απνζηνιή θαη ηηο αληηζηαζηαθέο νξγαλώζεηο ήηαλ ε 

παξελόριεζε ηεο απνρώξεζεο ησλ Γεξκαλώλ από ηελ Διιάδα. Οδεγίεο νη νπνίεο 

πινπνηήζεθαλ από κέξνπο ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο κε επξύηαηεο θαη πνιιαπιέο 

επηρεηξήζεηο ελαληίνλ ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ κε ζθνπό ηελ θαηαπόλεζε θαη ηε 

θζνξά ηνπο.  

Σν ζρέδην «Θηβσηόο» απέβιεπε ζηελ κείσζε ηεο καρεηηθήο ηθαλόηεηαο ησλ γεξκαληθώλ 

ζηξαηεπκάησλ πνπ βξίζθνληαλ ζηνλ ειιαδηθό ρώξν, κε απνηέιεζκα λα κελ κπνξνύλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνύλ άκεζα ζε άιινπο δσηηθνύο ηνκείο. Αλαιπηηθόηεξα πξνέβιεπε ηελ 

παξεκπόδηζε ησλ γεξκαληθώλ ζηξαηεπκάησλ λα πάξνπλ ηνλ βαξύ νπιηζκό ηνπο θαη 

ζηελ απνδηνξγάλσζή ηνπο, έηζη ώζηε λα έρνπλ αλάγθε αλαζπγθξόηεζεο πξηλ 

δηαηεζνύλ γηα επηρεηξήζεηο ζε νπνηνδήπνηε άιιν κέησπν. Κε βάζε απηή ηελ παξάκεηξν 

ζρεδηάζηεθαλ κηα ζεηξά επηρεηξήζεσλ παξεκπόδηζεο θαη δνιηνθζνξώλ πνπ θαινύληαλ 

λα πξαγκαηνπνηήζνπλ νη ειιεληθέο αληάξηηθεο δπλάκεηο.  

Ζ επηρείξεζε «Θηβσηόο ηνπ Λώε» δελ ζηέθζεθε από απόιπηε επηηπρία, θαζώο ν όγθνο 

ησλ γεξκαληθώλ δπλάκεσλ απαγθηζηξώζεθε ζρεηηθά εύθνια από ηελ Διιάδα. Δδώ ζα 

πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε δύν παξάκεηξνη. Πξώηνλ όηη νη Έιιελεο ήζειαλ ηε 

ηαρύηεξε δπλαηή απνρώξεζε ησλ γεξκαληθώλ δπλάκεσλ από ηε ρώξα ηνπο θαη 

δεύηεξνλ όηη  είρε ήδε αξρίζεη ν εκθύιηνο πόιεκνο κεηαμύ ΔΓΔ θαη ΔΙΑ. 
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Δμεηάδνληαο ινηπόλ ηηο ηξεηο πξναλαθεξζείζεο επηρεηξήζεηο απνδεηθλύεηαη πεξίηξαλα ε 

ζπκβνιή ηεο ειιεληθήο εζληθήο αληίζηαζεο ζηε ζηξαηεγηθή ησλ ζπκκάρσλ. Δμάιινπ, 

ε Δζληθή Αληίζηαζε αζθνύζε θαη ζεηηθή επίδξαζε ζην εζηθό ησλ ιαώλ ησλ ζπκκάρσλ, 

κε ηηο εηδήζεηο πνπ έθηαλαλ ζε απηνύο γηα ηα θαηνξζώκαηα ησλ αγσληζηώλ ηεο. 

Παξάιιεια, ε Δζληθή Αληίζηαζε κε ηηο δνιηνθζνξέο ησλ αληαξηώλ παξεκπόδηζε ηελ 

εμαγσγή ζηελ Γεξκαλία ληθειίνπ, ρξσκίνπ, βσμίηε, κεηάιισλ πνιύηηκσλ γηα ηελ 

πνιεκηθή γεξκαληθή βηνκεραλία. Δπηπιένλ, ε ζύζζσκε αληίδξαζε ηνπ ειιεληθνύ ιανύ 

ζπλέβαιε ζηελ καηαίσζε ηεο πνιηηηθήο επηζηξάηεπζεο θαη επέηπρε ηειηθώο ηε κε 

απνζηνιή ζηε Γεξκαλία Διιήλσλ εξγαηώλ. Απνζηεξώληαο κε ηνλ ηξόπν απηά ηα 

γεξκαληθά εξγνζηάζηα από ρηιηάδεο εξγαηηθά ρέξηα. 

Απώιεηεο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Θαηνρήο 
Φπζηθά ζα ήηαλ ηζηνξηθό αηόπεκα αλ δελ γίλεη αλαθνξά ζηηο ηξνκαθηηθέο αλζξώπηλεο 

απώιεηεο θαη ζηηο βαξύηαηεο πιηθέο δεκηέο πνπ ππέζηε ε Διιάδα, απόξξνηα ηεο 

αληίζηαζεο ηεο ζηνλ Άμνλα ηελ πεξίνδν ηεο Θαηνρήο. Οη αξηζκνί πνηθίιινπλ αλάινγα 

κε ηελ πεγή πνπ ηνπο πξνβάιιεη θαη θπκαίλνληαη από 390.000 έσο 500.000 άηνκα. 

Πνηθηιία όκσο ππάξρεη θαη ζηελ αηηία απηώλ ησλ απσιεηώλ. Θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο 

ηξηπιήο θαηνρήο ππήξμαλ απώιεηεο από ηελ πείλα, από ηηο σκόηεηεο ησλ Γεξκαλώλ 

ησλ Ηηαιώλ θαη ησλ Βνπιγάξσλ, από πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο, από ηελ εθαξκνγή ηεο 

πνιηηηθήο ησλ αληηπνίλσλ θαη από αεξνπνξηθνύο βνκβαξδηζκνύο. ηηο απώιεηεο απηέο 

ζα πξέπεη λα πξνζηεζνύλ θαη νη όκεξνη νη νπνίνη νδεγήζεθαλ ζηελ Γεξκαλία ζηελ 

Ηηαιία θαη ζηελ Βνπιγαξία. ε ζύγθξηζε κε ηνλ πιεζπζκό ηεο Διιάδαο νη απώιεηεο 

απηέο ζεσξνύληαη από ηηο πςειόηεξεο ζε ζρέζε κε ηηο αληίζηνηρεο απώιεηεο άιισλ ππό 

θαηάθηεζε επξσπατθώλ ιαώλ. Οη ειιεληθέο απώιεηεο άγγημαλ ην 7% ηνπ ζπλνιηθνύ 

πιεζπζκνύ. 

Οη πιηθέο θαηαζηξνθέο πνπ έγηλαλ ζηελ Διιάδα ζε θηήξηα, ζε ηξνραίν πιηθό, ζε 

εκπνξηθά πινία θαη ζε ιηκάληα, ζην νδηθό θαη ζηδεξνδξνκηθό δίθηπν  ππνινγίδνληαη ζε 

17.870.764.100 δνιάξηα. ην πνζό απηό ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη ηα έμνδα 

ζπληήξεζεο πνπ πιήξσλε ν ειιεληθόο ιαόο γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ θαηνρηθώλ 

ζηξαηεπκάησλ. Σξνκαθηηθέο επίζεο ήηαλ νη δεκηέο ηεο γεσξγηθήο παξαγσγήο, ηεο 

θηελνηξνθηθήο παξαγσγήο θαη ηεο εκπνξηθήο λαπηηιίαο. Κε ηνλ πιεζσξηζκό 

εμεπηειίζηεθε ην εζληθό λόκηζκα πξνθαιώληαο κεγάιε νηθνλνκηθή θαηαζηξνθή. Σν 

εζληθό εηζόδεκα από 62.867 δηζεθαηνκκύξηα δξαρκέο ην 1939, έπεζε ην 1941 ζηα 46 

δηζεθαηνκκύξηα δξαρκέο θαη ην 1942 ζηα 21 δηζεθαηνκκύξηα δξαρκέο.  

Όιεο νη παξαπάλσ απώιεηεο ηόζν ζε αλζξώπηλεο δσέο όζν θαη ζε πιηθέο δεκηέο ήηαλ ην 

ηίκεκα πνπ πιήξσζαλ νη Έιιελεο πξνθεηκέλνπ λα παξακείλνπλ πηζηνί ζην θαζήθνλ 

ηνπο θαη ζην ζπκκαρηθό αγώλα. Σα ρξόληα ηεο Θαηνρήο ήηαλ κηα πξαγκαηηθή θόιαζε 

γηα ηνλ ειιεληθό ιαό θαη γηα ηε ρώξα γεληθόηεξα. Ο ειιεληθόο ιαόο όκσο πνηέ δελ 

απώιεζε ην εζηθό ηνπ θαη ζπλέρηζε λα αγσλίδεηαη ζην πιεπξό ησλ ζπκκάρσλ κέρξη ηελ 

ηειηθή λίθε. 
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Από θαζαξά ζηξαηησηηθή άπνςε, ε ζπκβνιή ηεο Διιεληθήο Δζληθήο Αληίζηαζεο ζην 

ζπκκαρηθό κέησπν ηεο Κεζνγείνπ ήηαλ ηδηαηηέξσο ζεκαληηθή. Θαζήισζε κεγάιεο 

ζηξαηησηηθέο κνλάδεο ηνπ Άμνλα θαη παξελνρινύζε ζπζηεκαηηθά ηηο ρεξζαίεο θαη 

ζαιάζζηεο κεηαθνξέο ηνπ ηελ θξίζηκε πεξίνδν ηεο κάρεο ζηελ Βόξεηα Αθξηθή. Ήηαλ 

ηόζν έληνλε ε δξάζε ησλ ειιεληθώλ αληηζηαζηαθώλ νξγαλώζεσλ ελαληίνλ ησλ 

ζηξαηεπκάησλ θαηνρήο, ώζηε ην Γεξκαληθό επηηειείν, ηε ζεώξεζε αληηπεξηζπαζκό θαη 

πξννίκην ζπκκαρηθήο απόβαζεο. Σξεηο Σεζσξαθηζκέλεο Γεξκαληθέο Κεξαξρίεο 

θαηεπζύλζεθαλ ζηελ Διιάδα αληί γηα ηε ηθειία, όπνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ε απόβαζε. 

Ζ Δζληθή Αληίζηαζε ζπλέβαιε κε ηνλ ηξόπν απηό, καδί κε όια ηα θηλήκαηα αληίζηαζεο 

ηεο Δπξώπεο ζηελ επηηάρπλζε ηνπ ηεξκαηηζκνύ ηνπ Πνιέκνπ θαη ηε λίθε ησλ 

πκκάρσλ. 
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