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Η ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΟ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΗ ΚΑ ΤΑ ΣΤΑ ΣΗ 
ΣΤΗΝ ΕΥ ΡΩ ΠΗ: Α ΠΟ ΤΟΝ ΜΕ ΓΑ ΛΟ ΠΟ ΛΕ-

ΜΟ ΣΤΟΝ Ο ΛΟ ΚΛΗ ΡΩ ΤΙ ΚΟ ΟΛΕ ΘΡΟ
Με τά τη λή ξη του Α΄ Πα γκο σμί ου 

Πο λέ μου, γνω στού και ως Με γά λου 

Πο λέ μου, και την υ πο γρα φή της συν θή-

κης των Βερ σαλ λιών (28 Ιου νί ου 1919), 

δη μιουργή θη κε μια νέ α τά ξη πραγ μά-

των στην ευ ρω πα ϊ κή ή πει ρο. Η Ευ ρώ πη 

του Με σοπο λέ μου γνώ ρι σε την ά νο δο 

αυ ταρ χι κών πο λι τι κών κα θε στώ των, 

ό πως των φα σιστών στην Ι τα λί α, των 

ε θνι κο σο σια λι στών στη Γερ μα νί α και αρ-

γό τε ρα των εθνι κι στών στην Ι σπα νί α. Η 

ε πα νά στα ση των μπολ σε βί κων το 1917 

στη Ρω σί α ο δή γησε στην κα τά λυ ση του 

τσα ρι κού θρό νου και στην α νά δυ ση 

ε νός νέ ου κρά τους, με πρω τα γω νι στή 

την ερ γα τι κή τά ξη. Ι διαί τε ρα η νέ α τά ξη 

πραγ μά των στη Ρωσί α προ κά λε σε φό βο 

και α νη συ χί α στις δυ τι κές δη μο κρα τί ες, 

ό πως έ δει ξε η εκ στρα τεί α τους στη Με-

σημ βρι νή Ρω σί α τον Μά ιο του 1919, με 

σκο πό να κα τα πνίξουν, χω ρίς ε πι τυ χί α τε-

λι κά, την Κόκ κι νη Ε πα νά στα ση. Ω στό σο, 

η Βρε τα νί α και η Γαλ λί α φρό ντι σαν να 

δη μιουρ γή σουν έ να αντι κομ μου νι στι κό 

τεί χος, α ποτε λού με νο α πό τις δο ρυ φο ρι-

κές χώ ρες στα δυ τι κά σύ νο ρα της Σο βιε-

τι κής Έ νωσης. Η α που σί α της Σο βιε τι κής 

Έ νω σης α πό την Κοι νω νί α των Ε θνών, 

ορ γα νι σμό που τον θε ω ρού σε ε πι κίν-

δυ νο όρ γα νο των κε φα λαιο κρα τών, 

α πο δεί κνυε αυτή την ε χθρό τη τα και την 

α ντι πα λό τη τα με τα ξύ των ι δε ο λο γιών. 

Γι’ αυ τό, μέχρι την ά νο δο των ε θνι κο-

σο σια λι στών στην ε ξου σί α, η Σο βιε τι κή 

Έ νω ση προσε ται ρί στη κε τη Γερ μα νί α, 

με την ο ποί α τη ρού σε φι λι κές σχέ σεις, 

οι ο ποί ες ε πι κυ ρώ θη καν με τη συν θή κη 

του Ρα πά λο (1922) και το Σύμ φω νο του 

Βε ρο λί νου (24 Απρι λί ου 1926).

Με τά την ήτ τα των Κε ντρι κών Δυνά-

με ων (Γερ μα νί ας και Αυ στρο ουγ γα ρί ας) 

και τη διά λυ ση της Αυ στρο ουγ γα ρί ας, 

η Γερ μα νί α θε ω ρή θη κε ως η α πο κλει-

στι κά υ πεύ θυ νη για τις πρω τό γνω ρες 

και μα ζι κές κα τα στρο φές που βί ω σαν 

οι λα οί της ε πο χής. Της ε πι βλή θη καν 

δυσβά στα κτοι οι κο νο μι κοί ό ροι ως πο-

λε μι κές α πο ζη μιώ σεις και α παι τή θη καν 

τε ρά στιες ε δα φι κές ε κτά σεις, γε γο νός 

που ο δή γη σε στη συρ ρί κνω ση των 

ε δαφών της κα τά 70.000 τε τρ. χλμ. και 

την α πώ λεια των α ποι κιών της. Το τε λι κό 

χτύ πημα στη χώ ρα δό θη κε με το ύ ψος 

των πο λε μι κών α πο ζη μιώ σε ων, το ο ποί ο 

έ φτα σε, την ά νοι ξη του 1921, στο α στρο-

νο μι κό πο σό των 33 δισ. δο λα ρί ων. Η 

έ ντο νη δυ σα ρέσκεια και α ντί δρα ση του 

γερ μα νι κού λα ού και της νε ό κο πης Δη-

μο κρα τί ας της Βα ϊ μά ρης –το κα θε στώς 

στη Γερ μανί α κα τά την πε ρί ο δο 1918-

1933– δεν ή ταν αρκε τά για να κάμ ψουν 

τη στά ση των συμ μά χων της Α ντά ντ 

και ι διαί τε ρα τον γαλ λι κό ρε βαν σι σμό. 

Ου σια στι κά, στο Πα ρί σι οι συμ μα χι κές 

δυ νά μεις, στην προ σπά θειά τους να 

ε ξα σφα λί σουν μα κρο χρό νια ει ρή νη και 

α σφά λεια, έ σπειραν τους σπό ρους για 

τον ε πό με νο πα γκό σμιο πό λε μο, τον 

πιο φρι κια στι κό που γνώ ρι σε η αν θρω-

πό τη τα. Εί ναι χα ρα κτη ρι στι κό ό τι η α με-

ρι κα νι κή γε ρου σία δεν ε πι κύ ρω σε τους 

ό ρους της συν θή κης των Βερ σαλ λιών, 

ε νώ ση μαί νο ντες πο λι τι κοί και οι κο νο-

μι κοί κύ κλοι της Βρε τα νί ας ε ξέ φρα σαν 

την α ντίρ ρησή τους.

Η γαλ λι κή ε ξω τε ρι κή πο λι τι κή πρω-

το στα τού σε σε κά θε ε νέρ γεια και α πό-

φαση που στρε φό ταν κα τά της Γερ μα-

νί ας, προ κει μέ νου να την α πο μο νώ σει 

και να την κα τα στή σει τε λεί ως α δύ να μη 

και α νί κα νη να α πει λή σει στο μέλ λον τα 

ανα το λι κά της σύ νο ρα. Πα ράλ λη λα, ο 

προ σε ται ρι σμός των νε ο συ στα θέ ντων 
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με τά τη διά λυ ση της Αυ στρο ουγ γα ρί ας 

κρα τών, ό πως η Πο λω νί α, η Τσε χο σλο-

βα κί α κ.ά., α πο σκο πού σε α κρι βώς στον 

«στραγ γα λι σμό» της Γερ μα νί ας. Η Βρε τα-

νί α συντασ σό ταν με τις γαλ λι κές θέ σεις 

και προ τά σεις, κυ ρί ως ό σον α φο ρά το 

θέμα των πο λε μι κών ε πα νορ θώ σε ων. 

Ω στό σο, για το βρε τα νι κό οι κο νο μι κό 

λό μπι, μια πι θα νή οι κο νο μι κή κα τάρ-

ρευ ση της Γερ μα νί ας θα μπο ρού σε να 

α πει λή σει σο βα ρά τα θε μέ λια της ευ-

ρω πα ϊ κής και κατ’ ε πέ κτα ση της πα γκό-

σμιας οικο νο μί ας.

Κα τά τη διάρ κεια του Α΄ Πα γκο σμί-

ου Πο λέ μου η Βρε τα νί α και η Γαλ λί α, 

προ κει μέ νου να α ντα πε ξέλ θουν στις 

υ πέ ρο γκες πο λε μι κές τους δα πά νες, 

εί χαν κατα φύ γει σε δα νει σμό α πό τις 

Η ΠΑ. Τα πο λε μι κά δά νεια έ πρε πε να 

ε πι στρα φούν, και μά λι στα το κι σμέ να 

με τά το τέ λος του πο λέ μου. Ό πως ή ταν 

φυ σι κό, το βάρος αυ τό με τα φέρ θη κε 

στους ητ τη μέ νους. Α ντί στοι χα, η γερ-

μα νι κή οι κο νο μία κα τέ φυ γε σε πη γές 

ε ξω τε ρι κού δα νει σμού, κυ ρί ως α πό τις 

α με ρι κα νι κές τρά πε ζες, για να εκ πλη ρώ-

σει τις υ πο χρε ώ σεις της βά σει της συν θή-

κης. Έ τσι δημιουρ γή θη κε έ να σύ στη μα 

συ γκοι νω νού ντων δο χεί ων με α φε τη ρί α 

και τε λικό α πο δέ κτη την α με ρι κα νι κή 

οι κο νο μί α. Το σύ στη μα δα νειο δό τη σης 

και α ποπλη ρω μής δεν άρ γη σε να προ-

κα λέ σει πλή θος πα ρε νερ γειών στην 

α με ρι κα νι κή οι κο νο μί α, με α πο κο ρύ φω-

μα το οι κο νο μι κό κραχ τον Ο κτώ βριο 

του 1929. Η οι κο νομι κή κρί ση έ πλη ξε 

και την Ευ ρώ πη, και πο λύ πε ρισ σό τε ρο 

τη Γερ μα νί α, λό γω των ε πεν δυ μέ νων 

α με ρι κα νι κών κε φα λαί ων. Στα δια κά, η 

ε θνι κή οι κο νο μί α της Γερ μα νί ας άρ χι σε 

να ε ξα ντλεί ται, ο πλη θω ρι σμός κάλ πα ζε 

με ι λιγ γιώ δεις ρυθ μούς και η α νερ γί α 

λάμ βα νε με γά λες δια στά σεις, με συ νέ-

πεια την ε ξα θλί ωση της ερ γα τι κής τά-

ξης. Α πο τέ λε σμα ή ταν οι αλ λε πάλ λη λες 

χρε ο κο πί ες και η ε ντός διε τί ας αύ ξη ση 

των α νέρ γων σε 6.000.000 ά το μα, που 

α πε γνω σμέ να έ ψα χναν να βρουν τον 

η γέ τη ε κεί νον που θα τους ο δη γού σε 

στην ε πα νά κτη ση της α ξιο πρέπειάς τους 

ως λα ού. Η στα δια κή ά νο δος του Ε θνι-

κο σο σια λι στι κού Γερ μα νι κού Ερ γα τι κού 

Κόμ μα τος (NSDAP) του Α δόλ φου Χί τλερ 

κα τέ δει ξε την κα τεύ θυν ση στην ο ποί α 

εί χαν στρα φεί οι ε ξα θλιω μέ νες μά ζες 

του γερ μα νι κού λα ού. Η Δη μοκρα τί α 

της Βα ϊ μά ρης α δυ να τού σε πλέ ον να 

εκ πλη ρώ σει τις υ πο χρε ώ σεις της, γε γο-

νός που ο δή γη σε στη δια κο πή των γερ-

μα νι κών ε πα νορ θώ σε ων στις 9 Ιου λί ου 

1932. Ί σως τε λι κά η κύ ρια αι τί α του Β΄ 

Πα γκο σμί ου Πο λέ μου θα έ πρε πε να 

α να ζητη θεί στην κα τάρ ρευ ση τού τό τε 

ι σχύ ο ντος οι κο νο μι κού κα πι τα λι στι κού 

συ στή μα τος και ό χι α πλά στην ψυ χα σθε-

νή ι διο συ γκρα σί α ε νός α τό μου, χω ρίς 

βέ βαια αυ τό να υ πο βαθ μί ζει τον πρω-

τα γω νι στι κό ρό λο του α τό μου αυ τού 

στα γε γο νό τα που ο δή γη σαν σ’ έ ναν 

νέ ο πό λε μο.

Κά τω α πό το βά ρος της πο λι τι κο οι κο-

νο μι κής κρί σης, της έ ντο νης προ πα γάν-

δας και της βί αι ης δρά σης των ε θνι κο-

σο σια λι στών, ο Στρα τάρ χης Πά ουλ φον 

Χί ντεν μπουρ γκ (Paul von Hindenburg), 

πρό ε δρος της Γερ μα νι κής Δη μο κρα τί-

ας, πα ρέ δω σε την κα γκε λα ρί α στις 30 

Ια νουα ρί ου 1933, και μα ζί τις τύ χες ε νός 

ο λό κλη ρου έ θνους, στον Χί τλερ. Η α νερ-

γί α, η ε δα φι κή συρ ρί κνω ση και η διεκ δί-

κη ση «ζω τι κού χώρου» (Lebensraum) 

α πο τέ λε σαν ο ρι σμέ να α πό τα ζη τή μα τα 

που έ θε τε ο Αυ στρια κός πρώ ην δε κα-

νέ ας. Μέ σα στο εύ θραυ στο πο λι τι κο-

στρα τιω τι κό κλί μα που ε πι κρα τούσε 

στην Ευ ρώ πη, ο Χί τλερ ε πι δί ω ξε να 
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βγά λει τη Γερ μα νί α α πό 

τον α πο μο νω τισμό και να 

α κυ ρώ σει τους ό ρους της 

συν θή κης των Βερ σαλ λιών, 

χω ρίς ό μως να προ κα λέ-

σει τις Με γά λες Δυ νά μεις. 

Πρώ το μέ λη μά του ή ταν να 

κα θη συ χά σει, ουσια στι κά 

να «α πο κοι μί σει» τις άλ λες 

δυ νά μεις, δια κη ρύτ το ντας 

τις φι λειρη νι κές του δια θέ-

σεις, οι ο ποί ες έρ χο νταν σε 

α ντί θε ση με τις θέ σεις που 

εί χε δια τυ πώ σει στο βι βλί ο 

του με τί τλο Ο Α γών μου 

(Mein Kampf).

Πα ρά την ο μοιό τη τα 

των κα θε στώ των, φα σι-

σμού και ε θνι κο σο σια λι-

σμού, μέ χρι το 1935 τα 

συμ φέ ρο ντα της Ι τα λί ας 

στα Βαλ κά νια και στην Πα-

ρα δου νά βια Ευ ρώπη συ-

γκρού ο νταν με ε κεί να της 

Γερ μα νί ας, αλ λά σύ ντο μα 

οι δύ ο χώ ρες θα συνέ πλε-

αν. Ο Μου σο λί νι σχε δί α ζε 
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τη δη μιουρ γί α ε νός ι σχυ ρού κρά τους 

που θα εκτει νό ταν έ ως τις πα ρα δου νά-

βιες χώ ρες, θα εί χε τον α πό λυ το έ λεγ χο 

της Μεσο γεί ου και έ ντο νη α ποι κιο κρα-

τι κή πα ρου σί α στην Α φρι κή. Με πρω το-

βου λί α του Ι τα λού δι κτά το ρα, ο ο ποί ος 

ε πι δί ω κε την α να θε ώ ρη ση των με τα πο-

λε μι κών συν θη κών, υ πε γρά φη το Σύμ-

φω νο της Ρώ μης (7 Ιου νί ου 1933) α πό 

τη Βρε τα νί α, τη Γαλλί α και τη Γερ μα νί α, 

με σκο πό τη δια σφά λι ση της ει ρή νης 

και την πο λι τι κή συ νερ γα σί α για την 

ε πα νε ξέ τα ση των ό ρων των συν θη κών 

ε κεί νων που α φο ρούσαν τις ε δα φι κές με-

τα βο λές, ό πως αυ τές προσ διο ρί σθη καν 

με τά τον Α΄ Πα γκόσμιο Πό λε μο.

Η Σο βιε τι κή Έ νω ση άλ λα ξε άρ δην 

πο λι τι κή α πέ να ντι στη Γερ μα νί α, λό γω 

των ε παγ γε λιών του Χί τλερ, ο ο ποί ος 

θε ω ρού σε ό τι ο «ζω τι κός χώ ρος» βρι σκό-

ταν στις α πέ ρα ντες ρω σι κές πε διά δες. 

Η βρε τα νι κή δι πλω μα τί α θε ω ρού σε ό τι 

ο κίν δυ νος δεν προ ερ χό ταν τό σο α πό 

τους φα σί στες ή τους ε θνι κι στές ό σο 

α πό το σο βιε τι κό κα θε στώς. Για την ε ξω-

τε ρι κή πο λι τι κή της Γαλ λί ας και της Βρε-

τα νί ας α πο τε λού σε πυ ξί δα η δια φύ λα ξη 

της ει ρή νης με ο ποιο δή πο τε κό στος. 

Μέ χρι την έ κρη ξη του Β΄ Πα γκο σμί ου 

Πο λέ μου οι δύ ο χώ ρες α κο λού θη σαν, 

σε α ντί θε ση με τη Σο βιε τι κή Έ νω ση, την 

πο λι τι κή του κα τευ να σμού, θε ω ρώ ντας 

ό τι με αυ τόν τον τρό πο θα μπο ρού σαν 

να ε λέγ ξουν τα δι κτα το ρι κά κα θε στώ τα 

και να δια σφα λί σουν τις συν θή κες ει ρή-

νης και συ νερ γα σί ας. Η πο λι τι κή του κα-

τευ να σμού υ πα γο ρεύ τη κε και α πό την 

έλ λει ψη ε τοι μό τη τας των δύ ο χω ρών 

για έ ναν α κό μη πό λε μο, που ί σως να 

λάμ βα νε πα γκό σμιες δια στά σεις, α φού 

ήδη α πό το 1931 η Ια πω νί α εί χε ει σβά λει 

στα ε δά φη της Κί νας.

Η α πο χώ ρη ση της Γερ μα νί ας α πό 

την Κοι νω νί α των Ε θνών το 1933, η 

ε φαρ μο γή ε νός τε ρά στιου ε ξο πλι στι-

κού προ γράμ μα τος και η άρ νη ση της 

Βρε τα νί ας να ε μπλα κεί σε πο λε μι κές 

πε ρι πέ τειες στις α να το λι κές ευ ρω πα ϊ κές 

χώ ρες, ε κεί όπου η Γαλ λί α εμ φα νι ζό-

ταν ως σύμ μα χος χώ ρα και εγ γυ ή τρια 

της α σφά λειάς τους, έ πει σαν τη Γαλ λί α 

να υ ιο θε τή σει πο λι τι κή προ σέγ γι σης 

προς την α νερ χόμε νη Γερ μα νί α. Αυ τό 

ε γκυ μο νού σε κιν δύ νους, α φού σή μαι νε 

την α πο δο χή των όποιων μελ λο ντι κών 

βλέ ψε ων και α παι τή σε ων της Γερ μα νί ας 

προς τα α να το λικά. Ό πως α πο δεί χθη-

κε α πό την ε ξέ λι ξη των γε γο νό των, η 

Γαλ λί α α να γκά στη κε να ε γκα τα λεί ψει 

τους «α να το λι κούς» συμ μά χους της. 

Α ντί θε τα, η με τα στροφή της πο λι τι κής 

της Σο βιε τι κής Έ νω σης, α πόρ ροια δια-

φό ρων πα ρα γό ντων –απει λή πο λέ μου 

με την Ια πω νί α, ά νο δος του Χί τλερ και 

α να θε ώ ρη ση της στά σης πε ρί πα γκό-

σμιας ε πι κρά τη σης του κομ μου νι σμού–, 

ο δή γη σε τη χώ ρα να γίνει μέ λος της Κοι-

νω νί ας των Ε θνών τον Σε πτέμ βριο του 

1934 και να συ νά ψει, τον Μά ιο του 1935, 

συμ μα χι κές σχέ σεις με τη Γαλ λί α.

Ο Χί τλερ άρ χι σε να δο κι μά ζει την 

α νο χή της Βρε τα νί ας και της Γαλ λί ας 

α πένα ντι στην ε πι θε τι κή πο λι τι κή που 

μό λις εί χε ε γκαι νιά σει τον Μάρ τιο του 

1935 με την ε πα να φο ρά της υ πο χρε ω τι-

κής θη τεί ας και τον ε πα νε ξο πλι σμό του 

στρα τού, πα ρα βιά ζο ντας τους ό ρους 

της συν θή κης των Βερ σαλ λιών. Οι δύ ο 

δυνά μεις α ντέ δρα σαν έ ντο να, αλ λά με 

προ σω πι κή πα ρέμ βα ση του Μου σο λί νι 

ο δηγή θη καν, μα ζί με τη Γερ μα νί α, στη 

διά σκε ψη της Στρέ ζας (11-14 Α πρι λί ου 

1935), ό που απλώς α να λώ θη καν σε δια-

μαρ τυ ρί ες.

Το χάρ τι νο οι κο δό μη μα –αν υ πήρ χε 

και αυ τό– της συλ λο γι κής α σφά λειας 
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και της πο λι τι κής συ νερ γα σί ας κα τέρ-

ρευ σε με την ει σβο λή του Μου σο λί νι 

στην Αι θιο πί α στις 3 Ο κτω βρί ου 1935, 

πα ρά την πα ρου σί α ι σχυ ρής βρε τα νι-

κής ναυτι κής δύ να μης στη Με σό γειο 

και των ι σχυ ρών γαλ λο βρε τα νι κών 

συμ φε ρό ντων στην πε ριο χή, και με 

την εί σο δο των γερ μα νι κών 

στρα τευ μά των στην α πο στρατι-

κο ποι η μέ νη ζώ νη της Ρη να νί-

ας στις 7 Μαρ τί ου 1936. Στην 

τε λευ ταί α ε πι τυ χί α του Χί τλερ 

συ νέ βα λε και η ναυ τι κή συμ-

φω νί α (18 Ιου νί ου 1935) με τη 

Βρε τα νί α, που ου σια στι κά α κύ-

ρω νε τους πε ριο ρι σμούς των 

γερ μα νι κών ναυ τι κών δυ νά με-

ων. Ό πως α πο δεί χθη κε α πό τη 

βρε τα νο γερ μα νι κή συμ φω νί α, 

το ε ξο πλι στι κό πρόγραμ μα του 

Χί τλερ δεν α νη συ χού σε τους 

Βρε τα νούς, που ε πι θυ μού σαν 

μια σχετι κά ι σχυ ρή Γερ μα νί α, 

η ο ποί α θα λει τουρ γού σε ως 

α ντί βα ρο στην πι θα νή προσπά-

θεια της Γαλ λί ας να α να δει χθεί 

σε η γε τι κή δύ να μη της ευ ρω-

πα ϊ κής η πείρου, ή α κό μα και 

ως «τεί χος» στην ε πέ λα ση του 

κομ μου νι σμού. Η υ πο χω ρη τι κή 

στά ση, που έ φτα νε μέ χρι την 

α φέ λεια, των δύ ο κυ βερ νή σε-

ων α πέ να ντι στην επι θε τι κή 

πο λι τι κή του Γερ μα νού η γέ τη 

στοί χι σε στην αν θρω πό τη τα, 

ό πως ε ξελί χθη καν τα γε γο νό τα, 

έ ναν πα γκό σμιο πό λε μο, τον 

ο ποί ο οι δη μο κρα τι κές δυ νά-

μεις πά σχι σαν α πε γνω σμέ να 

να α πο φύ γουν, α κο λου θώ ντας, 

ω στό σο, λαν θασμέ νη δι πλω μα-

τι κή τα κτι κή.

Νέ ο πε δί ο δο κι μα σί ας σχέ-

σε ων και συμ φω νιών α πε τέ λε σε ο ι σπα-

νι κός εμ φύλιος πό λε μος με τα ξύ των 

ε θνι κι στών του Στρα τη γού Φραν σί σκο 

Φράν κο (Francisco Franco), ο ο ποί ος 

εί χε την υ πο στή ρι ξη της Γερ μα νί ας και 

της Ι τα λί ας, και των δη μοκρα τι κών δυ νά-

με ων που κα τεί χαν την ε ξου σί α με τά τις 



12 ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ 

ε κλο γές του Φε βρουαρί ου του 1936. Η 

Βρε τα νί α και η Γαλ λί α ε πί ση μα τή ρη σαν 

α πο στά σεις α πό τα τε κται νό με να στην 

Ι σπα νί α, α φή νο ντας τε λι κά τις κα τα στά-

σεις να ο δη γή σουν την Ι σπα νί α στους 

κόλ πους του φα σι σμού. Την ε παύ ριο 

του ι σπα νι κού εμ φυ λί ου η σύ σφιγ ξη των 

σχέ σε ων με τα ξύ Γερ μα νί ας και Ι τα λί ας 

εκ φρά στη κε με τη δή λωση του Μου σο-

λί νι πε ρί του «Ά ξο να Βε ρο λί νου-Ρώ μης», 

που πλέ ον προ έ βαλ λε ως α ντί πα λον δέ-

ος του γαλ λο βρε τα νι κού μπλοκ και ως 

φραγ μός στη σο βιε τι κή ε πιρ ρο ή.

Ε νώ ο εμ φύ λιος πό λε μος στην Ι σπα-

νί α βρι σκό ταν σε ε ξέ λι ξη, το πρώ το 

βή μα προς το παγ γερ μα νι κό ό ρα μα 

του Χί τλερ έ μελ λε να γί νει στις 13 

Μαρ τί ου 1938 με την προ σάρ τη ση 

της Αυ στρί ας (Αnschluss). Το δη μο-

ψή φι σμα πα ρω δί α της 10ης Α πρι λί ου 

ε πι κύ ρω σε τα ή δη τε τε λε σμέ να γε γο νό-

τα. Η κυ βέρ νη ση του Βρε τα νού Πρω-

θυ πουρ γού Νέ βιλ Τσά μπερ λεν (Neville 

Chamberlain) α πλώς πα ρα κο λου θού σε 

τις ε ξε λί ξεις, ε νώ η Γαλ λί α μα στι ζό-

ταν α πό κυ βερ νη τι κή κρί ση, α νί κα νη 

να λά βει ση μα ντι κές απο φά σεις. Ο 

ε πό με νος στό χος του Χί τλερ ή ταν η 

Τσε χο σλο βα κί α, στην πλη θυ σμια κή 

σύν θε ση τής ο ποί ας συ μπε ρι λαμ βά-

νο νταν πε ρί που 3.000.000 Γερ μα νοί, 

που α ποτε λού σαν μί α α πό τις μειο νό-

τη τες και βρί σκο νταν συ γκε ντρω μέ νοι 

στη Σουδη τί α (ευ ρύ τε ρη πε ριο χή στα 

βο ρειο δυ τι κά της χώ ρας, στα σύ νο ρα 

με τη Γερ μα νί α). Την α σφά λεια της 

νε ο συ στα θεί σας χώ ρας σε πε ρί πτω ση 

γερ μα νι κής ε πίθε σης εί χαν εγ γυ η θεί η 
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Γαλ λί α και η Σο βιε τι κή Έ νω ση. Έ χο ντας 

προ ε τοι μά σει κα τάλ λη λα το έ δα φος 

στο ε σω τε ρι κό της Τσε χο σλο βα κί ας, ο 

Χί τλερ α παί τησε α πό την κυ βέρ νη ση 

την αυ το νό μη ση της Σου δη τί ας. Προ 

της α πει λής ε νός πολέ μου, οι Πρω θυ-

πουρ γοί της Βρε τα νί ας και της Γαλ λί ας, 

Τσά μπερ λεν και Νταλα ντιέ (Edouard 

Daladier), πί ε σαν την τσε χο σλο βα κι κή 

κυ βέρ νη ση να α πο δε χτεί τις α παιτή-

σεις του Χί τλερ, α φού δεν ή θε λαν να 

δια κιν δυ νεύ σουν για χά ρη της Πρά γας. 

Ό μως ο Χί τλερ δε στα μά τη σε ε κεί και 

α παί τη σε εκ νέ ου την ά με ση προ σάρ-

τηση των γερ μα νό φω νων πε ριο χών 

της Τσε χο σλο βα κί ας. Η α ντί δρα ση της 

Πρά γας ή ταν ε ντο νό τα τη, αλ λά άλ λοι 

κα θό ρι ζαν τις τύ χες της, ε ρή μην της. 

Οι η γέ τες των τεσ σά ρων δυ νά με ων 

(Γαλ λί ας, Βρε τα νί ας, Ι τα λί ας και Γερ-

μα νί ας), με τά από πρω το βου λί α του 

Μου σο λί νι, τις πρώ τες πρω ι νές ώ ρες 

της 30ής Σε πτεμ βρί ου 1938 υ πέ γρα-

ψαν τη Συμ φω νί α του Μο νά χου, η 

ο ποί α α πο τέ λε σε την «τα φό πλα κα» της 

Τσε χο σλο βα κί ας. Ε ντύ πω ση προ κα λεί 

ο α πο κλει σμός α πό τη συ νά ντη ση της 

Σο βιε τι κής Έ νω σης, της μο να δι κής 

ί σως χώ ρας που θα μπο ρού σε να α να-

κό ψει ε κεί νη τη στιγ μή την ξέ φρε νη 

πο ρεί α του Χί τλερ. Ε πα κό λου θο της 

Συμ φω νί ας του Μο νά χου ή ταν η βρε-

τα νο γερ μα νι κή (30 Σε πτεμ βρί ου 1938) 

και η γαλ λο γερ μα νική δή λω ση (6 Δε-

κεμ βρί ου 1938), στις ο ποί ες το νι ζό ταν 

η ε πι θυ μί α των λα ών να συ νυπάρ ξουν 

ει ρη νι κά. Μι λώ ντας ό μως στη Βου λή 

των Κοι νο τή των, ο Ου ίν στον Τσώρτσιλ 

(Winston Churchill) ε πε σή μα νε ό τι αυ-

τό το πε ρι στα τι κό δεν ή ταν πα ρά μό νο 

η αρ χή, δια βλέ πο ντας τις πραγ μα τι κές 

προ θέ σεις του Χί τλερ. Η πο λι τι κή και 

δι πλωμα τι κή στά ση της Γαλ λί ας και 

της Βρε τα νί ας α πέ να ντι στη Γερ μα νί α 

υ πο νο μεύ θη κε πά λι, ό ταν στις 15 Μαρ-

τί ου 1939 τα γερ μα νι κά στρα τεύ μα τα 

ει σέ βα λαν, για τε λευ ταί α φο ρά α ναί μα-

κτα, στην Πρά γα.

Ο τε λευ ταί ος σταθ μός του παγ γερ μα-

νι κού ο ρά μα τος πριν α πό τον πό λε μο 

ή ταν η Πο λω νί α, με την ο ποί α η Γερ μα-

νί α εί χε τις εκ κρε μό τη τες του Ντά ντσιχ 

(πολω νι κά Γκντάν σκ) και του «πο λω νι-

κού δια δρό μου» (λω ρί δα ε δά φους που 

χώ ριζε τη Γερ μα νί α α πό την Α να το λι κή 

Πρω σί α και κα τέ λη γε στη θά λασ σα). 

Οι α παιτή σεις του Χί τλερ για την ε πι-

στρο φή της πό λης του Ντά ντσιχ και την 

πα ρα χώρη ση δι καιω μά των πά νω στον 

«πο λω νι κό διά δρο μο» α πορ ρί φθη καν 

α πό την Πολω νί α. Αυ τήν τη φο ρά η Βρε-

τα νί α και η Γαλ λί α ή ταν α πο φα σι σμέ νες 

να φτά σουν σε πό λε μο, ό πως φά νη κε 

μέ σα α πό τις δη λώ σεις του Βρε τα νού 

Πρω θυ πουρ γού. Προ του φό βου να 

ε μπλα κεί σ’ έ να δι μέ τω πο α γώ να, ο Χί-

τλερ ε τοί μα σε κυ ριολε κτι κά μια δι πλω-

μα τι κή «βόμ βα». Προ σε ται ρί στη κε τον 

με γα λύ τε ρο ι δε ολο γι κό του α ντί πα λο, τη 

Σο βιε τι κή Έ νω ση του Στά λιν. Το γερ μα-

νο σο βιε τι κό Σύμ φω νο μη Ε πι θέ σε ως (23 

Αυ γού στου 1939) ή ταν α πόρ ροια της 

α πο τυ χί ας των δυ τι κών δυ νά με ων να 

συ μπρά ξουν με τη Σο βιε τι κή Έ νω ση και 

του γε γο νό τος ό τι τη δε δο μέ νη χρο νι κή 

στιγ μή ε ξυ πη ρε τού σε τα σχέ δια των δύ ο 

η γε τών, και φυ σι κά προ κά λε σε τε ρά στια 

ε ντύ πω ση στην Ευ ρώ πη. Ο δια με λι σμός 

της Πο λω νί ας είχε προ κα θο ρι στεί, κα-

θώς και οι τύ χες των Βαλ τι κών κρα τών. 

Την 1η Σε πτεμ βρί ου 1939 τα γερ μα νι κά 

στρα τεύ μα τα ει σέ βα λαν στην Πο λω νί α, 

α νοί γο ντας έ ναν πολε μι κό χο ρό που 

δι ήρ κε σε έ ξι χρό νια, ο δη γώ ντας την 

αν θρω πό τη τα στην α πα ξίω ση κά θε έν-

νοιας της ζω ής.
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ΟΙ ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΟ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΙ ΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
ΕΛ ΛΑΔΑΣ-Ι ΤΑ ΛΙΑΣ (1919-1940)

Ο Α΄ Πα γκό σμιος Πό λε μος (1914-

1918) έ δω σε την ευ και ρί α στην ι τα λι κή 

εξω τε ρι κή πο λι τι κή να θέ σει σε ε φαρ-

μο γή τα ι μπε ρια λι στι κά σχε διά της. Ε νώ 

αρ χι κά εί χε προσ δε θεί στο άρ μα των 

Κε ντρι κών Αυ το κρα το ριών (Αυ στρο ουγ-

γα ρί α, Γερ μα νί α), η Ι τα λί α δε δί στα σε 

να πο λε μή σει στο πλευ ρό της Α ντά ντ, 

αφού πρώ τα ε ξα σφά λι σε την ι κα νο ποί-

η ση των α παι τή σε ών της (πα ρα χώ ρη ση 

των Δω δε κα νή σων, έ λεγ χος της Α δρια-

τι κής και ε δα φών στη Μι κρά Α σί α κ.ά.). 

Τα α νταλλάγ μα τα που δό θη καν α πό 

την Α ντά ντ έ πλητ ταν τα συμ φέ ρο ντα 

της Ελ λά δας, της Τουρ κί ας και της Γιου-

γκο σλα βί ας. Η συμ με το χή της Ελ λά δας 

στο πλευ ρό της Α ντά ντ και ι διαί τε ρα η 

συμ μα χι κή ε ντο λή για την εί σο δο του 

Ελ λη νι κού Στρα τού στη Βό ρειο Ή πει ρο 

δυ σα ρέ στη σαν την Ι τα λί α.

Την ε παύ ριο του πο λέ μου οι Ι ταλοί 

ε πι δί ω ξαν, με βά ση τις συμ φω νί ες και 

προ βάλ λο ντας νέ ες α ξιώ σεις, να εξαρ γυ-

ρώ σουν τη συμ με το χή τους στον πό λε-

μο. Ω στό σο η α νά γκη να ι κα νο ποι η θούν 

τα ε θνι κά δί καια των συμ μα χι κών κρα-

τών προ κά λε σε την έ ντο νη δυ σα ρέ σκεια 

και α πο γο ή τευ ση της Ρώ μης. Ε πι πλέ ον, 

η Βρε τα νί α και η Γαλ λί α δεν ή ταν δια-

τε θει μέ νες να δώ σουν τη δυ να τό τη τα 

στην Ι τα λί α να κα τα στεί με γά λη δύνα μη 

στον ευ ρύ τε ρο με σο γεια κό χώ ρο, δε δο-

μέ νης της μι κρής μά λι στα προ σφοράς 

της στον Α΄ Πα γκό σμιο Πό λε μο.

Ε κεί νη τη χρο νι κή στιγ μή η Ι τα λί α 

ε πι δί ω ξε να προ σε ται ρι στεί την Ελ λά δα, 

ε νώ με τη Γιου γκο σλα βί α βρι σκό ταν σε 

εκ κρε μό τη τα το θέ μα του σπου δαί ου λι-

μέ νος του Φιού με, στις βο ρεια να το λι κές 

α κτές της Α δρια τι κής. Η προ σέγ γι ση της 

Ελ λά δας α πέ δω σε τη συμ φω νί α Βε νι ζέ-

λου-Τιτ τό νι (Tommaso Tittoni) στις 29 

Ιου λί ου 1919. Η συμ φω νί α προ έ βλε πε 

την ι τα λι κή υ πο στή ρι ξη των ελ λη νι κών 

θέ σε ων για τη Βό ρειο Ή πει ρο, ε νώ η 

Ελ λά δα α να λάμ βα νε να υ πο στη ρί ξει 

τις ι τα λι κές αξιώ σεις στην Αλ βα νί α και 

στα ε δά φη της Μι κράς Α σί ας. Ε πι πλέ ον, 

η Ι τα λί α παρα χω ρού σε τα Δω δε κά νη-

σα, δια τη ρώ ντας τη Ρό δο υ πό το κα θε-

στώς το πι κής αυτο νο μί ας. Ω στό σο το 

άρ θρο 7 της συμ φω νί ας κα θό ρι ζε ό τι 

σε πε ρί πτω ση που δεν υ λο ποιού νταν οι 

ε πι διώ ξεις της Ι τα λί ας στη Μι κρά Α σί α, 

αυ τό μα τα η συμ φωνί α θα κα θί στα το α νε-

νερ γή, ά ρα η Ι τα λί α δε θα δε σμευό ταν 

α πό αυ τήν. Τε λι κά, η συμ φω νί α υ πο νο-

μεύ θη κε α πό τον κό μη Κάρ λο Σφόρ τσα 

(Carlo Sforza), α ντι κα τα στά τη του Τιτ τό νι 

στο Υ πουρ γεί ο Ε ξω τε ρι κών, ο ο ποί ος 

τον Ιού λιο του 1920, ε πι κα λούμε νος 

το άρ θρο 7, κα τήγ γει λε τη συμ φω νί α, 

α φού εί χε προ η γη θεί η α πό βα ση του 

Ελ λη νι κού Στρα τού στη Σμύρ νη κα τό πιν 

ε ντο λής των συμ μά χων. Η ε νέρ γεια αυτή 

α πο σκο πού σε στον πε ριο ρι σμό των κερ-

δών της ελ λη νι κής πλευ ράς α πό τον Α΄ 

Πα γκό σμιο Πό λε μο και κατ’ ε πέ κτα ση 

στην α πο τρο πή της δη μιουρ γί ας μιας 

ι σχυ ρής Ελ λά δας. Πα ράλ λη λα, η δι πλω-

μα τι κή υ πο στή ρι ξη που πα ρεί χε η Ρώμη 

στην Τουρ κί α, καρ πός της συμ φω νί ας 

του Μαρ τί ου του 1921, με α ντάλ λαγ μα 

οικο νο μι κά ο φέ λη, α πο δεί κνυε ό τι η 

Ι τα λί α εί χε βρει νέ ο σύμ μα χο.

Η διείσ δυ ση της Ελ λά δας, η ο ποί α 

έχαι ρε βρε τα νι κής υ πο στή ρι ξης, στον 

χώ ρο της Μι κράς Α σί ας δυ σα ρέ στη σε 

την Ι τα λί α και τη Γαλ λί α. Οι α ντα γω νι-

σμοί στους κόλ πους των συμ μά χων α πο-

δεί χθη καν ε πι ζή μιοι και κα τα στρο φι κοί 

για την ελ λη νι κή εκ στρα τεί α στη Μικρά 

Α σί α, με τα γνω στά ο δυ νη ρά για το μι-

κρα σια τι κό ελ λη νι σμό α πο τε λέ σματα.
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Στην Ι τα λί α η έ ντο-

νη δυ σα ρέ σκεια προς 

τους πο λι τι κούς α πό 

μέ ρους της κοι νής 

γνώ μης που θε ω ρού-

σε ό τι τα κέρ δη που 

α πο κο μί σθη καν με τά 

το τέ λος του Α΄ Πα-

γκο σμί ου Πο λέ μου 

ή ταν πενι χρά, σε συν-

δυα σμό με την πα ρα-

παί ου σα οι κο νο μί α, 

ε πη ρε α σμέ νη α πό το 

με ταπο λε μι κό κλί μα 

της α βε βαιό τη τας και 

της οι κο νο μι κής δυ-

σπρα γί ας και τη ρα-

γδαί α ά νο δο της α νερ-

γί ας, προ κά λε σαν μια 

σει ρά έ ντο νων κοι νω-

νι κών προβλη μά των. 

Ό πως συμ βαί νει σε 

κά θε α νά λο γη πε ρί-

πτω ση, εκ φρά σεις 

α κραί ων τάσε ων της 

πο λι τι κής σκη νής εκ-

με ταλ λεύ θη καν την 

κρί ση στο ε σω τε ρι κό 

της χώρας, με α πο τέ-

λε σμα τον Ο κτώ βριο 

του 1922 ο Βα σι λιάς Βί κτωρ Εμ μα νου ήλ 

Γ΄ να δώσει ε ντο λή στους φα σί στες του 

Μπε νί το Μου σο λί νι να σχη μα τί σουν κυ-

βέρ νηση. Ο Μου σο λί νι ε γκαι νί α σε μια 

πιο δυ να μι κή και ε πι θε τι κή ε ξω τε ρι κή 

πο λιτι κή με στό χο να με τα τρέ ψει τη Με-

σό γειο σε «ι τα λι κή λί μνη», ε κτο πί ζο ντας 

τη Βρε τα νί α, με το πα νί σχυ ρο ναυ τι κό 

της, και τη Γαλ λί α.

Ο προ σε ται ρι σμός της κε μα λι κής 

Τουρ κί ας έ δει χνε ό τι η Ελ λά δα α πο τε-

λούσε σο βα ρό και ση μα ντι κό ε μπό διο 

για το με γα λό πνο ο σχέ διο του Μου σο λί-

νι. Η δο λο φο νί α του Ι τα λού Στρα τη γού 

Εν ρί κο Τελ λί νι (Enrico Tellini), του ε πι κε-

φα λής της ιτα λι κής α ντι προ σω πεί ας για 

τη δια χά ρα ξη των ελ λη νο αλ βα νι κών συ-

νό ρων, και της συ νο δεί ας του στην Κα κα-

βιά στις 27 Αυ γού στου 1923 α πο τέ λε σε 

την πρώ τη προ βο κα τό ρι κη ε νέρ γεια της 

Ι τα λί ας ε να ντί ον της Ελ λά δας. Η ι τα λι κή 

κυ βέρνη ση και ο Τύ πος ε πέρ ρι ψαν την 

ευ θύ νη της δο λο φο νί ας στην ελ λη νι κή 

πλευρά. Το τε λε σί γρα φο 24ω ρης προ θε-

σμί ας που ε πέ δω σε ο Ι τα λός πρέ σβης 

στην ελ ληνι κή κυ βέρ νη ση ή ταν α πο κα-
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λυ πτι κό των προ θέ σε ων της γει το νι κής 

χώ ρας. Η ελλη νι κή κυ βέρ νη ση α πέρ ρι ψε 

τους ό ρους που έ θι γαν το γό η τρο και 

τα κυ ριαρχι κά δι καιώ μα τα της χώ ρας, 

μα ζί με τις κα τη γο ρί ες. Ω στό σο, δή λω νε 

δια τε θει μέ νη να πα ρά σχει οι κο νο μι κή 

βο ή θεια στις οι κο γέ νειες των θυ μά των, 

να απο δώ σει στρα τιω τι κές τι μές κα τά τη 

με τα φο ρά των σο ρών και να εκ φρά σει, 

στο πλαί σιο των δια κρα τι κών σχέ σε ων, 

τη λύ πη της για το συμ βάν. Η άρ νη ση 

της Ελ λά δας να ι κα νο ποι ή σει τις α παι-

τή σεις της Ι τα λί ας εί χε ως συ νέ πεια τον 

βομ βαρ δι σμό και την κα τά λη ψη της 

Κέρ κυ ρας στις 31 Αυ γού στου 1923 α πό 

ι σχυ ρή μοί ρα του Ι τα λι κού Ναυ τι κού. 

Ο Μου σο λί νι, για να μην προ κα λέ σει 

τη δυ να μική α ντί δρα ση της Βρε τα νί ας 

και της Γαλ λί ας, δια κή ρυτ τε ό τι ε πρό-

κει το για ει ρη νι κή πρά ξη προ σω ρι νού 

χα ρα κτή ρα, αλ λά ή δη η διε θνής κοι νή 

γνώ μη την εί χε κα τα δι κά σει ως α πο-

τρό παι η πρά ξη. Η Ελ λά δα προ σέ φυ γε 

στον νε ό κο πο οργα νι σμό συλ λο γι κής 

α σφά λειας, την Κοι νω νί α των Ε θνών, 

αλ λά το ζή τη μα πα ρα πέμ φθη κε στην 

Πρε σβευ τι κή Διά σκε ψη –ορ γα νι σμό 

που δια κα νό νι ζε τις δια φο ρές με τα ξύ 

των χω ρών– μέ λος της ο ποί ας ή ταν η 

Ι τα λί α. Η α πό φα ση της Διά σκε ψης ή ταν 

κα τα δι κα στι κή για την Ελ λά δα, χω ρίς 

ω στό σο να έ χει ο λο κλη ρω θεί το έρ γο 

της ει δι κής α να κρι τικής ε πι τρο πής για 

την α νεύ ρε ση των δρα στών. Έ τσι, η Ελ-

λά δα υ πο χρε ώ θη κε να κα τα βά λει στην 

Ι τα λί α το πο σό των 50 ε κατ. Λι ρε τών, 

προ κει μέ νου να εκ κε νω θεί η Κέρ κυ ρα 

α πό τα ι τα λι κά στρα τεύ μα τα, πα ρά την 

α να κά λυ ψη των πραγ μα τι κών ε νό χων, 

που δεν ή ταν Έλ λη νες. Ή ταν φα νε ρό ό τι 

η δο λο φο νί α του Τελ λί νι και η κα τά λη-

ψη της Κέρ κυ ρας ή ταν προ σχε δια σμέ να 

α πό τη Ρώ μη, γε γο νός που παρα δέ χθη-

κε αρ γό τε ρα ο κό μης Σφόρ τσα.

Το κλί μα με τα ξύ των δύ ο χω ρών 

βελ τιώ θη κε με τά την ε πι βο λή της δι-

κτα το ρί ας του Στρα τη γού Θε ό δω ρου 

Πά γκα λου στις 25 Ιου νί ου 1925, ο ο ποί-

ος ε γκαι νί α σε μια πο λι τι κή α νεύ θυ νων 

πα ρα χω ρή σε ων στις γει το νι κές χώ ρες. 

Α πό την πλευ ρά του ε πι δί ω ξε να ε ξα-

σφα λί σει την υ πο στή ρι ξη της Ι τα λί ας 

στον πό λε μο που ετοί μα ζε ε να ντί ον της 

Τουρ κί ας, ε νώ η Ι τα λί α προ σπά θη σε να 

προ σεγ γί σει την Ελ λά δα, προ κει μέ νου 

να α πο μο νώ σει τη Γιου γκο σλα βί α α πό 

τους γεί το νές της. Ω στό σο, οι ελ πί δες 

του Πά γκα λου α πο δεί χθη καν φρού δες, 

α φού η Ι τα λί α δε δε σμεύ θη κε να υ πο-

στη ρί ξει την Ελ λά δα, γε γο νός που τον 

ο δή γη σε να στρα φεί προς τη Γιου γκο-

σλα βί α, συ νά πτο ντας συμ φω νί α που 

ου σια στι κά έ θι γε τα κυριαρ χι κά δι καιώ-

μα τα της χώ ρας μας (ε μπο ρι κή ζώ νη 

του λι μα νιού της Θεσ σα λονί κης, εκ με-

τάλ λευ ση της σι δη ρο δρο μι κής γραμ μής 

Γευ γε λής-Θεσ σα λο νί κης κ.ά.).

Η α να τρο πή του Πά γκα λου τον Αύ-

γου στο του 1926 και ο σχη μα τι σμός Οι-

κου με νι κής Κυ βέρ νη σης ο δή γη σαν στην 

α κύ ρω ση των δυ σμε νών για τη χώ ρα 

συμ φω νιών με τη Γιου γκο σλα βί α. Τό σο 

η Οι κου με νι κή Κυ βέρ νη ση ό σο και η κυ-

βέρ νη ση του Βε νι ζέ λου (1928) ε πι ζή τη-

σαν τη δη μιουρ γί α βά σε ων για την α νεύ-

ρε ση βιώ σι μων λύ σε ων των δια φο ρών 

που χώ ρι ζαν την Ελ λά δα α πό τις ό μο ρες 

χώ ρες. Ι διαί τερα, ο Βε νι ζέ λος ε πι δί ω ξε 

την ο μα λο ποί η ση των σχέ σε ων της Ελ-

λά δας με τις άλλες βαλ κα νι κές χώ ρες και 

ταυ τό χρο να την έ ξο δο της χώ ρας α πό 

τον διε θνή απο μο νω τι σμό, χω ρίς ό μως 

να προσ δε θεί στο άρ μα κά ποιας α πό 

τις λε γό με νες Με γά λες Δυ νά μεις. Α πό 

την πλευ ρά του, ο Μου σο λί νι στό χευε 

στη δη μιουρ γί α ε νός συ να σπι σμού με-
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τα ξύ της Ι τα λί ας, της Ελ λά-

δας και της Τουρ κί ας, που 

θα λει τουρ γού σε ως α ντί-

βα ρο στη Μι κρή Α ντά ντ 

(Γιου γκο σλα βί α-Ρου μα νί α-

Τσεχο σλα βα κί α), την ο ποί α 

ε νί σχυε η Γαλ λί α. Ό μως η 

Ι τα λί α α πέ τυ χε σ’ αυ τή την 

προ σπά θεια και α να γκά στη-

κε να πε ριο ρι σθεί στη σύ να-

ψη ε πι μέ ρους συν θηκών με 

την Ελ λά δα και την Τουρ-

κί α, διευ ρύ νο ντας ω στό σο 

το δί κτυο συμ μα χιών της 

στα Βαλ κά νια, α φού ή δη 

υ πο στή ρι ζε τη Βουλ γα ρί α.

Ο ε πα να προσ διο ρι σμός 

της ελ λη νο ϊ τα λι κής φι λί ας 

που ε πε δί ω κε τό σο η Ι ταλί α 

ό σο και η Ελ λά δα υ πα γο ρεύ-

θη κε και α πό άλ λους πα ρά-

γο ντες. Συ γκε κρι μένα, η Γαλ-

λί α πα ρεί χε α μέ ρι στη υ πο-

στή ρι ξη στη Γιου γκο σλα βί α, 

η Βρε τα νί α ακο λου θού σε 

πο λι τι κή ου δε τε ρό τη τας και 

συ νερ γα σί ας με την Ι τα λί α, 

α πο φεύγο ντας να α να λά βει 

τον ρό λο της προ στά τι δας 

δύ να μης, ε νώ η Γερ μα νί α 

α δυνα τού σε να α να λά βει 

έ ναν τέ τοιο ρό λο. Με βά ση 

τα δε δο μέ να αυ τά, στις 23 

Σε πτεμβρί ου 1928 υ πε γρά-

φη στη Ρώ μη με τα ξύ Ελ λά-

δας και Ι τα λί ας Σύμ φω νο 

Φι λί ας, Συνδιαλ λα γής και 

Δι κα στι κού Δια κα νο νι σμού, 

βά σει του ο ποί ου τα συμ-

βαλ λόμε να μέ ρη ό φει λαν 

να τη ρή σουν ου δε τε ρό τη-

τα σε πε ρί πτω ση ε πί θε σης 

α πό τρίτη χώ ρα και, ε πι πλέ-
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ον, προ βλε πό ταν α μοι βαί α πο λι τι κή και 

δι πλω μα τι κή υ ποστή ρι ξη. Έ χο ντας ως 

έ ρει σμα το ελ λη νο ϊ τα λι κό σύμ φω νο, η 

Ελ λά δα ε νί σχυ σε τη θέ ση της στα Βαλ-

κά νια και προ σήλ θε στο τρα πέ ζι των 

δια πραγ μα τεύ σε ων με τη Γιου γκο σλα βί α 

α πό θέ ση ι σχύ ος. Στις 27 Μαρ τί ου 1929 

υ πε γρά φη με τα ξύ των δύ ο χω ρών το Σύμ-

φω νο Φι λί ας και Ει ρη νι κής Διευ θέ τη σης 

των Δια φο ρών, χω ρίς ό μως η ελ λη νι κή 

πλευ ρά να δε σμευ θεί για την πα ρο χή 

πο λι τι κής και δι πλωμα τι κής στή ρι ξης. 

Τό σο το ελ λη νο γιου γκο σλα βι κό σύμ φω-

νο ό σο και το με τέ πει τα ελ λη νο τουρ κι κό 

Σύμ φω νο Φι λί ας, Ου δε τε ρό τη τας και 

Διαι τη σί ας της 30ής Ο κτω βρί ου 1930 

α πο τέ λε σαν την α παρ χή για τη δη μιουρ-

γί α και την α νά πτυ ξη ενός βαλ κα νι κού 

συ να σπι σμού.

Στις 9 Φε βρουα ρί ου 1934 η α νά γκη 

για τη σύ στα ση ε νός συ στή μα τος συλ-

λο γι κής ασφά λειας και συ νερ γα σί ας 

με τα ξύ των βαλ κα νι κών κρα τών ο δή γη-

σε στη σύ ναψη συμ φώ νου με τα ξύ της 

Ελ λά δας, της Ρου μα νί ας, της Τουρ κί ας 

και της Γιουγκο σλα βί ας. Α ντί θε τα, η 

Βουλ γα ρί α και η Αλ βα νί α, χώ ρες οι ο ποί-

ες ε πη ρε ά ζονταν α πό την Ι τα λί α, αρ νή-

θη καν να συμ με τά σχουν. Το Σύμ φω νο 

Βαλ κα νι κής Συνεν νο ή σε ως, με ι σχύ ε πτά 

ε τών, α φο ρού σε τη δια τή ρη ση του ε δα-

φι κού status quo στα Βαλ κά νια και τη 

συ νερ γα σί α με τα ξύ των συμ βαλ λό με-

νων με ρών για την ε πί λυση των ό ποιων 

δια φο ρών. Η ε πι κύ ρω ση του συμ φώ νου 

τέ θη κε υ πό αμ φι σβή τη ση από την ελ λη-

νι κή πλευ ρά, και ι διαί τε ρα α πό την α ντι-

πο λί τευ ση με ε πι κε φα λής τον Βε νι ζέ λο, 

ο ο ποί ος υ πο στή ρι ξε ό τι οι δε σμευ τι κοί 

ό ροι του συμ φώ νου θα ε νέ πλε καν την 

Ελ λά δα σε πό λε μο με χώ ρες ό πως η 

Ι τα λί α ή η Σο βιε τι κή Έ νωση. Η Ελ λά δα 

ή ταν δε σμευ μέ νη α πό το ελ λη νο ϊ τα λι κό 

σύμ φω νο του 1928 και σε καμί α πε ρί-

πτω ση δεν ε πι θυ μού σε να ε μπλα κεί σ’ 

έ ναν πό λε μο, αν η Ι τα λί α ερ χόταν σε ρή-

ξη με κά ποια α πό τις βαλ κα νι κές χώ ρες. 

Ό πως α πο δεί χθη κε α πό την εξέ λι ξη των 

γε γο νό των, το Σύμ φω νο Βαλ κα νι κής Συ-

νεν νο ή σε ως λει τούρ γη σε πε ριο ρι στι κά 

μέ σα στο δια μορ φω θέν κλί μα των ευ-

ρω πα ϊ κών συ σχε τι σμών, α φού με τά το 

1935 τα βαλ κα νι κά κρά τη α να ζή τη σαν 

ε ρεί σμα τα και εγ γυ ή σεις στους δύ ο με-

γά λους συ να σπι σμούς (γαλ λο βρε τα νι κό, 

ι τα λο γερ μα νι κό), ο δη γώ ντας το εύ θραυ-

στο σύμ φω νο σε κα τάρ ρευ ση.

Η ι τα λι κή ε πί θε ση κα τά της Αι θιο πί ας 

στις 3 Ο κτω βρί ου 1935 λει τούρ γη σε ως 

προ ει δο ποί η ση για τα βαλ κα νι κά κρά τη, 

α πο κα λύ πτο ντας τις πραγ μα τι κές προθέ-

σεις του Μου σο λί νι. Ως μέ λος της Κοι νω-

νί ας των Ε θνών, η Ελ λά δα υ πο στή ριξε, 

μα ζί με τις άλ λες χώ ρες της Βαλ κα νι κής 

Συ νεν νο ή σε ως, την ε πι βο λή κυ ρώσε ων 

στην Ι τα λί α, κα τα δι κά ζο ντας έ τσι την 

ε πί θε ση. Η στά ση της Ελ λά δας θεω ρή θη-

κε α πό την ι τα λι κή πλευ ρά ως ε χθρι κή 

και μα κριά α πό το πνεύ μα του συμφώ-

νου του 1928, γε γο νός ό μως που δεν 

α ντα πο κρι νό ταν στην πραγ μα τι κό τη τα. 

Προ του φό βου πι θα νών ι τα λι κών α ντι-

ποί νων, η Βρε τα νί α εγ γυ ή θη κε για την 

ασφά λεια των χω ρών που συμ με τεί χαν 

στο βαλ κα νι κό σύμ φω νο.

Η ε πι βο λή της δι κτα το ρί ας της 4ης 

Αυ γού στου 1936 α πό τον Ιω άν νη Με τα-

ξά δεν προ κά λε σε ε πα να προ σα να το λι-

σμό της ε ξω τε ρι κής πο λι τι κής, η ο ποί α 

συ νέ χισε να στη ρί ζε ται πά νω στους δύ ο 

ά ξο νες, δη λα δή την προ ώ θη ση και την 

ε νί σχυση της δια βαλ κα νι κής συ νερ γα-

σί ας και την τή ρη ση της πο λι τι κής των 

ί σων απο στά σε ων α πό τους δύ ο α ντί πα-

λους πο λι τι κο στρα τιω τι κούς συ να σπι-

σμούς. Ο Με τα ξάς, ό πως πα ρα δέ χθη καν 



19

οι πρε σβευ τές της Ι τα λί ας Μπο σκα ρέλ λι 

(Boscarelli) και ο διά δο χός του, Γκρά τσι 

(Emanuele Grazzi) στα α πο μνη μο νεύ μα-

τά τους, ε πι δί ω ξε τη σύνα ψη στε νών 

και ει λι κρι νών φι λι κών δε σμών με την 

Ι τα λί α. Ω στό σο, ο ι τα λικός ε πε κτα τι σμός 

α νά γκα σε την Ελ λά δα να α να ζη τή σει, 

έ ξω α πό το βαλ κα νι κό σύμ φω νο, εγ γυ-

ή σεις α πό τη Βρε τα νί α, χω ρίς ό μως να 

υ πάρ ξει α ντα πό κρι ση, αφού την πε ρί ο δο 

ε κεί νη η Βρε τα νί α εί χε να α ντι με τω πί σει 

τό σο την ι τα λι κή α πει λή στη Με σό γειο 

ό σο και την Ια πω νί α στην Ά πω Α να το λή. 

Ό μως η προ σέγ γιση της Βρε τα νί ας έ θε τε 

σε κίν δυ νο την πο λι τι κή ου δε τε ρό τη-

τας της Ελ λά δας και σί γου ρα έ δι νε την 

ευ και ρί α στην Ι τα λί α να αμ φι σβη τή σει 

τη στά ση και τις προ θέ σεις της ελ λη-

νι κής πλευ ράς. Πα ρά τη φαι νο με νι κή 

ο μοιό τη τα των δύ ο κα θε στώ των στην 

Ελ λά δα και την Ι τα λί α, ο Με τα ξάς ε πι δί-

ω κε τον προ σεται ρι σμό της Βρε τα νί ας, 

α ντι λαμ βα νό με νος τα συμ φέ ρο ντά της 

στη Με σό γειο, ε κεί ό που, σύμ φω να με 

τον ί διο, ό ποια δύ να μη ε πι κρα τού σε θα 

ή ταν και ο νι κητής σε μια μελ λο ντι κή πο-

λε μι κή σύ γκρου ση. Ω στό σο, ο φι λο βρε-

τα νι κός προ σανα το λι σμός του Με τα ξά 

δεν πρέ πει να θε ω ρη θεί ως α πε μπό λη ση 

της πο λι τι κής ου δε τε ρό τη τας που α κο-

λου θού σε, αλ λά ως α σφα λι στι κή δι κλεί-

δα α πέ να ντι στην ε πε κτα τι κή διά θε ση 

της Ι τα λί ας στον χώ ρο των Βαλ κα νί ων. 

Ε πι πλέ ον, η ελ λη νι κή κυ βέρ νη ση εί χε 

ε πι τρέ ψει την οι κο νο μι κή διείσ δυ ση της 

Γερ μανί ας, τη στιγ μή που η Βρε τα νί α δε 

φαι νό ταν δια τε θει μέ νη να α να λά βει α νά-

λογες οι κο νο μι κές υ πο χρε ώ σεις.

Η κα τάρ ρευ ση της δια βαλ κα νι κής 

συλ λο γι κό τη τας, ό πως αυ τή εκ φρα ζό ταν 

με το σύμ φω νο του 1934, προ ϊ όν των 

δι με ρών συμ φω νιών που συ νή φθη σαν 

α πό τις χώρες-μέ λη του Συμ φώ νου με 

τις κρα ταιές ευ ρω πα ϊ κές δυ νά μεις, κα θώς 

και η κατά λη ψη της Αλ βα νί ας α πό τις ι τα-

λι κές δυ νά μεις στις 7 Α πρι λί ου 1939, σε 

συν δυασμό με μια σει ρά ε ξε λί ξε ων στην 

υ πό λοι πη Ευ ρώ πη, λει τούρ γη σαν για τη 

με ταξι κή κυ βέρ νη ση ως προ ει δο ποί η-

ση για πι θα νή ι τα λι κή ε πί θε ση κα τά της 

Ελ λά δας. Πράγ μα τι, ο ε πό με νος στό χος 

της Ι τα λί ας ή ταν η Ελ λά δα και η ι τα λι κή 

πλευ ρά φρό ντι ζε να το δη λώ νει εμ φα τι-

κά, ό πως χα ρα κτη ρι στι κά α νέ φε ρε στο 
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ημε ρο λό γιό του ο Υ πουρ γός Ε ξω τε ρι κών 

Τσιά νο (Galeazzo Ciano): «Ό λοι οι δρόμοι 

στην Αλ βα νί α εί χαν σχε δια σθεί με κα τεύ θυν-

ση την Ελ λά δα».

Οι εγ γυ ή σεις που ζη τού σε ο Με τα-

ξάς προ ήλ θαν α πό τις δη λώ σεις των 

Πρω θυ πουρ γών της Βρε τα νί ας και της 

Γαλ λί ας, στις 13 Α πρι λί ου 1939, πε ρί 

η θι κής υ πο χρέω σης να πα ρά σχουν υ πο-

στή ρι ξη στην Ελ λά δα και τη Ρου μα νί α, 

χω ρίς ό μως να κα θο ρί ζε ται ε πα κρι βώς 

το εί δος και η έ κτα ση της βο ή θειας που 

θα πα ρε χό ταν. Ό μως οι αυ θόρ μη τες δη-

λώ σεις στή ρι ξης των δύ ο ξέ νων η γε τών 

έ θε ταν σε κίνδυ νο την ου δε τε ρό τη τα 

της Ελ λά δας, γε γο νός που δεν πέ ρα σε 

α πα ρα τή ρη το κατά τις συ νο μι λί ες με τα-

ξύ του Με τα ξά και του Γκρά τσι, στις 21 

Αυ γού στου 1939. Σε αυ τές ο Έλ λη νας 

Πρω θυ πουρ γός δια βε βαί ω σε τον Ι τα λό 

Πρε σβευ τή για τη βαρύ τη τα και τη ση-

μα σί α που εί χε η ελ λη νο ϊ τα λι κή φι λί α 

για την ελ λη νι κή κυβέρ νη ση, ε νώ, πα-

ράλ λη λα, του τό νι σε ό τι, σε πε ρί πτω ση 

που α πει λη θεί η ε δα φική α κε ραιό τη τα 

της χώ ρας α πό ο ποια δή πο τε δύ να μη, οι 

Έλ λη νες εί ναι α πο φα σισμέ νοι να πο λε μή-

σουν μέ χρις ε σχά των. Ω στό σο, ο Μου-

σο λί νι εί χε ή δη δια τάξει την εκ πό νη ση 

σχε δί ου ει σβο λής στην Ελ λά δα και πέ ντε 

ι τα λι κές με ραρ χίες εί χαν συ γκε ντρω θεί 

στα ελ λη νο αλ βα νι κά σύ νο ρα. Ό μως η 

Ι τα λί α δεν ή ταν έ τοι μη α κό μη να ε πι τε-

θεί και αυ τό ή ταν κά τι που το γνώ ρι ζε ο 

ί διος, για τον ο ποί ο το μό νο πρό βλη μα 

ή ταν το πό τε θα ε πι τε θεί, ε νώ α να σταλ-

τι κό πα ρά γοντα α πο τε λού σαν και οι 

έ ντο νες γερ μα νι κές εν στά σεις για μια 

τέ τοια ε νέρ γεια. Πα ρά το γε γο νός ό τι 

η Γερ μα νί α εί χε εγ γρά ψει τον βαλ κα νι-

κό χώ ρο και τη Με σό γειο στην ι τα λι κή 

σφαί ρα ε πιρ ρο ής, δεν ε πι θυ μού σε να 

δη μιουρ γη θεί μέ τω πο στα Βαλ κά νια.

Ο Ι τα λός δι κτά το ρας προ σπά θη σε, 

α νε πι τυ χώς, να κα τευ νά σει τις έκ δη λες 

ανη συ χί ες της Ελ λά δας, ό πως προ κύ πτει 

μέ σα α πό τη δια κοί νω σή του, η ο ποί α 

παρα δό θη κε στον Με τα ξά στις 17 Σε-

πτεμ βρί ου 1939 και ε πα να λάμ βα νε τις 

δια βε βαιώ σεις του πε ρί μη ε πι θέ σε ως 

και την ε πι θυ μί α του να α να νε ώ σει το 

ελ λη νο ϊτα λι κό σύμ φω νο του 1928. Η 

ελ λη νι κή πλευ ρά, πα ρά τις συ στά σεις 

του Λον δί νου για α πο δο χή της ι τα λι κής 

πρό τα σης με κά ποιες τρο πο ποι ή σεις, 

προ τί μη σε να μην α να νε ώ σει το σύμ φω-

νο. Τε λι κά, η Α θή να και η Ρώ μη πε ριο ρί-

στη καν σε μια κοι νή α να κοί νω ση πε ρί 

της δια τή ρη σης ε γκάρ διων και φι λι κών 

σχέ σε ων με ταξύ των δύ ο χω ρών. Ω στό-

σο, οι συ νε χείς πα ρα βιά σεις του ελ λη-

νι κού ε ναέρι ου χώ ρου α πό τα ι τα λι κά 

α ε ρο πλά να και οι συ νε χείς α να φο ρές 

που κα τέ φθα ναν από την ελ λη νι κή πρε-

σβεί α της Ρώ μης, οι ο ποί ες μι λού σαν για 

την ε πι κεί μενη ε πί θε ση, φα νέ ρω ναν τις 

πραγ μα τι κές προ θέ σεις των Ι τα λών.

Με τά την κή ρυ ξη του πο λέ μου κα τά 

της Γαλ λί ας και της Βρε τα νί ας α πό την 

Ιτα λί α στις 10 Ιου νί ου 1940, ο Μου σο λί νι 

άρ χι σε να στοι χειο θε τεί αι τί ες πο λέ μου 

κα τά της Ελ λά δας, πα ρά τις δια βε βαιώ-

σεις του πε ρί ει ρη νι κής συ νύ παρ ξης με 

τις βαλ κα νι κές χώ ρες. Η ι τα λι κή προ πα-

γάν δα ε ξα πέ λυ σε έ να κύ μα πο λι τι κών και 

δι πλω μα τι κών ε πι θέ σε ων κα τά της Ελ λά-

δας, στη ρι ζό με νη σε α νυ πό στατες δι καιο-

λο γί ες, ό πως η χρη σι μο ποί η ση ελ λη νι κών 

λι μα νιών και ε γκα τα στάσε ων α πό βρε τα-

νι κά πλοί α ως βά ση ε ξόρ μη σής τους με 

σκο πό να πλή ξουν τις ιτα λι κές ναυ τι κές 

δυ νά μεις, η λύ τρω ση των Αλ βα νών της 

Τσα μου ριάς α πό την κα τα πί ε ση των Ελ λή-

νων κ.ά. Ο πό λε μος νεύ ρων συ νο δεύ θη-

κε α πό ε πι θέ σεις ιτα λι κών α ε ρο πλά νων 

κα τά ελ λη νι κών πλοί ων και υ πο βρυ χί ων, 
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με α πο κο ρύ φω μα τον τορ πι λι σμό και τη 

βύ θι ση του κα τα δρο μι κού «Έλ λη» α πό 

το ι τα λι κό υ ποβρύ χιο “Delfino” στο λι μά-

νι της Τή νου στις 15 Αυ γούστου 1940, 

α νή με ρα του ε ορ τα σμού της Πα να γί ας. 

Μέ σα σε αυ τό το ψυ χρο πο λε μι κό κλί μα 

ο Με τα ξάς ε πι δί ω ξε να πε τύ χει τη με σο-

λά βη ση της Γερ μα νί ας, προ κείμε νου να 

ε μπο δί σει την ι τα λι κή ε πί θε ση. Η θέ ση 

του Βε ρο λί νου ή ταν ξε κά θαρη και α φο-

ρού σε τον ε πα να προ σα να το λι σμό της 

ελ λη νι κής ε ξω τε ρι κής πο λιτι κής προς τη 

με ριά του Ά ξο να. Γνω ρί ζο ντας τη στά ση 

της Γερ μα νί ας και προκει μέ νου να μη 

θε ω ρη θεί ως ε νέρ γεια που θα προ κα λού-

σε τους Ι τα λούς, ο Με ταξάς α πέρ ρι ψε 

την πρό τα ση του Αρ χι στρα τή γου Α λέ-

ξαν δρου Πα πά γου για ε πιστρά τευ ση. Η 

πε ποί θη ση του Με τα ξά, ό τι η Ι τα λί α και 

η Γερ μα νί α θα ά φη ναν έ ξω α πό τα ε πε-

κτα τι κά τους σχέ δια την Ελ λά δα, λό γω 

της ι δε ο λο γι κής και κα θεστω τι κής συγ γέ-

νειας, α πο δεί χθη κε λά θος, γε γο νός που 

πα ρα δέ χθη κε και ο ί διος.

Η κα τά λη ψη της Ρου μα νί ας α πό τα 

γερ μα νι κά στρα τεύ μα τα στις 12 Ο κτω βρί-

ου, χω ρίς προ η γου μέ νως να έ χει ε νη με-

ρω θεί ο Μου σο λί νι, θε ω ρή θη κε πλήγ μα 

για τα ι τα λι κά συμ φέ ρο ντα, και γι’ αυ τό 

ο Ι τα λός δι κτά το ρας α πο φά σι σε «να πλη-

ρώ σει με το ί διο νό μι σμα» τον σύμ μα χό 

του, ει σβάλ λο ντας στην Ελ λά δα. Στις 15 

Ο κτω βρί ου ο Ντού τσε συ γκά λε σε πο λε μι-

κό συμ βού λιο στο Πα λά τσο Βε νέ τσια και 

μέ σα σ’ έ να κλί μα ευ φο ρί ας και α συ γκρά-

τη της αι σιο δο ξί ας α να κοίνω σε την α πό-

φα σή του, η ο ποί α, ό πως εί χε πει ο ί διος, 

«ω ρί μα ζε μέσα μου α πό πο λύ και ρό, ε δώ 

και πολ λούς μή νες πριν α πό τη συμ με το χή 

μας στον πό λε μο, α κό μη και πριν α πό την 

έ ναρ ξη του πο λέ μου». Τα λό για του Μου-

σο λί νι α πο δει κνύ ουν πε ρί τρα να τις α λη-

θι νές προ θέ σεις που εί χε α πένα ντι στην 

Ελ λά δα α πό τη στιγ μή της ε δραί ω σης του 

φα σι στι κού κα θε στώ τος του. Η ε πί θε ση 

α πο φα σί στη κε για τις 26 Ο κτω βρί ου, αλ-

λά στη συ νέ χεια με τα τέ θηκε κα τά δύ ο 

η μέ ρες για την κα λύ τε ρη προ ε τοι μα σί α 

των ι τα λι κών δυ νά με ων. Σύμ φω να με τις 

ο δη γί ες α πό τη Ρώ μη προς τον Γκρά τσι, 

το τε λε σί γρα φο έ πρεπε να ε πι δο θεί στον 

Έλ λη να Πρω θυ πουρ γό στις 03.00 της 

28ης, ε νώ τρεις ώ ρες αρ γότε ρα εί χε ο ρι-

στεί η ε πί θε ση. Στο τε λε σί γρα φο οι Ι τα λοί 

ε πα να λάμ βα ναν τις κα τη γο ρί ες κα τά της 

Ελ λά δας, ζη τού σαν την ε λεύ θε ρη εί σο δο 

των στρα τευ μάτων τους στο ελ λη νι κό 

έ δα φος και την κα τά λη ψη στρα τη γι κών 

ση μεί ων ως εγ γύ η ση για τη δια τή ρη-

ση της ου δε τε ρό τη τας της Ελ λά δας. Ο 

τρό πος με τον ο ποίο εί χε συ ντα χθεί το 

πε ριε χό με νο του τε λε σι γρά φου (α σά φεια 

ό σον α φο ρά τα στρα τη γι κά ση μεί α) και, 

κυ ρί ως, το στε νό χρο νι κό πε ρι θώ ριο 

–μό λις τρεις ώ ρες πριν εκ πνεύ σει– που 

δι νό ταν στην ελ λη νι κή κυ βέρνη ση για να 

α πα ντή σει α πο κα λύ πτουν ό τι ο σκο πός 

του ή ταν να α πορ ρι φθεί από τον Με τα-

ξά. Η α πά ντη ση που έ δω σε ο Έλ λη νας 

Πρω θυ πουρ γός στον Γκρά τσι, όταν ο 

τε λευ ταί ος του πα ρέ δω σε το τε λε σί γρα-

φο, α πλώς ε πι βε βαί ω σε την α πόφα ση 

που εί χε λά βει –και γνώ ρι ζε η Ι τα λί α– και 

α φο ρού σε την α ντί σταση της Ελ λά δας 

ε νά ντια σε κά θε ξέ νη ε πι βου λή.

Ο ελ λη νι κός λα ός, πα ρα με ρί ζο ντας 

τις ό ποιες πο λι τι κές πε ποι θή σεις του, 

κλή θη κε να πο λε μή σει με πε νι χρά 

μέ σα α πέ να ντι σε μια δύ να μη που 

εί χε να επι δεί ξει τε ρά στιο έμ ψυ χο και 

υ λι κο τε χνι κό δυ να μι κό, και κα τά φε ρε 

ό χι μόνο να α πο κρού σει την ι τα λι κή 

ε πί θε ση, αλ λά και να α να κη ρυ χθεί 

νι κη τής, προκα λώ ντας τον θαυ μα σμό 

των κα τα κτη μέ νων και μη λα ών και 

α να πτε ρώ νο ντας το η θι κό τους.
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Η ΠΡΟ ΠΑ ΡΑ ΣΚΕΥ Η ΤΟΥ
ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟΥ ΣΤΡΑ ΤΟΥ
Την 28η Ο κτω βρί ου 

1940, η μέ ρα κή ρυ ξης του 

Ελ λη νο ϊ τα λι κού Πο λέ μου, ο 

Αρ χη γός του Γε νι κού Ε πι τε-

λεί ου Στρα τού Α ντι στρά τη-

γος Α λέ ξαν δρος Πα πάγος, 

ο ο ποί ος εί χε α να λά βει την 

αρ χι στρα τη γί α των χερ σαί-

ων δυ νά με ων, ε ξέδω σε δια-

τα γή για την ε φαρ μο γή του 

Σχε δί ου Ε πι στρα τεύ σε ως. 

Η δια τα γή αυ τή α πο τε λού-

με νη α πό μό λις εί κο σι μί α 

λέ ξεις, πέ ραν του ό τι α πο τέ-

λε σε την ανα γκαί α και ι κα νή 

συν θή κη για την ε νερ γο ποί-

η ση ε νός λε πτο με ρούς και 

α κριβούς μη χα νι σμού ε πι-
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στρά τευ σης, κα τα δει κνύ ει την ύ παρ ξη 

μιας μα κρο χρόνιας και α πο τε λε σμα τι κής 

προ πα ρα σκευα στι κής και ορ γα νω τι κής 

δια δι κα σίας στους κόλ πους του Ελ λη νι-

κού Στρα τού.

Στον ό ρο «προ πα ρα σκευ ή» συ νοψί-

ζο νται, ου σια στι κά, μα κρο χρό νιες δια δι-

κα σί ες πο λι τι κής βού λη σης, οι κονο μι κής 

δρα στη ριό τη τας και στρα τιω τι κών ορ-

γα νω τι κών, τα κτι κών και λειτουρ γι κών 

σχη μά των, με στό χο τη με τα τρο πή ε νός 

υ πο θε τι κού προ πο λε μι κού παι γνί ου σε 

έ μπρα κτη, σε πε ρί πτω ση πο λέ μου, ορ θή 

ή λαν θα σμέ νη τα κτι κή. Ειδι κό τε ρα, α ντι-

κεί με να προ πα ρα σκευα στι κής δια δι κα-

σί ας α πο τε λούν οι μεθο δεύ σεις ε πί της 

ορ γά νω σης του στρα τού, της δο μής και 

της σύν θε σής του, των μέ σων και των 

υ λι κών που κα τέ χει και χρη σι μο ποιεί, 

της εκ παί δευ σης του προ σω πι κού, της 

ο χύ ρω σης των δια φό ρων το πο θε σιών, 

αλ λά και ε πί δευ τε ρευόντων θε μά των, 

ό πως η σί τι ση, η έν δυ ση, η μέ ρι μνα 

για το προ σω πι κό κ.λπ. Α πο τέλε σμα 

ό λης αυ τής της δυσ διά κρι της σει ράς 

ε νερ γειών, στο χρο νι κό διά στημα που 

ξε κι νά ει α μέ σως με τά τη Μι κρα σια τι κή 

Κα τα στρο φή (1922) και τη συν θή κη της 

Λω ζάν νης (1923) και φτά νει μέ χρι τις 

πα ρα μο νές του πο λέ μου τον Ο κτώ βριο 

του 1940, α πο τε λεί πρα κτι κά η ε φαρ μο-

γή του τε λι κού Σχε δί ου Ε πι χει ρή σε ων, 

με την ο ποί α τεκ μη ριώ νε ται μια ι διαί τε-

ρα μα κρο χρό νια και δα πα νη ρή φά ση 

προ ετοι μα σί ας του α γώ να.

Με αυ τή την προ ϋ πό θε ση, θα μπο-

ρού σε ου σια στι κά να υ πο στη ρι χθεί ό τι 

η Μικρα σια τι κή Κα τα στρο φή α πο τέ λε σε 

ί σως την κρι σι μό τε ρη το μή στη νε ό τε ρη 

ελλη νι κή ι στο ρί α, τερ μα τί ζο ντας μια πε ρί-

ο δο με συ νε χείς ε πε κτά σεις των ορί ων 

της Ελ λά δας, γε γο νός που ο δή γη σε στα-

θε ρά προς την ε σω τε ρι κή α να συ γκρό-

τη ση και α νά πτυ ξη. Η πε ρί ο δος ό μως 

αυ τή, και ι διαί τε ρα η πρώ τη της δε κα ετί α, 

χα ρα κτη ρί ζε ται α πό μια συ νε χώς α να βαλ-

λό με νη προ σπά θεια πο λε μι κής προ πα ρα-

σκευ ής, λό γω των ε σω τε ρι κών προ βλη-

μά των που δη μιουρ γού σε η πα ρου σί α 

των προ σφύ γων στη χώ ρα, κα θώς η 

προ σπά θεια ε ξοι κο νό μη σης πό ρων για 

την α πο κα τά στα σή τους ε πέ βαλ λε τη συ-

νε χή μεί ω ση των στρα τιω τι κών δα πανών. 

Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα α πο τε λεί 

ο εν δει κτι κός πί να κας α πό το Πρακτι κό 

του Α νω τά του Στρα τιω τι κού Συμ βου λί ου 

της 14ης Δε κεμ βρί ου του 1932, ο οποί ος 

πα ρου σιά ζει τη φθί νου σα πο ρεί α του 

προ ϋ πο λο γι σμού του Υ πουρ γεί ου Στρα-

τιω τι κών κα τά τη δε κα ε τί α 1923-1932.

Ε ΤΟΣ ΠΡΟ Ϋ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΥ
ΠΟ ΣΟ ΣΤΟ Ε ΠΙ ΤΟΥ

ΣΥ ΝΟ ΛΙ ΚΟΥ ΠΡΟ Ϋ ΠΟ ΛΟ ΓΙ ΣΜΟΥ

1923-1924 26%

1924-1925 23%

1925-1926 26%

1926-1927 25%

1927-1928 17%

1928-1929 12%

1929-1930 15%

1930-1931 12%

1931-1932 10%
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Α κό μη και το 1928, ό ταν η Βουλ γα ρί α, 

κα τά πα ρά βα ση της συν θή κης του Νε ϊ γύ 

(1919), άρ χι σε να ε ξο πλί ζε ται πυ ρε τω-

δώς, η ελ λη νι κή πο λι τι κή και στρα τιω τι κή 

η γε σί α πα ρέ με νε πα θη τι κή, δια θέ το ντας 

συ γκε ντρω τι κά κα τά την πεντα ε τί α 1923-

1928 μό λις το πο σό των 2 δισ. δραχ μών 

για τη στρα τιω τι κή προ πα ρα σκευ ή της 

χώ ρας, ε νώ α πό το 1929 μέ χρι το 1935 

το σχε τι κό πο σό μειώ θη κε κα τά το ή μι-

συ. Παρά την α πό λυ τα δι καιο λο γη μέ-

νη δια πί στω ση του Συμ βου λί ου ό τι «η 

κα τά στα σις της α μύ νης της Χώ ρας εί ναι 

αυ τό χρη μα τρα γι κή», κα νέ να α πο φα σι-

στι κό μέ τρο δε φά νη κε να λαμ βά νε ται 

πριν α πό το έ τος 1935, ό ταν με α φορ μή 

το ευ ρύ τε ρο διε θνές πο λι τι κο στρα τιω τι-

κό γί γνε σθαι δια τέ θη κε το πο σό των 3 

δισ. δραχ μών, κα τα νε μη τέ ο 

σε δύ ο οι κο νο μι κά έ τη, για 

τον α μυ ντι κό ε ξο πλι σμό της 

χώ ρας. Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι 

α πό τον Ο κτώ βριο του 1936 ο 

Πα πά γος, υ πο βάλ λο ντας μια 

σει ρά υ πο μνη μά των, πί ε ζε συ-

νε χώς την κυ βέρ νη ση για την 

υ λο ποί η ση ε νός νέ ου ε ξο πλι-

στι κού προ γράμ μα τος. Τελι κά, 

για την πε ρί ο δο 1935-1940 

δια τέ θη καν πε ρί που 15,7 δισ. 

δραχ μές, δια μορ φώ νο ντας 

έ τσι το συ νο λι κό ύ ψος των πι-

στώ σε ων που δια τέ θη καν α πό 

το 1923 μέ χρι την έναρ ξη του 

Ελ λη νο ϊ τα λι κού Πο λέ μου στο 

πο σό των 18,7 δισ. δραχ μών.

Το ό λο κλί μα οι κο νο μί ας, 

σε συν δυα σμό με τον προ-

σα να το λι σμό των ελ λη νι κών 

κυ βερ νή σε ων σε μια σα φώς 

α μυντι κή πο λι τι κή, εί χε τις 

ε πι πτώ σεις του στη γε νι κό-

τε ρη ορ γά νω ση και κλι μάκω-

ση των Μο νά δων και Υ πη ρε σιών του 

Ε νερ γού Στρα τού· σε αυ τό, δη λα δή, 

που καλεί ται «Ορ γα νι σμός Στρα τού». 

Ου σια στι κά, με τά την α πο στρά τευ ση 

του 1923, αν και οι Μο νά δες ε πέ στρε-

ψαν στις έ δρες τους, δεν υ πήρ χε Ορ γα-

νι σμός για τον Ε νερ γό Στρα τό. Πα ρά την 

προ σπά θεια για τη δη μο σί ευ ση ε νός το 

1924, ο πρώ τος, με τα πο λε μι κά, Ορ γα νι-

σμός Στρα τού εί ναι αυ τός του 1926, ο 

ο ποί ος, αν και ή ταν ιδιαί τε ρα λε πτο με-

ρής, α παι τού σε με γά λες χρη μα τι κές δα-

πά νες για την προ μήθεια υ λι κών, που φυ-

σι κά δεν προ βλέ πο νταν, με α πο τέ λε σμα 

τρί α χρό νια αρ γότε ρα να α κο λου θή σει 

νέ ος Ορ γα νι σμός, με ση μα ντι κή μεί ω-

ση των ορ γα νι κών σχη μά των και κατ’ 

ε πέ κτα ση των α να γκών για προ μή θεια 
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νέ ων υ λι κών. Μέ χρι το 1935, και πα ρά 

τις ό ποιες τρο πο ποι ή σεις, ο Ορ γα νι σμός 

Στρα τού πα ρέ μει νε όπως εί χε κα ταρ τι-

σθεί το 1929, με εμ φα νή την ε πιρ ρο ή 

του γε νι κό τε ρου πνεύ ματος οι κο νο μί ας. 

Το 1935 και το 1937 σε δύ ο α ντί στοι χα 

νέ ους Ορ γα νι σμούς εμ φα νί στη καν βελ-

τιώ σεις τό σο σε θέ μα τα ε πι στρά τευ σης 

ό σο και σε θέ μα τα γε νι κό τερης στρα-

τιω τι κής κα τά στα σης. Ω στό σο, για την 

κα λύ τε ρη και τα χύ τε ρη ε πι στρά τευ ση 

των πα ρα με θο ρί ων μο νά δων, το 1939 

ε πήλ θαν νέ ες τρο πο ποι ή σεις στον Οργα-

νι σμό, ε πι βε βαιώ νο ντας εμ φα νώς την 

τά ση προ σα να το λι σμού του Στρα τού 

προς τα βό ρεια σύ νο ρα.

Α νά λο γη ε ξε λι κτι κή πο ρεί α με αυ τή 

του Ορ γα νι σμού Στρα τού πα ρου σί α σε 

κατά την προ πα ρα σκευα στι κή φά ση το 

Σχέ διο Ε πι στρα τεύ σε ως, το μέ ρος ε κεί-

νο, δη λα δή, του Σχε δί ου Εκ στρα τεί ας με 

το ο ποί ο κα θο ρι ζό ταν με λε πτο μέ ρειες 

η με τά πτω ση του Στρα τού α πό την κα-

τά στα ση της ει ρή νης στην ε μπό λε μη 

κατά στα ση. Μό λις δύ ο χρό νια με τά τη 

συν θή κη της Λω ζάν νης κα ταρ τί στη κε 

Σχέδιο Ε πι στρα τεύ σε ως, το ο ποί ο δια-

μορ φώ θη κε τα πρώ τα με τα πο λε μι κά 

χρό νια με βά ση τον α ντί στοι χο Ορ γα-

νι σμό. Η γε νι κό τε ρη κα τά στα ση των 

υ λι κών και η ρευ στό τη τα της πο λι τι κο-

οι κο νο μι κής κα τά στα σης του κρά τους 

δεν ε πέ τρεψαν την ε ξέ λι ξη της με λέ της 

του Σχε δί ου, έ στω και α πό ά πο ψη μό-

νο μη χα νι σμού, και εν τέ λει το Σχέ διο 

πα ρέ μει νε α νο λο κλή ρω το. Στα δια κά, 

ε ξαι τί ας κυ ρίως των πα ράλ λη λων με-

τα βο λών στον Ορ γα νι σμό Στρα τού, 

πα ρου σιά στη καν διάφο ρα σχέ δια ε πι-

στρα τεύ σε ως μέ χρι το 1930, με κύ ριο 

χα ρα κτη ρι στι κό τη συ νε χή προ σαρ μο γή 

τους στην κλι μα κού με νη συρ ρί κνω ση 

των εν ει ρή νη Μο νά δων και στην α δυ να-

μί α υ λο ποί η σης αυ τών, λό γω έλ λει ψης 

κυ ρί ως των α παι τού με νων υλι κών, που 

δια τη ρού σαν πρα κτι κά τον Στρα τό στην 
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ει ρη νι κή κα τά στα ση του 1923. Α πό τον 

Ιού νιο του 1930 μέ χρι και το 1938 εκ πο-

νή θη καν διά φο ρα σχέ δια ε πι στρατεύ-

σε ως, με συ νε χή τά ση βελ τί ω σης και 

προ σαρ μο γής στην πραγ μα τι κό τη τα. Με 

την πα ρα λα βή ό μως νέ ων υ λι κών α πό 

το ε ξω τε ρι κό, το στρά τευ μα α πέ κτη σε 

νέα μέ σα και δη μιούρ γη σε νέ ες Μο νά-

δες, βελ τιώ νο ντας την εν γέ νει κα τά στα-

σή του. Για πρώ τη φο ρά έ γι νε με λέ τη 

και ε πε ξερ γα σί α προ πα ρα σκευα στι κών 

ε πιστρα τευ τι κών μέ τρων και ε νός με-

γά λου α ριθ μού με ρι κών σχε δί ων, με 

σκο πό την ε πι τά χυν ση της διε ξα γω γής 

της γε νι κής ε πι στρά τευ σης.

Πριν ό μως α πό το τέ λος του 1938 

νέ ες προ σθή κες πραγ μα το ποι ή θη καν 

στον Ορ γανι σμό, με κυ ριό τε ρη ε κεί νη 

της δη μιουρ γί ας του Ε΄ Σώ μα τος Στρα-

τού (Ε΄ Σ.Σ.) στην Α λε ξαν δρού πο λη, 

και ως εκ τού του α πο φα σί στη κε η α να-

θε ώ ρη ση του Σχε δίου του 1938 και η 

προ σαρ μο γή του στις νέ ες α παι τή σεις. 

Το νέ ο Σχέ διο του 1939 ο λοκλη ρώ θη κε 

τον Μάρ τιο του ί διου έ τους και α μέ σως 

τέ θη κε σε ι σχύ. Η κα τά ληψη ό μως της 

Αλ βα νί ας α πό τους Ι τα λούς και η ε νί σχυ-

ση αρ γό τε ρα των δυ νά με ών τους ε κεί, 

με ο ρα τό το εν δε χό με νο πο λέ μου με την 

Ελ λά δα, ο δή γη σε το Γε νικό Ε πι τε λεί ο 

Στρα τού (ΓΕΣ) στην τρο πο ποί η ση του 

Σχε δί ου Ε πι στρα τεύ σε ως τον Δε κέμ βριο 

του 1939. Το νέ ο Σχέ διο ο νο μά στη κε 

«1939 β» και α πο τέ λε σε το τε λι κό Σχέ διο 

Ε πι στρα τεύ σε ως του Ελ λη νι κού Στρα-

τού, το ο ποί ο ε φαρ μό στη κε στις 28 

Ο κτω βρί ου 1940. Το γε νι κό αυ τό Σχέ διο 

υ πο στη ρί χθη κε α πό διά φο ρα με ρι κό-

τε ρα, που α φο ρού σαν τις με τα φο ρές, 

τις α πο κα τα στά σεις κα τα στρο φών των 

γραμ μών συ γκοι νω νιών, την ε πί τα ξη 

υ λι κών, τρο φί μων, καυ σί μων και υ πη ρε-

σιών, τη δια σπο ρά πυ ρο μα χι κών κ.λπ.

Η εκ με τάλ λευ ση του εν γέ νει πο λε-

μι κού δυ να μι κού της χώ ρας, πέ ραν του 

καθα ρά στρα τιω τι κού, για την άρ τια 

προ πα ρα σκευ ή του Στρα τού και την 

κατ’ επέ κτα ση με γα λύ τε ρη α πό δο σή του 

α πο τε λεί a priori α ντι κει με νι κό στό χο 

της προπα ρα σκευα στι κής δια δι κα σί ας, 

με τη χρη σι μο ποί η ση ό λων των μέ σων, 

των πόρων και των δυ να το τή των ε νός 

κρά τους για τις α νά γκες του πο λέ μου. 

Για τον λό γο αυ τόν, το ΓΕΣ, α πό το 1927, 

κα τέ βαλ λε ι διαί τε ρες προ σπά θειες για 

την πε ρισυλ λο γή πλη ρο φο ριών με σκο-

πό την κα λύ τε ρη ορ γά νω ση της πο λι τι-

κής ε πι στρά τευ σης, α κο λου θώ ντας τα 

πρό τυ πα ξέ νων κρα τών. Τον Ο κτώ βριο 

του 1935 ι δρύ θηκε στο ΓΕΣ ι διαί τε ρο 

γρα φεί ο για τη με λέ τη των ζη τη μά των 

πο λι τι κής ε πι στρά τευ σης, ε νώ κα τά τα 

έ τη 1937 και 1939 δη μο σιεύ θη κε σχε-

τι κή νο μο θε σί α Πε ρί Ορ γα νώ σε ως της 

Πο λι τι κής και Οι κο νο μι κής Ε πι στρα τεύ-

σε ως της Χώ ρας, α να θέτο ντας την πο-

λε μι κή προ πα ρα σκευ ή του έ θνους στο 

Α νώ τα το Συμ βού λιο Ε θνικής Α μύ νης, με 

συμ βου λευ τι κό όρ γα νο το Συμ βού λιο 

Πο λε μι κής Ε πι στρα τεύ σεως. Α ντί στοι χα, 

σε κά θε υ πουρ γεί ο ορ γα νώ θη κε α πό το 

τέ λος του 1937 ι διαί τε ρο τμή μα ε πι στρά-

τευ σης, ε νώ σε κά θε νο μαρ χί α λει τούρ-

γη σε ι διαί τε ρο Νο μαρ χια κό Συμ βού λιο 

Πο λι τι κής Ε πι στρα τεύ σε ως. Γε νι κά, μέ χρι 

τον Ο κτώ βριο του 1940 οι ερ γα σί ες για 

την πο λι τι κή και οι κο νο μι κή ε πι στρά-

τευ ση ή ταν τε ρά στιες και συ νε τέ λε σαν 

α πο φα σι στι κά στην α πο τε λε σμα τι κή εν-

δυ νά μω ση της πολε μι κής μη χα νής.

Την ά σχη μη πο ρεί α των προ μη θειών 

κα τά τη φά ση της προ πα ρα σκευ ής δε 

φαί νεται να α κο λού θη σε, σε γε νι κές γραμ-

μές, η εκ παί δευ ση του στρα τεύ μα τος, 

α ποδί δο ντας σχε τι κά ι κα νο ποι η τι κά α πο-

τε λέ σμα τα, πα ρά το με ρι κό α ντί κτυ πο 
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που υ πέ στη λό γω του γε νι κό τε ρου πνεύ-

μα τος οι κο νο μί ας. Α πό το 1925 και υ πό 

την ε πί βλε ψη γαλ λι κής εκ παι δευ τι κής 

α πο στο λής κα θο ρί στη καν οι νέ ες βά σεις 

της εκ παί δευ σης και άρ χι σαν να λει τουρ-

γούν στα δια κά α πό το 1926 α ντί στοιχα 

σχο λεί α για την ε πι τε λι κή και τα κτι κή 

ε πι μόρ φω ση, κυ ρί ως, των μό νι μων στε-

λε χών. Το ί διο έ τος, με σχε τι κό νό μο, 

προ βλέ φθη κε η λει τουρ γί α πα ρα γωγι κών 

σχο λών και δια φό ρων σχο λεί ων ε φαρ-

μο γής και με τεκ παι δεύ σε ως, με σκοπό 

την κατ’ έ τος τρο φο δό τη ση των Ό πλων 

και Υ πη ρε σιών του Στρα τού με κατάλ-

λη λα εκ παι δευ μέ νο προ σω πι κό. Παρ’ 

ό λα αυ τά, η ο ρι στι κή κω δι κο ποί η ση της 

εκ παί δευ σης πραγ μα το ποι ή θη κε μό λις 

το 1939, ε νώ συ μπε ρα σμα τι κά μπο ρεί 

να υ πο στη ρι χθεί ό τι λί γο πριν ξε σπά σει 

ο πό λε μος τα στε λέ χη του Ελ λη νι κού 

Στρα τού εί χαν φθά σει σε υ ψη λό ε πί πε δο 

ο μοιό μορ φης κα τάρ τι σης. Το μό νο ίσως 

α σθε νές ση μεί ο της ό λης δια δι κα σί ας 

α πο τέ λε σε ο πε ριο ρι σμός της εκ παί δευ-

σης στον χώ ρο των σχο λών μέ χρι το έ τος 

1936, ο πό τε η εκ παί δευ ση έ λα βε πρα κτι-

κό τε ρη και κα θο λι κό τε ρη μορ φή.

Η πο σο τι κή ό μως α ξιο ποί η ση του 

έμ ψυ χου υ λι κού δεν α κο λού θη σε την 

ό ποια ποιο τι κή βελ τιω τι κή τά ση της 

πε ριό δου. Γε νι κά, υ πήρ χε δυ σαρ μο νί α 

με τα ξύ του νό μου πε ρί στε λε χών και του 

Σχε δί ου Ε πι στρα τεύ σε ως, α να φο ρι κά με 

τον α ριθ μό των υ πη ρε τού ντων στε λε-

χών. Για πα ρά δειγ μα, κα τά το έ τος 1934, 

μό λις 45% των προ βλε πο μέ νων α πό το 

Σχέ διο Ε πι στρα τεύ σε ως α ξιω μα τι κών 

κα θο ρί ζο νταν στον νό μο πε ρί στε λε-

χών και μά λι στα με α να λο γί α 78% των 

α νώ τε ρων σε βά ρος των κα τώ τε ρων 

βαθ μών. Στα δια κά, α πό το 1936 ε πι διώ-

χθη κε ο κα θο ρι σμός του α ριθμού των 

α ξιω μα τι κών με βά ση τις πραγ μα τι κές 

α νά γκες του Στρα τού και με το σκε πτι κό 

ό τι κά θε αλ λα γή στο Σχέ διο Ε πι στρα-

τεύ σε ως θα έ φε ρε α νά λο γη αλλα γή 

και στον νό μο πε ρί στε λε χών. Έ τσι, το 

1940 η ε πι στρά τευ ση πλαι σιώ θη κε με 

πο σο στά ε πάν δρω σης που άγ γι ζαν τις 
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πραγ μα τι κές α παι τή σεις και ε πέ τρεπαν 

την κα νο νι κή ε ξέ λι ξη των προ α γω γών, 

χω ρίς ό μως να κα λύ πτουν πλή ρως τις 

α νά γκες, ι διαί τε ρα στους κα τώ τε ρους 

βαθ μούς, πρό βλη μα που α ντι με τω πίστη-

κε στα δια κά μέ χρι το 1941. Για τους μό-

νι μους υ πα ξιω μα τι κούς κομ βι κό ση μεί ο 

α πο τέ λε σε, του λά χι στον μέ χρι το 1933, 

η τρο φο δό τη ση του σώ μα τος των υ πα-

ξιω μα τι κών α πό τη συ στα θεί σα το 1925 

Προ πα ρα σκευα στι κή Σχο λή Υ πα ξιω μα τι-

κών στην Κέρ κυ ρα και α πό την ορ γα νω-

θεί σα Σχο λή Τε χνι κών στη Θεσ σα λο νί κη, 

ε νώ, πα ράλ λη λα, το σώ μα ε νι σχυό ταν 

και με δια δι κα σί ες κα τά τα ξης και α να κα-

τάτα ξης για έ να ή δύ ο χρό νια, α νά λο γα 

με τις α νά γκες. Α ντί στοι χα, ο υ πο λο γι-

ζόμε νος α ριθ μός ο πλι τών που α παι τού-

νταν για τη φύ λα ξη των βό ρειων, και ό χι 

μό νο, συ νό ρων υ πε ρέ βαι νε κα τά τρεις 

φο ρές τον α ριθ μό της υ πάρ χου σας δύ-

ναμης. Α πό την άλ λη με ριά, ό μως, για 

λό γους οι κο νο μί ας, η διάρ κεια της θη-

τεί ας και κατ’ ε πέ κτα ση ο α ριθ μός των 

υ πη ρε τού ντων δε ρυθ μί ζο νταν με βά ση 

τις πραγ μα τι κές α νά γκες, αλ λά υ πήρ χε 

στα θε ρή μεί ω ση. Έ τσι, α πό το 1925 η 

18μη νη θη τεί α, με την κα θιέ ρω ση υ πο-

χρε ω τι κής ά δειας και την πα ρο χή δια-

φό ρων ευεργε τη μά των, πε ριο ρί στη κε 

στα δια κά μέ χρι το 1933 στους δώ δε κα 

μή νες. Αυ τό είχε ως α πο τέ λε σμα τη στα-

δια κή μεί ω ση του α ριθ μού των ι κα νών 

ο πλι τών ο λό κληρης θη τεί ας και την εί σο-

δο στην ε φε δρεί α α τό μων σχε δόν α νεκ-

παί δευ των. Το 1935, για την ε φαρ μο γή 

του Ορ γα νι σμού Στρα τού και λό γω της 

γε νι κό τε ρης τά σης α πο στα θε ρο ποί η σης 

στην Ευ ρώ πη, η θη τεί α αυ ξή θη κε πά λι 

στους εί κο σι τέσσε ρις μή νες και στα δια-

κά το ε πί πε δο της εκ παί δευ σης έ φτα σε 

σε ι κα νο ποι ητι κό βαθ μό.

Η γε νι κό τε ρη α προ θυ μί α για τη διά-

θε ση κον δυ λί ων για την ε θνι κή ά μυ να 

είχε τις συ νέ πειές της και στον το μέ α 

της ο χύ ρω σης, που ο πωσ δή πο τε α πορ-

ρο φού σε ση μα ντι κό τμή μα του προ ϋ πο-
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λο γι σμού. Μέ χρι το 1935 κα μί α πλή ρης 

με λέ τη για την ο χύ ρω ση της χώ ρας δεν 

εί χε εκ πο νη θεί, πλην ε λα χί στων κα τά τα 

έ τη 1924-1928. Η ί δια κα τά στα ση ε πι-

κρά τη σε και κα τά τα έ τη 1933 και 1934, 

κυ ρί ως, λό γω του υπέ ρο γκου πο σού 

δα πά νης που χρεια ζό ταν. Τον Αύ γου στο 

του 1935, με βά σι μες ελ πίδες πλέ ον ό τι 

θα δια τε θεί το πο σό, το ΓΕΣ συ γκρό τη σε 

ε πι τρο πή για την ε ξαρχής με λέ τη της 

ο χύ ρω σης. Η ε πι τρο πή αυ τή προ έ βη 

στην υ πο βο λή πρα κτι κού σχε τι κά με 

τη μορ φή των ο χυ ρώ σε ων, τη γε νι κή 

γραμ μή χά ρα ξης των έρ γων, το κόστος 

κα τα σκευ ής και την ορ γά νω ση της ερ γα-

σί ας για την ο λο κλή ρω ση των έρ γων. 

Έ τσι, το κα λο καί ρι του 1936 άρ χι σαν οι 

ερ γα σί ες κα τα σκευ ής της ο χυ ρω μα τικής 

γραμ μής Μπέλ λες-Νέ στος, φέρ νο ντας 

τον Σε πτέμ βριο του ί διου έ τους τον 

Πα πά γο στην ευ χά ρι στη θέ ση να ε γκαι-

νιά σει το πρώ το πο λυ βο λεί ο. Σε γε νικές 

γραμ μές, ο ο πλι σμός της ο χύ ρω σης α πο-

φα σί στη κε να μην α ντι κα τα στα θεί, λό γω 

του υ ψη λού κό στους και του με γά λου 

χρο νι κού δια στή μα τος (2-4 χρό νια) που 

θα α παι τού σε η α πό κτη ση νέ ου. Ει δι κές 

πα ραγ γε λί ες δό θη καν μό νο για οπλι σμό 

που δεν υ πήρ χε στις α πο θή κες ή ή ταν 

α δύ να τον να χρη σι μο ποι η θεί στην ο χύ-

ρω ση. Πα ράλ λη λα, έ να με γά λο μέ ρος 

του ο δι κού δι κτύ ου συ μπλη ρώ θη κε ή 

βελ τιώ θη κε για να υ πο στη ρί ξει την ό λη 

προ σπά θεια κα τα σκευ ής. Έ τσι, πα ραμο-

νές του πο λέ μου, για ό λα τα ο χυ ρά, 

πλην τεσ σά ρων, οι ερ γα σί ες κα τα σκευ-

ής εί χαν α πο πε ρα τω θεί. Το συ νο λι κό 

κό στος κα τα σκευ ής α νήλ θε σε πε ρί που 

1,5 δισ. δραχ μές, εκ των ο ποί ων μό λις 

τα 100 ε κα τομ μύ ρια δια τέ θη καν για τα 

έρ γα εκ στρα τεί ας, ε νώ τα υ πό λοι πα για 

τη μό νι μη ο χύ ρω ση. Το έρ γο εί χε σο βα-

ρή ε πί δραση στις τα κτι κές α πο φά σεις 

της ελ λη νι κής η γε σί ας, α φού ε πέ τρε ψε 

τη διά θεση του ό γκου των ελ λη νι κών 

δυ νά με ων στα ελ λη νο αλ βα νι κά σύ νο ρα 

έ να ντι των Ι τα λών, ε φό σον πε ριο ρι ζό ταν 

ο κίν δυ νος εν δε χό με νης βουλ γα ρι κής 

ε νέρ γειας.

Το γε νι κό τε ρο κλί μα α στά θειας κα τά 
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την πε ρί ο δο με τά τη Μι κρα σια τι κή Κατα-

στρο φή δεν ε πέ τρε ψε την κα τάρ τι ση 

ε νός λει τουρ γι κού προ γράμ μα τος στρα-

τω νι σμού, με α πο τέ λε σμα την εμ φά νι ση 

λα θών τό σο πρα κτι κής ό σο και τα κτικής 

α ντι με τώ πι σης του θέ μα τος. Ου σια στι κά, 

μέ χρι το 1936 τα ό ποια χρή μα τα για τη 

βελ τί ω ση του στρα τω νι σμού δια τέ θη-

καν χω ρίς συ γκε κρι μέ νο πρό γραμ μα 

και κυ ρί ως για τη συ ντή ρη ση πα λαιών 

κτη ρί ων που χρη σι μο ποιού νταν για την 

ε να πο θή κευ ση του υ πάρ χο ντος υ λι κού, 

κά τω ό μως α πό ά σχη μες συν θή κες, δια τη-

ρώ ντας το πρό βλη μα ά λυ το. Το 1936, με 

την πα ράλ λη λη βελ τί ω ση ό λου του Ορ γα-

νι σμού του Στρα τού (θη τεί α, ε ξο πλι σμοί 

κ.λπ.), εκ πο νή θη κε σχέ διο προ γράμ μα τος 

κα τα σκευών, το ο ποί ο στα δια κά θα κά λυ-

πτε τις νέ ες α νά γκες ως το 1942-1943. 

Μέ χρι το 1940 κα τα σκευά στη κε έ νας 

με γά λος α ριθ μός νέ ων ε γκα τα στά σε ων, 

ό πως απο θή κες ε πι στρα τεύ σε ως, πυ ρο-

μα χι κών και ζω ο τρο φών, κα θώς ε πί σης 

αρ κε τοί στρα τω νι σμοί προ κα λύ ψε ως, 

στρα τιω τι κά αρ το ποιεί α και κα τοι κί ες 

α ξιωμα τι κών. Για το πρό γραμ μα στρα-

τω νι σμού, αν και δεν ο λο κλη ρώ θη κε 

πλή ρως, λό γω της έ ναρ ξης του πο λέ μου, 

δια τέ θη κε το πο σό των 604,5 ε κατ. δραχ-

μών την τετρα ε τί α 1936-1940.

Ση μα ντι κό τα το ό μως πλήγ μα, κυ ρί ως 

κα τά την πρώ τη δε κα ε τί α της προ πα-

ρα σκευα στι κής δια δι κα σί ας, δέ χτη κε 

το σύ στη μα προ μη θειών ο πλι σμού και, 

γε νικό τε ρα, πο λε μι κού υ λι κού. Ο Ελ λη νι-

κός Στρα τός, που στε ρού νταν πα ντε λώς 

σύγ χρο νου υ λι κού, πέ ραν του εμ φα νούς 

οι κο νο μι κού πε ριο ρι σμού, εί χε να α ντι-

με τω πί σει πε ραι τέ ρω δυ σχέ ρειες, κα θώς 

οι πο λε μι κές βιο μη χα νί ες της Ευρώ πης 

και της Α με ρι κής ερ γά ζο νταν πυ ρε τω-

δώς για τον ε ξο πλι σμό των χω ρών τους, 

αλ λά και για την ε κτέ λε ση μα κρό πνο ων 

πα ραγ γε λιών, με α πο τέ λε σμα να κα θυ-

στε ρούν ή να α δυ να τούν να κα λύ ψουν 

τις ε ξο πλι στι κές α νά γκες της Ελ λά δας. 

Κα τά την πε ρί ο δο α πό τη συν θή κη της 

Λω ζάν νης μέ χρι το 1935, μό νο κα τά το 
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έ τος 1926, ε πί κυ βέρ νη σης Πά γκα λου, 

ση μειώ θη κε κά ποια σχε τι κή προ σπά-

θεια για προ μή θεια πο λε μι κού υ λι κού 

και α να συ γκρό τη ση των Ε νό πλων Δυ-

νά με ων. Οι πα ραγ γε λί ες α φο ρού σαν, 

κυ ρί ως, τον ο πλι σμό Πυ ρο βο λι κού και 

Πε ζι κού, ό μως το πρό βλη μα που πα-

ρου σί α ζε ο α νε φο δια σμός με πυ ρο μα χι-

κά και ο πωσ δή πο τε η με γά λη ποι κι λί α 

των τύ πων των ο πλι κών συ στη μά των 

και των δια με τρη μά των πα ρέ με ναν. Η 

κα τά στα ση, ω στό σο, και του λοι πού πο-

λε μι κού υ λι κού πα ρου σία ζε ση μα ντι κά 

προ βλή μα τα και σε κα μί α πε ρί πτω ση 

δεν κά λυ πτε τις α νά γκες των σχε δί ων 

ε πι στρα τεύ σε ως και κατ’ ε πέ κτα ση των 

δια φό ρων σχε δί ων ε πιχει ρή σε ων. Συ-

γκε κρι μέ να, στο Πυ ρο βο λι κό υ πήρ χαν 

ποι κί λες ελ λεί ψεις υ λικών σε πο σο στό 

πά νω α πό το 75% των α να γκών, ε νώ 

το δια θέ σι μο υ λι κό Μη χα νι κού ή ταν σε 

ά θλια κα τά στα ση. Ί δια ει κό να πα ρου-

σί α ζαν τό σο η Υ γειο νο μι κή ό σο και η 

Κτη νια τρι κή Υ πη ρε σί α, κα θώς ε πί σης 

και αυ τές των Αυ το κι νή των και της Ε πι-

με λη τεί ας. Α πο θέ μα τα τρο φής, νο μής 

και καυ σί μων δεν υ πήρ χαν κα θό λου, 

ε νώ α πό τα 10.000 α να γκαιού ντα κτή-

νη υ πήρ χαν μό λις 4.000, τα ο ποί α ή ταν 

γε ρα σμένα και μη ι κα νά για εκ στρα τεί α. 

Α ντί στοι χη ή ταν και η κα τά στα ση του 

συ γκοινω νια κού δι κτύ ου, ό που μέ χρι το 

1927 οι προ σπά θειες εί χαν πε ριο ρι σθεί 

Μονάδα ορειβατικού Πυροβολικού 
με φόρτους σκευών πυροβόλων, 
εργαλείων, ανταλλακτικών, πυρο-
μαχικών κ.λπ. έτοιμη για εκκίνηση 
κάπου στο αλβανικό μέτωπο. Αν 
αναλογιστούμε ότι ένα πυροβό-
λο Σνάιντερ των 75 χιλ., σαν αυτά 
που χρησιμοποιήθηκαν από τον 
ελληνικό στρατό, διανέμεται σε 
14 φόρτους και άρα κατά την με-
ταφορά του απαιτούνται ισάριθμα 
μεταγωγικά κτήνη, μπορούμε να 
κατανοήσουμε την ευθύνη της κτη-
νιατρικής υπηρεσίας για την επιλο-
γή των κατάλληλων για το σκοπό 
αυτό κτηνών ως προς τη σωματική 
διάπλαση, την αντοχή, την υγιει-
νή τους κατάσταση κ.λπ., καθώς 
και την εξασφάλιση εφεδρειών για 
τη δυνατότητα αναπλήρωσης των 
απωλειών.
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στη συ ντή ρη ση των πα λαιών τμη μά των, 

χω ρίς προ ο πτι κή ε πέ κτα σης και βελ τί ω-

σής τους.

Α πό το 1934, και κυ ρί ως α πό το 1935, 

άρ χι σαν να κα τα βάλ λο νται ση μα ντι κές 

προ σπάθειες για την κά λυ ψη των πραγ-

μα τι κών α να γκών του στρα τεύ μα τος, 

ε νώ κα τά την πε ρί ο δο 1935-1940 δό θη-

κε η με γα λύ τε ρη ώ θη ση στην πο λε μι κή 

προ πα ρα σκευ ή της χώ ρας, και πά λι 

ό μως ό χι στο μέ τρο των α παι τή σε ων 

του ΓΕΣ, λό γω οι κο νο μι κών δυ σχε ρειών. 

Στα δια κά, πραγ μα το ποι ή θη κε η προ-

μή θεια α ντια ε ρο πο ρι κού υλι κού και 

πυ ρο μα χι κών αυ τού, όλ μων πε ζι κού, 

αρ μά των και α ντιαρ μα τι κού οπλι σμού, 

συλ λο γών ερ γα λεί ων, μη χα νη μά των, πυ-

ρο μα χι κών, δια φό ρων ο χη μά των κ.λπ. 

Ταυ τό χρο να, ει σή χθη σαν 206.000 α ντια-

σφυ ξιο γό νοι προ σω πί δες, δη μιουρ γήθη-

καν λό χοι α πο λυ μα ντι κών και συ νερ γεί α 

ε λέγ χου των προ σω πί δων, έ γι νε προ-

μή θεια α το μι κών πτυο σκα πά νων, νέ ων 

γε φυ ρο σκευών, α συρ μά των, κα λω δί ων, 

τη λε φώ νων και άλ λων μη χα νη μά των. 

Προ ο δευ τι κά, οι συλ λο γές ι μα τι σμού 

έ φθασαν στις 450.000 πε ρί που, ε νώ 

ορ γα νώ θη κε η εγ χώ ρια βιο μη χα νί α κα-

τα σκευ ής α νάλο γων υ λι κών, ό πως αρ-

βυ λών, και κα λύ φθη καν οι α νά γκες για 

6.000 κτή νη δια φό ρων κα τη γο ριών. Η 

α παί τη ση του γε νι κού Σχε δί ου για την 

ύ παρ ξη πε ρί που 7.000 αυ τοκι νή των κα-

λύ φθη κε, πο σο τι κά του λά χι στον, α πό 

ε πι τασ σό με να ι διω τι κά ο χήμα τα και 

έ γι νε προ μή θεια ό λων των υ λι κών για 

τη συ γκρό τη ση ο ρει νών χει ρουρ γεί ων, 

ο ρει νών νο ση λευ τι κών τμη μά των, μοι-

ρών τραυ μα τιο φο ρέ ων, νο σο κομεί ων 

δια κο μι δής και υ λι κών υ γειο νο μι κού για 

τις Μο νά δες. Πα ρα μο νές του πο λέ μου 

εί χε πε ρα τω θεί το ο δι κό δί κτυο για την 

υ πο στή ρι ξη του Θε ά τρου Επι χει ρή σε ων 

τό σο προς τη Βουλ γα ρί α ό σο και προς 

την Αλ βα νί α, ε νώ έ να ση μαντι κό πο σό 

χρη μά των δια τέ θη κε για τη βελ τί ω ση 

των σι δη ρο δρό μων και την πραγ μα-

το ποί η ση δια φό ρων λι με νι κών έρ γων. 

Κα τά την κή ρυ ξη της ε πι στρά τευσης 

τα α πο θέ μα τα τρο φής, νο μής και καυ-

σί μων, αν και δεν κά λυ πταν πλή ρως τις 

α παι τή σεις του σχε τι κού Σχε δί ου, εί χαν 

τη δυ να τό τη τα να κα λύ ψουν τις α νάγκες 

των ε πι χει ρή σε ων, του λά χι στον κα τά το 

αρ χι κό στά διο του α γώ να.

Πα ρά τα ό ποια προ βλή μα τα, η προ-

πα ρα σκευα στι κή δια δι κα σί α για τον 

Ελ λη νικό Στρα τό με θο δεύ τη κε, κυ ρί ως, 

κα τά την τε λευ ταί α πε ντα ε τί α πριν α πό 

την έ ναρ ξη του πο λέ μου, ε νώ δι ήρ κε σε 

συ νο λι κά πε ρί που δε κα πέ ντε χρό νια. Η 

υπο στή ρι ξη ό μως του α γώ να με δο μι κά 

σχή μα τα, που στην πε ρί πτω σή μας συ-

νο ψίζο νται στον ό ρο «προ πα ρα σκευ ή», 

προ ϋ πο θέ τει εξ ο ρι σμού την α που σί α 

ε ξωγε νών ρευ στών ε πιρ ρο ών (πο λι τι κή 

και οι κο νο μι κή κα τά στα ση, βού λη ση 

η γε σίας κ.λπ.), και την ε πι ζη τού με νη 

στα θε ρό τη τα, που για την πε ρί πτω ση 

της Ελ λάδας δεν υ πήρ χε. Η αρ νη τι κή 

ε πί δρα ση ε νός συ νε χώς με τα βαλ λό με-

νου πε ρι βάλλο ντος κα θό ρι σε τό σο το 

ποιο τι κό ό σο και το πο σο τι κό ε πί πε δο 

της ελ λη νικής προ πα ρα σκευ ής, με συ νε-

χή τρο πο ποι η τι κά σχή μα τα, δια μορ φώ-

νο ντας εν τέλει μί α ε πι τυ χή, ι διαί τε ρα 

μα κρο χρό νια και δα πα νη ρή φά ση προ-

ε τοι μα σί ας του α γώ να.

Η ε πι τυ χής –ό σο αυ τή μπο ρεί να χα-

ρα κτη ρι σθεί έ τσι– ε φαρ μο γή του τε λικού 

Σχε δί ου Ε πι χει ρή σε ων κα τά τον Ελ λη νο-

ϊ τα λι κό Πό λε μο α πο τέ λε σε το ε πιστέ γα-

σμα της ό λης προ σπά θειας. Το υ πο θε τι-

κό προ πο λε μι κό παί γνιο με τα τρά πη κε 

τε λι κά σε ορ θή πο λε μι κή τα κτι κή και, 

ου σια στι κά, αυ τό ή ταν το κέρ δος.
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Ε ΝΑ «ΔΥ ΣΚΟ ΛΟ»
ΘΕ Α ΤΡΟ Ε ΠΙ ΧΕΙ ΡΗΣΕ ΩΝ

Το Θέ α τρο Ε πι χει ρή σε ων του Ελ λη-

νο ϊ τα λι κού Πο λέ μου πα ρου σί αζε στο 

σύ νο λό του ση μα ντι κές δυ σκο λί ες, ό χι 

μό νο για τη στρα τη γι κή συ γκέντρω ση 

των δυ νά με ων, τους α νε φο δια σμούς 

και τις δια κο μι δές τους, αλ λά και για τη 

διε ξα γω γή των ε πι χει ρή σε ων και την 

τα κτι κή χρη σι μο ποί η ση των διαφό ρων 

ο πλι κών συ στη μά των.

Τα ελ λη νο αλ βα νι κά σύ νο ρα έ χουν 

συ νο λι κό μή κος 240 χλμ., εκ των ο ποί-

ων σχε δόν τα 80 χλμ. ε κτεί νο νται σε 

μια ι διαί τε ρα ο ρει νή πε ριο χή. Α πό την 

ελ λη νι κή πλευ ρά των συ νό ρων, το έ δα-

φος είναι ο ρει νό, δύ σβα το, με α πό το μες 

πλα γιές, στε νές κοι λά δες, και στε ρη μέ νο 

από συ γκοι νω νια κές αρ τη ρί ες. Η με τα-

φο ρά δυ νά με ων και ε φο δί ων α πό τη 

μια πτέ ρυ γα του με τώ που στην άλ λη 

πα ρου σί α ζε ε ξαι ρε τι κές δυ σχέ ρειες, και 

αυ τό για τί τα ε δα φι κά δια με ρί σμα τα της 

δυ τι κής Μα κε δο νί ας και της Η πεί ρου 

δεν ε πι κοι νω νού σαν α πευ θεί ας με τα ξύ 

τους με ο δι κή αρ τη ρί α, α φού πα ρεμ-

βάλ λε ται ο ο ρει νός ό γκος του Γράμ μου. 

Ε πι πλέ ον, οι δύ ο μο να δι κές αρ τη ρί ες 

για την προ ώ θη ση των ελ λη νι κών δυ-

νά με ων προς το μέ τω πο, η μί α προς τη 

Θεσ σα λία δια μέ σου του Με τσό βου και 

η άλ λη προς την Πρέ βε ζα και προς την 

Άρ τα-Αι τωλο α καρ να νί α δια μέ σου της 

Φι λιπ πιά δας, θα α πο τε λού σαν α μέ σως 

με τά την κήρυ ξη του πο λέ μου στό χο 

της ι σχυ ρό τα της ι τα λι κής α ε ρο πο ρί ας. 

Ε ντός του βο ρειο η πει ρω τι κού ε δά φους 

η με γά λη α μα ξι τή αρ τη ρί α α πό το Λε-

σκο βί κι προς την Κο ρυ τσά διευ κό λυ νε 

κά θε με τα κί νη ση, για τί η Ή πει ρος εί χε 

μεν ο ρεινή μορ φο λο γί α ε δά φους, αλ λά 

υ πήρ χαν α πό διά φο ρα ση μεί α της με-

θο ρί ου και πε δι νές δια βά σεις, προ σι τές 

α κό μα και σε μη χα νο κί νη τους και τε θω-

ρα κι σμένους σχη μα τι σμούς.

Πέ ρα ό μως α πό τις κι νή σεις και τις 

με τα φο ρές, ε κεί που κυ ρί ως ε ντο πί ζε ται 

η ε πί δρα ση της ε δα φι κής μορ φο λο γί ας 

του Θε ά τρου Ε πι χει ρή σε ων εί ναι στην 

τα κτι κή χρή ση των ό πλων. Ει δι κό τε ρα, η 

ε πί δρα ση αυ τή φαί νε ται στην α νάλυ ση 

του τρό που α ντι με τώ πι σης της α ριθ μη τι-

κής υ πε ρο χής των Ι τα λών σε πυρο βό λα, 

όλ μους και άρ μα τα μά χης, με την εκ με-

τάλ λευ ση των δυ να το τή των που προ σέ-

φε ρε η πε ριο χή, α πό την πλευ ρά των 

Ελ λή νων. Ό ταν άρ χι σαν οι ε πι χει ρήσεις, 

η τα κτι κή χρή ση των ό πλων, ι διαί τε ρα 

του πυ ρο βο λι κού, ε πη ρε ά στη κε από τη 

δια μόρ φω ση του ε δά φους και προ σαρ-

μό στη κε έ τσι ώ στε να ε ξυ πη ρε τεί τις 

πλέ ον πρό σφο ρες ε πι λο γές για τα το πι κά 

δε δο μέ να και την ε ξέ λι ξη των μα χών. 

Με τον τρό πο αυ τόν, η ι τα λι κή υ πε ρο-

χή α ντι σταθ μι ζό ταν α πό το γε γο νός ό τι, 

ι διαί τε ρα στον το μέ α της VIII Με ραρ χί ας, 

με γά λος α ριθ μός πυ ρο βό λων είχε το πο-

θε τη θεί α πέ να ντι στις κρί σι μες δια βά σεις, 

με το πε δί ο βο λής τους κα λά με λε τη μέ νο 

εκ των προ τέ ρων, γε γο νός που μεί ω σε 

ση μα ντι κά την α πο τελε σμα τι κό τη τα του 

α ριθ μη τι κά α νώ τε ρου ι τα λι κού πυ ρο-

βο λι κού. Ε πι πρό σθετα, η συ ντρι πτι κή 

υ πε ρο χή των Ι τα λών σε άρ μα τα μά χης 

ή ταν έ να στοι χεί ο που τους έ δι δε αυ ξη-

μέ νη ι σχύ πυ ρός με τη χρη σι μο ποί η ση 

των αρ μά των ως κι νη τού πυ ρο βο λι κού. 

Το τα χυ κί νη το αυ τό «πυ ρο βο λι κό», πέ-

ραν της ά σκη σης σο βα ρής ψυ χο λο γι κής 

ε πί δρα σης στους Έλ λη νες στρα τιώ τες, 

οι ο ποί οι μέ χρι τό τε δεν εί χαν α ντι με-

τω πί σει τε θω ρα κι σμέ νες μο νά δες, θα 

μπο ρού σε ευ ρέ ως να απο δεί ξει τη χρη σι-

μό τη τά του στους πε δι νούς δια δρό μους 

της Η πεί ρου. Παρ’ ό λα αυ τά ό μως, η πα-

ντε λής έλ λει ψη αρ μά των μά χης για την 
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Ελ λά δα έ στρε ψε την ό λη προ σπά θεια 

προς την ορ γά νω ση του α ντιαρ μα τι κού 

α γώ να. Η κα τα σκευ ή α ντιαρ μα τι κών 

υ πο νο μεύ σε ων και ε μπο δί ων στις κρί σι-

μες δια βά σεις της Ηπεί ρου και η ορ θή 

χρή ση των ε δα φι κών δυ να το τή των ε ξι-

σορ ρο πού σαν κα τά κάποιον τρό πο την 

α ριθ μη τι κή υ πε ρο χή των Ι τα λών.
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ΤΟ ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΟ ΣΧΕ ΔΙΟ ΕΚ ΣΤΡΑ ΤΕΙ ΑΣ
Η δια μόρ φω ση, ο κα ταρ τι σμός και 

η α να προ σαρ μο γή των γε νι κό τερων 

στρα τη γι κών στό χων α πο τε λούν για 

κά θε κρά τος την α ντα νά κλα ση της ευρύ-

τε ρης πο λι τι κής βού λη σης αυ τού, εκ-

φρά ζο ντας έμ με σα τις μα κρο χρό νια 

δια μορ φού με νες προ θέ σεις τό σο της 

στρα τιω τι κής ό σο και της πο λι τι κής 

η γεσί ας.

Εί ναι προ φα νές ό τι η γε νι κή στρα-

τη γι κή τα κτι κή που α πο τέ λε σε το σχέ-

διο ά μυ νας της Ελ λά δας και κα θό ρι ζε 

τους ε πι διω κό με νους στρα τη γι κούς 

α ντι κει με νι κούς στό χους, αλ λά και την 

α ξιο ποί η ση ό λων των στρα τιω τι κών 

και πο λι τι κών δυ νά με ων της χώ ρας, 

βασι ζό ταν σ’ έ να Σχέ διο Εκ στρα τεί ας, 

ε ξαρ τώ με νο ά με σα α πό τη γε νι κό τε ρη 

πολι τι κή βού λη ση, η ο ποί α ά φη σε εμ φα-

νή τα ση μά δια της σε ό λες της δια δι κα-

σίες της στρα τιω τι κής προ πα ρα σκευ ής 

κα τά την πε ρί ο δο 1923-1940. Τό σο το 

Σχέ διο Επι στρα τεύ σε ως για τη με τά πτω-

ση του Στρα τού α πό την κα τά στα ση της 

ει ρή νης στην κα τά στα ση του πο λέ μου 

ό σο και το Σχέ διο Ε πι χει ρή σε ων, με τον 

κα θο ρισμό των τα κτι κών ε λιγ μών των 

μο νά δων εκ στρα τεί ας, κα θώς ε πί σης 

και κά θε άλ λο σχέ διο που τα υ πο στή-

ρι ζε, εί χαν ως κύ ριο προ σα να το λι σμό 

την α μυ ντική και μό νο α ντι με τώ πι ση 

ο ποιου δή πο τε πι θα νού ε χθρού.

Το ΓΕΣ, ε φαρ μό ζο ντας τη γε νι κό τε-

ρη αυ τή στρα τη γι κή, προ σάρ μο σε τα 

σχέ διά του στο πνεύ μα της πο λι τι κής 

βού λη σης, με α πο τέ λε σμα, μέ χρι του λά-

χι στον τον Α πρί λιο του 1939, η πο λε μι κή 

ορ γά νω ση της χώ ρας να μην προ βλέ πει 

πι θα νή εμπλο κή σε πό λε μο με την Ι τα λί α. 

Γι’ αυ τό το Ε πι τε λεί ο δεν εί χε κα ταρ τί-

σει κά ποιο ει δι κό Σχέ διο Ε πι χει ρή σε ων. 

Α ντί θε τα, α πό το 1937 εί χαν συ ντα χθεί 

δύ ο Σχέ δια Ε πι χει ρή σε ων, με βά ση τα 

κα θο ρι ζό με να στο Σύμ φω νο Βαλ κα νι κής 

Συ νεν νο ή σε ως του 1934 και τα ο ποί α 

α πο σκο πού σαν στην α ντι με τώ πι ση πι θα-

νής απει λής, κυ ρί ως α πό τον Βορ ρά. Ου-

σια στι κά, σε ει ρη νι κή πε ρί ο δο η προ στα-

σί α της με θο ρί ου, α πό το Ιό νιο Πέ λα γος 
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μέ χρι τον πο τα μό Έ βρο, ε ξα σφα λι ζό ταν 

από μο νά δες προ κα λύ ψε ως, α πο στο λή 

των ο ποί ων ή ταν η ε πι τή ρη ση των δια-

βά σεων με ε νέ δρες και πε ρί πο λα.

Με τά την ει σβο λή της Ι τα λί ας στην 

Αλ βα νί α και την κα τά λη ψη των Τι ρά νων 

τον Α πρί λιο του 1939, συ γκλί νου σες 

πλη ρο φο ρί ες κι εν δεί ξεις έ πει θαν πως 

σε πε ρί πτω ση ε πι θε τι κής ε νέρ γειας κα τά 

της Ελ λά δας, η κύ ρια προ σπά θεια των 

Ιτα λών δε θα εκ δη λω νό ταν προς την 

κα τεύ θυν ση της Φλώ ρι νας και της Θεσ-

σα λονί κης, ό πως θα μπο ρού σε βά σι μα 

να υ πο τε θεί, αλ λά προς την Ή πει ρο. Οι 

τρεις πε ριο χές των βο ρεί ων συ νό ρων 

προς την Αλ βα νί α α πό τις ο ποί ες πι θα-

νο λο γεί το ι τα λι κή ει σβο λή ή ταν η Ή πει-

ρος, ο ο ρει νός ό γκος της Πίν δου και η 

ευ ρύτε ρη πε ριο χή Φλώ ρι νας-Κα στο ριάς, 

δη λα δή ο χώ ρος της δυ τι κής Μα κε δο-

νί ας. Από τις τρεις αυ τές πε ριο χές, η 

Ή πει ρος εί χε μεν ο ρει νή μορ φο λο γί α, 

αλ λά υπήρ χαν και πε δι νές δια βά σεις, 

προ σι τές α κό μα και σε μη χα νο κί νη τες 

μο νά δες και τε θω ρα κι σμέ να ο χή μα τα. 

Ει δι κό τε ρα, δια βά σεις υ πήρ χαν τό σο 

στον παρα λια κό το μέ α α πό την Κο νί-

σπο λη προς Φι λιά τες και Η γου με νί τσα 

ό σο και κεντρι κό τε ρα μέ σω Κα κα βιάς 

προς Χά νι Δελ βι νά κι και Δο λια νά, κα θώς 

ε πί σης και α πό την α να το λι κό τε ρη πύ λη 

ει σό δου, τη γέ φυ ρα Μέρ τζα νης κο ντά 

στη Κό νιτσα. Α πό την άλ λη πλευ ρά, η 

Πίν δος α πο τε λού σε έ να ι διό μορ φο ο ρει-

νό συ γκρότη μα στο ο ποί ο μπο ρού σε 

μεν να ει σβάλ λει ο ε χθρός, αλ λά μό νο 

α πό δύ σβα τες δια βά σεις και ε φό σον 

διέ θε τε ει δι κές μο νά δες ο ρει νού πο λέ-

μου. Η πρό σβαση στην Πίν δο γι νό ταν, 

κυ ρί ως, α πό τον στρα τη γι κής ση μα σί ας 

ά ξο να Ερ σέ κα-Λε σκο βί κι, αλ λά και μέ-

σω Κό νι τσας, στο βο ρειο δυ τι κό ά κρο 

της ο ρο σει ράς. Τέλος, στην πε ριο χή 

της δυ τι κής Μα κε δο νί ας η ει σβο λή του 

ε χθρού μπο ρού σε να πραγ μα το ποι η θεί, 

κυ ρί ως, μέ σω της α μα ξι τής ο δού που 

ο δη γού σε α πό την πόλη της Κο ρυ τσάς 

προς τη Φλώ ρι να.
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Οι συ νε χείς με τα κι νή σεις ι τα λι κών 

στρα τευ μά των προς την ελ λη νο αλ βα-

νική με θό ριο και η ε νί σχυ σή τους με 

τε θω ρα κι σμέ να ο χή μα τα και βα ρύ πυ-

ρο βο λικό, κα θώς και η α ξιο λό γη ση των 

πλη ρο φο ριών τις ο ποί ες συ γκέ ντρω νε το 

ΓΕΣ για τις κι νή σεις τους, ε πέ βα λαν στις 

24 Α πρι λί ου την εκ πό νη ση νέ ου Σχε δί ου 

Εκ στρα τεί ας με βά ση τα νέ α δε δο μέ να. 

Κύ ριος α ντι κει με νι κός σκο πός υ πήρ ξε 

η α πα γό ρευ ση των κα τευ θύν σε ων που 

ο δη γού σαν προς την Αι τω λο α καρ να νί α, 

τη Θεσ σα λί α και τη Θεσ σα λο νί κη, έ στω 

και με τη με τα φο ρά του με τώ που 

βα θύτε ρα στο ελ λη νι κό έ δα-

φος. Πράγ μα τι, το αρ χι κό 

αυ τό σχέ διο (Ι τα λί α-

Βουλ γα ρία, ΙΒ) 

προ έ βλε πε 

ά μυ να 

σε μί α γραμ μή που α πεί χε ση μα ντι κά 

α πό τα σύ νο ρα και θα μπο ρού σε να χα-

ρα κτη ρι σθεί ως προ ϊ όν α παι σιό δο ξων 

υ πο λο γι σμών. Σε α δρά πε ρι γρα φή η 

γραμ μή αυ τή ε κτει νό ταν α πό τον πο-

τα μό Ά ρα χθο στην Ή πει ρο, περ νού σε 

α πό τον Ζυ γό Με τσό βου, στη συ νέ χεια 

α πό το ό ρος Όρ λια κας, τους ποτα μούς 

Βε νέ τι κο και Α λιάκ μο να στη Μα κε δο νί α, 

και α πό τα Στε νά της Πόρ τας κα τέ λη γε 

στα ό ρη Βέρ μιο και Κα ϊ μα κτσα λάν στα 

ελ λη νο γιου γκο σλα βι κά σύ νορα. Το ό λο 

σχέ διο προ έ βλε πε α μυ ντι κό ε λιγ μό, λό γω 

της δέ σμευ σης με γά λου όγκου δυ νά με ων 

σε πολ λά μέ τω πα και των δυ σχε ρειών με-

τα φο ράς και συ γκέ ντρω σής τους, α φού 

η μο να δι κή σι δη ρο δρο μι κή γραμ μή θα 

μπο ρού σε εύ κο λα να χτυ πη θεί α πό την 

ε χθρι κή α ε ρο πο ρί α. Κύ ριες πα ρα δο χές 

του σχε δί ου ή ταν πως ο α ντί πα λος εί χε 

πρα κτι κά πλε ο νε κτή μα τα, ό πως την πρω-

το βου λί α στην έ ναρξη του πο λέ μου, το 

χρο νι κό προ βά δι σμα σε συ γκέ ντρω ση 

δυ νά με ων, α φού διέθε τε ή δη πε ρί που 
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πέ ντε ε τοι μο πό λε μες με ραρ χί ες στην Αλ-

βα νί α, και την υ περο χή σε α ε ρο πο ρί α και 

ναυ τι κό. Ε πί σης, η α μυ ντι κή σε μνό τη τα 

δεν ε πέ τρε πε την ά με ση κι νη το ποί η ση 

των ελ λη νι κών δυ νά με ων, χω ρίς αυ τό να 

θε ω ρη θεί πρόκλη ση, ε νώ η δια τή ρη ση 

δυ νά με ων υ πό τα ό πλα σε πα ρα τε τα μέ-

νη κα τά στα ση ανα μο νής θα έ φθει ρε το 

η θι κό του Στρα τού και θα ε πι βά ρυ νε 

οι κο νο μι κά τη χώρα με τρό πο δυ σβά στα-

χτο. Ε νώ, λοι πόν, το ΓΕΣ ζη τού σε διαρ κώς 

την ά δεια να προ βεί σε ε νέρ γειες που θα 

ε νί σχυαν τις εν ει ρή νη δυ νά μεις, η κυ βέρ-

νη ση απέ φευ γε να δώ σει την ε πί ση μη συ-

γκα τά θε σή της. Σε κλί μα κα πε ριο ρι σμέ νη, 

ωστό σο, με τρό πους έμ με σους εί χε κα τορ-

θω θεί τμη μα τι κά να γί νει η α πα ραί τητη 

κι νη το ποί η ση. Συ γκε κρι μέ να, ε πι στρα τεύ-

τη καν οι δύ ο Με ραρ χί ες των συ νόρων, η 

VΙ Ι Ι και η ΙΧ, και η ΙV Τα ξιαρ χί α Πε ζι κού, 

κα θώς και η φρου ρά της Κέρ κυρας, ε νώ 

άλ λα δευ τε ρεύ ο ντα μέ τρα εί χαν συ μπλη-

ρώ σει αυ τή την α θό ρυ βη προ ετοι μα σί α, 

που δι ήρ κε σε α πό τις 23 Αυ γού στου ως 

την πα ρα μο νή της ει σβο λής.

Στα δια κά, με τά την ε πι στρά τευ ση 

των μο νά δων της πα ρα με θο ρί ου, υ πήρ-

χε η δυ να τό τη τα για με τα κί νη ση των 

ελ λη νι κών δυ νά με ων σε πε ρισ σό τε ρο 

προ ω θημέ νες θέ σεις. Έ τσι, ε πι βλή θη κε 

η αλ λα γή του Σχε δί ου Εκ στρα τεί ας, το 

ο ποί ο προ έ βλε πε πλέ ον ευ ρεί α κά λυ ψη 

της δυ τι κής Μα κε δο νί ας και των Ιω αν νί-

νων και κα τα βο λή κά θε δυ να τής προ σπά-

θειας ώ στε να ε μπο δι στεί ο α ντί πα λος να 

κα τα λά βει τις α κτές της Η πεί ρου και το 

στε νό της Κέρ κυ ρας. Κα νέ να τμή μα του 

ελ λη νι κού ε δά φους δε θα ε γκα τα λει πό-

ταν πλέ ον, έ στω και προ σω ρι νά, ε κτός 

α πό την α κρια νή πα ρα με θό ρια λω ρί δα 

α νά με σα στα σύ νο ρα και τον πο τα μό Κα-

λα μά, βά θους 20-25 χλμ. Η γραμ μή αυ τή 

(Με τα βλη τή Ι Βα) στη ρι ζό ταν, ου σια στι κά, 

σε πα ρα με θό ριες πε ριο χές και σε α δρά 

πε ρι γρα φή άρ χι ζε α πό τα δυ τι κά κα τά 

μή κος του πο τα μού Κα λα μά, ε πι κε ντρω-

νό ταν στο Καλ πά κι (Ε λαί α), συ νε χι ζό ταν 

στην Πίν δο, στα ό ρη Γκα μή λα (Τύμ φη), 
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διερ χό ταν α πό τον Σμό λι κα, στα υ ψώ-

ματα Σταυ ρού, Ψω ριά ρι κα, Φλα τσά τα και 

κα τέ λη γε στο Λαι μό Πρε σπών.

Τον Α πρί λιο του 1940 έ γι νε νέ α με-

τα βο λή στο Σχέ διο Εκ στρα τεί ας με τη 

Με τα βλη τή ΙΒ β, η ο ποί α προ έ βλε πε τη 

λή ψη μέ τρων ε πι τη ρή σε ως και ά μυ νας 

των α κτών της Η πεί ρου με τις δυ νά μεις 

που θα εί χαν δια τε θεί σύμ φω να με τη 

Με τα βλητή Ι Βα για το ί διο μέ τω πο, ε νώ 

ως το πο θε σί α α ντι στά σε ως του χερ σαί-

ου με τώπου θα ή ταν, α να λό γως των 

ει δι κών συν θη κών, εί τε η το πο θε σί α Ι Βα 

εί τε η ΙΒ εί τε κά ποια άλ λη εν διά με ση.

Σύμ φω να με τα σχέ δια αυ τά, ως Θέ α-

τρο Πο λέ μου θε ω ρού νταν το τμή μα του 

ελ ληνι κού χώ ρου βο ρεί ως της γραμ μής 

Μα λια κός κόλ πος-Αμ βρα κι κός κόλ πος 

που δια χω ρι ζό ταν νο η τά α πό τον πο τα μό 

Α ξιό στα Θέ α τρα Ε πι χει ρή σε ων Αλ βα νί ας 

και Βουλ γα ρί ας. Το Θέ α τρο Ε πι χει ρή σε ων 

προς την Αλ βα νί α δια χω ρί στη κε σε δύ ο 

Τμή μα τα Θε ά τρου Ε πι χει ρή σε ων, της 

Η πεί ρου και της δυ τι κής Μα κε δο νί ας. Τα 

δύ ο αυ τά τμή μα τα συν δέ ο νταν με τα ξύ 

τους με τον Το μέ α Πίν δου.

Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι, ε κτός αυ τής 

της στρα τη γι κής τα κτι κής, πα ρά γο ντες 

ό πως η μορ φο λο γί α του Θε ά τρου Ε πι-

χει ρή σε ων και ο βαθ μός ε τοι μό τη τας 

του Στρα τού δια μορ φώ νουν τα σχέ δια 

εκ στρα τεί ας. Ει δι κό τε ρα, πα ρά γο ντες 

όπως η δυ να τό τη τα τα χεί ας με τα κί νη σης, 

ο βαθ μός κα ταρ τί σε ως και εκ παι δεύσε ως 

των βαθ μο φό ρων, μο νί μων και ε φέ δρων, 

και φυ σι κά των ο πλι τών, η σύν θε ση των 

μο νά δων και η δύ να μη πυ ρός τους, ο 

συ σχε τι σμός των δυ νά με ων γε νι κά και 

ει δι κό τε ρα σε ό πλα που σχε τί ζο νται με 

τη μορ φή του α γώ να και τη μορ φο λογί α 

του Θε ά τρου Ε πι χει ρή σε ων κ.λπ. δια δρα-

μα τί ζουν κα θο ρι στι κό ρό λο στην τε λι κή 

α πό φα ση για την ε πι λο γή του ο ρι στι κού 

σχε δί ου εκ στρα τεί ας α πό το σύ νο λο αυ-

τών που έ χουν εκ πο νη θεί προ πο λε μι κά.

Τε λι κά, κα τά την ι τα λι κή ε πί θε ση ε φαρ-

μό στη κε το Σχέ διο Ι Βα και κα θο ρί στηκαν 

οι πα ρα κά τω ε πι μέ ρους α πο στο λές:

Α πό την α κτή του Ιο νί ου πε λά γους ως 

το ό ρος Σμό λι κας, συ μπε ρι λαμ βα νο μέ-
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νου αυ τού, σε μέ τω πο μή κους πε ρί που 

100 χλμ. πα ρα τά χθη κε η VΙ Ι Ι Με ραρ χί α, 

με ε ντο λή να α πο φρά ξει την κά θο δο 

του εχθρού προς την Αι τω λο α καρ να νί α, 

να α να χαι τί σει την προ έ λα σή του στις 

προβλε πό με νες α πό τα σχέ δια ΙΒ και 

Ι Βα γραμ μές α μύ νης και πα ράλ λη λα να 

κα λύψει το Θέ α τρο Ε πι χει ρή σε ων της 

δυ τι κής Μα κε δο νί ας, που βρι σκό ταν στα 

δεξιά της. Η προ α να φερ θεί σα α πο στο λή 

ή ταν ε λα στι κή ως προς τον ε λιγ μό και 

άφη νε την πρω το βου λί α ε κλο γής της 

το πο θε σί ας ά μυ νας στην VIIΙ Με ραρ χί α, 

ο διοι κη τής της ο ποί ας α πο φά σι σε τε λι-

κά να α μυν θεί, με ό λες του τις δυ νά μεις, 

στην προ ω θη μέ νη το πο θε σί α Ε λαί ας-

Κα λα μά, για τί αυ τή, ε κτός των άλ λων 

πλε ονε κτη μά των, διέ θε τε και ι κα νο ποι η-

τι κή α μυ ντι κή ορ γά νω ση. Δε ξιά της VΙ Ι Ι 

Με ραρ χί ας και μέ χρι τη λί μνη της Με γά-

λης Πρέ σπας εί χε α να πτυ χθεί το Τμήμα 

Στρα τιάς Δυ τι κής Μα κε δο νί ας (ΤΣΔΜ), 

το ο ποί ο α πο τε λεί το α πό το Α πό σπα σμα 

Πίν δου, στον Σμό λι κα και τον Γράμ μο, τα 

Β΄ και Γ΄ Σ.Σ., δε ξιό τε ρα του Α πο σπάσμα-

τος, που εί χαν τις δυ νά μεις τους κλι μα-

κω μέ νες σε βά θος α πό τα σύ νο ρα ως 

το Βέρ μιο και τη Θεσ σα λο νί κη, με τις ΙΧ 

Με ραρ χί α και ΙV Τα ξιαρ χί α να κα λύπτουν 

το υ πό λοι πο ευ ρύ μέ τω πο α πό τον Γράμ-

μο ως τη λί μνη της Με γά λης Πρέσπας. 

Η ε πι λο γή και της το πο θε σί ας Ι Βα α πό 

το Γε νι κό Στρα τη γεί ο, ε κτός της ΙΒ, ή ταν 

ε πι τυ χη μέ νη, για τί ό χι μό νο ή ταν ι σχυ ρή 

ε ξαι τί ας του ε δά φους, αλ λά συγ χρό νως 

κά λυ πτε «ευ ρέ ως» τη δυ τι κή Μα κε δο νί α 

και την Ή πει ρο. Η α πό φα ση, ε ξάλ λου, της 

VIII Με ραρ χί ας να α μυν θεί στην το πο θε-

σί α Ε λαί ας-Κα λα μά (το πο θεσί α Ι Βα) για 

την εκ πλή ρω ση της α πο στο λής της ή ταν 

ορ θή, για τί έ τσι ε ξα σφαλι ζό ταν η πό λη 

των Ιω αν νί νων και κα λυ πτό ταν ευ ρύ τε ρα 

η ζω τι κή πε ριο χή του Με τσό βου.

Α΄ ΠΕ ΡΙ Ο ΔΟΣ ΤΟΥ
ΕΛ ΛΗ ΝΟ Ϊ ΤΑ ΛΙ ΚΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ

(28 Ο ΚΤΩ ΒΡΙΟΥ-13 ΝΟ ΕΜ ΒΡΙΟΥ 1940)
Ο Ελ λη νο ϊ τα λι κός Πό λε μος διαι ρεί-

ται σε τρεις πε ριό δους, α νάλο γα με τη 

φύ ση των ε πι χει ρή σε ων που α νέ λα βαν 

οι δύ ο α ντί πα λοι. Η πρώ τη περί ο δος 

(28 Ο κτω βρί ου 13 Νο εμ βρί ου 1940) 

α φο ρά την εκ δή λω ση της ι τα λι κής ε πί-

θε σης και την α πό κρου σή της α πό τις 

ελ λη νι κές δυ νά μεις. Η δεύ τε ρη πε ρί ο-

δος (14 Νοεμ βρί ου 1940-6 Ια νουα ρί ου 

1941) πε ρι λαμ βά νει την α ντε πί θε ση και 

την προ έ λα ση του Ελ λη νι κού Στρα τού 

στο βο ρειο η πει ρω τι κό έ δα φος, και η 

τρί τη πε ρί ο δος (7 Ια νουα ρί ου-6 Α πρι λί-

ου 1941) α φο ρά, κυ ρί ως, την «ε α ρι νή» 

ε πί θε ση των Ι τα λών. Στις 6 Α πρι λί ου 

1941 εκ δη λώ θη κε η ε πί θε ση της Γερ-

μα νί ας κα τά της Ελ λά δας, και έ κτο τε ο 

Ελ λη νι κός Στρα τός πο λε μού σε σε δύ ο 

μέ τω πα, στη Βό ρειο Ή πει ρο κατά των 

Ι τα λών και στη Γραμ μή «Με τα ξά» κα-

τά των Γερ μα νών. Ο δι μέ τω πος αυ τός 

α γώ νας δι ήρ κε σε μέ χρι τις 20 Α πρι λί ου 

1941, ό πο τε υ πε γρά φη α να κω χή με τα-

ξύ της Ελ λά δας και της Γερ μα νί ας και, 

πα ράλ λη λα, έ πα ψαν οι συ γκρού σεις με 

τους Ι τα λούς.

Με βά ση το ι τα λι κό Σχέ διο Πο-

λέμου, ο Στρα τη γός Βι σκό ντι Πρά σκα 

(Sebastiano Visconti Prasca), α νώ τα τος 

διοι κη τής των ι τα λι κών δυ νά με ων στην 

Αλ βα νί α, εκ πό νη σε Σχέ διο Ε πι χει ρή σε ων 

που θα ο δη γού σε σε «στρα τιω τι κό πε ρί-

πα το». Το Σχέ διο προ έ βλε πε αρ χι κά ε πί-

θε ση στην Ή πει ρο και την Πίν δο, κα τά λη-

ψη της Κέρ κυ ρας, με ταυ τό χρο νη τή ρη-

ση α μυ ντι κής στάσης στη βο ρειο δυ τι κή 

Μα κε δο νί α. Σε δεύ τε ρη φά ση, με τά την 

ά φι ξη των ε νι σχύ σε ων, προ βλε πό ταν 

ε πί θε ση α πό την Κο ρυ τσά με κα τεύ θυν-

ση τη Θεσ σα λο νί κη και ταυ τό χρο να εκ-
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με τάλ λευ ση της 

ε πι τυ χί  ας στην 

Ή πει ρο με τα χεί α 

προ έ λαση προς 

την Α θή να. Ο Πρά-

σκα στή ρι ζε την 

ε πι τυ χί α του Σχε-

δί ου στη δρά ση 

της α ε ρο πο ρί ας, 

στην ά φι ξη ε νι-

σχύ σε ων και στην 

πο λι τι κο στρα τιω-

τι κή κα τάρ ρευ ση 

της Ελ λά δας, μια 

υ πό σχε ση που 

δό θη κε α πό τον 

Τσιά νο. Πα ρα μο-

νές της επί θε σης, 

οι Ι τα λοί διέ θε ταν 

στην Ή πει ρο το 

XXV Σώ μα Στρα-

τού Τσα μου ριάς 

υ πό τον Στρα τη-

γό Κάρ λο Ρόσ σι 

(Carlo Rossi), με 

ζώ νη ε νερ γεί ας 

α πό το Ιό νιο πέ-

λα γος μέ χρι το Λε σκο βί κι και τις ε ξής 

δυ νά μεις (α πό Βορ ρά προς Νό το):

•  2 3 η  Μ ε  ρ α ρ  χ ί  α  « Φ ε ρ  ρ ά  ρ α » 

(Ferrara)

• 51η Με ραρ χί α «Σιέ να» (Siena)

• 131η Τε θω ρα κι σμέ νη Με ραρ χί α 

«Κέ νταυ ρος» (Centauro)

• Με ραρ χί α Ιπ πι κού.

Στη βο ρειο δυ τι κή Μα κε δο νί α εί χε 

α να πτυ χθεί το XXVI Σώ μα Στρα τού Κο-

ρυ τσάς υπό τον Στρα τη γό Γκα μπριέ λε 

Νά σι (Gabriele Nasci). Εν διά με σος κρί-

κος με τα ξύ των δύ ο διοι κή σε ων ή ταν 

η 3η Με ραρ χί α Αλ πι νι στών «Τζού λια» 

(Julia) υ πό τον Στρα τη γό Μάριο Τζι ρότ-

τι (Mario Girotti). Το βά ρος της κύ ριας 

προ σπά θειας για τη διά σπα ση της τοπο-

θε σί ας Ε λαί ας-Κα λα μά και την τα χεί α 

προ έ λα ση προς τα Ιω άν νι να α νέ λα βαν 

οι Με ραρ χί ες «Φερ ρά ρα», «Σιέ να» και 

«Κέ νταυ ρος». Η κα τά λη ψη της διά βα σης 

του Με τσό βου α πό τη Με ραρ χί α «Τζού-

λια» και η προ έ λα ση της Με ραρ χί ας 

Ιπ πι κού κα τά μή κος της πα ρα λια κής 

ζώ νης της Η πεί ρου θα ο λο κλή ρω ναν 

την ε πιτυ χί α της ι τα λι κής ε πί θε σης. Ση μα-

ντι κό ρό λο θα εί χαν η Α ε ρο πο ρί α με τον 

βομβαρ δι σμό τα κτι κών και στρα τη γι κών 

στό χων και ο Στό λος για τη δια σφά λιση 

των με τα φο ρών και του α νε φο δια σμού 

των δυ νά με ων στην Αλ βα νί α.

Στην α ντί πε ρα ό χθη, οι ελ λη νικές 
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δυ νά μεις που κλή θη καν σε πρώ τη φά ση 

να α ντι με τω πί σουν την ι τα λι κή επί θε ση 

στην Ή πει ρο ή ταν η VIII Με ραρ χί α υ πό 

τον Υ πο στρά τη γο Χα ρά λα μπο Κα τσιμή-

τρο. Η VIII Με ραρ χί α εί χε να κα λύ ψει έ να 

μέ τω πο που ε κτει νό ταν α πό το Ιό νιο πέ-

λα γος μέ χρι το ό ρος Σμό λι κας, μή κους 

100 χλμ. Στην Πίν δο, στο δε ξιό πλευ ρό 

της VIII Με ραρ χί ας, βρι σκό ταν το Α πό-

σπα σμα Πίν δου (ε πι πέ δου συ ντάγ μα τος) 

υ πό τον Συ νταγ μα τάρ χη Κων στα ντί νο 

Δα βά κη, σ’ έ να μέ τω πο α πό τον Σμό λι κα 

μέ χρι τον Γράμ μο, μή κους 37 χλμ. Στη 

βο ρειο δυ τι κή Μα κε δο νί α εί χαν προ ω-

θη θεί η ΙΧ Με ραρ χί α και η IV Τα ξιαρ χί α 

Πε ζι κού.

Η α πα γό ρευ ση των κα τευ θύν σε ων 

που ο δη γούν α πό την Ή πει ρο προς την 

Αι τω λο α καρ να νί α και η κά λυ ψη της δυ-

τικής Μα κε δο νί ας α πό τα α ρι στε ρά α πο-

τε λού σαν την κύ ρια α πο στο λή της VIII 

Με ραρχί ας. Το Γε νι κό Στρα τη γεί ο ά φη-

σε, κα τά κά ποιο τρό πο, την πρω το βου-

λί α στον Κα τσι μή τρο να ε πι λέ ξει ο ί διος 

την το πο θε σί α ά μυ νας, σύμ φω να με τα 

σχέ δια ΙΒ και Ι Βα. Έ χο ντας ως γνώ μο να 

το γε γο νός ό τι οι πε ρισ σό τε ροι ο πλί τες 

της Με ραρ χί ας κα τά γο νταν α πό την 

Ή πει ρο και η τυ χόν πα ρα χώ ρη ση ε δά-

φους στον ε χθρό θα ε πι δρού σε αρ νη-

τι κά στο η θι κό τους, και σε συν δυα σμό 

με τα πλε ονε κτή μα τα που προ σέ φε ρε η 

το πο θε σί α Ε λαί ας-Κα λα μά, α πο φά σι σε 

να α μυν θεί στην το πο θε σί α Ι Βα.

Η προ έ λα ση των ι τα λι κών δυ νά μεων 

της Η πεί ρου άρ χι σε μι σή ώ ρα προ τού 

εκ πνεύ σει το ι τα λι κό τε λε σί γρα φο. Ω στό-

σο, ο ε πι θυ μη τός αιφ νι δια σμός δεν ε πι-

τεύ χθη κε. Σύμ φω να με τις δια ταγές της 

VIII Με ραρ χί ας, στις 28 και 29 Ο κτω βρί-

ου τα τμή μα τα προ κα λύ ψε ως προ έ βη-

σαν σ’ έ ναν α γώ να τρι βής και κα θυ στέ-

ρη σης των Ι τα λών, κα τα στρέ φο ντας 

γέ φυρες και α χρη στεύ ο ντας το ο δι κό 

δί κτυο. Πα ράλ λη λα, το 39ο Σύ νταγ μα 

Ευ ζώ νων βρι σκό ταν κα θο δόν α πό το 

Α γρί νιο προς το Καλ πά κι.

Α πό τις 30 Ο κτω βρί ου οι Ι τα λοί πε-

ριο ρί στη καν στην προ ε τοι μα σί α της 

κύ ριας ε πί θε σής τους κα τά του Καλ πα-

κί ου. Την κυ ρί α προ σπά θεια α νέ λα βε 

η 23η Με ραρχί α «Φερ ρά ρα», η ο ποί α 

προ έ λα σε κα τά μή κος της κοι λά δας του 

πο τα μού Δρίνου, με α ντι κει με νι κό σκο-

πό τη διά σπα ση της το πο θε σί ας και στη 

συ νέ χεια την κα τά λη ψη των Ιω αν νί νων. 

Ή δη ό μως ο α γώ νας στην Πίν δο ε ξε λισ-

σό ταν δυσμε νώς για τα ελ λη νι κά τμή-

μα τα, α φού οι Αλ πι νι στές της «Τζού λια» 

α πό το βρά δυ της 28ης κα τόρ θω σαν να 

δη μιουρ γή σουν μια σφή να στην ελ λη-

νι κή α μυ ντική γραμ μή. Η ε ξέ λι ξη αυ τή 

έ θε τε σε κίν δυ νο το δε ξιό πλευ ρό της 

VIII Με ραρ χί ας, ω στό σο δεν ή ταν αρ κε-

τή για να ε πη ρε ά σει την α πό φα ση του 

Κα τσι μή τρου να αμυν θεί στο Καλ πά κι, 

και μά λι στα πα ρά την πα ρέμ βα ση του 

Γε νι κού Στρα τη γείου. 

Το με ση μέ ρι της 2ας Νο εμ βρί ου, και 

με τά α πό α νη λε ή βομ βαρ δι σμό της Α ε-

ρο πορί ας και του πυ ρο βο λι κού, τμή μα τα 

της «Φερ ρά ρα» με την υ πο στή ρι ξη αρ μά-

των της Με ραρ χί ας «Κέ νταυ ρος» και την 

ε νί σχυ ση Αλ βα νών ε πι τέ θη καν κα τά των 

υ ψω μά των Ψη λορ ρά χη και Γκρα μπά λα, 

την ο ποί α κα τέ λα βαν το βρά δυ. Ό μως 

η επι τυ χί α τους ή ταν προ σω ρι νή, α φού 

τις πρώ τες πρω ι νές ώ ρες της ε πο μέ νης 

η ελ λη νι κή α ντε πί θε ση α νέ τρε ψε τους 

Ι τα λούς α πό την Γκρα μπά λα. Στις 1600 

α πόσπα σμα 50-60 αρ μά των με τη συ νο-

δεί α 80 μο το σι κλε τών ε πι χεί ρη σε κα τά 

του Καλ πακί ου, αλ λά τα α ντιαρ μα τι κά 

κω λύ μα τα και τα εύ στο χα πυ ρά του 

ελ λη νι κού πυρο βο λι κού ε ξα νέ μι σαν τις 

ελ πί δες των Ι τα λών για μια ε πι τυ χί α. 
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Εί ναι χα ρακτη ρι στι κή η α να φο ρά του 

Ι τα λού διοι κη τή του α πο σπά σμα τος για 

την α πο τελε σμα τι κό τη τα του ελ λη νι κού 

πυ ρο βο λι κού: «Το πυρ του πυ ρο βο λικού 

τού του προ κα λεί φο βε ράν σύγ χυ σιν και 

δέ ος δια της ευ στό χου και συ ντρι πτι κής 

βο λής του κα τά των αρ μά των».

Στις 5 Νο εμ βρί ου οι Ι τα λοί ε πα νέ λα-

βαν τις ε πι θέ σεις τους, με σκο πό την 

κατά λη ψη της Γκρα μπά λας, που α πο-

τε λού σε το «κλει δί» της το πο θε σί ας. 

Πα ράλ ληλα, στον πα ρα λια κό το μέ α κα-

τά φε ραν να δια πε ραιω θούν στην α να το-

λι κή ό χθη του πο τα μού Κα λα μά, να α να-

τρέ ψουν το τάγ μα που α μυ νό ταν στο 

χω ριό Βρυ σελά, νό τια των Φι λια τών, και 

να δη μιουρ γή σουν έ να μι κρό προ γε φύ-

ρω μα. Η ε ξέ λιξη αυ τή α νά γκα σε την VIII 
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Με ραρ χί α, λό γω έλ λει ψης ε φε δρειών, να 

α πο σύ ρει τα τμή μα τά της α πό την πε ριο-

χή προς την το πο θε σί α του Α χέ ρο ντα 

πο τα μού, α ναμέ νο ντας ε νι σχύ σεις. Την 

ε πο μέ νη οι Ι τα λοί κα τέ λα βαν την Η γου-

με νί τσα και μέ χρι τις 9 Νο εμ βρί ου προ ω-

θη μέ να τμή μα τά τους έ φτα σαν μέ χρι το 

χω ριό Μαργα ρί τι. Την ί δια στιγ μή που οι 

«Στρα τιώ τες του Θα νά του» (Fanti della 

Morte) –ε πι γρα φή στις ταυ τό τη τες που 

έ φεραν στον λαι μό τους νε κροί Ι τα λοί 

στρα τιώ τες στην Γκρα μπά λα– ά φη ναν 

την τε λευ ταί α πνο ή τους στο ύ ψω μα, 

έ φτα σε στην Αλ βα νί α ο Στρα τη γός Ου-

μπάλ ντο Σο ντού (Ubaldo Soddou) για 

να αντι κα τα στή σει τον Πρά σκα. Α πό τις 

8 Νο εμ βρί ου οι Ι τα λοί α νέ στει λαν κά θε 

επι θε τι κή δρα στη ριό τη τα στο μέ τω πο 

της Η πεί ρου, α να μέ νο ντας την ά φι ξη 

ε νισχύ σε ων. Σ’ αυ τή την πε ρί ο δο του 

πο λέ μου το μό νο κέρ δος των Ι τα λών 

στην Ήπει ρο ή ταν το μι κρό προ γε φύ ρω-

μα νό τια του πο τα μού Κα λα μά.

Στην ο ρει νή πε ριο χή της Πίν δου 

ε νήρ γη σε η 3η Με ραρ χί α Αλ πι νι στών 

«Τζού λια», μια μο νά δα με ε πί λε κτους 

στρα τιώ τες, ά ρι στη εκ παί δευ ση και κα-

τάλ λη λη ορ γά νω ση για τη διε ξα γω γή 

του ο ρει νού α γώ να. Η κα τά λη ψη της διά-

βα σης του Με τσό βου για να ε πι τευ χθεί 

το ρήγ μα στον κορ μό των ελ λη νι κών 

δυ νά με ων της Η πεί ρου και της δυ τι κής 

Μα κε δο νί ας α πο τε λού σε τον α ντι κει με νι-

κό σκοπό των Αλ πι νι στών. Το ελ λη νι κό 

Γε νι κό Στρα τη γεί ο για την ά μυ να της 

Πίν δου διέ θε σε μό νο το Α πό σπα σμα 

Πίν δου, βά ση του ο ποί ου ή ταν το 51ο 

Σύ νταγ μα Πε ζικού. Α πο στο λή του Α πο-

σπά σμα τος ή ταν η α πα γό ρευ ση των 

ο ρει νών δια βά σε ων που ο δη γού σαν 

προς τα α να το λι κά και η τή ρη ση συν δέ-

σμου με τα ξύ των VIII και IX Με ραρ χιών. 

Ω στό σο, α ντι με τώ πι ζε με γά λες ελ λεί ψεις 

σε πυ ρο μα χι κά και ε φόδια, ε νώ δεν εί χε 

ο λο κλη ρω θεί η συ γκέ ντρω ση των δυ νά-

με ών του. Ε πί σης, η α ριθμη τι κή υ πε ρο-

χή των Ι τα λών ή ταν συ ντρι πτι κή, α φού 

υ περ τε ρού σαν στο πε ζικό 5 προς 2 και 

στο πυ ρο βο λι κό 6 προς 1.

Πα ρά τον πεί σμο να α γώ να του Α πο-

σπά σμα τος, ή δη α πό το βρά δυ της 28ης 

οι Ι ταλοί πέ τυ χαν να διεισ δύ σουν στο 

ο ρει νό συ γκρό τη μα της Κά τω Α ρέ νας. Ο 

Δα βάκης α να γκά στη κε να ε μπλέ ξει την 

ε φε δρεί α του, αλ λά οι Ι τα λοί, πα ρά την 

πυ κνή χιο νό πτω ση, κα τά φε ραν τις δύ ο 

ε πό με νες η μέ ρες να πα τή σουν πό δι στις 

ανα το λι κές ρά χες του Σμό λι κα, νό τια 

της Φούρ κας. Το Α πό σπα σμα, έ χο ντας 

ε ξαντλή σει κά θε μέ σο α ντί στα σης και 

υ περ βεί τα ό ρια α ντο χής του, α να γκά-

στη κε να συ μπτυ χθεί στη γραμ μή Σα-

μα ρί να-Κού τσου ρο-Τσού κα. Ή δη ό μως 

το Γε νι κό Στρα τη γεί ο εί χε δώ σει ε ντο λή 

στο Β΄ Σ.Σ., που α νή κε στο ΤΣΔΜ, να α να-

κό ψει την προ έ λα ση των Ι τα λών στην 

Πίν δο και να ε ξα λεί ψει τον ε πι κίν δυ νο 

θύ λα κα που α πει λού σε με κα τάρ ρευ ση 

την α μυ ντι κή διά τα ξη. Α πό το με ση μέ-

ρι της 30ής Οκτω βρί ου η Ι Με ραρ χί α 

α νέ λα βε τη διοί κη ση των τμη μά των 

της Πίν δου, ταυ τόχρο να προ ω θή θη κε 

η Με ραρ χί α Ιπ πι κού για να φρά ξει την 

κα τεύ θυν ση Βω βού σα-Μέ τσο βο και 

δια τέ θη κε η Τα ξιαρ χί α Ιπ πι κού για να 

α πα γο ρεύ σει την κα τεύθυν ση Σα μα ρί-

να-Γρε βε νά. Τέ λος, η V Τα ξιαρ χί α Πε ζι-

κού α νέ λα βε να εκ κα θα ρί σει το ο ρει νό 

συ γκρό τη μα της Κά τω Α ρέ νας.

Η ελ λη νι κή α ντε πί θε ση στην Πίν δο 

εκ δη λώ θη κε την 1η Νο εμ βρί ου και τα 

α ποτε λέ σμα τά της ή ταν εν θαρ ρυ ντι κά. 

Η Ι Με ραρ χί α κα τά φε ρε να στα θε ρο ποι-

ή σει το ρήγ μα που δη μιουρ γή θη κε και 

η V Τα ξιαρ χί α να κα τα λά βει τη διά βα ση 

Α ρένας. Την ί δια στιγ μή οι Αλ πι νι στές 
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Κράνος ελληνικού στρατού Μ1934, ιταλι-
κής σχεδίασης και κατασκευής. Η προμή-
θειά τους έγινε από τον ελληνικό στρατό 
χωρίς την εσωτερική δερμάτινη στήριξη, 
η οποία κατασκευάστηκε και προσαρμό-
στηκε στην Ελλάδα. Ο χρωματισμός τους 
κατά την εισαγωγή τους ήταν σκούρο γκρι 
πράσινο και άλλαξε σε χακί στην Ελλάδα.

Κράνος ελληνικού στρατού Μ1933, αυ-
στριακής σχεδίασης. Η δερμάτινη εσωτε-
ρική στήριξη του κράνους κατασκευάστη-
κε και προσαρμόστηκε στην Ελλάδα.

Κράνος ελληνικού στρατού Μk-1, βρετανι-
κής σχεδίασης. Ήταν παρόμοιο εξωτερικά 
με το μεταγενέστερό του Mk-2, διέφεραν 
ως προς το υλικό κατασκευής (το Mk-2 
κατασκευαζόταν από απομαγνητισμένο 
χάλυβα). Η εσωτερική στήριξη του Mk-
2 ήταν προσθαφαιρούμενη για λόγους 
καθαρισμού και είχε διαφορετικό υποσι-
αγωνο από το Mk-1.

συ νέ χι ζαν την ξέ φρε νη προ έ λα σή τους 

προς τα νό τια, κα τα λαμ βά νο ντας στις 

2 Νο εμ βρί ου τα χω ριά Σα μα ρί να και 

Δί στρα το, ε νώ την ε πο μέ νη προ ω θη μέ-

να τμή μα τά τους έ φτα σαν στο χω ριό 

Βω βού σα. Όμως οι Ι τα λοί δε φρό ντι σαν 

να ε ξα σφα λί σουν το α ρι στε ρό πλευ ρό 
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τους, με απο τέ λε σμα η Ι Με ραρ χί α να 

α να κα τα λά βει τα υ ψώ μα τα Τα μπού ρι 

και το χω ριό Φούρ κα, α πο κό πτο ντας 

ό σα ι τα λι κά τμή μα τα εί χαν προ ε λά σει 

προς νό τια. Πα ράλλη λα, η Τα ξιαρ χί α 

Ιπ πι κού α να κα τέ λα βε τη Σα μα ρί να και 

στις 4 Νο εμ βρί ου η Με ραρ χί α Ιπ πι κού 

τη Βω βού σα. Η Με ραρ χί α «Τζού λια» κιν-

δύ νευε πλέ ον να αιχμα λω τι στεί, έ χο ντας 

πα ράλ λη λα να α ντι με τω πί σει σο βα ρές 

ελ λεί ψεις σε εφό δια. Η μό νη ελ πί δα 

τους ή ταν να συ μπτυ χθούν δια μέ σου 

της κοι λά δας του Α ώου, και α ρω γός σε 

αυ τή την προ σπά θεια στά θη κε η 47η 

Με ραρ χί α «Μπά ρι», η ο ποία προ σπά θη-

σε να κρα τή σει α νοι κτές τις δια βά σεις 

του Σμό λι κα. Οι ελ λη νι κές δυ νά μεις δεν 

ε γκα τέ λει ψαν την ε πι θε τι κό τη τά τους 

και μέ χρι τις 13 Νο εμ βρί ου ο Σμό λι κας 

και ο Γράμ μος εκ κα θα ρί στη καν και ε ξα-

σφα λί στη καν οι διαβά σεις της Πίν δου.

Σε α ντί θε ση με την Ή πει ρο και την 

Πίν δο, στη βο ρειο δυ τι κή Μα κε δο νί α η 

ΙΧ Με ραρ χί α και η IV Τα ξιαρ χί α Πε ζι κού 

(στις 4 Νο εμ βρί ου α να πτύ χθη κε σε με-

ραρ χία, με την ο νο μα σί α XV Με ραρ χί α 

Πε ζι κού) ε γκα τέ λει ψαν την αρ χι κή α μυ-

ντι κή στά ση τους και, σε συν δυα σμό με 

την α δρά νεια των Ι τα λών, ε πι τέ θη καν 

το πρω ί της 1ης Νο εμ βρί ου. Πα ρά τις 

δυ σμε νείς και ρι κές συν θή κες και τη 

σθε να ρή α ντί στα ση της 49ης Με ραρ-

χί ας «Πάρ μα», μέ χρι τις 5 Νο εμ βρί ου 

κα τά φε ραν να α να τρέ ψουν την ι τα λι κή 

α ντί στα ση στην α να το λι κή ό χθη του 

πο τα μού Δέ βο λη. Η προ σπά θεια των 

Ι τα λών να α να χαι τί σουν την ελ λη νι κή 

ε πί θε ση α πέ βη ά καρ πη, ανα γκά ζο ντάς 

τους να α πο συρ θούν πί σω α πό τη δυ τι-

κή ό χθη του πο τα μού. Οι δύο ελ λη νι κές 

Με ραρ χί ες α νέ στει λαν την ε πι θε τι κή 

τους προ σπά θεια, προ βαίνο ντας σε 

α να διορ γά νω ση για τις μελ λο ντι κές 

ε πι χει ρή σεις προς τον ο ρεινό ό γκο της 

Μό ρο βας και την Κο ρυ τσά.
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B΄ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΣ ΤΟΥ
ΕΛ ΛΗ ΝΟ Ϊ ΤΑ ΛΙ ΚΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ

(14 ΝΟ ΕΜ ΒΡΙΟΥ 1940-6 ΙΑ ΝΟΥΑ ΡΙΟΥ 1941)
Κα τά τη δεύ τε ρη πε ρί ο δο του Ελ λη-

νο ϊ τα λι κού Πο λέ μου, α πό τις 14 Νο εμ-

βρί ου 1940 μέ χρι τις 6 Ια νουα ρί ου 1941, 

οι ε πι χει ρή σεις του Ελ λη νι κού Στρα τού 

χα ρα κτη ρί ζο νται α πό μί α πλή ρως ε πα-

να προ σα να το λι σμέ νη, ως προς τη μέ χρι 

τό τε ε φαρ μο σθεί σα, τα κτι κή. Με τά την 

ε πι τυ χή ο λο κλή ρω ση της α μυ ντι κής φά-

σης του α γώ να, το Γε νι κό Στρα τη γεί ο, 

α φού ε ξέ τα σε τη δυ να τό τη τα των Μονά-

δων για α νά λη ψη ε πι θε τι κής ε νέρ γειας, 

α πο φά σι σε την εκ πό νη ση σχε δί ου για 

την α πο κα τά στα ση του α πο λε σθέ ντος 

ε δά φους, α να τρέ πο ντας ό λες τις περιρ-

ρέ ου σες, πε ρί δι στα κτι κό τη τας της στρα-

τιω τι κής η γε σί ας, ε κτι μή σεις. Μό λις δύ ο 

ε βδο μά δες με τά την ι τα λι κή ει σβο λή, η 

ελ λη νι κή διοί κη ση α πο δεικνύ ει για άλ λη 

μί α φο ρά το ε πί πε δο προ ε τοι μα σί ας και 

ε τοι μό τη τας του Ελ ληνι κού Στρα τού.

Πα ρά την πα ντε λή έλ λει ψη μη χανο-

κί νη των μο νά δων, την υ πε ρο χή του 

α ντι πά λου σε ο πλι κά συ στή μα τα, τις 

δυσχέ ρειες κα τά τον α νε φο δια σμό των 

μο νά δων και τις δυ σμε νείς και ρι κές και 

ε δα φι κές συν θή κες, το Γε νι κό Στρα τη-

γεί ο α πο φά σι σε την πραγ μα το ποί η ση 

των υ περ βο λι κών, κα τά πολ λούς, προσ-

δο κιών του σε δύ ο φά σεις.

Στην πρώ τη φά ση, με την ε μπλο κή 

επτά νέ ων με ραρ χιών Πε ζι κού, το Γε νι κό 

Στρα τη γεί ο α πο φά σι σε να με τα κι νή σει 

το σύ νο λο των δυ νά με ών του δυ τι κά 

του ο ρει νού ό γκου της Πίν δου και να 

εξα σφα λί σει τον α νε φο δια σμό τους 

μέ σω της α μα ξι τής ο δού Κο ρυ τσά-Ερ-

σέ κα-Λεσκο βί κι-Μέρ τζα νη-Ιω άν νι να, η 

ο ποί α πα ρεί χε δυ να τό τη τα τα χύ τε ρης 

με τα κίνη σης δυ νά με ων α πό το έ να τμή-

μα του Θε ά τρου Ε πι χει ρή σε ων στο άλ λο, 

δη λαδή α πό την Ή πει ρο στη δυ τι κή 
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Μα κε δο νί α. Στη δεύ τε ρη φά ση, με τά 

τη στα θε ρο ποί η ση των δυ νά με ων, α πο-

φά σι σε την προ ώ θη σή τους σε βά θος 

μέ σα στο έ δα φος της Βο ρεί ου Η πεί ρου, 

για να ε ξα σφα λί σει το λι μά νι των Α γί ων 

Σα ρά ντα και την ε γκάρ σια ο δό Ά γιοι 

Σα ρά ντα-Κα κα βιά-Μέρ τζα νη-Λε σκο βί κι 

για την υ πο στήρι ξη των μελ λο ντι κών 

ε πι χει ρή σε ων, δε σμεύ ο ντας συ νο λι κά 11 

με ραρ χί ες Πε ζικού, 1 τα ξιαρ χί α Πε ζι κού 

και 1 με ραρ χί α Ιπ πι κού, που θα κα τα νέ-

μο νταν α νά λογα.

Κα τά τις ε πι χει ρή σεις της δεύτε ρης 

πε ριό δου, η ι τα λι κή διοί κη ση ε νέ πλε ξε 

ο κτώ νέ ες με ραρ χί ες Πε ζι κού, κα θώς 

και με γά λο α ριθ μό δια φό ρων άλ λων 

μο νά δων δυ νά με ως συ ντάγ μα τος ή 

τάγ μα τος, α ντι πα ρα θέ το ντας συ νο λι κά 

15 με ραρ χί ες Πε ζι κού και 1 με ραρ χί α 

Αρμά των.

Η πρώ τη φάση της Β΄ Πε ριό δου
(14 Νο εμ βρίου-23 Νο εμ βρίου 1940)

Για την υ λο ποί η ση της πρώ της φά-

σης των ε πι χει ρή σε ων οι ελ λη νικές δυ νά-

μεις, κα τα νε μή θη καν σε τρεις το μείς:

Στον πα ρα λια κό το μέ α της Η πεί ρου, 

με μέ τω πο πε ρί που 90 χλμ., ή ταν προ σα-

να τολι σμέ νο το Α΄ Σ.Σ.

Στον κε ντρι κό το μέ α της Πίν δου, με 

μέ τω πο πε ρί που 30 χλμ., ή ταν προ σα να-

το λισμέ νο το Β΄ Σ.Σ.

Στη δυ τι κή Μα κε δο νί α, με μέ τω πο 

πε ρί που 50 χλμ., ή ταν προ σα να το λι σμέ-

νο το Γ΄ Σ.Σ.

Α ντί στοι χα, στην Πίν δο και τη δυ τι-

κή Μα κε δο νί α οι Ι τα λοί α νέ πτυ ξαν την 

9η Στρα τιά υ πό τον Στρα τη γό Μά ριο 

Βερ σελ λί νο (Mario Vercellino), ε νώ στο 

μέ τω πο της Η πείρου α να πτύ χθη κε η 

11η Στρα τιά υ πό τον Στρα τη γό Κάρ λο 

Τζε λό ζο (Carlo Geloso).

Στον πα ρα λια κό το μέ α οι δυ νά μεις 

του Α΄ Σ.Σ. κα τόρ θω σαν να δια σπά σουν 

το με γα λύ τε ρο σε βά θος ι τα λι κό θύλα κα 

ε ντός του ελ λη νι κού ε δά φους –μή κους 

πε ρί που 70 χλμ. και μέ σου βά θους 25 

χλμ.–, να α πο κα τα στή σουν το ε θνι κό 

έ δα φος και να προ ω θη θούν μέ χρι τη 

γραμμή των συ νό ρων, ό που και ε γκα τα-

στά θη καν στις 23 Νο εμ βρί ου με τά α πό 

διά στημα μό λις δέ κα η με ρών.

Βο ρειό τε ρα, στον το μέ α της Πίν δου, 

το Β΄ Σ.Σ., α φού διέ σπα σε τον ι τα λι κό 

θύλα κα στην πε ριο χή της Κό νι τσας, α πώ-

θη σε τις ι τα λι κές δυ νά μεις πέ ραν της ορο-

θε τι κής γραμ μής, προ ω θή θη κε στο έ δα-

φος της Βο ρεί ου Η πεί ρου και κα τέ λαβε 

το Λε σκο βί κι και την Ερ σέ κα, θέ το ντας 

υ πό τον έ λεγ χό του την, στρα τη γικής 

ση μα σί ας, ε γκάρ σια ο δό Κό νι τσα-Λε σκο-
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βί κι-Ερ σέ κα-Κο ρυ τσά, α πο κλεί ο ντας έ τσι 

την πε ρί πτω ση μελ λο ντι κής ει σβο λής 

α πό την κα τεύ θυν ση αυ τή.

Στον το μέ α του ΤΣΔΜ, το Γε νι κό Στρα-

τη γεί ο κα θό ρι σε ως α ντι κει με νι κό του 

σκο πό την α πο κο πή της ο δού Ερ σέ κα-

Κο ρυ τσά –προ έ κτα ση της στρα τη γι κής 

ο δού Ερ σέ κα-Λε σκο βί κι-Κό νι τσα-Ιω άννι-

να– για την α πα γό ρευ ση της διοχέ τευ-

σης ι τα λι κών δυ νά με ων α πό το βό ρειο 

στο νό τιο τμή μα του Θε ά τρου Ε πιχει-

ρή σε ων και για την υ πο στή ρι ξη με τον 

τρό πο αυ τόν των ε πι χει ρή σε ων του Β΄ 

Σ.Σ. στο νο τιό τε ρα ευ ρι σκό με νο το μέ α 

της Πίν δου. Έ τσι θα ε ξα σφα λι ζό ταν και η 

α πρό σκο πτη δυ να τό τη τα α νε φο δια σμού 

των ελ λη νι κών στρα τευ μά των, αλλά και 

η ε πι κοι νω νί α με τα ξύ των τριών τμη μά-

των του Θε ά τρου Ε πι χει ρή σε ων.

Οι δυ νά μεις του Γ΄ Σ.Σ., ε κτε λώ ντας 

έ να ι διαί τε ρα ευ φυές και τολ μη ρό σχέ-

διο ε λιγ μού, α φού έ λα βαν ε πα φή με τις 

ι τα λι κές δυ νά μεις, α πό την πρώ τη κιό λας 

η μέ ρα, πραγ μα το ποί η σαν ευ ρεί ας κλί μα-

κας ε πί θε ση στο σύ νο λο σχε δόν του με-

τώ που, με α πώ τε ρο στό χο την κα τά λη ψη 

της Κο ρυ τσάς και τον έ λεγ χο της ευρύ τε-

ρης πε ριο χής του υ ψι πέ δου. Μέ χρι τις 21 

Νο εμ βρί ου το σύ νο λο σχε δόν της φυ σι κά 

ο χυ ρω μέ νης το πο θε σί ας του υ ψι πέ δου 

της Κο ρυ τσάς, κα θώς ε πί σης και οι ο ρει-

νοί ό γκοι του Ι βάν και της Μό ρο βας, κα-

τε λή φθη σαν α πό τις ελ λη νικές δυ νά μεις, 

ε νώ το α πό γευ μα της 22ας Νο εμ βρί ου 

τμή μα τα του Γ΄ Σ.Σ. ει σήλ θαν στην πό λη 

της Κο ρυ τσάς, ο λο κλη ρώ νο ντας έ τσι την 

εκ κα θά ρι ση του ελ λη νι κού ε δά φους και 

την πλή ρη εκ δί ω ξη των Ι τα λών α πό αυ τό. 

Μέ χρι τις 27 Νο εμ βρί ου το ΤΣΔΜ ε ξα σφά-

λι σε τον έ λεγ χο του υ ψι πέ δου της Κο ρυ-

τσάς και ο λο κλή ρω σε την υ λο ποί η ση της 

πρώ της φά σης του σχε δί ου του Γε νι κού 

Στρα τη γεί ου για την εν λό γω πε ρί ο δο.

Η δεύτε ρη φά ση της Β΄ Πε ριό δου
(24 Νο εμ βρί ου 1940-6 Ια νουα ρίου 1941)

Με τά την ε πι τυ χή έκ βα ση του α γώ να 

κα τά την πρώ τη φά ση των ε πιχει ρή σε ων, 

το Γε νι κό Στρα τη γεί ο προ έ βη στον κα θο-

ρι σμό των νέ ων στρα τη γικών στό χων 

για τον τρό πο ε νερ γεί ας των ελ λη νι κών 
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δυ νά με ων. Μέ σα σ’ έ να κλί μα α ντι φα τι-

κών τα κτι κών προ σλαμ βα νου σών και 

μιας έκ δη λης λα ϊ κής α παίτη σης για συ-

νέ χι ση των ε πι χει ρή σε ων, ο Α λέ ξαν δρος 

Πα πά γος ε πι σκέ φθη κε ο ί διος τα μέ τω πα 

των ε πι χει ρή σε ων για να δια πι στώ σει 

ε πι τό που την ι σχύ ουσα κα τά στα ση. Εί-

ναι γε γο νός ό τι η κα θα ρά μα θη μα τι κή 

πα ρα με τρο ποί η ση των τα κτι κών πα ρα-

γό ντων που ε πη ρε ά ζουν την έκ βα ση των 

ε πι χει ρή σε ων, ό πως η τα χυ κι νη σί α των 

ι τα λι κών δυ νά με ων και η η μιο νι κή με τα κί-

νη ση των α ντί στοι χων ελ λη νι κών, κα θώς 

ε πί σης και οι α πάν θρω πες και ρι κές συν-

θή κες που ε πικρα τού σαν στο μέ τω πο, 

δε θα μπο ρού σαν να α πο τε λέ σουν το 

α πο κλει στι κό κριτή ριο για τη μελ λο ντι-

κή στρα τη γι κή κί νη ση του Στρα τη γεί ου. 

Α πο τέ λε σμα όλων αυ τών των διερ γα σιών 

ή ταν η λή ψη α πό φα σης για τη συ νέ χι ση 

των ε πι χειρή σε ων, με κύ ρια προ σπά θεια 

στον ά ξο να Ιω άν νι να-Αυ λώ νας, χω ρίς να 

α πο κλεί ε ται η πι θα νό τη τα για προ ώ θη ση 

των δυ νά με ων σε βά θος και στον βό ρειο 

τομέ α της Κο ρυ τσάς ή α κό μη και σε αυ-

τόν του κέ ντρου προς Κλει σού ρα.
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Σύμ φω να με το σχέ διο ε νερ γεί ας την 

κυ ρί α προ σπά θεια της ε πί θε σης θα α να-

λάμ βα νε το Α΄ Σ.Σ. στην κα τεύ θυν ση Καλ-

πά κι-Αρ γυ ρό κα στρο-Τε πε λέ νι-Αυ λώ νας, 

με υ πο βο ή θη ση της κύ ριας ε πι θετι κής 

ε νέρ γειας α πό το Β΄ Σ.Σ. στην κα τεύ θυν ση 

Μέρ τζα νη-Βε ρά τι, ε νώ το ΤΣΔΜ θα ε ξα-

σφά λι ζε το υ ψί πε δο Κο ρυ τσάς α πό βό ρεια 

και δυ τι κά επ’ ω φε λεί α των Α΄ και Β΄ Σ.Σ. 

Ταυ τό χρο να το Β  ́Σ.Σ. θα χρη σί μευε και ως 

συν δε τι κός κρί κος με τα ξύ των δύ ο ά κρων 

του με τώ που. Οι στό χοι ή ταν στο μεν κέ-

ντρο η Κλει σού ρα και στο α ρι στε ρό, ο άλ-

λος στρα τη γι κός κόμ βος, το πε ρί φη μο Τε-

πε λέ νι. Με την κα τά λη ψη της Κλει σού ρας 

και του Τε πε λε νί ου το Στρα τη γεί ο ήλ πι ζε 

ό τι ο Στρα τός θα έ φθα νε στο με γα λύ τε ρο 

λι μά νι της Αλ βα νί ας, τον Αυ λώ να, ε νώ θα 

ε ξασφα λι ζό ταν και η ε λεύ θε ρη χρή ση των 

α μα ξι τών ο δών Λε σκο βί κι-Κο ρυ τσά και 

Κα κα βιά-Ά γιοι Σα ρά ντα.

Στον πα ρα λια κό το μέ α, το Α  ́Σ.Σ., α φού 

προ χώ ρη σε στην άρ ση του τε λευ ταί ου ιτα-

λι κού προ γε φυ ρώ μα τος στην πε ριο χή της 

Κα κα βιάς, συ νέ χι σε την προ έ λασή του 

προς τα βο ρειο δυ τι κά. Οι ελ λη νι κές δυ νά-

μεις, α φού κα τέ λα βαν στις 3 Δεκεμ βρί ου 

το ύ ψω μα Μπου ρά το, α πε λευ θέ ρω σαν 

στις 5 Δε κεμ βρί ου το Δέλ βι νο, μί α μέ ρα 

αρ γό τε ρα το λι μά νι των Α γί ων Σα ρά ντα, 

ε νώ στις 8 Δε κεμ βρί ου α πε λευθέ ρω σαν 

την πό λη του Αρ γυ ρο κά στρου. Δύ ο ε βδο-

μά δες αρ γό τε ρα, στις 22 Δε κεμ βρί ου, το 

Α΄ Σ.Σ. ει σήλ θε στην πό λη της Χει μάρ ρας, 

α να γκά ζο ντας τις ι τα λι κές δυ νά μεις να ε νι-

σχυ θούν, για να α ντι με τω πί σουν την πι θα-

νή κα τά λη ψη του λι μέ να του Αυ λώ να.

Το Β΄ Σ.Σ., α φού έ θε σε υ πό τον έ λεγ-

χό του τη στρα τη γι κή ο δό Ερ σέ κα-Λε-

σκο βίκι, συ νέ χι σε την προ έ λα σή του 

α να το λι κό τε ρα αυ τής, με σκο πό την 

ευ ρύ τε ρη εξα σφά λι ση της ο δι κής αρ-

τη ρί ας. Α φού κα τέ λα βε την Πρε με τή 

στις 5 Δε κεμ βρίου και την ο ρει νή πε-

ριο χή Φρά σε ρι, κι νού με νο με τα ξύ των 

πο τα μών Α ώ ου και Ά ψου, κα τόρ θω σε 

να φθά σει 2 χλμ. βο ρειο α να το λι κά της 

Κλει σού ρας, χω ρίς ό μως να μπο ρέ σει να 

την κα τα λά βει. Μέ χρι τις 6 Ια νουα ρί ου 

1941 ο λο κλή ρω σε την κατά λη ψη του 

υ ψώ μα τος Μά λι Κρά σο βες, νό τια του 

πο τα μού Ά ψου, και του υ ψώ μα τος Ζα-

λο σνί για, βό ρεια του πο τα μού.

Με τά την ε ξα σφά λι ση της ο δού Ερ-

σέ κα-Κο ρυ τσά, το Γ΄ Σ.Σ. συ νέ χι σε την 

προ έ λασή του, με α πο τέ λε σμα στις 24 

Νο εμ βρί ου να α πε λευ θε ρώ σει τη Μο σχό-

πο λη και έξι η μέ ρες αρ γό τε ρα, στις 30 

Νο εμ βρί ου, να α να γκά σει τους Ι τα λούς να 

εκ κε νώσουν την πό λη Πό γρα δετ ς. Με τά 

την κα τά λη ψη του ο ρει νού ό γκου της Κά-

μιας και του ο ρει νού ό γκου Ο στρα βί τσα 

στις 12 Δε κεμ βρί ου, η κύ ρια προ σπά θεια 

του ΤΣΔΜ ε πι κε ντρώ θη κε στη βελ τί ω ση 

των κα τε χο μέ νων θέ σε ων και στην α γκί-

στρω ση ε χθρι κών δυ νά με ων. Τε λι κά η 

προ ώ θη ση των ελ λη νι κών δυ νά με ων α να-

το λικά του ό ρους Τό μο ρος α πο τέ λε σε και 

την ο λο κλή ρω ση της α πο στο λής τους, η 

οποί α ή ταν η σύν δε ση των τμη μά των του 

Σώ μα τος με ε κεί νων του Β΄ Σ.Σ.

Με τά τη σχε δόν πλή ρη ο λο κλή ρω ση 

των α ντι κει με νι κών σκο πών του Γε νι κού 

Στρα τη γεί ου, στις 6 Ια νουα ρί ου 1941 η 

ελ λη νι κή στρα τιω τι κή η γε σί α διέ τα ξε την 

α να στο λή των ε πι θε τι κών ε νερ γειών και 

τη διε ξα γω γή ε πι χει ρή σε ων το πικού χα ρα-

κτή ρα. Α πό τις 23 Νο εμ βρί ου 1940 ο Ελ λη-

νι κός Στρα τός, μέ σα σε χρο νι κό διά στη μα 

πε ρί που σα ρά ντα πέ ντε η με ρών, α πώ θη σε 

τις ι τα λι κές δυ νά μεις στο σύ νο λο του με-

τώ που και σε βά θος που κυ μαι νό ταν α πό 

πε ρί που 30 χλμ. στη ζώ νη ε νερ γεί ας του 

Γ΄ Σ.Σ. (Πό γρα δετ ς) μέ χρι 80 χλμ. στη ζώ νη 

ε νερ γεί ας του Α  ́Σ.Σ. (Χει μάρ ρα), ε ντός του 

βο ρειο η πει ρω τι κού ε δά φους.
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Γ΄ ΠΕ ΡΙΟ ΔΟΣ ΤΟΥ
ΕΛ ΛΗ ΝΟ Ϊ ΤΑ ΛΙ ΚΟΥ ΠΟ ΛΕ ΜΟΥ

(7 ΙΑ ΝΟΥΑ ΡΙ ΟΥ – 6 Α ΠΡΙ ΛΙ ΟΥ 1941)
Με τά την ο λο κλή ρω ση των ε πι χει ρή-

σε ων της δεύ τε ρης πε ριό δου, την ε πί-

τευ ξη των α ντι κει με νι κών σκο πών του 

Γε νι κού Στρα τη γεί ου και την ανα στο λή 

των ε πι θε τι κών ε πι χει ρή σε ων με γά λης 

κλί μα κας, λό γω της πρω το φανούς δρι μύ-

τη τας του χει μώ να, οι ελ λη νι κές δυ νά μεις 

εί χαν κα τορ θώ σει να προ ω θη θούν ε ντός 

του βο ρειο η πει ρω τι κού ε δά φους σ’ έ να 

μέ τω πο που το βάθος του κυ μαι νό ταν 

α πό πε ρί που 30 μέ χρι 80 χλμ. και ο ρι ζό ταν 

α πό βορ ρά προς νότο α πό τη γραμ μή Πό-

γρα δετ ς-Κλει σού ρα-Χι μά ρα, χω ρίς φυ σι κά 

α κό μη η Κλει σούρα να έ χει κα τα λη φθεί.

Ως φυ σι κό ε πα κό λου θο της ό λης κα-

τά στα σης και, κυ ρί ως, λό γω των και ρι κών 

συν θη κών, τό σο οι ελ λη νι κές ό σο και οι 

ι τα λι κές δυ νά μεις λάμ βα ναν μέ τρα για τη 

βελ τί ω ση της α μυ ντι κής τους διά τα ξης, 

τη δια τή ρη ση και ε νί σχυ ση των κα τε χο-

μέ νων θέ σε ων, την α να πλή ρω ση των 

α πω λειών τους και, κυ ρί ως, την επί τευ ξη 

στό χων που θα υ πο βο η θού σαν την α να-

συ γκρό τη ση και τη στα θε ρο ποί ηση των 

μο νά δων τους. Με το σκε πτι κό αυ τό, το 

Α’ Σώ μα Στρα τού εί χε ως α πο στο λή την 

ε ξα σφά λι ση του κόμ βου της Κλει σού ρας 

α πό την πλευ ρά του πο τα μού Α ώ ου 

α πω θώ ντας τις ι τα λι κές δυ νά μεις βό ρεια 

αυ τού, το Β’ Σώ μα Στρα τού θα ε πε δί ω κε 

την κα τά λη ψη της Κλει σού ρας, ε νώ το 

Τμή μα Στρα τιάς Δυ τι κής Μακε δο νί ας 

θα πε ριο ρι ζό ταν στην ε ξα σφά λι ση του 
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υ ψι πέ δου Κο ρυ τσάς και στη 

βελ τί ω ση των θέ σε ών του 

δια τη ρώ ντας την ε πα φή με 

το Β’ Σώ μα Στρα τού.

Κομ βι κά ση μεί α για την 

τρί τη πε ρί ο δο μπο ρούν να 

χα ρα κτη ρι στούν οι ε πι θετι-

κές ε πι χει ρή σεις του Β’ Σώ-

μα τος Στρα τού προς Βε ρά-

τι και η κα τά λη ψη της Κλει-

σού ρας, η μι κρής εμ βέ λειας 

ι τα λι κή ε πι θε τι κή ε νέρ γεια 

για την α νακα τά λη ψη της 

Κλει σού ρας, οι διά φο ρες 

το πι κού χα ρα κτή ρα ε πι χει-

ρή σεις, ό πως αυ τή για την 

κα τά λη ψη του Τε πε λε νί ου, 

και τέ λος η με γά λη ι τα λι κή 

ε πί θεση της 9ης Μαρ τί ου, η 

α πο κα λού με νη «ε α ρι νή».

Ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις Β’ 
Σώ μα τος Στρα τού – Κα τά λη-
ψη της Κλει σού ρας

Η κα τά λη ψη της Κλει-

σού ρας και οι ε πι θε τι κές 

ε πι χει ρή σεις του Β’ Σώ μα-

τος Στρα τού προς Βε ρά τι 

α πε τέ λε σαν την κύ ρια προ-

σπά θεια και τον α ντι κει με-

νι κό σκο πό του Γε νι κού 

Στρα τη γεί ου για αυ τήν την 

πε ρί ο δο, ε νώ απο τε λού σε, 

σε συν δυα σμό με την κα τά-

λη ψη του κόμ βου του Τε πε-

λε νί ου, τους μα κρο πρό θε-

σμους στό χους του για το 

ά νοιγ μα του δρό μου προς 

το λι μά νι του Αυ λώ να.

Στις 8 Ια νουα ρί ου 1941 

άρ χι σε η ε πί θε ση των ελ-

λη νι κών τμη μά των. Η συ-

νέ χι ση της κα κο και ρί ας, η 

Ελληνική περίπολος του Τάγματος 
Χιονοδρόμων

Έλληνες στρατιώτες φέρουν λευκά χιτώνια 
εκστρατείας για παραλλαγή σε χιονοσκεπές 

περιβάλλον

Έλληνες στρατιώτες φωτογραφίζονται πάνω 
σε καταληφθέν ιταλικό μέσο άρμα Μ 13/40
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κα τα στρο φή των δια βά σε ων προς την 

Κλει σού ρα α πό το ι ταλι κό Μη χα νι κό 

και η δη μιουρ γί α μιας α μυ ντι κής το πο-

θε σί ας στη ρι ζό με νη σε υ ψώ μα τα πε ρι-

με τρι κά της πό λης δη μιουρ γού σαν έ να 

πλή θος προ βλη μά των στην υ λο ποί η ση 

του ελ λη νι κού σχε δί ου ε νερ γεί ας. Παρ’ 

ό λα αυ τά και με τά από δι ή με ρο α γώ να 

με ση μα ντι κές α πώ λειες και για τις δύ ο 

πλευ ρές, οι ελ λη νικές δυ νά μεις στις 10 

Ια νουα ρί ου κα τέ λα βαν τον σπου δαί ο, 

α πό στρα τη γι κής αξί ας, κόμ βο της Κλει-

σού ρας, α πω θώ ντας τις ι τα λι κές δυ νά μεις 

βο ρειό τε ρα της το πο θε σί ας.

Η ελ λη νι κή αυ τή ε πι τυ χί α δεν ά φη σε 

τους Ι τα λούς α διά φο ρους. Η Κλει σού ρα 

α πο τε λού σε και γι’ αυ τούς ση μεί ο στρα-

τη γι κής ση μα σί ας τό σο για τη διεξα γω γή 

των ε πι χει ρή σε ων ό σο και για τις με τα-

φο ρές και τους α νε φο δια σμούς αυ τών, 

αλ λά και για την προ ώ θη ση των τα χυ κί-

νη των μο νά δων τους προς Ιω άν νι να.

Με τά την α να συ γκρό τη ση των ι τα λι-

κών δυ νά με ων και τη στα θε ρο ποί η ση 

των θέ σε ών τους, δύ ο ε βδο μά δες έ πει τα 

α πό την κα τά λη ψη της Κλει σού ρας α πό 

τον ελ λη νι κό στρα τό, ε πι χεί ρη σαν να 

α να κα τα λά βουν την πό λη. Με ι σχυ ρή α ε-

ρο πορι κή υ πο στή ρι ξη και με ε νι σχυ μέ να 

τμή μα τα πε ζι κού, με αλ πι νι στές και τεθω-

ρα κι σμέ να ο χή μα τα, οι ι τα λι κές δυ νά μεις 

στις 26 Ια νουα ρί ου α φού, αρ χι κά, πα ρου-

σί α σαν μι κρές ε πι τυ χί ες το πι κού χα ρα-

κτή ρα, α να γκά στη καν να στα ματή σουν, 

χω ρίς να ε πι τύ χουν την α να κα τά λη ψη του 

κόμ βου. Το Β’ Σώ μα Στρα τού, βλέ πο ντας 

α πό την αρ χή της ι τα λι κής α ντε πί θε σης 

την πι θα νό τη τα α πώ λειας της πό λης, ε νί-

σχυ σε τις προ ω θη μέ νες δυ νά μεις του, με 

α πο τέ λε σμα μέ χρι το τέ λος του μή να οι 

α ντε πι θέ σεις των Ι τα λών να λή ξουν χω-

ρίς ε πι τυ χί α, ε δραιώ νο ντας έ τσι πλή ρως 

την ελ λη νι κή κυ ριαρ χί α ε πί του κόμ βου, 

αλ λά και προ κα λώ ντας στους Ι τα λούς 

σο βα ρές α πώ λειες τό σο σε έμ ψυ χο ό σο 

και σε ά ψυ χο υ λι κό.

Η ε πι τυ χής α ντι με τώ πι ση των ι τα λι-

κών α ντε πι θέ σε ων και η υ πε ρά σπι ση της 

Κλει σού ρας α να πτέ ρω σαν το η θι κό των 

ή δη σκλη ρά δο κι μα σμέ νων τμη μά των 

του Β’ Σώ μα τος Στρα τού.

Συ νέχι ση των ε πι χει ρή σε ων
Προ σπάθεια για κα τά λη ψη του Τεπε λε νίου

Στις 2 Φε βρουα ρί ου, δύ ο η μέ ρες με τά 

την ο ρι στι κή α ντι με τώ πι ση της ι τα λι κής 

α ντε πί θε σης για την α να κα τά λη ψη της 

Κλει σού ρας, οι ελ λη νικές δυ νά μεις κα-

τα λαμ βά νουν την Τρε μπε σί να, στις 4 

Φε βρουα ρί ου φτά νουν στο χω ριό Μπού-

μπε σι, ε νώ μέ χρι τις 12 Φε βρουα ρί ου κα-

τέ λα βαν ό λα τα υ ψώ μα τα ε κεί να που λί γο 

αρ γό τε ρα θα έ παι ζαν κα θο ρι στι κό ρό λο 

για την ε ξέ λι ξη των επι χει ρή σε ων κα τά 

την «Ε α ρι νή» Ε πί θε ση των Ι τα λών.

Η κα τά λη ψη και η δια σφά λι ση της Κλει-

σού ρας εί χε ε πι τευ χθεί, ε νώ στους τομείς 

του Α’ Σώ μα τος Στρα τού και του Τμή μα τος 

Στρα τιάς Δυ τι κής Μα κε δο νίας εί χαν δη-

μιουρ γη θεί οι προ ϋ πο θέ σεις για μια ευ νο-

ϊ κή ε ξέ λι ξη των πε ραιτέ ρω ε πι θε τι κών ε πι-

χει ρή σε ων. Κύ ριος στό χος του ελ λη νι κού 

σχε δί ου ε λιγμού ή ταν πλέ ον το Τε πε λέ νι, 

η κα τά λη ψη του ο ποί ου θα προ σέ φε ρε 

στρα τη γικής ση μα σί ας πλε ο νε κτή μα τα. 

Στη φά ση αυ τή του α γώ να η κα τά λη ψη 

της πό λης θα α πο τε λού σε κομ βι κό ση μεί ο 

για την ε ξα σφά λι ση του συν δέ σμου με τα ξύ 

του πα ρα λια κού και του κε ντρι κού το μέ α, 

ε νώ ο α νε φο δια σμός του Β’ Σώ μα τος Στρα-

τού α πό Α γί ους Σα ρά ντα μέ σω Αρ γυ ρο κά-

στρου και μέ χρι την Κλει σού ρα θα γι νό ταν 

με με γα λύ τε ρη ευ κο λί α, α νοί γο ντας έ τσι 

δί ο δο μέ σω της κοι λά δας του πο τα μού 

Σιού σι στα προς τον Αυ λώ να.

Μέ χρι τα τέ λη του Ια νουα ρί ου οι 
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α πο τυ χη μέ νες μέ χρι τό τε προ σπά θειες 

του Α’ Σώ μα τος Στρα τού για την προ ώ-

θη σή του προς το Τε πε λέ νι προ κά λε σαν 

τρομα κτι κές α πώ λειες, με α πο τέ λε σμα 

οι ελ πί δες να στρα φούν πλέ ον προς το 

Β’ Σώ μα Στρα τού, σε μια προ σπά θεια 

που θα πραγ μα το ποιού ταν α πό τα βο-

ρειοα να το λι κά σε συν δυα σμό με μί α 

πα ράλ λη λη κί νη ση των τμη μά των του Α’ 

Σώ ματος Στρα τού α πό νο τιο δυ τι κά.

Α νά λο γα, μέ χρι τις αρ χές του Μαρ τί ου, 

οι συ νε χείς προ σπά θειες και των δύ ο Σω-

μά των για την κα τά λη ψη της πό λης δεν 

καρ πο φό ρη σαν, ε νώ οι α πώ λειες για τις μο-

νά δες του Β’ Σώ μα τος Στρα τού, οι ο ποί ες 

ή ταν κα θο ρι στι κά τρα γι κές στις πε ριο χές 

Τρε μπε σί νας-Σε ντέ λι, α νά γκα σαν τον ελ λη-

νι κό στρα τό να α ναστεί λει τις προ σπά θειές 

του, ε γκα τα λεί πο ντας προς το πα ρόν την 

ι δέ α για κα τά λη ψη της πό λης, που τε λι κά 

δεν πραγ μα το ποι ή θη κε πο τέ.

Εν α να μο νή της με γά λης «Ε α ρι νής» 

Ε πί θε σης, η γραμ μή των ελ λη νι κών θέ-

σε ων εί χε πλέ ον ο ριο θε τη θεί α πό το 

Πό γρα δετ ς στο βό ρειο το μέ α μέ χρι τη 

Μπο λένα στο νό το, η ο ποί α ου σια στι κά 

α πο τέ λε σε και την πλέ ον προ ω θη μέ νη 

γραμ μή προ έ λα σης του Ελ λη νι κού Στρα-

τού στο βο ρειο η πει ρω τι κό έ δα φος κα τά 

τον Ελ λη νο ϊ τα λι κό Πό λε μο, με ε ξαί ρε ση 

την πε ριο χή του Τε πε λε νί ου.

Η «Ε α ρι νή» Ε πί θε ση
Η ώ ρα για τη με γά λη ε πί θε ση του ι τα-

λι κού στρα τού εί χε φθά σει. Η προ των 

πυ λών γερ μα νι κή ει σβο λή και η τε λι κή 

προ σπά θεια διά σω σης του ι ταλι κού γο ή-

τρου βρι σκό ταν σε ε ξέ λι ξη. Πα ρά τον συ-

ντη ρη τι σμό του ι τα λι κού σχε δί ου ε νερ γεί-

ας, α πό το τέ λος Φε βρουα ρί ου οι ι τα λι κές 

δυ νά μεις ε νι σχύ θηκαν τό σο σε υ λι κό και 

ε φό δια ό σο και σε έμ ψυ χο δυ να μι κό με 
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την προ ώ θη ση δέκα νέ ων με ραρ χιών.

Σύμ φω να με το ι τα λι κό σχέ διο, α ντι-

κει με νι κός σκο πός ή ταν η α να κα τά λη ψη 

της Κλει σού ρας με την εκ δή λω ση ε πι θε-

τι κής ε νέρ γειας στη ζώ νη ευ θύ νης του 

Β’ Σώ μα τος Στρα τού, α νά με σα στους 

πο τα μούς Α ώ ο και Ά ψο και με τα ξύ των 

βορεί ων κλι τυών του ό ρους Τρε μπε σί να 

και του χω ριού Μπού μπε σι. Η ε πί θε ση 

κα θο ρί στη κε για τις 9 Μαρ τί ου, μί α μό-

λις η μέ ρα με τά την τε λι κή ορ γά νω ση 

των ελ λη νι κών θέ σε ων ά μυ νας. Για την 

ε πί τευ ξη των σχε δί ων τους οι Ι τα λοί 

διέθε σαν 12 με ραρ χί ες, έ να ντι 6 ελ λη νι-

κών με ι διαί τε ρα μειω μέ νη α ριθ μη τι κή 

ισχύ, σε έ ναν το μέ α ό μως που ή ταν 

ι διαί τε ρα στε νός για την προ ώ θη ση των 

πο λυά ριθ μων ι τα λι κών δυ νά με ων.

Στις 9 Μαρ τί ου 1941 η ι τα λι κή ε πί θε-

ση άρ χι σε. Με τά α πό μί α ι διαί τε ρα πλου-

ρα λιστι κή προ πα ρα σκευ ή Πυ ρο βο λι κού 

και Α ε ρο πο ρί ας οι ι τα λι κές δυ νά μεις 

άρχι σαν την ε πί θε ση σε ό λο το μέ τω πο 

του Β’ Σώ μα τος Στρα τού, χω ρίς ό μως 

α ποτέ λε σμα. Με τά την τα κτι κή ε νί σχυ ση 

των ελ λη νι κών δυ νά με ων τό σο σε μέ σα 

όσο και σε προ σω πι κό, η ι τα λι κή ε πί θε-

ση της ε πό με νης η μέ ρας σε υ ψώ μα τα 

ό πως αυ τά της Τρε μπε σί νας και του 731 

δεν εί χε και αυ τή κα νέ να α πο τέ λε σμα. 

Οι επι θε τι κές προ σπά θειες των Ι τα λών 

συ νε χί στη καν με τον ί διο τρό πο και τις 

επό με νες η μέ ρες. Μέ χρι τις 15 Μαρ τί ου 

κά θε προ σπά θεια με τω πι κής ε πί θε σης 

αλλά και υ περ κέ ρα σης των υ ψω μά των 

α πέ βη α νε πι τυ χής.

Α ξί ζει να ση μειω θεί ό τι έ να ση μα-

ντι κό με ρί διο της ι τα λι κής α πο τυ χί ας 

οφει λό ταν στον τρό πο εκ δή λω σης της 

ε πί θε σης. Πα ρά την κα ται γι στι κή προ-
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παρα σκευ ή του Πυ ρο βο λι κού, οι σχε δόν 

α νε πη ρέ α στοι α πό το βομ βαρ δι σμό 

Έλ ληνες, α κού ρα στοι σ’ έ να γυ μνό το-

πί ο, ή ταν εύ κο λο να α ντι με τω πί σουν 

τους κου ρα σμέ νους και ε κτε θει μέ νους 

Ι τα λούς, σε μια ι διαί τε ρης μορ φής α ντε-

πίθε ση πα ρά πα θη τι κή ά μυ να και σ’ έ να 

χώ ρο που διευ κό λυ νε την κί νη ση των 

εφε δρειών και βο η θού σε τε λι κά στην 

α να χαί τι ση του ε πι τι θέ με νου.

Η ι τα λι κή ε πί θε ση συ νε χί στη κε μέ χρι 

τις 25 Μαρ τί ου. Με τά α πό έ να τρι ή με ρο 

επι θε τι κής α νά παυ λας α πό 15 έ ως 18 

Μαρ τί ου, οι ε πι θε τι κές ε πι χει ρή σεις των 

Ιτα λών, αν και συ νε χώς μειού με νες και 

εκ φυ λι ζό με νες, συ νε χί στη καν στο ί διο 

αρ χι κό μο τί βο. Βομ βαρ δι σμοί, ε πί θε ση, 

α πό κρου ση…

Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα α πο τε-

λεί το ύ ψω μα 731, το ο ποί ο α πο τέ λε σε 

στό χο των ι τα λι κών ε πι θέ σε ων πά νω 

α πό δε κα πέ ντε φο ρές, χω ρίς ό μως ε πι-

τυ χί α. Στις 24 Μαρ τί ου οι δύ ο τε λευ ταί-

ες προ σπά θειες για την κα τά λη ψη του 

υ ψώ μα τος εί χαν το ί διο α τυ χές α πο τέ-

λε σμα.

Το σχέ διο του Μου σο λί νι εί χε α πο τύ-

χει και η υ περ φί α λη προ σμο νή του έ λη-

ξε με την ε πι στρο φή του στη Ρώ μη τέσ-

σε ρις η μέ ρες πριν την ο ρι στι κή δια κο πή 

της κύ ριας ε πί θε σης. Μιας ε πί θε σης που 

κό στι σε πά νω α πό 5.000 νε κρούς και 

τραυ μα τί ες για την ελ λη νι κή πλευ ρά και 

υ περ δι πλά σιους για την ι τα λι κή.

Οι μεί ζο νες ε πι χει ρή σεις στο Θέ α τρο 

Η πεί ρου διε κό πη σαν και οι ε πι χει ρήσεις 

πε ριο ρί στη καν σε το πι κές συ γκρού σεις 

για τη στα θε ρο ποί η ση κυ ρί ως των κα τε-

χο μέ νων ε δα φών, ε νώ η ε πι κεί με νη γερ-

μα νι κή ε πί θε ση κα τά της Ελ λάδας δεν 

ε πέ τρε ψε τη μελ λο ντι κή α πο κα τά στα ση 

του ι τα λι κού γο ή τρου, που υπήρ ξε θύ μα 

της ί διας της ι τα λι κής τα κτι κής.

Η ΔΡΑ ΣΗ
ΤΟΥ ΝΑΥ ΤΙ ΚΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ Α Ε ΡΟ ΠΟ ΡΙ ΑΣ 
ΚΑ ΤΑ ΤΟΝ ΕΛ ΛΗ ΝΟ Ϊ ΤΑ ΛΙΚΟ ΠΟ ΛΕ ΜΟ

Αν στις χερ σαί ες δυ νά μεις υ πήρ χε 

σα φής υ πε ρο χή των Ι τα λών, στην Α ε-

ρο πο ρί α και το Ναυ τι κό δεν υ πάρ χει 

δυ να τό τη τα ή μέ τρο σύ γκρι σης με ταξύ 

των ε μπο λέ μων. Ο Ελ λη νι κός Στό λος 

διέ θε τε 1 θω ρη κτό, 10 α ντι τορ πι λι κά, 13 

τορ πι λο βό λα, 6 υ πο βρύ χια, 2 τορ πι λα κά-

τους και 30 βο η θη τι κά σκά φη, συ νο λι-

κού εκτο πί σμα τος 14.602 τό νων. Έ να ντι 

αυ τών η Ι τα λί α πα ρέ τασ σε 8 θω ρη κτά, 

34 κα τα δρομι κά, 61 α ντι τορ πι λι κά, 96 

τορ πι λο βό λα, και 119 υ πο βρύ χια, συ νο-

λι κού ε κτο πί σματος 658.398 τό νων.

Η πα λαιό τη τα του υ λι κού και η α δυ-

να μί α α να νέ ω σής του πριν α πό τον 

πό λε μο α πο τε λού σαν τρο χο πέ δη για 

την α πο τε λε σμα τι κή δρά ση του Ελ λη νι-

κού Στόλου. Οι λό γοι αυ τοί, σε συν δυα-

σμό με το τε ρά στιο μή κος των ελ λη νι-

κών α κτών, ο δή γη σαν στην ορ γά νω ση 

της πα ρά κτιας ά μυ νας για την ε παρ κή 

προ στα σί α τους. Α πό τα α ντι τορ πι λι κά, 

μό νο δύ ο ή ταν σύγ χρο νης κα τα σκευ-

ής, ε νώ τα υ πό λοι πα εί τε πα ρου σί α ζαν 

πολ λά προ βλή μα τα εί τε ή ταν πα λαιά. 

Ε πί σης, δε διέ θεταν αν θυ πο βρυ χια κές 

συ σκευές και υ στε ρού σαν κα τά πο λύ 

σε σύ γκρι ση με τα ι τα λι κά σε α ντια ε ρο-

πο ρι κό ο πλι σμό. Τα υ πο βρύ χια ή ταν 

γαλ λι κής κα τα σκευής, εί χαν υ περ βεί το 

ό ριο η λι κί ας και ε πι χει ρη σια κής δρά σης, 

βρί σκο νταν υ πό κα θε στώς συ νε χούς 

συ ντή ρη σης και φυ σι κά υ στε ρού σαν 

έ να ντι των α ντιπά λων. Χα ρα κτη ρι στι κό 

της κα τά στα σης των υ πο βρύ χιων ή ταν 

το γε γο νός ό τι το «Γλαύ κος» δε συμ με τεί-

χε στον πό λε μο κα τά της Ι τα λί ας.

Με την έ ναρ ξη του πο λέ μου, ο Στό-

λος ορ γα νώ θη κε σε τρεις ο μά δες, με 

α πο στολή να ε ξα σφα λί σουν τις θα λάσ-
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σιες συ γκοι νω νί ες και με τα φο ρές. Ει δι-

κό τε ρα, η προ στα σί α των θα λάσ σιων 

με τα φο ρών του στρα τού και η πραγ μα-

το ποί η ση μετα φο ράς ε φο δί ων πά σης 

φύ σε ως συ νι στού σαν το κύ ριο μέ λη μα 

του Στό λου. Δείγμα της τε ρά στιας προ-

σπά θειας που κα τέ βα λε το Πο λε μι κό 

Ναυ τι κό εί ναι ότι μέ χρι τις 26 Νο εμ βρί-

ου με τα φέρ θη καν 59.449 άν δρες και 

25.058 κτή νη. Δευ τε ρεύ ου σα απο στο λή 

ή ταν η πραγ μα το ποί η ση ε πι θέ σε ων κα-

τά ι τα λι κών νη ο πο μπών, προ κει μέ νου 

να δυ σχε ραν θεί ο ε φο δια σμός και η 

ε νί σχυ ση των ι τα λι κών στρα-

τευμά των 

στην Αλ βα νί α. Ι διαί τε ρα για τα υ πο βρύ-

χια, α πο φα σί στη κε η α πό κοι νού δρά ση 

τους με τα βρε τα νι κά στην Α δρια τι κή, 

ό που θα ε ναλ λάσ σο νταν α νά τακτι κές 

χρο νι κές πε ριό δους.

Στο πλαί σιο του σχε δί ου πο λέ μου, το 

ι τα λι κό Ναυ τι κό α νέ λα βε να ε ξα σφα λίσει 

τις θα λάσ σιες με τα φο ρές και τον α νε φο-

δια σμό του στρα τού στην Αλ βα νί α. Πα-

ράλ λη λα, προ βλε πό ταν η κα τά λη ψη της 

Κέρ κυ ρας και άλ λων νη σιών του Ιονί ου 

με α πο βα τι κές ε νέρ γειες, οι ο ποί ες τε-

λι κά δεν 
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πραγ μα το ποι ή θη καν. Ο Πρά σκα θε ω-

ρού σε ε πι βε βλη μέ νη την κα τά λη ψη της 

Κέρ κυ ρας, την ο ποί α θα με τέτρε πε σε α ε-

ρο πο ρι κή και ναυ τι κή βά ση. Ό μως οι Ι τα-

λοί εί χαν υ πο βαθ μί σει τον ε πι χει ρη σια κό 

ρό λο του Ναυ τι κού και της Α ε ρο πο ρί ας, 

α φού στη σύ σκε ψη της 15ης Ο κτω βρί ου 

στο Πα λά τσο Βε νέ τσια δε συμ με τεί χαν οι 

αρ χη γοί των δύ ο κλά δων.

Αρ χι κά, οι ε πι χει ρή σεις του Ελ λη νι-

κού Στό λου πε ριο ρί ζο νταν στη συ νο-

δεία νη ο πο μπών, στις πε ρι πο λί ες και 

στην α σφα λή με τα φο ρά ε φο δί ων και 

στρα τευ μά των. Ε ξαί ρε ση α πε τέ λε σε ο 

βομ βαρ δι σμός των ι τα λι κών τμη μά των 

που προή λαυ ναν κα τά μή κος της πα-

ρα λια κής ζώ νης της Η πεί ρου α πό τα 

α ντι τορ πι λικά «Ψα ρά» και «Σπέ τσαι» 

στις 31 Ο κτω βρί ου 1940. Στα δια κά άρ-

χι σε να α να πτύσ σει ενερ γό τε ρη δρά ση, 

ε κτε λώ ντας πα ρά τολ μες και ε πι κίν δυ νες 

ε πι δρο μές στο στε νό του Ο τρά ντο, με 

σκο πό να πλή ξει ό σο το δυ να τόν τις 

ι τα λι κές νη ο πο μπές. Αυ τές οι αρ χι κές 

ε πι δρο μές δεν εί χαν ε πι τυ χί α, για τί οι 

πε ρισ σό τε ρες θα λάσ σιες με τα φο ρές των 

Ι τα λών ε κτε λού νταν στο ε σω τε ρι κό της 

Α δρια τι κής, κα τά μή κος των δαλ μα τι κών 

και αλ βα νι κών α κτών.

Λό γω κα θυ στέ ρη σης και κα κής συ-

νεν νό η σης, δύ να μη ε πτά α ντι τορ πι λι-

κών υπό τον Υ πο ναύ αρ χο Καβ βα δί α, 

Αρ χη γό του Στό λου, δεν κα τά φε ρε να 

συ μπρά ξει με τον Βρε τα νι κό Στό λο στη 

ναυ μα χί α του Ται νά ρου (28/29 Μαρ τί-

ου 1941), κα τά την ο ποί α κα τα στρά φη-

καν αρ κε τά ι τα λι κά κα τα δρο μι κά.
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Α πό τη με ριά τους, οι Ι τα λοί προ σπά-

θη σαν να α πο διορ γα νώ σουν τις με τα φο-

ρές του Ελ λη νι κού Στό λου με α ε ρο πο ρι-

κές ε πι θέ σεις στα λι μά νια και με ε πι θέσεις 

υ πο βρυ χί ων, χω ρίς ό μως να ε πι τύ χουν το 

ε πι διω κό με νο α πο τέ λε σμα.
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Η τόλ μη και η α διά λει πτη ε νερ γη-

τι κό τη τα των ελ λη νι κών πλη ρω μά των 

υ περ νι κού σαν τα σο βα ρά προ βλή μα-

τα που πα ρου σί α ζαν τα υ πο βρύ χια. 

Με γά λες ι ταλι κές νη ο πο μπές υ πό την 

προ στα σί α ι σχυ ρής δύ να μης α ντι τορ-

πι λι κών και α ερο πλά νων δέ χθη καν τις 

ε πι θέ σεις των ελ λη νι κών υ πο βρυ χί ων. 

Στις 24 Δε κεμ βρί ου το «Πα πα νι κο λής» 

ε πι τέ θη κε σε νη ο πο μπή α πο τε λού με νη 

α πό 12 με τα γω γικά, συ νο δευό με να α πό 

6 α ντι τορ πι λι κά και ε πι τη ρού με να α πό 

πε ρί που 15-20 α ε ροπλά να. Α πο τέ λε σμα 

της ε πί θε σης αυ τής ή ταν η κα τα βύ θι ση 

του με τα γω γι κού “Firenze” και η κα τα-

δί ω ξη του υ πο βρυ χί ου ε πί εν νέ α ώ ρες. 

Α νά λο γη ε πι τυ χή δρά ση ση μεί ω σαν 

και τα άλ λα ελ λη νι κά υ πο βρύ χια, πλη-

ρώ νο ντας ό μως και το δι κό τους φό ρο 

αί μα τος. Στις 29 Δε κεμ βρί ου το «Πρω-

τεύς», με κυ βερ νή τη τον Πλω τάρ χη 

Χα τζη κων στα ντή Μι χα ήλ, α φού βύ θι σε 

το με τα γω γι κό “Sardegna”, εμ βο λί στη κε 

α πό τορ πι λο βό λο και χτυ πή θη κε α πό 

δύ ο βόμ βες βυ θού, με α πο τέ λε σμα να 

βυ θι στεί αύ ταν δρο. Τα ελ λη νι κά υ πο-

βρύ χια δε δί στα σαν να α να με τρη θούν 

και με τα πιο σύγ χρο να και κα λύ τε ρα 

ε ξο πλι σμέ να ι τα λι κά, ση μειώ νο ντας ε πι-

τυ χί ες, ό πως ε κεί νη του «Τρί των», που 

κα τα βύ θι σε το “Neghelli” σε μι κρή α πό-

στα ση α πό τη νη σί δα Ο θω νοί στις αρ χές 

Ια νουα ρί ου. Σε διά στη μα πε ρί που 180 

η με ρών τα ελ ληνι κά υ πο βρύ χια ε κτέ λε-

σαν 23 πε ρι πο λί ες.

Η ι τα λι κή Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α διέ-

θε τε 463 α ε ρο πλά να πρώ της γραμ μής, 

κα τα νεμη μέ να σε 13 μοί ρες διώ ξε ως, 

30 μοί ρες βομ βαρ δι στι κών και 6 μοί ρες 

α να γνω ρίσε ως. Η ε ντυ πω σια κή αυ τή 

α ε ρο πο ρι κή δύ να μη συν δύ α ζε ποιό τη-

τα και ι σχύ. Επι πλέ ον, το προ σω πι κό 

ή ταν άρ τια εκ παι δευ μέ νο και διέ θε τε 

ε μπει ρί α α πό τους πο λέ μους στην Αι θιο-

πί α, Ι σπα νί α και Βό ρεια Α φρι κή. Κύ ρια 

α πο στο λή της α ε ρο πο ρί ας, σε πρώ τη 

φά ση, ή ταν η α πο διορ γά νω ση και η 

α πα γό ρευ ση της ο μαλής ε πι στρά τευ σης 

και προ ώ θη σης των ελ λη νι κών δυ νά-

με ων στο μέ τω πο, και στη συ νέ χεια η 

υ πο στή ρι ξη των τα κτι κών ε λιγ μών των 

χερ σαί ων δυ νά με ων. Η α ερο πο ρί α βομ-

βαρ δι σμού α πο τε λού σε για τον Πρά σκα 

ε χέγ γυο για την ε πι τυ χία του σχε δί ου 

ε πι χει ρή σε ων.

Η ελ λη νι κή Πο λε μι κή Α ε ρο πο ρί α α ντι-

πα ρέ τα ξε μό λις 77 α ε ρο πλά να πρώ της 

γραμμής. Η α να λο γί α 1:6 δεν α φή νει 

πε ρι θώ ρια για ο ποια δή πο τε σύ γκρι ση 

με τα ξύ των α ε ρο πο ρι κών δυ νά με ων. Τα 

πολ λα πλά τε χνι κά και λει τουρ γι κά προ-

βλή ματα των ελ λη νι κών α ε ρο πλά νων, 

οι ελ λεί ψεις σε ι πτά με νο προ σω πι κό και 

σε μέσα εκ παί δευ σης α πο τε λού σαν α νυ-

πέρ βλη τα ε μπό δια. Το μό νο ό πλο που 

διέ θεταν οι Έλ λη νες α ε ρο πό ροι ή ταν το 

η θι κό και η πί στη για τη νί κη.

Πα ρά την ποιο τι κή και πο σο τι κή 

υ πε ρο χή της, η ι τα λι κή Α ε ρο πο ρί α δεν 

κα τάφε ρε να πλή ξει και να α πο διορ-

γα νώ σει το σχέ διο ε πι στρά τευ σης του 

ελ λη νικού στρα τού, έ ναν α πό τους πρω-

ταρ χι κούς α ντι κει με νι κούς σκο πούς της. 

Περιο ρί στη κε στο βομ βαρ δι σμό δια φό-

ρων κα τοι κη μέ νων πε ριο χών του ε σω τε-

ρικού, αλ λά, σύμ φω να με τον Πρά σκα, η 

Ελ λά δα δε διέ θε τε α ξιό λο γους στό χους 

στρα τη γι κής ση μα σί ας, ό πως, για πα ρά-

δειγ μα, βιο μη χα νί ες, α ε ρο δρό μια κτλ. Ο 

βομβαρ δι σμός ση μα ντι κών ελ λη νι κών 

πό λε ων, ό πως η Θεσ σα λο νί κη, η Πά τρα, 

ο Πει ραιάς κ.ά., αλ λά και νη σιών, ό πως η 

Κέρ κυ ρα, α πε τέ λε σε ι διαί τε ρη προ τί μη-

ση των Ι τα λών α ε ρο πό ρων. Στα δια κά, 

α πό το Δε κέμ βριο του 1940 και έ πει τα, 

οι στόχοι της ι τα λι κής Α ε ρο πο ρί ας ε ντο-
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πί στη καν στο μέ τω πο με τη διε νέρ γεια 

νυκτε ρι νών και η με ρή σιων βομ βαρ δι-

σμών, οι ο ποί οι ε ντά θη καν πα ρα μο νές 

της «Ε α ρι νής» Ε πί θε σης. Ω στό σο, η ό λη 

δρά ση της χα ρα κτη ρί στη κε ά τολ μη και 

χωρίς με θο δι κό τη τα, α φού οι πε ρισ σό τε-

ρες ε πι δρο μές πραγ μα το ποιού νταν α πό 

με γά λο ύ ψος, ά νω των 5.000 μέ τρων, 

ό πως χα ρα κτη ρι στι κά μαρ τυ ρούν τα 

α πο τε λέσμα τα των βομ βαρ δι σμών. Δεν 

ή ταν λί γες οι φο ρές που οι βόμ βες κα-

τέ λη γαν στη θά λασ σα ή σε α νοι κτούς 

χώ ρους α ντί να πλή ξουν τους προ κα θο-

ρι σμέ νους στό χους. Σε αυ τό συ νέ βα λε 

και η ελ λη νι κή α ντια ε ρο πο ρι κή ά μυ να, 

που κα τόρ θωσε, πα ρά τα πε νι χρά μέ σα 

που διέ θε τε, να α πο διορ γα νώ σει τις α ε-

ρο πο ρι κές επι θέ σεις.

Οι ελ λη νι κές α ε ρο πο ρι κές δυ νά μεις 

προ σπά θη σαν και πολ λές φο ρές κα τά-

φεραν να α να χαι τί σουν ή και να α πο-

τρέ ψουν τις ε χθρι κές α ε ρο πο ρι κές ε πι-

θέσεις. Τα α ε ρο πλά να διώ ξε ως α νέ λα βαν 

πλή θος α πο στο λών, εί τε συ νο δεύ ο ντας 

τα βομ βαρ δι στι κά εί τε α να χαι τί ζο ντας 

την ι τα λι κή α ε ρο πο ρί α, αλ λά υ στε ρού-

σαν σε α κτί να δρά σης και σε διάρ κεια 

πτή σης. Τα βομ βαρ δι στι κά δε δί σταζαν 

να ε κτε λέ σουν ε πι θέ σεις κα τά ι τα λι κών 

α ε ρο δρο μί ων, σταθ μών α νε φο διασμού 

κ.ά. στο αλ βα νι κό έ δα φος χω ρίς την 

προ στα σί α των κα τα διω κτι κών. Α ποκο-

ρύ φω μα της δρά σης των α ε ρο πλά νων 

στρα τιω τι κής συ νερ γα σί ας α πε τέ λε σε 

ο ε ντο πι σμός των τμη μά των της 3ης 

Με ραρ χί ας Αλ πι νι στών «Τζού λια». Α πό 

τις 6 Νο εμ βρί ου 1940 α νέ λα βε δρά ση 

και κλι μά κιο της Βρε τα νι κής Βα σι λι κής 

Α ε ροπο ρί ας, συμ βάλ λο ντας δυ να μι κά 

στην α ντι με τώ πι ση της υ πέρ τε ρης α ριθ-

μητι κά ι τα λι κής Α ε ρο πο ρί ας.

Τό σο το ελ λη νι κό Ναυ τι κό ό σο και 

η ελ λη νι κή Α ε ρο πο ρί α διέ ψευ σαν τις 

προβλέ ψεις και ε κτι μή σεις των Ι τα λών 

για τη δρά ση τους. Η πλή ρης α πο τυ χί α 

των Ι τα λών να εκ με ταλ λευ τούν στο έ πα-

κρο τη συ ντρι πτι κή υ πε ρο χή τους σε α έ-

ρα και θά λασ σα, σε συν δυα σμό με τη με-

γά λη μα χη τι κή ι κα νό τη τα των ελ λη νι κών 

πλη ρω μά των, ο δή γη σαν στην α πώ λεια 

ε νός σο βα ρού πλε ο νε κτή μα τος, που τε-

λικά έ μει νε «κλει δω μέ νο» στα γρα φεί α 

της ι τα λι κής α νώ τα της η γε σί ας.

Ο ΕΛ ΛΗ ΝΑΣ ΚΑΙ Ο Ι ΤΑ ΛΟΣ ΣΤΡΑ ΤΙΩ ΤΗΣ 
ΣΤΟΝ ΠΟ ΛΕ ΜΟ ΤΟΥ 1940-41

Προ σπα θώ ντας να α πο κω δι κο ποι ή-

σου με τη συ μπε ρι φο ρά των αν θρώπων 

που ο δη γή θη καν σ’ έ ναν πό λε μο, των 

Ι τα λών, και ε κεί νων που α πο φά σι σαν να 

α ντι στα θούν, των Ελ λή νων, κα τα λή γου-

με στο συ μπέ ρα σμα ό τι στον Ελ ληνο ϊ-

τα λι κό Πό λε μο α να με τρή θη καν δύ ο Γο-

λιάθ. Α πό τη μια με ριά οι υ πέρ τε ροι σε 

υ λι κά και μέ σα Ι τα λοί και α πό την άλ λη 

οι υ πέρ τε ροι σε ι δα νι κά Έλ λη νες.

Ο Ι τα λός στρα τιώ της πο λε μού σε για 

έ να α πα τη λό ό νει ρο, την ε πα νί δρυ ση 

της Ρω μα ϊ κής Αυ το κρα το ρί ας, ε νώ οι 

Έλ λη νες πο λε μού σαν για να υ πε ρα σπι-

στούν τα πα τρώ α ε δά φη, «το α νώ τε ρο 

και ευ γε νέ στε ρο ι δα νι κό το ο ποί ο μπο-

ρεί να εμ ψυ χώ σει έ ναν στρα τιώ τη», 

ό πως ση μειώ νει στα α πο μνη μο νεύ μα τά 

του ο Βι σκό ντι Πρά σκα. Ε δώ εύ λο γα 

μπο ρεί να τε θεί το ε ρώ τη μα: Πώς προ-

ε τοι μά στη καν ψυ χο λο γι κά και η θι κά ο 

Έλ λη νας και ο Ι τα λός στρα τιώτης για την 

πο λε μι κή αυ τή α να μέ τρη ση;

Την ε πο χή ε κεί νη η Ι τα λί α εί χε κα τα-

κτή σει την Αι θιο πί α, πο λε μού σε τους 

Βρε τα νούς στη Βό ρεια Α φρι κή, εί χε 

σύμ μα χο τη Γερ μα νί α και διέ θε τε μια 

ι σχυ ρή πο λε μι κή μη χα νή. Τα στοι χεί α 

αυ τά α πο τε λούν α ναμ φι σβή τη τα μια 

πη γή που τρο φο δο τεί την αυ το πε ποί-
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θη ση του μα χη τή. Σε αυ τά πρέ πει να 

προ σθέ σουμε και τη μα κρό χρο νη ι δε ο-

λο γι κή προ ε τοι μα σί α του α πό τη φα σι-

στι κή προ παγάν δα, η ο ποί α πρέ σβευε 

το ό νει ρο της α να βί ω σης του έν δο ξου 

ρω μα ϊ κού πα ρελθό ντος. Στην πε ρί φη μη 

σύ σκε ψη της 15ης Ο κτω βρί ου 1940 στο 

Πα λά τσο Βε νέ τσια οι Ι τα λοί στρα τη γοί 

υ πο στή ρι ζαν, χω ρίς ί χνος αμ φι βο λί ας, 

ό τι οι Έλ λη νες δε φαί νο νται πρό θυ μοι να 

πο λε μή σουν και ό τι το η θι κό τους εί ναι 

σε πο λύ χαμη λό ε πί πε δο. Α ντί θε τα, το 

η θι κό του ι τα λι κού στρα τεύ μα τος, κα τά 

τον Πράσκα, βρι σκό ταν στον υ ψη λό τε-

ρο δυ να τό βαθ μό και οι στρα τευ μέ νοι 

δια κα τέ χονταν α πό α δη μο νί α για να 

πο λε μή σουν. Οι α πό ψεις των Ι τα λών 

στρα τη γών για την η θι κή και ψυ χο λο γι-

κή προ ε τοι μα σί α του στρα τεύ μα τος και 

του α ντι πάλου φα νε ρώ νουν, α φε νός, 

την α πό λυ τη πί στη τους στη στρα τιω-

τι κή υ πε ρο χή τους και, α φε τέ ρου, την 

υ πο τί μη ση της μα χη τι κό τη τας ε νός λα-

ού, η ι στο ρί α του ο ποί ου, αν μη τι άλ λο, 

μαρ τυ ρά το α κρι βώς α ντί θε το.

Στην α ντί πε ρα ό χθη, η ελ λη νι κή πο-

λι τι κο στρα τιω τι κή η γε σί α δεν έ τρε φε 

αυτα πά τες για την έκ βα ση μιας δια φαι-

νό με νης σύ γκρου σης με μια ι σχυ ρή δύ-

ναμη ό πως ή ταν η Ι τα λί α. Η α να κοί νω ση 

του Με τα ξά προς τους ι διο κτή τες και 

αρχι συ ντά κτες του α θη να ϊ κού Τύ που, 

που μι λού σε για έ ναν πό λε μο για τη δό-

ξα και την τι μή και ό χι για τη νί κη, κα θώς 

και το α μυ ντι κό πνεύ μα των ε πι τε λικών 

σχε δί ων του ΓΕΣ, α πο κα λύ πτουν με εμ-

φα τι κό τρό πο τον δι καιο λο γη μέ νο φόβο 

της η γε σί ας για το τε λι κό α πο τέ λε σμα. 

Αυ τόν τον πε σι μι σμό ήρ θε να διαλύ σει 

ο ελ λη νι κός λα ός, ο ο ποί ος, πα ρα με ρί-

ζο ντας κά θε α ντί δρα ση και α ντίθε ση 

α πέ να ντι στο με τα ξι κό κα θε στώς, α πο-

φά σι σε να πο λε μή σει.

Οι Ι τα λοί ε πι τέ θη καν με υ ψη λό φρό-

νη μα και οι πρώ τες η μέ ρες του πο λέ μου 

έδει ξαν τη δύ σκο λη θέ ση της Ελ λά δας. 

Σύ ντο μα ό μως οι κα νό νες του παι χνι διού 

α ντι στρά φη καν και μια νέ α πα ρά στα ση 

έ λα βε χώ ρα στο σκη νι κό του πο λέ μου. 

Ε κεί νη τη στιγ μή φά νη καν ποιες ή ταν 

πραγ μα τι κά οι α ρε τές του Έλ λη να μαχη-

τή. Η ά γνοια κιν δύ νου συμ βά δι ζε με την 

αι σιο δο ξί α, η εκ παί δευ ση των στελε χών 

και ε φέ δρων πραγ μα τω νό ταν με την 

τα χεί α και ψύ χραι μη ε κτέ λε ση, κατά κα-

νό να, ορ θών α πο φά σε ων της κά θε διοί-

κη σης. Οι ελ λη νι κές δυ νά μεις α πορρό-

φη σαν την ορ μη τι κό τη τα των Ι τα λών, 

με α πο κο ρύ φω μα τη διά λυ ση σχε δόν 

της Με ραρ χί ας Αλ πι νι στών «Τζού λια» 

στην Πίν δο. Έ να ι τα λι κό τη λε γρά φη μα 

που υ πο κλά πη κε α πό την VIII Με ραρ χί α 

α νέ φε ρε, με τα ξύ άλ λων, ό τι οι Έλ λη νες 

μά χονται σα λυσ σα σμέ νοι, αρ νού με νοι 

να πα ρα δώ σουν μιας σπι θα μής γη. Οι 

πρώ τοι Ι τα λοί αιχ μά λω τοι υ πο στή ρι ζαν 

ό τι οι διοι κη τές τούς δια βε βαί ω ναν ό τι 

ο Με τα ξάς θα τους ά φη νε να δια βούν 

τα σύ νο ρα.

Ό μως ο Έλ λη νας στρα τιώ της δεν 

πο λε μού σε έ ναν α σή μα ντο και γε λοί ο 

α ντί παλο, μια ει κό να που έ σπευ σε να 

προ βά λει και να καλ λιερ γή σει η ελ λη-

νι κή προπα γάν δα –προ φα νώς για να 

ε ξυ ψώ σει το η θι κό του λα ού– αλ λά έ ναν 

α ντί παλο που μα χό ταν σώ μα με σώ μα 

στην Γκρα μπά λα, στο ύ ψω μα 731 και 

αλ λού. Δεν ή ταν λί γες οι πε ρι πτώ σεις 

που Ι τα λοί α ξιω μα τι κοί και στρα τιώ τες 

έ πε φταν μέχρι ε νός υ πε ρα σπι ζό με νοι 

τις θέ σεις τους.

Η συ νε χής προ έ λα ση του Ελ λη νι κού 

Στρα τού και η α πε λευ θέ ρω ση των ελ-

λη νικών πό λε ων μέ σα στο βο ρειο η πει-

ρω τι κό έ δα φος προ κά λε σαν σο βα ρά 

πλήγ μα τα στο η θι κό των Ι τα λών. Δια τα-
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γές με ραρ χιών ση μεί ω ναν πε ρι πτώ σεις 

λι πο ταξί ας και α δι καιο λό γη του πα νι κού 

σε ο ποια δή πο τε ελ λη νι κή ε πί θε ση. Άλ-

λες δια τα γές προ έ τρε παν τους α ξιω μα-

τι κούς να δί νουν το πα ρά δειγ μα στους 

στρα τιώ τες και να μην υ πο χω ρούν, 

αλ λιώς θα του φε κί ζο νταν. Σε πολ λές 

πε ρι πτώσεις, με δια τα γή των διοι κη-

τών, στή νο νταν πο λυ βό λα πί σω α πό 

το πε ζι κό για να σβή σουν κά θε σκέ ψη 

υ πο χώ ρη σης. Ο Ου μπάλ ντο Σο ντού το-

νί ζει σε τη λε γράφη μά του προς το Μου-

σο λί νι, στις αρ χές Δε κεμ βρί ου του 1940, 

την α νά γκη να βρε θεί πο λι τι κή λύ ση. Ο 

Πρί κο λο, αρ χη γός της α ε ρο πο ρί ας, σε 

μια στιγ μή αυ το κριτι κής, πα ρα δέ χε ται 

την α νι κα νό τη τά τους να δια χει ρι στούν 

«την τρο με ρό τε ρη κρί ση της πο λε μι κής 

ι στο ρί ας της Ι τα λί ας».

Έ να κλί μα δυ σα ρέ σκειας και α παι-

σιο δο ξί ας άρ χι σε να εμ φα νί ζε ται στις 

προ σω πι κές ε πι στο λές που έ φτα ναν α πό 

το μέ τω πο. Το η θι κό των Ι τα λών άρ χι σε 

να κλο νί ζε ται κά τω α πό το βά ρος των 

α να πά ντε χων ητ τών, των δυ σμε νών 

καιρι κών συν θη κών και της μο να ξιάς 

μέ σα στην α γριό τη τα του φυ σι κού πε-

ρι βάλ λο ντος. Ή ταν προ ε τοι μα σμέ νοι 

για έ ναν «στρα τιω τι κό πε ρί πα το» και 

κα τέ λη ξαν να πο λε μούν για την ε πι βί ω-

σή τους, βου τηγ μέ νοι στη λά σπη, στα 

φου σκω μέ να πο τά μια και στο α πέ ρα-

ντο χιο νι σμέ νο το πί ο. Με την ά φι ξη 

ε πι πλέ ον ε νι σχύ σε ων και τη βελ τί ω ση 

της διοι κη τι κής μέ ρι μνας η κα τά στα ση 

κα λυ τέ ρε ψε.

Η τα χεί α προ έ λα ση του Ελ λη νι κού 

Στρα τού σε με γά λο βά θος και σε ο ρει-

νό έδα φος εί χε ως α πο τέ λε σμα να ε πι-

μη κυν θούν οι γραμ μές α νε φο δια σμού 

του. Αυτό εί χε α ντί κτυ πο στη σί τι ση των 

μο νά δων, και σε πολ λές πε ρι πτώ σεις 

η α τομι κή με ρί δα έ πε φτε στο 1/8 της 

κα νο νι κής. Ο Έλ λη νας στρα τιώ της πο-
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λε μού σε χωρίς α νά σα, ύ στε ρα 

α πό ε ξα ντλη τι κές πο ρεί ες, και 

κυ ρί ως χω ρίς να α να μέ νει νέ ες 

ε νι σχύ σεις ή του λά χι στον να 

α ντι κα τα στα θεί. Και ό μως το 

η θι κό του δεν κα τέρ ρευ σε.

Η τε λευ ταί α προ σπά θεια 

του Μου σο λί νι να «σπά σει τα 

πλευ ρά των Ελ λή νων» έ γι νε 

τον Μάρ τιο του 1941 με την 

«Ε α ρι νή» Ε πί θε ση. Ο Ι ταλι κός 

Στρα τός εί χε προ ε τοι μα στεί 

κα τάλ λη λα τό σο σε έμ ψυ χο 

ό σο και σε ά ψυχο υ λι κό. Ο 

ί διος ο Μου σο λί νι με τέ βη αιφ-

νι δί ως στην Αλ βα νί α, λί γες 

η μέ ρες πριν α πό την ε πί θε ση, 

προ κει μέ νου να α φου γκρα-

στεί το κλί μα που ε πι κρα τούσε 

στις τά ξεις του στρα τού, και, 

κυ ρί ως, να το νώ σει το η θι κό 

των Ι τα λών στρα τιω τών. Οι 

εκ δη λώ σεις θαυ μα σμού και 

ε κτί μη σης προς το πρό σω πό 

του, χω ρίς να λεί πουν και οι ει-

ρω νι κές ε πευ φη μί ες, α πο κα λύ-

πτουν την α νά γκη του Ιτα λού 

στρα τιώ τη να α να κτή σει τη 

χα μέ νη αυ το πε ποί θη σή του, να αι σθαν-

θεί και πά λι δυ να τός και πιο θαρ ρα λέ-

ος, ό πως χα ρα κτη ρι στι κά ση μειώ νει 

κά ποιος στρα τιώ της σε ε πι στο λή του 

προς οι κεί ο πρό σω πο.

Στις 9 Μαρ τί ου 1941 οι Ι τα λοί ε ξα-

πο λύ ουν την «Ε α ρι νή» Ε πί θε ση, ως μια 

τε λευ ταί α προ σπά θεια να α ντι στρέ ψουν 

την κα τά στα ση και να α να κτή σουν την 

ε πι θετι κή τους ε νερ γη τι κό τη τα. Κι ό μως, 

οι ελ πί δες του Μου σο λί νι για μια ε πι τυχί α 

σε τα κτι κό ε πί πε δο, πα ρά την α γριό τη τα 

των συ γκρού σε ων, δια ψεύ στη καν. Ο 

Στρα τη γός Μερ κάλ λι (Camillo Mercalli), 

διοι κη τής του Δ’ Σώ μα τος Στρα τού, ση-

μειώ νει ό τι ο λό κλη ρες μο νά δες προ τι-

μού σαν να δέ χο νται τα πυ ρά μέ νο ντας 

κα θη λωμέ νες στις θέ σεις τους πα ρά να 

προ χω ρούν προς τα ε μπρός, κι αυ τό 

α πο δει κνύει την έλ λει ψη θέ λη σης και 

καρ διάς. Ί σως η ε πι κεί με νη γερ μα νι κή 

ε πί θε ση να α πο τε λού σε για τους Ι τα λούς 

τη λύ τρω ση και συ νά μα το άλ λο θι για να 

μην πο λε μή σουν έ τσι ό πως ή θε λε ο Ντού-

τσε. Ω στό σο, οι ε πι τυ χί ες του Ελ λη νι κού 

Στρα τού ξε πλη ρώ θη καν με πο λύ αί μα, 

δείγ μα ό τι οι Ι τα λοί πο λέ μη σαν και αυτοί 

με πεί σμα, ι διαί τε ρα ό ταν α να γκά στη καν 

να κρα τή σουν τις θέ σεις τους, και σε κα-

μί α πε ρί πτω ση δε δια λύ θη καν.
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Η κα τά στα ση στα δια κά άρ χι σε να 

αλ λά ζει με τά τη γερ μα νι κή ε πί θε ση. 

Το η θικό των ελ λη νι κών δυ νά με ων της 

Βο ρεί ου Η πεί ρου άρ χι σε να κλο νί ζε ται 

και να πα ρου σιά ζουν ει κό να διά λυ σης, 

ό πως μαρ τυ ρούν δια τα γές με ραρ χιών. 

Ό μως, το πα ρά δο ξο εί ναι ό τι στα μέ σα 

Α πρι λί ου, και ε νώ εί χε εκ δη λω θεί η γερ-

μα νική ε πί θε ση, συ νέ χι ζαν να α πο κρού-

ουν τις ε πι θέ σεις των Ι τα λών. Ό πως 

ση μειώ νει ο Άγ γε λος Τερ ζά κης: «Ο ελ λη-

νι κός στρα τός θα έ φευ γε ό πο τε αυ τός το 

έ κρι νε, ό χι διωγ μέ νος».

Ο Ι τα λός στρα τιώ της ή ταν λαν θα σμέ-

να προ ε τοι μα σμέ νος α πό την η γε σί α 

του, κι αυ τό για τί και αυ τή η ί δια, ό πως 

α πο δεί χθη κε, ή ταν α προ ε τοί μα στη και 

ανί κα νη για έ να τέ τοιο εγ χεί ρη μα. Το πεί-

σμα και η τόλ μη του Έλ λη να στρα τιώτη 

ε πι βλή θη καν μέ σα στο πε δί ο της μά χης 

και σα μι κρό βια δη λη τη ρί α σαν το ηθι κό 

των Ι τα λών. Οι πο μπώ δεις δη λώ σεις του 

Μου σο λί νι για το η θι κό του ελ λη νι κού 

στρα τού που ο δεύ ει προς πτώ ση και θα 

γκρε μι στεί αν υ πο στεί σκλη ρή ήτ τα, δια-

λύ θη καν μέ σα στο χει μω νιά τι κο το πί ο, 

αλ λά δυ στυ χώς πα ρέ συ ραν μα ζί τους 

χι λιά δες Ι τα λούς στρα τιώ τες.

Η ΓΥ ΝΑΙ ΚΑ ΤΟΥ ’40
Ό λοι γνω ρί ζου με για τις χρυ σές σε-

λί δες η ρω ι σμού που έ γρα ψαν οι Έλ λη-

νες στρα τιώ τες στα βου νά της Βο ρεί ου 

Η πεί ρου ό ταν η Ελ λά δα κλή θη κε να α πο-

κρού σει την ι τα λι κή ε πί θε ση το 1940. 

Πολ λοί ό μως α γνο ούν τη συμ βο λή, την 

οι κειο θε λή και αυ θόρ μη τη προ σφο ρά 

και την αυ το θυ σί α της Ελ λη νί δας. Οι 

γρα πτές και προ φο ρι κές μαρ τυ ρί ες για 

τη δρά ση της Ελ λη νί δας συ νι στούν μια 

ά γνω στη πλευ ρά του πο λέ μου. Α νά με σα 

στους πη χυαί ους τί τλους των ε φη μερί-

δων για τα κα τορ θώ μα τά του Ελ λη νι κού 

Στρα τού, υ πήρ χαν και ε κεί νοι για τις 

γυ ναί κες της Η πεί ρου, που τρά βη ξαν 

το εν δια φέ ρον των πο λε μι κών α νταπο-

κρι τών και ε ξή ραν τη συμ βο λή τους με 

φρά σεις ό πως «Η δρά σις της Ελ λη νί δος 

εις την πρώ την γραμ μήν», «Η ε πο ποι ί α 

των γυ ναι κών της Η πεί ρου. Σε α πρό σι τα 

βου νά με τέ φε ρον τα κα νό νια», «Γυ ναί κες 

της Η πεί ρου ερ γα ζό με ναι νυ χθη με ρόν 

εις την εκ κα θά ρι σιν των ο δών α πό τα 

χιό νια» κ.ά.

Οι Η πει ρώ τισ σες προ σέ φε ραν τις 

οι κί ες τους για να φι λο ξε νή σουν τους 

Έλ λη νες στρα τιώ τες, χα ρί ζο ντάς τους 

λί γες στιγ μές θαλ πω ρής και ζε στα σιάς. 

Προ σέ φε ραν τρό φι μα, κου βέρ τες και 

κά θε εί δους ι μα τι σμού α πό το δι κό τους 

βιός. Δε δί στα ζαν να πα ρα χω ρή σουν 

ό λη τη νο μή τους για τα κτή νη του στρα-

τού, χω ρίς να κρα τή σουν α πό θε μα για 

τις δι κές τους α νά γκες. Στον λι γο στό 

ε λεύ θε ρο χρό νο τους έ πλε καν κάλ τσες 

και ρού χα και ζύ μω ναν ψω μί για τους 

μαχό με νους στρα τιώ τες.

Ε κεί που δεν έ φτα νε η ε πι με λη τεί α 

του στρα τού λό γω του δύ σβα του ε δά-

φους, οι γυ ναί κες κου βα λού σαν πο λε-

μο φό δια, τρό φι μα και εί δη ι μα τι σμού, 

α ναρ ριχό με νες σε α πό το μες χα ρά δρες, 

α ψη φώ ντας τις ε ξαι ρε τι κά α ντί ξο ες και-

ρικές συν θή κες και κα λύ πτο ντας α πο-

στά σεις δύ ο ή τριών η με ρών. Ε πί σης, 

κα ταγρά φο νται πε ρι στα τι κά που κά νουν 

λό γο για με τα φο ρά και λυό με νων πυ ρο-

βόλων, τα ο ποί α με τέ φε ραν στην πλά τη 

τους σε α πό κρη μνες θέ σεις. Ε κτός α πό 

υ λικά, με τέ φε ραν και τους τραυ μα τί ες, 

διευ κο λύ νο ντας το έρ γο των τραυ μα-

τιοφο ρέ ων και δί νο ντας κου ρά γιο στους 

τραυ μα τί ες.

Συμ με τεί χαν στη διά νοι ξη και στην 

ε πι διόρ θω ση ο δών, κα θώς και στην κα-

τασκευ ή τους. Μά λι στα, σύμ φω να με 
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μαρ τυ ρί ες, ό ταν οι γε φυ ρο ποιοί του Μη-

χα νικού α δυ να τού σαν να ζεύ ξουν σε έ να 

ση μεί ο τον πο τα μό Βο γιού σα (Α ώ ος) λό-

γω του ορ μη τι κού ρεύ μα τος των νε ρών 

του, μια ο μά δα γυ ναι κών της Πίν δου μπή-

καν οι ί διες μέ σα στο νε ρό και πιά στη καν 

σφι χτά α πό τον ώ μο, ώ στε να δη μιουρ-

γήσουν έ να αν θρώ πι νο α νά χω μα που θα 
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α νέ κο πτε την ορ μή του πο τα μού.

Τέ λος, κα τα γρά φε ται κι έ να πε ρι στα-

τι κό συ μπλο κής γυ ναι κών με Ι τα λούς 

στρα τιώ τες στις 20 Νο εμ βρί ου 1940, στο 

χω ριό Λί μνη της Η πεί ρου. Μια ο μά δα 

Ι τα λών στρα τιω τών εί χε μα ζέ ψει κα μιά 

δε κα ριά νε α ρές γυ ναί κες και τις πή γαι νε 

στο σχο λεί ο του χω ριού ό ταν εμ φα νί-

στη καν ξαφ νι κά Εύ ζω νοι. Οι Ι τα λοί αιφ-

νιδιά στη καν τό σο α πό την πα ρου σί α των 

Ευ ζώ νων ό σο και α πό την α ντί δρα ση των 

γυ ναι κών του χω ριού, οι ο ποί ες με ξύ λα 

και τσε κού ρια τους κυ νή γη σαν. Α πό τη 

συ μπλο κή σκο τώ θη καν πε ρί που δέ κα Ι τα-

λοί και αιχ μα λω τί στη καν εί κο σι πέ ντε.

Αλ λά και οι γυ ναί κες στις πό λεις προ-

σέ φε ραν κι αυ τές το δι κό τους με ρί διο 

στην ε πο ποι ί α του 1940. Πολ λές νέ ες 

γυ ναί κες εγ γρά φο νταν ε θε λο ντι κά στον 

Ελ λη νι κό Ε ρυ θρό Σταυ ρό και πρό σφε-

ραν τις υ πη ρε σί ες τους ως νο σο κό μες. 

Δεν ή ταν λί γες οι νο σο κό μες που έ χα-

σαν τη ζω ή τους κα τά τη διάρ κεια των 

βομ βαρ δι σμών των α στι κών κέ ντρων τη 

στιγ μή της ε κτέ λε σης των κα θη κό ντων 

τους. Ε πί σης, ευ κα τά στα τες Ελ λη νί δες 

προ σέ φε ραν χρή μα τα για την ε νί σχυ ση 

της πο λε μι κής προ σπά θειας ή μί σθω σαν 

πλοί α για τη με τα φο ρά των τραυ μα τιών 

και κά θε εί δους ε φο δί ων, ε νώ άλ λες γί-

νο νταν κοι νω νοί των δει νών του α γωνι-

ζό με νου ελ λη νι κού έ θνους με ε πι στο λές 

και δια κη ρύ ξεις που α πευ θύ νο νταν στις 

γυ ναί κες της Ευ ρώ πης και της Α με ρι κής, 

η α πή χη ση των ο ποί ων ή ταν βα θιά.

Τα λό για του Άγ γε λου Τερ ζά κη σκια-

γρα φούν τη συμ βο λή της γυ ναί κας 

στον πόλε μο του 1940: «Μάν να, γυ ναί-

κα, α δερ φή, θυ γα τέ ρα, πα ρα στά θη κε σ’ 

όλο το μά κρος του Α γώ να τον ά ντρα, τον 

πο λε μι στή, α φο σιω μέ νη, α λύ γι στη, α ποφα-

σι σμέ νη, ο λόρ θη ει κό να του χρέ ους και 

της τι μής».

ΣΟ ΦΙΑ ΒΕΜΠΟ:
Η «ΤΡΑ ΓΟΥ ΔΙΣΤΡΙΑ ΤΗΣ ΝΙ ΚΗΣ»
Με την κή ρυ ξη του πο λέ μου ο ελ-

λη νι κός λα ός δεν έ δι νε κα θό λου την 

ε ντύ πωση ό τι βρι σκό ταν α ντι μέ τω-

πος με έ ναν ι σχυ ρό ε χθρό, αλ λά, α ντι-

θέ τως, ε τοι μαζό ταν για μια με γά λη 

γιορ τή, στην ο ποί α ό λοι ή θε λαν να 

συμ με τά σχουν. Κά θε ζω ντα νό κομ μά-

τι της ελ λη νι κής κοι νω νί ας, α νά με σά 

τους και οι άν θρω ποι του πνεύ μα τος 

και οι καλ λι τέ χνες, ε πι στρα τεύ θη κε 

στον α γώ να κα τά του φα σισμού. Καθ’ 

ό λη τη διάρ κεια του Ελ λη νο ϊ τα λι κού 

Πο λέ μου, η πο λι τι στι κή ζω ή της χώ ρας 

κι νού ταν στον ρυθ μό των πο λε μι κών 

γε γο νό των, με α πώ τε ρο σκο πό να 

εμ ψυ χώ σει τους Έλ λη νες στρα τιώ τες 

και να πα ρη γο ρή σει αυ τούς που εί χαν 

μεί νει πί σω και α γω νιού σαν για ε κεί-

νους που πο λε μού σαν στο μέ τω πο. 

Τα πο λι τι στι κά δρώ με να της ε πο χής 

κα τέ γρα ψαν μέ σα α πό τις θε α τρι κές 

ε πι θε ωρή σεις και τα τρα γού δια το 

πο λε μι κό κλί μα της ε πο χής, υ μνώ ντας 

τα παι διά της Ελ λά δας και δια κω μω-

δώ ντας τη φα σι στι κή Ι τα λί α και τον 

δι κτά το ρά της.

Μέ σα σε αυ τό το πο λυ ποί κι λο πο-

λι τι στι κό και καλ λι τε χνι κό πα νη γύ ρι 

κυ ριάρ χη σε η μορ φή της Σο φί ας Βέ-

μπο, της «τρα γου δί στριας της νί κης», 

ό πως τη βά φτι σε ο δη μο σιο γρά φος 

και θε α τρι κός κρι τι κός Α χιλλέ ας Μα μά-

κης. Η Βέ μπο γεν νή θη κε το 1910 στην 

Καλ λί πο λη της Α να το λι κής Θράκης. Το 

πραγ μα τι κό της ό νο μα ή ταν Έ φη Μπέ-

μπο, και έ τσι τη συ να ντά με στις πρώ-

τες θε α τρι κές και τρα γου δι στι κές της 

ερ μη νεί ες. Η πρώ τη καλ λι τε χνι κή της 

εμ φά νι ση πραγ μα το ποι ή θη κε το 1933 

στην ε πι θε ώ ρη ση Πα πα γά λος 1933 

στο θέ α τρο «Κε ντρι κόν» της Α θή νας, 
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ό που ερ μή νευε το τρα γού δι 

Τσιγ γά να Μαυ ρο μά τα της Λό-

λας Βώτ τη. Το α κρο α τή ριο διέ-

κρι νε α μέ σως τα πλού σια φω-

νη τι κά της προ σό ντα και την 

πλη θω ρι κή σκη νική πα ρου σί α 

της. Οι ερ μη νευ τι κές δυ να τό-

τη τές της ή ταν τέ τοιες, που 

μπο ρού σε να α πο δώ σει κά θε 

εί δος τρα γου διού, εί τε ε ρω τι-

κό εί τε σα τι ρι κό, με μεγά λη 

ε πι τυ χί α. Ε ρω τι κά τρα γού δια 

ό πως Το και νούρ γιο φεγ γά ρι 

και Ζε χρά ή αρ γό τε ρα δη μο-

τι κά πα ρα δο σιακά τρα γού δια 

ό πως Χω ριά τα και Στη Λά ρισα 

βγαί νει ο αυ γε ρι νός ση μεί ω σαν 

τρο μα κτι κή ε πι τυ χί α.

Στον πό λε μο η ί δια έ γι νε 

σύμ βο λο του α γώ να κα τά 

των Ι τα λών και τα τρα γούδια 

της έ γι ναν πο λε μι κοί παιά νες. 

Σε κά θε γω νιά της Ελ λά δας 

τρα γου δού σαν τα: Βά ζει  ο 

Ντού τσε τη στο λή του, Κο ρό ι δο Μου-

σο λί νι, Τα ταν κς και τα κα νό νια δεν 

εί ναι μα κα ρόνια κ.ά., τρα γού δια που 

α νε δεί κνυαν α φε νός την πί στη του 

ελ λη νικού λα ού για την τε λι κή νί κη 

και α φε τέ ρου τη σα τι ρι κή διά θε σή 

του. Η χροιά της βα θιάς φω νής της 

συ νό δευε τα στρα τευ μέ να νιά τα στο 

μέ τω πο με τρα γούδια ό πως Παι διά της 

Ελ λά δος Παι διά του Μί μη Τρα ΐ φόρου 

και Ά ντε στο κα λό και η Πα να γιά μα ζί 

σας, ζέ σται νε τις καρ διές τους μέ σα 

στις πα γω μέ νες νύ χτες και τις γέ μι ζε 

με πί στη και ελπί δα για τη νί κη. Αυ τός 

ή ταν ο δι κός της α γώ νας.

Τα τρα γού δια της με τα δί δο νταν 

συ νε χώς α πό τις εκ πο μπές του ρα διο-

φώ νου, ακό μα και α πό το σταθ μό του 

BBC. Ε πί σης, προ σέ φε ρε στο ελ λη νι κό 

ναυ τι κό, ως μια συμ βο λι κή πρά ξη, 

2.000 χρυ σές λί ρες.

Κα τά τη διάρ κεια της Κα το χής η 

«τρα γου δί στρια της νί κης» συ νέ χι σε 

να ερ μη νεύ ει τρα γού δια στα θέ α τρα 

της Α θή νας μέ χρι το κα λο καί ρι του 

1942, ο πό τε και α να γκά στη κε να κα-

τα φύ γει στη Μέ ση Α να το λή, α φού 

τα στρα τεύ μα τα κα το χής τής α πα γό-

ρευαν να ερ μη νεύ ει τρα γού δια που 

εμ ψύ χω ναν το ελ λη νι κό κοι νό και 

θύ μι ζαν τις πρό σφα τες έν δο ξες νί κες 

του Ελ λη νι κού Στρα τού.

Η Σο φί α Βέ μπο υ πήρ ξε μια ξε χω-

ρι στή φυ σιο γνω μί α και μια δυ να μι κή 

προ σω πικό τη τα, που με τη φω νή της 

ση μά δε ψε, ό χι μό νο την ι στο ρί α του 

ελ λη νι κού τραγου διού, αλ λά και μια 

ο λό κλη ρη γε νιά και ε πο χή.
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Στίχοι τραγουδιών εποχής της
Σοφίας Βέμπο
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Η Ι ΤΑ ΛΙ ΚΗ ΚΑΙ Η ΕΛ ΛΗ ΝΙ ΚΗ ΠΡΟ ΠΑ ΓΑΝ ΔΑ
Η έν νοια «προ πα γάν δα» συ νι στά έ να 

α πό τα πολ λά ερ γα λεί α που δια θέ τει 

το ο πλο στά σιο της ε ξου σί ας, εί τε αυ τή 

εμ φο ρεί ται α πό δη μο κρα τι κές α ξί ες και 

αρ χές εί τε πρό κει ται για ο λο κλη ρω τι κά 

κα θε στώ τα. Η προ πα γάν δα α πε τέ λε σε 

το ψυ χο λο γι κό «ό πλο» για την ε νί σχυ ση 

και ε δραί ω ση του φα σισμού του Μου σο-

λί νι στην Ι τα λί α και της δι κτα το ρί ας του 

Με τα ξά στην Ελ λά δα.

Κύ ριο όρ γα νο της ι τα λι κής προ πα-

γάν δας, και συ ντο νι στής αυ τής, ή ταν 

το Υπουρ γεί ο Λα ϊ κής Κουλ τού ρας, 

χω ρίς ό μως να λεί πουν και διά φο ρες 

άλ λες υ πηρε σί ες και διευ θύν σεις που 

ε ξυ πη ρε τού σαν τις α νά γκες που υ πα γό-

ρευε η προπα γάν δα. Α ντί στοι χα, στην 

Ελ λά δα, ο Με τα ξάς, προ κει μέ νου να 

ε λέγ ξει ο λο κλη ρω τι κά τα μέ σα μα ζι κής 

ε νη μέ ρω σης της ε πο χής, προ έ βη στη 

σύ στα ση του Υφυ πουρ γεί ου Τύ που και 

Του ρι σμού, που δεν ή ταν τί πο τε άλ λο 

α πό το Υ φυ πουρ γεί ο Προ πα γάν δας και 

Δια φώ τι σης.

Πο λύ πριν την έ κρη ξη του Ελ λη νο ϊ-

τα λι κού Πο λέ μου τα προ πα γαν δι στι κά 

όρ γα να της φα σι στι κής Ι τα λί ας, μέ σω 

δια φό ρων ο δών (πο λι τι κή, οι κο νο μί α, 

δι πλω μα τί α, πο λι τι σμός), προ σπά θη σαν 

να καλ λιερ γή σουν, σε ή πιους τό νους, 

την οι κεί α ι δε ο λο γί α στις ποι κί λες εκ-

φάν σεις της ελ λη νι κής ζω ής. Οι τό νοι 

της ι τα λι κής προ πα γάν δας δια φο ρο-

ποι ή θη καν και συ νά μα ο ξύν θη καν τις 

πα ραμο νές της κή ρυ ξης του πο λέ μου 

ε να ντί ον της Ελ λά δας. Στον ι τα λι κό Τύ-

πο άρ χι σαν να εμ φα νί ζο νται τί τλοι ό πως 

«Οι Έλ λη νες εί ναι ο πιο φι λάργυ ρος λα ός 

του κό σμου», «Ο ά πι στος Έλ λη νας εί ναι 

ο συ νερ γός της βρε τα νι κής πλου το κρα-

τί ας» κ.ά., δείγ μα της α προ κάλυ πτης 

και κυ νι κής στά σης που θα α κο λου θού-

σαν στο ε ξής τα μέ σα ε νη μέ ρω σης της 

Ι τα λί ας. Την ί δια στιγ μή το με τα ξι κό 

κα θε στώς α πέ φευ γε να α πα ντή σει στις 

ι τα λι κές προ πα γαν δι στι κές προ κλή σεις. 

Χα ρα κτη ρι στι κό δείγ μα της χει ρα γώ γη-

σης του Τύ που α πό το ε πί ση μο όρ γα νο 

της προ πα γάν δας του κα θεστώ τος α πε-

τέ λε σε η α πα γό ρευ ση κά θε α να φο ράς 

στο ό νο μα του υ πευ θύ νου για τον τορ-

πι λι σμό της «Έλ λης» α πό τις ε φη με ρί δες 

της ε πο χής.

Τα μέ σα που χρη σι μο ποί η σαν τα 

προ πα γαν δι στι κά όρ γα να των δύ ο ε μπο-

λέ μων ή ταν τα ε πι στο λι κά δελ τά ρια 

(καρ το λί νες), οι προ κη ρύ ξεις και οι α φί-

σες. Προ φα νής σκο πός τους ή ταν να 

πλή ξουν τό σο το η θι κό των στρα τιω τών 

ό σο και των λα ϊ κών στρω μά των.

Το μο τί βο των ι τα λι κών δελ τα ρί ων 

στό χευε να α να δεί ξει και να κα τα δεί-

ξει την εκ με τάλ λευ ση του ελ λη νι κού 

λα ού α πό τους Άγ γλους. Η ει κό να των 
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φτω χών Ελ λή νων α ντι πα ρα βάλ λε ται 

με ε κεί νη του πλού σιου και κα λο θρεμ-

μέ νου Άγγλου, στιγ μα τί ζο ντας έ τσι τη 

συ μπε ρι φο ρά των Άγ γλων. Εν δει κτι κά 

α να φέ ρου με με ρι κές α πό τις λε ζά ντες 

των δελ τα ρί ων αυ τών: «Έλ λη νες στρα-

τιώ ται! Ά θρε πτα παι δί α, πει να σμέ ναι 

γυ ναί κες, πτώ χια· ι δού που σας φέρουν 

οι Άγ γλοι!», «Μπο ρείς να κα μα ρό νης· 

το πα λι κάρι σου πέ θα νε διά να υ περ μα-

χή ση την Αγ γλί αν» κ.ά. Τα γραμ μα τι κά 

και συ ντα κτι κά λά θη α πο τε λού σαν χα-

ρα κτη ρι στι κό γνώ ρι σμα των ι τα λι κών 

δελ τα ρί ων. Η σύ μπρα ξη Ελ λή νων και 

Άγ γλων α πο τε λεί έ να και α πό τα κύ ρια 

θέμα τα των ι τα λι κών γε λοιο γρα φιών. 

Συ γκε κρι μέ να, η ελ λη νι κή φου στα νέ λα 

και η σκω τσέ ζι κη φού στα γί νο νται α ντι-

κεί με να ε ξευ τε λι σμού, που πα ρα πέ μπει 

στη θη λυ πρέ πεια. Ό πως ε πί σης η εν-

δυ μα το λο γι κή εμ φά νι ση των Ευ ζώ νων 

προκα λού σε τα κο ρο ϊ δευ τι κά σχό λια 

των ι τα λι κών ε φη με ρί δων, οι ο ποί ες 

τους απο κα λού σαν «στρα τιώ τες με πα-

ντό φλες». Βέ βαια η α πάντη ση της ελ-

λη νι κής προ πα γάν δας, ι διαί τε ρα με τά 

τις νί κες του ελ λη νι κού στρα τού, ή ταν 

δη κτι κή. Χα ρα κτη ρι σμοί ό πως «φρα τέλ-

λος» και «κο κο ρό φτε ρος» α πε τέ λε σαν 

κοι νά πα ρω νύ μια για τους ει σβο λείς. 

Το τσα ρού χι των Ευ ζώ νων α πει κο νί ζε-

ται ως «τσα ρου χο κί νη τη φά λαγ γα», που 

κα τα διώ κει α πη νώς τον Μου σο λί νι και 

τους στρα τιώ τες του. Πραγ μα τι κά, η γε-

λοιο γρα φί α α πο τέ λεσε έ να πραγ μα τι κό 

πε δί ο στη λί τευ σης της μα χη τι κής ι κα νό-

τη τας και α ξί ας των ε μπο λέ μων.

Οι ελ λη νι κές και ι τα λι κές προ κη ρύ-

ξεις σκό πευαν να ε νι σχύ σουν το φρό-

νημα των στρα τιω τών πλήτ το ντας ταυ-

τό χρο να την α ξιο πι στί α του α ντι πά λου. 

Στις ελ λη νι κές προ κη ρύ ξεις γί νε ται 

λό γος για την α δι κί α ε νός πο λέ μου, 

ό που υ πεύ θυ νοι εί ναι οι Ι τα λοί, ε νώ 

υ πει σέρ χε ται και το δί καιο του πο λέ-

μου. Καλούν τους Ι τα λούς στρα τιώ τες 

να ε πι στρέ ψουν στις οι κο γέ νειές τους, 
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α φού δεν υ πάρ χει λό γος να 

πο λε μή σουν την Ελ λά δα. Την ί δια 

στιγ μή το νί ζε ται η ανα γκαιό τη τα 

και η υ πο χρέ ω ση των Ελ λή νων 

να υ πε ρα σπι στούν την πα τρί δα 

τους α πό τους ει σβο λείς. Οι ι τα λι-

κές προ κη ρύ ξεις χα ρα κτη ρί ζουν τους 

Έλ ληνες στρα τιώ τες δό λιους ε χθρούς 

και ψεύ τες, και ταυ τό χρο να κα λούν 

τον Ι ταλό στρα τιώ τη να φα νεί γεν ναί ος, 

τολ μη ρός και έ ξυ πνος. Ε πι πλέ ον, οι αιχ-

μά λωτοι πο λέ μου γί νο νται α ντι κεί με νο 

εκ με τάλ λευ σης των προ πα γαν δι στών. 

Οι προ κη ρύ ξεις προ τρέ πουν τους στρα-

τιώ τες να ε γκα τα λεί ψουν τα ό πλα και να 

πα ρα δο θούν, α φού, ό πως μνη μο νεύ ουν, 

στα στρα τό πε δα αιχ μα λώ των η ζω ή 

εί ναι ευ χά ρι στη και οι πα ρο χές ά φθο-

νες. Οι αιχ μά λω τοι πα ρου σιά ζο νται με 

ευ χάρι στα πρό σω πα, να περ νούν πο λύ 

κα λά, μα κριά α πό τις κα κου χί ες του 

πο λέ μου.

Ι διαί τε ρο εν δια φέ ρον πα ρου σιά ζουν 

οι α φί σες. Εν δει κτι κά α να φέ ρου με την 

πρώ τη α φί σα που τυ πώ θη κε α πό το ελ-

λη νι κό Υ φυ πουρ γεί ο Τύ που και δεί χνει 

έ ναν εύ ρω στο νέ ο, ντυ μέ νο στα χα κί, 

να τρέ χει για το μέ τω πο, προ τρέ πο ντας 

να α κο λου θή σουν κι άλ λοι, με τον τί τλο 

«Ε μπρός της Ελ λά δος παιδιά». Μια άλ λη 
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α πει κο νί ζει έ ναν Έλ λη να τσο λιά, με η λιο-

κα μέ νη όψη και λυ γε ρή κορ μο στα σιά, 

να προ κα λεί με το σύν θη μα «Έ λα να τα 

πά ρης», που α να βιώ νει το «Μο λών λα βέ» 

του Λε ω νί δα.

Οι ι τα λι κές α φί σες α πει κό νι ζαν τις 

ε πι τυ χί ες του φα σι στι κού κα θε στώ τος, 

τό σο στο ε σω τε ρι κό ό σο και στο ε ξω τε-

ρι κό. Ω στό σο, ο θε μα τι κός προ σα να τολι-

σμός τους άλ λα ξε με την α πρό σμε νη 

τρο πή που έ λα βε ο πό λε μος ε να ντί ον 

της Ελ λά δας. Η ε πι τα κτι κή α νά γκη για 

νί κη των ι τα λι κών μο νά δων στο μέ τω-

πο της Βο ρεί ου Η πεί ρου α να δύ θη κε 

μέ σα α πό τις θε μα τι κές των α φι σών. Σε 

ο ρισμέ νες α πό αυ τές ο Ντού τσε δια τά ζει 

και προ τρέ πει τους στρα τιώ τες του να 

φέ ρουν την πο λυ πό θη τη νί κη: “Vincere. 

Come il Duce comanda”, μια νίκη που ο 

ι τα λι κός στρα τός δεν έ φε ρε πο τέ.

Α ξιο ση μεί ω τη εί ναι η ι τα λι κή προ πα-

γάν δα με τά τη λή ξη του Ελ λη νο ϊ τα λι κού 

Πο λέ μου, η ο ποί α α προ κά λυ πτα προ-

σπα θεί να πα ρα πλα νή σει τον ι τα λι κό 

λα ό σχε τι κά με την πραγ μα τι κή διά στα-

ση του πο λέ μου. Η δια στρέ βλω ση των 

στρατιω τι κών γε γο νό των κο ρυ φώ νε ται 

σε δύ ο δείγ μα τα της ι τα λι κής προ πα-

γαν δι στι κής ρη το ρεί ας: το βι βλί ο του 

Στρα τη γού Alfredo Obici, Dalle Alpi al 

Pindo. Guerra 1940-1941 (Α πό τις Άλ πεις 

στην Πίν δο. Πό λε μος 1940-1941) και το 

συλ λο γι κό δη μο σί ευ μα του Υ πουρ γεί ου 

Λα ϊ κής Κουλ τού ρας με τί τλο Due Anni 

di Guerra. 10 Giugno 1940-1942 (Δύ ο 

χρό νια πο λέ μου. 10 Ιου νίου 1940-1942). 

Τα δύ ο βι βλί α κυ κλο φό ρη σαν το 1942 

και ε πι διώ κουν να υ πο βαθ μί σουν ή ακό-

μα και να α πο σιω πή σουν τις νί κες του 

Ελ λη νι κού Στρα τού, και πα ράλ λη λα να 

ε ξά ρουν την τόλ μη και την αυ το θυ σί α 

των Ι τα λών στρα τιω τών, που εί χαν να 

α ντι με τω πί σουν έ ναν ε χθρό που, ό πως 

τό νι ζαν, υ πε ρεί χε α ριθ μη τι κά και ήταν 

ε ξο πλι σμέ νος με σύγ χρο να ο πλι κά συ-

στή μα τα (!)

Οι ό ποιες προ σπά θειες της ι τα λι κής 

προ πα γάν δας να πλή ξει το η θι κό και 

το φρό νη μα του ελ λη νι κού λα ού και 

στρα τού θρυμ μα τί στη καν ε πά νω στις 

αλ λεπάλ λη λες ήτ τες του Ι τα λι κού Στρα-

τού στα βου νά της Βο ρεί ου Η πεί ρου. Οι 

ήτ τες αυ τές ή ταν ε κεί νες που τε λι κά ο δή-

γη σαν τον ι τα λι κό λα ό να πα ρα με ρί σει 

και με τέ πει τα να ε ξο ντώ σει τον ί διο του 

τον η γέ τη, τον Μπε νί το Μου σο λί νι.

H ΓΕΡ ΜΑ ΝΙ ΚΗ Ε ΠΙΘΕ ΣΗ
Α πό τον Νο έμ βριο του 1940 η ε ξέ-

λι ξη των ε πι χει ρή σε ων στο Βο ρειο ηπει-

ρω τι κό Μέ τω πο και η ση μα ντι κά βελ-

τιού με νη θέ ση της Με γά λης Βρε τα νί ας 

στην Α να το λι κή Με σό γειο έ θε σαν νέ α 

δε δο μέ να στον στρα τη γι κό σχε δια σμό 

των Γερ μα νών ό σον α φο ρά τη δρά-

ση τους τό σο στη Βαλ κα νι κή και τη 

Με σό γειο ό σο και κατ’ ε πέ κτα ση στο 

Α να το λι κό Μέ τω πο.

Η α πόρ ρι ψη του σχε δί ου ε πί θε σης 

του Φράν κο στο Γι βραλ τάρ, η πλή-

ρως ε πι βεβαιω μέ νη ι τα λι κή α πο τυ χί α 

στο Βο ρειο η πει ρω τι κό Μέ τω πο και 

η πι θα νή προσβο λή των πε τρε λαιο-

πα ρα γω γών πό ρων της Ρου μα νί ας 

α πό τη βρε τα νι κή α ε ροπο ρί α, που θα 

ε ξορ μού σε α πό βά σεις του ελ λη νι κού 

νη σιω τι κού χώ ρου, α νά γκα σαν τον 

Χί τλερ να εκ δώ σει στις 12 Νο εμ βρί ου 

1940 κα τευ θυ ντή ριες ο δη γί ες για την 

ε πί τευ ξη των α ντι κει με νι κών στό χων 

του νέ ου στρα τη γι κού σχε δια σμού.

Η Ελ λά δα, αν και ό χι α κό μη α με τά-

κλη τα, α πει λεί ται και η ε πί θε ση ε να-

ντί ον της εί ναι πλέ ον ζή τη μα χρό νου. 

Στις 13 Δε κεμ βρί ου 1940 η Γερ μα νι κή 

Α νώ τα τη Διοίκη ση, με νε ό τε ρες γε-
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νι κές κα τευ θύν σεις του Χί τλερ και 

α φού ο ί διος εί χε σχε δόν ε ξα σφα λί-

σει τη θε τι κή ή ου δέ τε ρη, προς τις 

βαλ κα νι κές του προ θέ σεις, στά ση της 

Βουλ γα ρί ας, της Σο βιε τι κής Έ νω σης 

και της Γιου γκο σλα βί ας, άρχι σε να 

προ πα ρα σκευά ζει στρα τιω τι κά την εν 

λό γω ε πι χεί ρη ση με το συν θημα τι κό 

ό νο μα «Μα ρί τα».

Μέ χρι την ά νοι ξη του 1941, οι στρα-

τιω τι κές, πο λι τι κές και δι πλω μα τι κές 

ζυ μώσεις ή ταν το κύ ριο μέ λη μα και 

των δύ ο πλευ ρών (γερ μα νι κής και 

ελ λη νι κής) για την ό σο το δυ να τόν 

κα λύ τε ρη δια χεί ρι ση των μέ σων, αλ λά 

και του έμ ψυ χου υ λι κού. Για την ελ λη-

νι κή πλευ ρά, ει δι κό τε ρα, το μέ γε θος 

της συμ μα χι κής βοή θειας, η ε πι λο γή 

της γραμ μής α μύ νης και των ε ναλ λα-

κτι κών το πο θε σιών α ντί στα σης, και 

γε νι κό τε ρα το σχέ διο α μύ νης των ελ λη-

νι κών δυ νά με ων ή ταν τα α ντι κεί με να 

μιας σει ράς συ σκέ ψε ων που πραγ μα-

το ποι ή θη καν κα τά το διά στη μα αυ τό. 

Πα ράλ λη λα, στα τέ λη του Μαρ τί ου 

δύ ο νέ ες πα ρά με τροι προ βλη μά τισαν 

τα κτι κά και χρο νι κά τη γερ μα νι κή πλευ-

ρά σχε τι κά με τον στρα τη γι κό σχε δια-

σμό. Η α πο τυ χη μέ νη ι τα λι κή «ε α ρι νή» 

α ντε πί θε ση και η α πό συρ ση των ιτα λι-

κών στρα τευ μά των στις 23 Μαρ τί ου 

1941, κα θώς ε πί σης και η α να τρο πή 

της φι λογερ μα νι κής γιου γκο σλα βι κής 

κυ βέρ νη σης Τσβέτ κο βιτ ς (Dragiša 

Cvetković), τέσ σε ρις μέ ρες αρ γό τε ρα, 

α νά γκα σαν τη Γερ μα νι κή Α νώ τα τη 

Διοίκη ση να α να προ σαρ μό σει το σχέ-

διο ε πί θε σης κα τά της Ελ λά δας.

Με πρό σχη μα την εκ δί ω ξη των βρε-

τα νι κών δυ νά με ων α πό τον ελ λη νι κό 

χώ ρο, το πρω ί της 6ης Α πρι λί ου 1941, 

ο πρε σβευ τής της Γερ μα νί ας Έρ μπαχ 

πα ρέ δω σε διακοί νω ση της γερ μα νι κής 

κυ βέρ νη σης στον Έλ λη να Πρω θυ πουρ-

γό Α λέ ξαν δρο Κορυ ζή σχε τι κά με την 

α πό φα ση της χώ ρας του να ει σβάλ λει 

στην Ελ λά δα. Ταυ τόχρο να τα γερ μα-

νι κά στρα τεύ μα τα προ σέ βαλ αν την 

ελ λη νο βουλ γα ρι κή με θόριο.

Οι ελ λη νι κές δυ νά μεις που κλή θη-

καν να α ντι με τω πί σουν τη γερ μα νι κή 

ει σβο λή εί χαν κλι μα κω θεί α πό την Α να-

το λι κή Μα κε δο νί α και την ο χυ ρω μέ νη 

το ποθε σί α της Γραμ μής «Με τα ξά» 

μέ χρι την το πο θε σί α Βερ μί ου. Στην 

Α να το λι κή Μα κε δο νί α, στην ο χυ ρω-

μέ νη το πο θε σί α Κερ κί νη-Νέ στος βρι-

σκό ταν α νε πτυγ μένο το Τμή μα Στρα-

τιάς Α να το λι κής Μα κε δο νί ας, με τη 

XVIII Με ραρ χί α να κα τέ χει τον ο ρει νό 

ό γκο της Κερ κί νης, τη XIV Με ραρ χί α 

στην πε ριο χή του Στρυ μό να μέ χρι το 

υ ψί πε δο Κά τω Νευ ρο κο πί ου, την VII 

Με ραρ χί α με τα ξύ της διά βα σης Λι μπά-

χοβου και του ό ρους Κου σλάρ, την 

Τα ξιαρ χί α Νέ στου στη δυ τι κή ό χθη 

του Νέ στου και τη ΧΙΧ Μη χα νο κί νη τη 

Με ραρ χί α στην πε ριο χή του Κιλ κίς. 

Στη Θρά κη ή ταν α νε πτυγ μέ νη η Τα-

ξιαρ χί α Έ βρου, ε νώ στην το πο θε σί α 

Βερ μί ου βρι σκό ταν ανε πτυγ μέ νο το 

Ελ λη νο βρε τα νι κό Συ γκρό τη μα “W” με 

το Τμή μα Στρα τιάς Κε ντρι κής Μα κε δο-

νί ας και το Βρε τα νι κό Εκστρα τευ τι κό 

Σώ μα. Λοι πές ελ λη νι κές δυ νά μεις, μι-

κρό τε ρης ι σχύ ος, ή ταν ανε πτυγ μέ νες 

κα τά μή κος της γραμ μής α μύ νης σε 

ο χυ ρω μέ νες ή μη το πο θε σί ες.

Α πέ να ντι α πό τις ελ λη νι κές δυ νά-

μεις εί χε α να πτυ χθεί η 12η Γερ μα νι κή 

Στρατιά του Στρα τάρ χη Λι στ (Sigmund 

Wilhelm Walther List). Αρ χι κά, το σύ νο-

λο των γερ μα νι κών δυ νά με ων που δια-

τέ θη καν ε να ντί ον της Ελ λά δας ή ταν 

τρεις τε θω ρα κι σμέ νες με ραρ χί ες, δύ ο 

ο ρει νές, τέσ σε ρις πε δι νές και μί α ε φε-
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δρι κή, δύ ο α νε ξάρ τη τα ε νι σχυ μέ να 

συ ντάγ μα τα και το σύ νο λο των μη 

με ραρ χια κών μο νά δων τριών σω μά-

των στρα τού. Δια τέ θη κε ε πί σης και 

ο με γα λύ τε ρος ό γκος των μο νά δων 

Πυ ρο βο λικού, Μη χα νι κού, Α ντιαρ μα-

τι κών και άλ λων μέ σων της Στρα τιάς, 

κα θώς ε πί σης και α ε ρο πο ρι κή κά λυ ψη 

πε ρί που 1.000 α ε ρο σκα φών.

Η κύ ρια προ σπά θεια των Γερ μα-

νών εκ δη λώ θη κε προς τα ο χυ ρά της 

το πο θε σί ας Κερ κί νης και Α γκί στρου 

και ει δι κό τε ρα ε να ντί ον του Ο χυ ρού 

Ρού πελ, ε νώ ανα το λι κό τε ρα στο υ ψί-

πε δο Νευ ρο κο πί ου και στη Δυ τι κή 

Θρά κη η γερ μα νι κή επί θε ση ή ταν 

μι κρό τε ρης έ ντα σης. Ο α γώ νας που 

ε πα κο λού θη σε ή ταν σκλη ρός κατά τις 

δύ ο πρώ τες η μέ ρες, 6 και 7 Α πρι λί ου, 

χω ρίς ό μως οι γερ μα νι κές δυ νά μεις να 

μπο ρέ σουν να δια σπά σουν την ο χυ ρω-

μέ νη το πο θε σί α. Ω στό σο, η γρή γο ρη 

κα τάρ ρευ ση της γιου γκο σλα βι κής 

α ντί στα σης, α πό την πρώ τη κιό λας 

η μέ ρα, ιδιαί τε ρα στην πε ριο χή της 

κοι λά δας του Α ξιού πο τα μού, και η 

α νυ παρ ξί α ε φεδρι κών δυ νά με ων για 

την κά λυ ψη του α ρι στε ρού πλευ ρού 

της ο χυ ρω μέ νης τοπο θε σί ας έ δω σαν 

την ευ και ρί α και τη δυ να τό τη τα στη 

2η Τε θω ρα κι σμέ νη Με ραρχί α να ει-

σβά λει στο ελ λη νι κό έ δα φος δια μέ σου 

των κοι λά δων των πο τα μών Στρού μνι-

τσα και Α ξιού. 

Οι γεν ναί οι υ πε ρα σπι στές των Ο χυ-

ρών α γω νί στη καν με α νυ πέρ βλη το 

η ρω ι σμό και πρω το φα νή αυ το θυ σί α 

ε να ντί ον ε νός υ πέρ τε ρου α ριθ μη τι κά 

και ι σχυρό τε ρου ε χθρού, με α σύ γκρι-

τη υ πε ρο χή σε πυ ρά και δύ να μη και 

κα τόρ θω σαν με ε πι τυ χί α να α πο κρού-

σουν ό λες σχε δόν τις κα τά μέ τω πο 

γερ μα νι κές ε πι θέ σεις. Τα πε ρισ σό τε ρα 

ο χυ ρά έ μει ναν α πόρ θη τα –πα ρα δό θη-

καν στις 10 Α πρι λί ου με τά την υ πο-

γρα φή του σχε τι κού Πρω το κόλ λου (9 

Α πρι λί ου 1941).

Οι ελ λη νι κές α πώ λειες κα τά τον σκλη-

ρό αυ τόν τε τρα ή με ρο α γώ να δεν ξε πέ-

ρασαν τους 1.000 νε κρούς και τραυ μα τί-

ες. Οι γερ μα νι κές α πώ λειες, σύμ φω να με 

τις πη γές τους, ή ταν 555 νε κροί, 2.134 

τραυ μα τί ες και 170 α γνο ού με νοι.

Σε χρο νι κό διά στη μα πε ρί που εί-

κο σι η με ρών οι γερ μα νι κές δυ νά μεις 

α νέ τρε ψαν την α ντί στα ση των συμ μα-

χι κών στρα τευ μά των στο ε σω τε ρι κό 

της χώ ρας και ει σήλ θαν στην Α θή να 

το πρω ί της 27ης Α πρι λί ου 1941.

Ε ΠΙ ΛΟ ΓΟΣ
Η κα τάρ ρευ ση του με τώ που στη 

Μακε δο νί α δη μιούρ γη σε με γά λες α νη-

συ χί ες, α κό μη και στους κα τοί κους της 

Α θήνας, οι ο ποί οι έ βλε παν τους Γερ μα-

νούς να πλη σιά ζουν κά θε μέ ρα ό λο και 

περισ σό τε ρο. Ο Πει ραιάς βομ βαρ δι ζό-

ταν νύ χτα-μέ ρα, η εκ κέ νω ση της Αλ βα-

νί ας εί χε ξε κι νή σει σε συν δυα σμό με τη 

σύ μπτυ ξη των δυ νά με ων του Τμή μα τος 

Στρατιάς Δυ τι κής Μα κε δο νί ας, ε νώ α πό 

τις 15 Α πρι λί ου οι ελ λη νο βρε τα νι κές δυ-

νάμεις προ σπα θού σαν να α πο φύ γουν 

τους υ περ κε ρω τι κούς ε λιγ μούς των 

Γερ μανών. Η πο ρεί α προς τον Γολ γο θά 

εί χε αρ χί σει. Η μια τρα γι κή εί δη ση δια-

δε χόταν την άλ λη. Πέ ντε η μέ ρες αρ γό-

τε ρα οι Γερ μα νοί κα τέ λα βαν τη Λά ρι σα 

και τα Τρί κα λα, στις 22 Α πρι λί ου τον 

Βό λο και τη Λα μί α και ήρ θαν σε ε πα φή 

με τις βρετα νι κές δυ νά μεις που εί χαν 

συ μπτυ χθεί, α πό 17-19 του μη νός Α πρι-

λί ου, στην τοπο θε σί α των Θερ μο πυ λών. 

Στην Α θή να ε πι κρα τού σε μί α έ κρυθ μη 

κα τά στα ση: η κυ βέρ νη ση ή ταν έ τοι μη 

για την α να χώ ρη σή της για την Κρή τη, 
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στρα τιώ τες α πό δια λυ μέ νες μο νά δες 

έ φθα ναν στην πό λη, ε νώ πα ράλ λη λα 

η ό λη κα τά στα ση εί χε ε πι δει νω θεί με 

την αυ το κτο νί α του Πρω θυ πουρ γού 

Α λε ξάν δρου Κο ρυ ζή στις 18 Α πρι λί ου, 

η μέ ρα Με γά λης Πα ρα σκευ ής. Το α πό-

γευ μα της 19ης Α πρι λί ου, σε σύ σκε ψη 

που διε ξή χθη στα α νά κτο ρα του Τα το ΐ ου, 

α πο φα σί στη κε η α πο χώ ρη ση του Βρε-

τα νι κού Εκ στρα τευ τι κού Σώ μα τος α πό 

την Ελ λά δα, η συ νέ χι ση της α ντί στα σης 

στην Ή πει ρο, για να διευ κο λυν θεί η 

α πο μά κρυν ση των Βρε τα νών και η 

συνέ χι ση του α γώ να στη νη σιω τι κή 

Ελ λά δα με ό λα τα μέ σα, κα θώς και με 

τη συν δρο μή του Πο λε μι κού Ναυ τι κού. 

Στις 23 Α πρι λί ου το πρω ί ο Βα σι λιάς 

και η νέ α ελλη νι κή κυ βέρ νη ση με πρω-

θυ πουρ γό τον Εμ μα νου ήλ Τσου δε ρό 

α να χώ ρη σαν για την Κρή τη. Τέσ σε ρις 

η μέ ρες αρ γό τε ρα, στις 27 Α πρι λί ου, 

τα γερ μα νι κά στρα τεύμα τα ει σήλ θαν 

στην Α θή να και η γερ μα νι κή ση μαί α 

υ ψώ θη κε στην Α κρό πο λη. Ο λα ός της 

πρω τεύ ου σας πα ρα κο λου θού σε τη 

θλι βε ρή αυ τή κα τά στα ση με καρ τερί α, 

κλει σμέ νος μέ σα στα σπί τια του, ε νώ οι 

δρό μοι της πό λης εί χαν ε ρη μώ σει. Στις 

αρ χές Μα ΐ ου τα στρα τεύ μα τα κα το χής 

πα ρή λα σαν μπρο στά α πό το Μνημεί ο 

του Α γνώ στου Στρα τιώ τη· Ι τα λοί και 

Γερ μα νοί μα ζί σε μί α ε πί δει ξη δύνα μης. 

Ε πί δει ξη δύ να μης ό μως μπρο στά α πό 

κλει στά πα ρά θυ ρα σπι τιών. Οι Ι ταλοί 

προ σπα θούν να α να κτή σουν κά ποιο 

γό η τρο. Ο ελ λη νι κός λα ός ό μως τους πε-

ρι παί ζει συ χνά. Αλ λά και πώς να έ κα νε 

δια φο ρε τι κά; Ή ταν δυ να τόν να δε χτεί 

ως κα τα κτη τές του αυ τούς, που πριν 

λί γο και ρό ή ταν έ τοι μος να τους πε-

τάξει στη θά λασ σα φω νά ζο ντας μό νο 

τη λέ ξη «Α έ ρα»;
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Η ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
Τα ελληνικά στρατεύματα, που έλαβαν μέρος στον Ιερό Αγώνα, διακρίνονταν 

σε δύο κατηγορίες:

• Τα Άτακτα ή Ελαφρά Σώματα που περιλάμβαναν τα διάφορα τμήματα (πεζικού, 

ιππικού και πυροβολικού) όλων των τότε οπλαρχηγών και

• Το Ανεξάρτητο Τακτικό Σώμα, το οποίο υπαγόταν στο Υπουργείο Πολέμου 

και ήταν οργανωμένο και εκπαιδευμένο σύμφωνα με τους τότε γαλλικούς κανο-

νισμούς εκστρατείας.

Προκειμένου να συνεχιστεί ο ένοπλος αγώνας κατά των Αιγυπτίων του Ιμπραήμ 

Πασά στην Πελοπόννησο και των Οθωμανών στη Στερεά Ελλάδα, ο Ιωάννης 

Καποδίστριας αποφάσισε την όσο το δυνατόν ταχύτερη αναδιοργάνωση, ενίσχυση και 

αναδιάταξη όλων των ελληνικών στρατευμάτων (Ατάκτων και Τακτικού Σώματος).

Ως προς την αναδιοργάνωση του Τακτικού Σώματος, παρατίθενται στη συ-

νέχεια και πολύ περιληπτικά τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία, ιδιαίτερα δε για το 

Πυροβολικό του:

• Στις αρχές Μαρτίου του 1828, το Τακτικό Σώμα επέστρεψε από την εκστρα-

τεία στη νήσο Χίο και στρατοπέδευσε στα Μέθανα (Αργολίδας) όπου, στις 26 

του ίδιου μήνα, το επιθεώρησε ο Κυβερνήτης. Τότε διέθετε συνολική δύναμη 

χιλίων περίπου ανδρών κατανεμημένων σε: επιτελείο, τρία τάγματα πεζικού, δύο 

λόχους πυροβολικού, μία ίλη ιππικού, στρατιωτική μουσική και μία ομάδα ανα-

πήρων και απομάχων. Μετά την επιθεώρηση, το Τακτικό Σώμα, αφήνοντας ένα 

τμήμα στα Μέθανα και Πόρο, μεταστάθμευσε, με διαταγή1 του Κυβερνήτη, στην 

Αργολιδοκορινθία (Απρίλιος του 1828), προκειμένου να συγκροτήσει δύο χωριστές 

τακτικές φρουρές (Ναυπλίου και Ακροκορίνθου).

• Στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του Τακτικού Σώματος, οι υπάρχοντες 

δύο λόχοι πυροβολικού, συνολικής τότε δύναμης 113 ανδρών,2 χωρίστηκαν σε 

τρία τμήματα: Τμήμα Βάσεως (Μεθάνων-Πόρου) και δύο Αποσπάσματα, τα οποία 

ανέλαβαν την επάνδρωση των πυροβόλων των φρουρίων του Ναυπλίου και του 

Ακροκορίνθου, ενώ ταυτόχρονα, δύο τάγματα πεζικού ανέλαβαν την ασφάλεια 

των ίδιων φρουρίων (σ.σ τακτικές φρουρές).

• Τέλος, και τα τρία εκείνα τμήματα πυροβολικού του Τακτικού Σώματος απο-

τέλεσαν, από τους χώρους που ήταν, ένα ενιαίο Σώμα, με τον τίτλο «Πυροβολικόν» 

(Artillerie), υπαγόμενο κατ’ ευθείαν στον Γενικό Διευθυντή του Τακτικού Σώματος, 

Βαυαρό Συνταγματάρχη Πυροβολικού Κάρολο Φον Χέυδεκ, με έδρα το Ναύπλιο.

ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΤΩΝ
Γενικά

Ο Ιωάννης Καποδίστριας, απόλυτα ενήμερος ως προς τη σοβαρή πολεμική κα-

τάσταση που επικρατούσε το καλοκαίρι του 1828 στην Πελοπόννησο και τη Στερέα 

Ελλάδα και γνωρίζοντας τη μεγάλη στρατιωτική αξία των εθνικών φρουρίων της 

χώρας, επιθυμούσε την όσο το δυνατόν ταχύτερη συγκρότηση και εκπαίδευση 

1ΓΑΚ/ΚΑ/Αρχείο Βλαχογιάννη Φ.80 α/α εγγράφου 51 (σ.σ όπου ΚΑ εννοείται το Καποδιστριακόν Αρχείον). 
2ΓΑΚ/ΚΑ/Γενική Γραμματεία Φ.13.
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ενός Σώματος3 (σ.σ Τάγματος) Πυροβολιστών,4 προκειμένου να ικανοποιήσει, όπως 

αναφέρθηκε, την επείγουσα και επιτακτική ανάγκη επάνδρωσης των πυροβόλων 

«Θέσεως» των κυριότερων, ελεύθερων τότε, φρουρίων με τμήματα άρτια εκπαι-

δευμένων πυροβολιστών. Ταυτόχρονα, η ύπαρξη εκείνου του νέου στρατιωτικού 

Σώματος θα έδινε τη δυνατότητα χρησιμοποίησής του και για την υποστήριξη των 

τακτικών κυρίως στρατευμάτων, αλλά και των ατάκτων, με πυρά πυροβολικού σε 

μελλοντικές χερσαίες πολεμικές επιχειρήσεις, όπως ακριβώς συνέβη αργότερα 

(Μάρτιος 1829) κατά την πολιορκία της Ναυπάκτου (Lepanto) από τα ελληνικά 

τακτικά και άτακτα στρατεύματα. Οι μέχρι τότε υπάρχοντες από τον Ιερό Αγώνα 

(1821-1828) δύο λόχοι του τακτικού πυροβολικού, μειωμένης δύναμης αλλά με 

εμπειροπόλεμο προσωπικό, δεν ήταν επαρκείς για ν’ ανταποκριθούν στις απαι-

τήσεις και τις προσδοκίες του Κυβερνήτη και να ικανοποιήσουν τις σοβαρές 

επιχειρησιακές ανάγκες τού υπό ανασυγκρότηση Τακτικού Σώματος.

Προβλήματα και δυσχέρειες ως προς τη συγκρότηση του τάγματος

Πρέπει να επισημανθεί εξαρχής ότι, κατά την εξαιρετικά δύσκολη εκείνη εποχή, 

που ακόμη συνεχιζόταν ο αγώνας στην Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, τρία 

ήταν τα σοβαρότερα προβλήματα που έπρεπε να αντιμετωπισθούν, αμέσως μετά 

την οριστική απόφαση του Κυβερνήτη για τη συγκρότηση του «Τάγματος των 

Κανονιέρων» 5 (σ.σ Πυροβολιστών):

• Η έλλειψη αξιωματικών, κυρίως κατώτερων βαθμών, για τη στελέχωση του 

νέου Σώματος

• Οι ανυπέρβλητες δυσκολίες στρατολογίας των αναγκαίων εθελοντών οπλιτών 

για το τάγμα, καίτοι την εποχή εκείνη υπήρχαν στην ελεύθερη Ελλάδα, ιδιαίτερα 

στα νησιά του Αργοσαρωνικού Κόλπου και του Αιγαίου Πελάγους, πάρα πολλοί 

άνεργοι νέοι ναύτες πυροβολιστές που είχαν υπηρετήσει στα εθνικά (σ.σ πολεμικά) 

πλοία κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης και

• Η αδύναμία, λόγω ανεπάρκειας οικονομικών πόρων, εξοπλισμού των φρουρί-

ων και εφοδιασμού του τάγματος, με «ενεργά»: κανόνια, οβουζιοβόλα (οβιδοβόλα) 

και μορτάρια (όλμους) με τις αποσκευές τους (κανονοάμαξες)6 και πολεμοφόδια 

3Κατά την εποχή εκείνη ως «Σώμα» (corps) χαρακτηριζόταν, σε αντίθεση με την ισχύουσα σήμερα Στρατιωτική 
Ορολογία: «στράτευμα μεμονωμένον, έχον την εσωτερικήν υπηρεσίαν του και την οικονομίαν του καθώς είναι τα 
συντάγματα εις την Γαλλίαν. Στην Ελλάδα δε τα τάγματα». (Χρήστου Σ. Βυζαντίου Αξιωματικού Πεζικού Ιστορία του 
Τακτικού Στρατού της Ελλάδος, από της πρώτης συστάσεώς του κατά το 1821 μέχρι των 1832. Αθήναις 1837).

4Ο γνωστός πολιτικός αγωνιστής Νικόλας Σπηλιάδης –μετέπειτα Γενικός Γραμματεύς της Επικρατείας (Ιούλιος 
1829-Μάρτιος 1832) της Ελληνικής Πολιτείας– γράφει στα Απομνημονεύματά του (τόμος 4ος Κεφάλαιο Γ΄, σελ. 
88, Έκδοση της «Βιβλιοθήκης των Γενικών Αρχείων του Κράτους 1970) σχετικά με τη συγκρότηση του Τάγματος 
των Πυροβολιστών: «(Ο Κυβερνήτης) Ήδη προσηλώνει όλως διόλου την προσοχήν του εις το να κατακτήση την 
Στερεάν Ελλάδα, να ελευθερώση την Πελοπόννησον από τον Ιμπραήμ και να εκτείνη τα όρια της Πατρίδος (σ.σ 
μέχρι τη γραμμή Άρτα-Βόλος), εις υπεράσπισιν της οποίας διοργανίζει εντός ολίγου εν Τάγμα Πυροβολιστών, 
συγκείμενον από έξ λόχους, να χρησιμεύσουν δια τα πυροβόλα των φρουρίων ως και διά τα πεδινά».

5Την άνοιξη του 1828 άρχισε να λειτουργεί στο Οπλοστάσιο (σ.σ βλέπε υποσημείωση 37) του Ναυπλίου 
ένας «Λόχος Τεχνιτών του Πυροβολικού» για τα πάσης κατηγορίας πυροβόλα, η οργάνωση του οποίου 
ολοκληρώθηκε στο τέλος του φθινοπώρου, με την άφιξη από το γαλλικό Εκστρατευτικό Σώμα (Μεσσηνιακά 
Φρούρια) ενός «Αποσπάσματος Τεχνιτών» (ένας αξιωματικός και 27 οπλίτες).

6Την εποχή εκείνη χρησιμοποιούσαν στο Πυροβολικό «Άμαξες» δύο κατηγοριών: τις «Άμαξες των κανο-
νιών» (voitures de Cannons) και τις «Άμαξες των Πολεμοφοδίων» (voitures de Munitions).
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(πυρομαχικά). Τα κανόνια, τα οβουζιοβόλα και τα μορτάρια είχαν τότε τη γενική 

ονομασία «Μέσα Πυρός» (σ.σ από το γαλλικό “Bouches à feau” – «Στόματα φωτι-

άς») και σπάνια «Πυροστόμια».

Τα προβλήματα εκείνα απασχολούσαν σοβαρά την κυβέρνηση και τον Γενικό 

Διευθυντή του Τακτικού Σώματος και μετά την ανασυγκρότηση ή την εξαρχής συ-

γκρότηση και λειτουργία όλων ανεξαιρέτως των τακτικών στρατιωτικών Σωμάτων, 

σχολείων, υπηρεσιών και καταστημάτων, καθ’ όσον, παρά τις κατά καιρούς οικο-

νομικές ενισχύσεις για τον τακτικό κυρίως στρατό από ξένες κυβερνήσεις (Γαλλίας 

και Ρωσίας), η στενότητα των οικονομικών πόρων ήταν διαρκής.

Εκτός από τα παραπάνω προβλήματα, η αρνητική, θα λέγαμε, στάση των Ατάκτων 

ή Ελαφρών τμημάτων απέναντι σε κάθε καινοτομία στον τακτικό στρατό έθετε επι-

πρόσθετα προσκόμματα στην προσπάθεια ανάπτυξης του Τακτικού Σώματος.

Ο Καποδίστριας είχε ακόμη να αντιμετωπίσει και τη συνεχή πίεση των Γάλλων, 

κυρίως εκείνων του Εκστρατευτικού Σώματός7 τους, οι οποίοι, σύμφωνα με την 

από μακρού χρόνου αποικιακή8 πολιτική τους, επιδίωκαν με τρόπο εκβιαστικό να 

καταλάβουν καίριες θέσεις, βαθμούς και αξιώματα στο Τακτικό Σώμα.

Οι πρώτες ενέργειες για τη σύσταση του τάγματος

Ο Κυβερνήτης, αποφασισμένος για την όσο το δυνατόν ταχύτερη συγκρότηση 

του Τάγματος Πυροβολιστών και καταβάλλοντας συνεχείς και επίμονες προσπάθειες 

για τη συνέχιση και, κατά το δυνατόν, ολοκλήρωση της ανασυγκρότησης και ανά-

πτυξης των τακτικών στρατευμάτων, έστειλε στις 11 Αυγούστου του 1828, στο Γενικό 

Φροντιστήριο και τον Γενικό Διευθυντή του Τακτικού Σώματος, Συνταγματάρχη 

Φον Χέυδεκ, μια προκαταρτική και συνάμα ενημερωτική διαταγή, με σκέψεις και 

κατευθυντήριες οδηγίες για τη «σύστασιν ενός Τάγματος Κανονιέρων», ενώ ταυτόχρο-

να εξέφραζε, με αυτήν, και την επιθυμία του για την κατά προτίμηση κατάταξη σ’ 

εκείνο νέων ναυτών της Ύδρας, των Πετσών (σ.σ Σπετσών) και των Ψαρών «οίτινες 

κατά το παρόν ευρίσκονται αργοί (σ.σ άνεργοι)». Καθόριζε ακόμη, με λεπτομέρειες, τα 

της συγκρότησης του νέου στρατιωτικού Σώματος. Έτσι, με πυρήνα τους δύο υπάρ-

χοντες, την εποχή εκείνη, λόχους του Τακτικού Πυροβολικού (σ.σ από την περίοδο 

του Ιερού Αγώνα), χωρισμένους μέχρι τότε σε τμήμα Βάσεως και δύο ανεξάρτητα 

Αποσπάσματα που επάνδρωναν τα Φρούρια και Οχυρώματα της Αργολίδας και της 

Κορινθίας και με την απαραίτητη νέα στρατολογία, η οργάνωση του υπό συγκρότηση 

Τάγματος Πυροβολικού θα ήταν, σύμφωνα με τα γαλλικά πρότυπα οργάνωσης, πα-

ρόμοια με εκείνη του Τακτικού Τάγματος Πεζικού, δηλαδή: ένα επιτελείο και έξι λόχοι 

Πυροβολικού των εκατό ανδρών ο καθένας. Όριζε, επίσης, ως τόπο συγκρότησης, 

7Είχε αποβιβασθεί στην Ανατολική Μεσσηνία στα τέλη Αυγούστου του 1828, είχε καταλάβει τα τρία 
Μεσσηνιακά Φρούρια (Νεοκάστρου, Μεθώνης και Κορώνης) και είχε υποχρεώσει τα υπό τον Ιμπραήμ πασά 
αιγυπτιακά στρατεύματα ν’ αποχωρήσουν από την Πελοπόννησο (Σεπτέμβριος 1828).

8Η απόπειρα διείσδυσης των Γάλλων στην τουρκοκρατούμενη Ελλάδα είχε αρχίσει από την εποχή του 
Ναπολέοντα Βοναπάρτη, ο οποίος υποδαύλιζε την εξέγερση της Πελοποννήσου, προκειμένου να του πα-
ρασχεθεί η αφορμή επέμβασης. Έκτοτε και μέχρι τη δολοφονία του Ιωάννη Καποδίστρια, η πολιτική της 
Γαλλίας (διπλωματική, στρατιωτική, οικονομική, εκπαιδευτική και πολιτιστική) έλαβε, χωρίς προσχήματα, 
εκβιαστικά χαρακτηριστικά. Για την αποικιακή συμπεριφορά της Γαλλίας κατά τη συγκεκριμένη περίοδο, 
Θεμέλη-Κατηφόρη Δέσποινα, Το γαλλικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα στην περίοδο του Καποδίστρια.
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οριστικού στρατωνισμού και εκπαίδευσης του «Τάγματος Κανονιέρων» την (Παλαιά) 

Κόρινθο, προκειμένου ν’ αποτελέσει, μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής του, 

τμήμα της φρουράς του Φρουρίου του Ακροκορίνθου.

Θα προσθέσω ακόμη εδώ ότι η διαπιστωμένη παρουσία του Κερκυραίου 

Συνταγματάρχη Πυροβολικού της πάλαι ποτέ «Επτανήσου Πολιτείας» κόμητα 

Νικολάου Πιέρρη στην Αίγινα, την εποχή εκείνη,9 πολύ πιθανόν να έδωσε την ευ-

καιρία στον Ιωάννη Καποδίστρια για ανταλλαγή απόψεων με τον άλλοτε συνεργάτη 

του, σχετικά με την απόφασή του για την «σύστασιν» του «Τάγματος Κανονιέρων». 

Είναι, επίσης, δυνατόν ο Κυβερνήτης να είχε συζητήσει, πρωτύτερα, το όλο θέμα 

και με τον Γενικό Διευθυντή του Τακτικού Σώματος και παλαιό αξιωματικό του 

Πυροβολικού Συνταγματάρχη Φόν Χέυδεκ.

Η τετρασέλιδη εκείνη διαταγή του Κυβερνήτη, η οποία παρατίθεται πρωτότυ-

πη στη συνέχεια, περιλάμβανε ακόμη λεπτομερείς οδηγίες για την οργάνωση, τη 

λειτουργία, και την εκπαίδευση του Τάγματος των Κανονιέρων, διατυπώνοντας 

παράλληλα και την ευχή: «Το Τάγμα τούτο να ενιδρυθή εις την Κόρινθον την α΄ του 

ερχομένου Σεπτεμβρίου», δηλαδή μετά από δέκα εννέα ημέρες από την έκδοση της 

διαταγής. Επί πλέον απαιτούσε την υποβολή «συνοπτικού λογαριασμού των εξόδων 

δια την σύστασιν και διατήρησιν» του νέου Στρατιωτικού Σώματος. Τέλος, έδινε 

την εντολή στους δύο αποδέκτες της διαταγής να διαμορφώσουν, το ταχύτερον 

δυνατόν, με βάση τις οδηγίες και τις δικές τους γνώσεις, Σχέδιο Διατάγματος, 

προκειμένου να αρχίσει αμέσως η συγκρότηση του τάγματος.

Αρ. 5.042

ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ10

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς το Γενικόν Φροντιστήριον και τόν Συνταγματάρχην Κ. Εϋδέκον

Ηξεύρετε Κύριοι, ότι η κυβέρνησις επιθυμεί ν’ απαρτίση τα υφιστάμενα Σχέδια 

(Cadres) του τακτικού σώματος, και ότι έλαβε όλα τα μέτρα, διά των οποίων ελπίζει 

να φθάση εις τον σκοπόν τούτον.

Δεν αγνοείτε επίσης, ότι αποβλέπει ιδιαιτέρως εις το να τακτοποιήση το πυρο-

βολικόν μέρος, και ότι επί τούτω επιθυμεί να καταστήση επωφελώς τα μέσα, με τα 

οποία δύνανται να την προσφέρουν οι νέοι ναύται της Ύδρας, των Πετσών και των 

Ψαρριανών, οίτινες κατά το παρόν ευρίσκονται αργοί.

9Σύμφωνα με ένα ιδιόχερο σημείωμα (ΓΑΚ/ΚΑ/Γενική Γραμματεία Φ.100 α/α εγγράφων 69,70 και 71) του 
μετέπειτα Διοικητή του Τάγματος Πυροβολιστών Συνταγματάρχη Πυροβολικού Νικολάου Πιέρρη προς τον 
Κωνσταντίνον Ζωγράφον, προϊστάμενο τότε, του Κλάδου «Τροφών και Εφοδίων» του Γενικού Φροντιστηρίου, 
διαπιστώνεται η παρουσία του στην Αίγινα από τις 29 Ιουλίου 1828 (π.η). Από όλη δε τη σχετική αλληλογραφία 
βεβαιώνεται ότι ήλθε στην Ελλάδα με το υπό Αυτοκρατορική Αυστριακή σημαία «μπριγκαντίνι» (πλοίο) «Ο 
Απελευθερωτής» (“Il Retentore”) με Πλοίαρχο τον Λούκα Κάουριχ (Luca Kaurich). Το πλοίο, μεταφέροντας 
σιτηρά και ξυλεία από τη Σύρο, βρέθηκε στο νησί Κέα (Τζιά), όπου επιβιβάσθηκε σ’ αυτό ο Κερκυραίος 
Συνταγματάρχης. Είναι πολύ πιθανόν να είχε προηγηθεί σχετική (γραπτή ή προφορική), συνεννόηση του 
Ιωάννη Καποδίστρια με τον, ευρισκόμενο αρχικά στη Σύρο και μετά στην Κέα, Πιέρρη.

10ΓΑΚ/ΚΑ/Έκτακτοι Επίτροποι, Φ.36-37.
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Τούτου χάριν, σας ζητώ σχέδιον διατάγματος, προς σύστασιν ενός Τάγματος 

Κανονιέρων επί των εφεξής βάσεων.

Το τάγμα τούτο (batallion) θέλει σύγκεισθαι κατά τον ήδη υπάρχοντα κανονισμόν 

του τακτικού σώματος, δηλαδή από εξ λόχους.

Πάς λόχος θέλει περιλαμβάνει εκατόν ανθρώπους κατά τον εφεξής κατάλογον.

Στρατιώται       83

Επιλοχίας        1

Λοχίας (Sargent)       1

Δεκανείς (Caporales)       8

Αυλητής         1

       96

Λοχαγός (Capιtain)       1

Υπολοχαγός α΄       1

Υπολοχαγοί β΄       2

Όλον     100

Η πρώτη τάξις των αξιωματικών (l’ état major) (σ.σ Επιτελείο) του Τάγματος θέλει 

σύγκεισθαι:

Από ένα Ταγματάρχην

Από ένα πρώτον υπασπιστήν

Από ένα υπασπιστήν αξιωματικού (σ.σ ανθυπασπιστή)

Από ένα καταλυματίαν

Από δύο Σιτιστάς

Από ένα Ιερέα 

Από ένα Ιατρόν

Δια να επιταχυνθή ο σχηματισμός τούτου του Τάγματος, οι δύο λόχοι των ήδη όντων 

Κανονιέρων εις το τακτικό σώμα, θέλουν σχηματίσει την πρώτην βάσιν του.

Ο μισθός των αξιωματικών θέλει είσθαι όμοιος με εκείνον του Τακτικού σώματος 

(troupes de ligne) με κάποιαν προσθήκην, ήτις δίδεται συνήθως εις τους αξιωματικούς 

του είδους τούτου, και η οποία ειμπορεί να είναι 1/5 ή 1/4 περισσότερον.

Η στρατολογία αυτή θέλει σύγκεισθαι από εθελοντάς συλλεγομένους, απ’ όλην την 

Επικράτειαν. Με όλα ταύτα προσκαλούνται ιδιαιτέρως εις ταύτην την δούλευσιν ο νέοι 

ναύται της Ύδρας, των Πετσών και των Ψαρριανών.

Οι στρατιώται θέλουν λαμβάνει εν ταϊνι (σ.σ μερίδα ψωμιού), είκοσι παράδες σι-

τηρέσιον και δύο Τάλληρα μηνιαίον μισθόν. Οι δε υπαξιωματικοί, τους οποίους θέλει 

εκλέγει κατ’ αναλογίαν τών εις την μάθησιν προόδων των, θέλουν λαμβάνει το αυτό 

σιτηρέσιον, το αυτό ταϊνι και τρία Τάλληρα μισθόν.

Ιδιαίτερο διάταγμα θέλει προσδιορίσει την ενδυμασίαν του Τάγματος, η οποία θέλει 

συμφωνεί με τον τρόπον του ενδύεσθαι των νησιωτών.

Οι είς τούτο το σώμα καταγραφησόμενοι Κανονιέροι θέλουν συμφωνήσει να δουλεύσουν 

τέσσερας χρόνους, μ’ όλον τούτο οι νησιώτες θέλουν απολαμβάνει το προνόμιον μίας δια-

κοπής καθέκαστον χρόνον, η οποία κατά τας περιστάσεις θέλει είσθαι από τέσσερις έως εξ 

μήνας, έν διαστήματι τών οποίων θέλουν λαμβάνει το ήμισυ του μισθού των, έχοντες και την 

άδειαν να εμβαίνωσιν εις δούλευσιν ναυτικήν, είτε εμπορικήν, είτε επιλέγουν πολεμικήν.
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Ιδιαίτερος κανονισμός θέλει προσδιορίσει κατά ποίον τρόπον θέλει παραχωρούνται 

διακοπαί, και πως η κυβέρνησις θέλει ασφαλίζεται ότι μετά την διακοπήν αυτήν θέλουν επι-

στρέψει εις τα χρέη των την ιδίαν ημέραν, την οποίαν θέλει προσδιορίσει ο κανονισμός.

Θέλει γενεί πρότασις εις τους νέους καλών οικογενειών11 των ειρημένων νήσων να κατα-

ταχθώσιν εις τούτο το σώμα, οίτινες θέλουν λαμβάνει κατ’ αναλογίαν του αριθμού τών εθελο-

ντών, όπου ήθελε προσφέρει εκάστη των νήσων τούτων τον βαθμόν του υπολοχαγού πρώτου 

ή υπολοχαγού δευτέρου επί ψιλώ τω ονόματι είς τους λόχους του αυτού Τάγματος.

Έως ότου αποκτήσωσι την αναγκαίαν μάθησιν, δουλεύοντες εις το αυτό σώμα, 

θέλουν λαμβάνει εν μέρος του παρά του νόμου προσδιορισθησομένου μισθού.

Όταν δε κρίθωσιν άξιοι τής έν ενεργεία εκδουλεύσεως, τότε θέλουν λαμβάνει ολό-

κληρον τον μισθόν των, και θέλουσι προτιμάσθαι, όταν συμπέση προβιβασμός.12

Αυτά φρονεί η κυβέρνησις ότι αρκούσιν όσα είπεν ανωτέρω περί της υποθέσεως, 

περί της οποίας προσκαλείσθε, Κύριοι να σκεφθήτε βαθύτερον εις σύνταξιν σχεδίου 

εντελούς οργανισμού. Σεις θέλετε αναπληρώσει τα ελλείποντα με τας εκτεταμμένας 

γνώσεις, τας οποίας καθείς εξ υμών έχει είς το εαυτού μέρος περί ταύτης της ύλης. Εκείνο 

δε, περί του οποίου σας παρακαλεί επιμόνως η κυβέρνησις είναι, το να κανονίσετε 

επάνω εις τακτικώτατας βάσεις την οικονομίαν (administration) του σώματος τούτου, 

και επομένως τον έλεγχον (controle) εις τον οποίον αυτή πρέπει να υπόκειται.

Αφού άπαξ αποφασισθεί το περί ού ο λόγος διάταγμα οι δύο λόχοι των Κανονιέρων 

του τακτικού σώματος, τεθέντες υπό την οδηγίαν του διορισθησομένου Αρχηγού του 

νέου τάγματος, θέλουν μεταβεί εις Κόρινθον, όπου αυτή η ζύμη, αυξηνθείσα από τας 

στρατολογίας, θέλει αποτελέσει την φρουράν του ρηθέντος φρουρίου. Επομένως η πό-

λις αύτη θέλει καταστεί πόλις της διδασκαλίας, το δε τάγμα των Κανονιέρων εκτός της 

διδασκαλίας, της αναγομένης εις το είδος του, θέλει γυμνασθεί, επίσης, και εις το τουφέκι 

και εις τας περιστροφάς του πεζικού, όσον είναι αναγκαίον εις τους κανονιέρους, οίτινες 

εν ώρα χρείας, χρεωστούν να είναι εις κατάστασιν να υπερασπίζωσι τα κανόνια.

Τοιουτοτρόπως μορφώσαντες το ρηθέν σχέδιον του διατάγματος, όσον δύνασθε τα-

χύτερον, θέλετε δώσει Κύριοι νέαν απόδειξιν του ζήλου σας προς τούτον τον τόπον.

Ευκταίον είναι, ώστε το τάγμα τούτο να ενιδρυθεί είς τήν Κόρινθον την α΄ του 

ερχομένου Σεπτεμβρίου.

Τέλος πάντων θέλετε απαρτίσει την εργασίαν σας, δίδοντες συνοπτικόν λογαρια-

σμόν των εξόδων, τα οποία είναι αναγκαία να κάμη η κυβέρνησις δια την σύστασιν 

και διατήρησιν τούτου του Τάγματος.

Εν Αιγίνη τη 11 Αυγούστου 1828 

Ο Κυβερνήτης

Ιωάννης Α. Καποδίστριας

11Εννοούσε τις οικογένειες που είχαν προσφέρει πολιτικές ή στρατιωτικές υπηρεσίες στην πατρίδα πριν 
και κατά τη διάρκεια του Ιερού Αγώνα (1821-1828).

12Η παράγραφος αυτή αποτέλεσε, με τις απαραίτητες λεπτομέρειες, το Άρθρο Ι΄ του υπ’ αριθμ. 5554/17 
Αυγούστου 1828 ιδρυτικού Διατάγματος «Περί συστάσεως του Τάγματος των Πυροβολιστών», η εφαρμογή 
του οποίου οδήγησε, λόγω των επειγουσών αναγκών, στη συγκρότηση του Σχολείου της Πυροβολικής (από 
τις 15 Νοεμβρίου του 1828).
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Όπως ήταν λογικό, η σοβαρή και επείγουσα ανάγκη έγκαιρης στελέχωσης του 

«Τάγματος των Κανονιέρων», με κατώτερους αξιωματικούς εκπαιδευμένους στο τεχνικό 

ή επιστημονικό εκείνο Σώμα, απασχόλησε ιδιαίτερα τον Κυβερνήτη, ο οποίος, για αυτόν 

ακριβώς τον λόγο, έδωσε με την παραπάνω διαταγή του γενικές κατευθύνσεις, τόσο 

για τον τρόπο κατάταξης νέων υποψηφίων αξιωματικών, όσο και για την εκπαίδευσή 

τους στο Τάγμα. Εκείνη η απαίτηση οδήγησε τελικά στη, σε σύντομο χρονικό διάστημα, 

λειτουργία –στο τάγμα– ενός «Σχολείου ή Σχολής Πυροβολικής».

Επειδή το προσωπικό του νέου σώματος θα προερχόταν, κατά κύριο λόγο, 

από τα αναφερθέντα τρία νησιά του Αιγαίου, ο Κυβερνήτης έστειλε αυθημερόν 

(11 Αυγούστου 1828) στον «Κατά τας Δυτικάς Σποράδας Έκτακτον Επίτροπον»,13 

που ήταν ο αδελφός του Βιάρος Καποδίστριας, αντίγραφο της ίδιας διαταγής, ενώ, 

παράλληλα, τον ενημέρωνε για τις σκέψεις του σχετικά με το υπό συγκρότηση 

Τάγμα των Κανονιέρων, επισημαίνοντας την επιθυμητή προέλευση των υποψήφιων 

κατώτερων αξιωματικών και τον τρόπο κατάταξής τους.

Αρ. 5.043 

ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ14

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Προς τον κατά τας Δυτικάς Σποράδας Έκτακτον Επίτροπον

Ευρίσκεις ενταύθα αντίγραφον οδηγιών, με τας οποίας η κυβέρνησις εφοδίασε το 

Γενικόν Φροντιστήριον και τον Συνταγματάρχην Κ. Χεϋδέκον (σ.σ Χέυδεκ), δια των 

οποίων επιφορτίζονται είς σύνταξιν ενός σχεδίου διατάξεως περί του οργανισμού 

Τάγματος τινός (Bataillon) Κανονιέρων. Βλέπεις το μέρος των οδηγιών, το οποίον τεί-

νει προς σε, συμμορφούμενος με ό,τι θέλεις μας δώσει, όσον το δυνατόν ταχύτερον, 

σημειώσεις ακριβείς και θετικάς περί της διαθέσεως των νέων Ναυτών, τους οποίους 

προσκαλεί η κυβέρνησις εις την υπηρεσία της πατρίδος, είς ένα Κλάδον, εις τον οποί-

ον χρεωστούν να εξετασθώσι και γυμνασθώσι, όταν ήθελον αφιερωθεί εις μόνον τά 

της θαλάσσης. Μας συμφέρει να γνωρίζομεν, εάν οι νέοι Ναύται της Ύδρας δέχωνται 

εκούσιως επί της οποίας τους κάμομεν πρόσκλησιν, και ποίος θέλει είναι ο αριθμός 

αυτών. Κατ’ αναλογίαν του αριθμού τούτου, οι καλών οικογενειών νέοι εμπορούν ν’ 

απολαύσουν εντίμους και ωφέλιμους θέσεις, αίτινες προσφέρονται εις αυτούς.

Αι μετά της Δημογεροντίας και των προυχόντων της Ύδρας εξηγήσεις σου περί αυτού, 

θέλει σε χρησιμεύσει να προπαρασκευάσης τας επισήμους υποχρεώσεις εις τας οποίας θέ-

λουν υποβληθή, καθώς η διάταξις αποφασισθή, και κοινοποιηθή διά σου πρός αυτούς.

Εν Αιγίνη τη 11 Αυγούστου 1828

Ο Κυβερνήτης

Ιωάννης Α. Καποδίστριας

13Διοικητικός τίτλος, αντίστοιχος του σημερινού Νομάρχη.
14ΓΑΚ/ΚΑ/Έκτακτοι Επίτροποι, Φ.36-37.
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Τα «Περί συστάσεως του Σώματος Πυροβολιστών» Διατάγματα

Μετά από μερικές ημέρες, ο ευρισκόμενος για λόγους υγείας στην Αίγινα,15 

Γενικός Διευθυντής του Τακτικού Σώματος Συνταγματάρχης Φον Χέυδεκ, σε 

εκτέλεση της παραπάνω προκαταρκτικής διαταγής, έσπευσε να υποβάλλει στα 

δύο μέλη του Γενικού Φροντιστηρίου, πρίγκηπα Αλέξανδρο Μαυροκορδάτο και 

κόμη Ανδρέα Μεταξά, πολυσέλιδη αναφορά16 με σχόλια και λεπτομερείς προτά-

σεις σχετικά με τη διαταγή του Κυβερνήτη. Η πλέον ενδιαφέρουσα πρότασή του 

αφορούσε τον τόπο συγκρότησης και οριστικής παραμονής του Τάγματος των 

Κανονιέρων. Παραθέτοντας μια σειρά από εύστοχα επιχειρήματα, αντιπρότεινε 

την εγκατάστασή του στην πόλη του Ναυπλίου αντί της (Παλαιάς) Κορίνθου, 

ενώ δεν παρέλειψε να εκθέσει και τις απόψεις του σχετικά με την εκπαίδευση 

των αξιωματικών.

Σε ό,τι αφορούσε το συνοπτικό λογαριασμό των εξόδων για τη σύσταση και 

λειτουργία του νέου Σώματος, συνέταξε λεπτομερή πίνακα, τόσο της απαιτού-

μενης δαπάνης για την αρχική συγκρότηση του τάγματος, όσο και των μηνιαίων 

εξόδων συντήρησής του. Από τον πίνακα17 εκείνον παρατίθενται στη συνέχεια τα 

υπολογισθέντα συνολικά χρηματικά ποσά για τους προβλεπόμενους είκοσι εννέα 

αξιωματικούς και πεντακόσιους ογδόντα οπλίτες.

ΚOΣΤΟΣ ΔΙA ΤΗΝ ΚΑΤA ΜHΝΑ ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣIΑΝ ΚΑΙ ΕΝΔΥΜΑΣIΑΝ

ΤΟΥ ΤAΓΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ
Μερίδες Άρτου

(Ταΐνια)
Σιτηρέσιον* Μισθός

Ενδυμασία και

Αμοιβαί

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ

ΤΑΓΜΑΤΟΣ

ΕΞΙ ΛΟΧΟΙ

450

18.450

225 Γρόσια

9.585 -//-

1.360 

Γρόσια

21.990 -//-

1.062 Γρόσια

Σύνολον 18.900 9.810 -//- 23.350 -//- 1.062 -//-

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΝΟΛΟΝ 18.900 34.222 Γρόσια (ή 2.281 Τάλληρα) και 7 Παράδες

ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΟΣ ΛΟΧΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΤΩΝ

ΛΟΧΟΣ 3.075 1.057½ Γρόσια 3.365 Γρόσια Υπολογίζονται εις το Τάγμα

Ισοτιμία Νομισμάτων: 1 Τάλληρο (δίστηλο)=15 Γρόσια • 1 Γρόσι = 40 Παράδες

*Σημείωση: Σιτηρέσιον: Το αντίτιμο της ημερησίας τροφής σε χρήμα. Από τον Μάρτιο του 1829, οπότε 
άρχισε η παρασκευή κοινού συσσιτίου, ονομάσθηκε και «οψώνιον».

15Έδρα της κυβέρνησης και του Γενικού Φροντιστηρίου έως τον Οκτώβριο του 1829, οπότε μετεγκατα-
στάθηκαν οριστικά στο Ναύπλιο, την πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους.

16Εκτιμάται ότι η υπ’ αριθμ. 752 αναφορά συντάχθηκε από τον Χέυδεκ στις 14 ή 15 Αυγούστου 1828, 
ΓΑΚ/ΚΑ/Γενικόν Φροντιστήριον, Φ.13, α/α εγγράφου 443.

17ΓΑΚ/ΚΑ/Γενικόν Φροντιστήριον, Φ.13, α/α εγγράφου 443. 
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Το Γενικό Φροντιστήριο με την ακόλουθη αναφορά του, την οποία συνυπέγρα-

φε και ο Χέυδεκ, υπέβαλε18 στις 16 Αυγούστου 1828 και σε εκτέλεση της διαταγής 

του Κυβερνήτη:

• Σχέδιο Διατάγματος για τη σύσταση του Τάγματος των Πυροβολιστών –και 

όχι Κανονιέρων– και

• Σχέδιο Κανονισμού των Αδειών Διακοπής της στρατιωτικής υπηρεσίας για 

τους οπλίτες του τάγματος.

Αρ. 640

Εξοχώτατε

Κατά την υπ’ αρ. 5042 διαταγήν της εξοχότητός Σας εγκλείομεν σχέδιον διατάγ-

ματος περί της συστάσεως ενός Σώματος Πυροβολιστών και έτερον του κανονισμού 

των αδειών Διακοπής, εις ταύτα προσθέτομεν και τον υπολογισμόν των Μηνιαίων 

εξόδων του Τάγματος των Πυροβολιστών εις Μερίδας, Σιτηρέσιον και μισθούς. Βάσιν 

του έργου μας ελάβομεν την προσημειωθείσαν διαταγήν της εξοχότητός Σας, εκεί δε 

εκάμαμε μικράς μεταβολάς, οδηγήθημεν εις τούτο από την οποίαν η εξοχότητά Σας 

μας εδώσατε άδειαν και από την ανάγκην του ν’ αποφύγωμεν εξαιρέσεις, αι οποίαι δεν 

ήτο δυνατόν να μην προξενήσωσι δυσαρέσκειαν, και επομένως ήθελον εμποδίσει την 

επιθυμητήν πρόοδον του Σώματος. Μένομεν με Σέβας βαθύτατον.

Εν Αιγίνη 

16 Αυγούστου 1821

  Τα μέλη 

  του Γεν. Φροντιστηρίου

Κάρολος φον Χέυδεκ    Α. Μαυροκορδάτος

  Α. Μεταξάς

 

Τα δύο σχέδια εγκρίθηκαν με ελάχιστες τροποποιήσεις από τον Κυβερνήτη στις 

17 Αυγούστου 1828 και επιστράφηκαν, ως Διατάγματα προς εκτέλεση, στο Γενικό 

Φροντιστήριο. Πέντε ημέρες αργότερα δημοσιεύθηκε στην Γενικήν Εφημερίδα 

της Ελλάδος, μόνο το πρώτο19 που αφορούσε τη σύσταση του «Τάγματος των 

Πυροβολιστών». Αξίζει να σημειωθεί, ότι στην αρχή αυτού του Διατάγματος, το 

οποίο παρατίθεται αυτούσιο στη συνέχεια, ο Καποδίστριας τόνιζε ότι θεωρούσε 

«αγκαιοτάτην την σύστασιν του Σώματος των Πυροβολιστών», δίνοντας ταυτόχρονα 

την εντολή «να εισαχθεί εις το Σώμα όχι μόνον το ομοιόμορφον, αλλά και η κατά 

πάντα ομοιότης της ασκήσεως (σ.σ της εκπαίδευσης)».

Το Διάταγμα αποτελείτο από ένδεκα άρθρα για «την σύστασιν του Τάγματος 

των Πυροβολιστών, καλώς γυμνασμένων, την χρήσιν των Πυροβόλων των φρουρί-

18ΓΑΚ/ΚΑ/Γενική Γραμματεία, Φ.111, α/α εγγράφου 66.
19Υπ’ αριθμ. 5.554/17 Αυγούστου 1828, Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Νο 61/22 Αυγούστου 1828, Βουλή 

των Ελλήνων, Αρχείο των Εφημερίδων της Κυβερνήσεως.
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ων και την διά το πεδίον της μάχης», καθορίζοντας τη σύνθεσή του παρόμοια με 

αυτή του Τάγματος των Κανονιέρων της Προκαταρκτικής Διαταγής του Ιωάννη 

Καποδίστρια.20 Αυτή ως προς την προβλεπόμενη δύναμη, ήταν ως εξής:

ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΠΛΙΤΑΙ ΣΥΝΟΛΟΝ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΤΑΓΜΑΤΟΣ 5 4 9

ΕΞΙ (6) ΛΟΧΟΙ 6Χ4=24 6Χ96=576 600

ΣΥΝΟΛΟΝ 29 580 609

Υπόψη ακόμη, ότι κάθε λόχος Πυροβολιστών θα αποτελούσε και πλήρη 

υπομονάδα με δυνατότητα λειτουργίας της ανεξάρτητα και μακριά από την 

έδρα του τάγματος. Για τον λόγο αυτό την μεν διαχείριση των οικονομικών 

του αναλάμβαναν ο σιτιστής και ο επιλοχίας του λόχου υπό την εποπτεία 

του λοχαγού, τη δε διαχείριση των πολεμοφοδίων ο λοχίας του λόχου. Το 

διάταγμα περιλάμβανε, επίσης, και μια σειρά από άλλες αναγκαίες λεπτομέ-

ρειες, όπως:

• τον τρόπο αρχικής στρατολογίας του προσωπικού (κυρίως από εθε-

λοντές)

• τον μισθό, το σιτηρέσιο και τις μερίδες ψωμιού των αξιωματικών, καθώς 

και τις μερίδες τροφής των αλόγων

• τον χρόνο της υποχρεωτικής υπηρεσίας των οπλιτών στο τάγμα, που 

καθορίστηκε στα τέσσερα έτη και 

• τις γενικές κατευθύνσεις εφαρμογής του Κανονισμού της στρατιωτικής 

υπηρεσίας, των αδειών, προαιρετικών και προσωρινής διακοπής, και τα κατά 

τη διακοπή δικαιώματα και υποχρεώσεις τους.

Ως προς την «Οικονομίαν» του Σώματος, το Τάγμα των Πυροβολιστών θα 

εφάρμοζε τον «Γενικόν Κανονισμόν της Οικονομίας των Τακτικών Στρατευμάτων», 

ο οποίος θα ετίθετο σε εφαρμογή αργότερα.21

Για το σοβαρό και επείγον θέμα της κατάταξης και της αναγκαίας κατάρτι-

σης των απαραίτητων νέων αξιωματικών, το άρθρο Ι΄ του πρώτου Διατάγματος 

καθιέρωνε έναν πρωτότυπο όσο και ενδιαφέροντα τρόπο.

Ως προς τον τόπο της αρχικής συγκρότησης του τάγματος, ο Καποδίστριας 

αποδέχθηκε την πρόταση του Χέυδεκ και όρισε ως έδρα του την πόλη του 

Ναυπλίου.

Τέλος, το δεύτερο Εκτελεστικό Διάταγμα,22 το οποίο παρατίθεται και αυτό αυτού-

σιο στη συνέχεια, περιλάμβανε τον από δέκα λεπτομερή Άρθρα (Α΄- Ι΄) «Κανονισμόν 

των αδειών διακοπής της στρατιωτικής υπηρεσίας των Πυροβολιστών».

20Η διαταγή θεωρείται ως το πρώτο ιδρυτικό Διάταγμα για το Πυροβολικό του Τακτικού Σώματος κατά 
το τέλος του Αγώνα της Εθνικής Παλιγγενεσίας.

21Ο Κανονισμός εγκρίθηκε από τον Κυβερνήτη στις 25 Φεβρουαρίου 1829 και τέθηκε αμέσως σε εφαρ-
μογή στο Τακτικό Σώμα. ΓΑΚ/ΚΑ/Γενική Γραμματεία Φ.188, α/α, εγγράφου 82.

22Υπ’ αριθμ. 5.555/17 Αυγούστου 1828, Γενική Εφημερίς της Ελλάδος, Νο 62, Βουλή των Ελλήνων, Αρχείο 
των Εφημερίδων της Κυβέρνησης.
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Τα από 17 Αυγούστου 1828 δύο Διατάγματα του Ιωάννη Καποδίστρια 

για τη «σύστασιν του Τάγματος Πυροβολιστών» 

Αρ. 5.554

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Θεωρών αναγκαιοτάτην την σύστασιν Σώματος πυροβολιστών καλώς γυμνασμένων 

την χρήσιν των πυροβόλων των φρουρίων και των δια το πεδίον της μάχης·

Επιθυμών να εισαχθή εις το Σώμα τούτο όχι μόνον το ομοιόμορφον, αλλά και η 

κατά πάντα ομοιότης της ασκήσεως·

Διατάττει

Α΄. Θέλει συσταθεί εν τάγμα πυροβολιστών συγκείμενον από έξ λόχους:

Β΄. Το τάγμα θέλει έχει τους ακολούθους επιτελείς:

1 Ταγματάρχην,

1 Υπασπιστήν

1 Ανθυπασπιστήν,

1 Καταλυματίαν,

2 Σιτιστάς,

1 Ιατρόν,

1 Πρώτον τυμπανιστήν.

Γ΄. Έκαστος των έξ λόχων θέλει σύγκειται από

1 Λοχαγόν,

1 Υπολοχαγόν,

2 Δεύτερους Υπολοχαγούς (σ.σ Ανθυπολοχαγούς),

1 Επιλοχίαν,

1 Λοχίαν,

1 Σιτιστήν,

8 Δεκανείς,

2 Τυμπανιστάς, και

83 Πυροβολιστάς.

Δ΄. Έκαστος λόχος σχηματίζει πλήρη μονάδα του Σώματος των πυροβολιστών. Ο 

επιλοχίας και σιτιστής εκάστου λόχου, υπό την διεύθυνσιν του λοχαγού επιφορτίζονται 

την οικονομίαν του λόχου, ο δε λοχίας την των πολεμοφοδίων.

Ε΄. Διά να επιταχυνθεί η συμπλήρωσις του τάγματος, οι υπάρχοντες ήδη δύο λόχοι των 

πυροβολιστών, θέλουν χρησιμεύσει ως πρώτη βάσις του συγκροτουμένου τάγματος.

ΣΤ΄. Το τάγμα θέλει συντεθή από εθελοντάς προσερχομένους από διάφορα μέρη 

της Επικρατείας, προσκαλούνται δε ιδιαιτέρως οι νέοι ναύται της Ύδρας,23 των Πετσών 

και των Ψαρρών να συνδράμωσιν εις την συμπλήρωσίν του.

Ζ΄. Αι μερίδες, το σιτηρέσιον και ο μισθός των επιτελών, κανονίζονται κατά τον 

ακόλουθον τρόπον.

23Για αυτόν ακριβώς τον σκοπό ο Κυβερνήτης έστειλε στον «Κατά τας Δυτικάς Σποράδας» Έκτακτον 
Επίτροπον Βιάρο Καποδίστρια την υπ’ αριθμ. 5043/11 Αυγούστου 1828 Διαταγή του.
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Μερίδες Σιτηρέσιον Μηνιαίος μισθός

Δια τον Ταγματάρχην 3 Παράδες 60 Γρόσια 450

Υπασπιστήν 2 » 40 » 200

Ανθυπασπιστήν 1 » 30 » 100

Καταλυματίαν 2 » 40 » 200

Εκάτερον των Σιτιστών 1 » 20 » 52 ½

Ιατρόν 2 » 40 » 200

Α΄ Τυμπανιστήν 1 ½ » 30 » 45

Β΄ Τυμπανιστήν 1 » 20 » 30

Τροφής αλόγου διά μεν τον Ταγματάρχην μερίδας δύο, διά δέ τον Υπασπιστήν 

του μερίδα μίαν.

Διά δε τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και πυροβολιστάς εκάστου λόχου 

κανονίζονται κατά τον ακόλουθον τρόπον.

Μερίδες Σιτηρέσιον Μηνιαίος μισθός

Δια τον Λοχαγόν 2 Παράδες 40 Γρόσια 200

Υπολοχαγόν Α΄ 1 ½ » 30 » 150

Δι’ εκάτερον 
των Β΄ Υπολοχαγών

1 ½ » 30 » 120

Επιλοχίαν 1 » 20 » 60

Λοχίαν 1 » 20 » 52 ½

Δια τον Σιτιστήν 1 » 20 » 52 ½

Δι’ εκάτερον
των Δεκανέων

1 » 20 » 45

Των Τυμπανιστών 1 » 20 » 30

Των Πυροβολιστών 1 » 20 30

Η΄. Ιδιαιτέρα διάταξις θέλει προσδιορίσει την ενδυμασίαν τούτου του Σώματος.

Θ΄. Οι καταγραφόμενοι εις το τάγμα θέλουν συμφωνήσει να μείνωσιν εις την υπη-

ρεσίαν ταύτην του έθνους τέσσαρα ολόκληρα έτη, λαμβάνοντες την άδειαν τριμηνιαίας 

διακοπής κατ’ έτος, εάν θέλωσι.

Οι λαβόντες την άδειαν της διακοπής δεν λαμβάνουσι μέχρι της επιστροφής των 

εις το Σώμα μερίδας, ή σιτηρέσιον, ή μισθόν. Όσοι δε των εις διακοπήν ναύται όντες 

επιβώσιν ως πυροβολισταί επί εθνικού πλοίου, λαμβάνουσιν εκτός του ναυτικού μισθού 

και το ήμισυ του μισθού των ως πυροβολισταί.

Ο συναπτόμενος εις το παρόν Διάταγμα ιδιαίτερος κανονισμός διορίζει τον τρόπον, 

καθ’ όν παραχωρούνται αι άδειαι της διακοπής, και τα μέτρα, τα οποία λαμβάνονται 

δια την τακτικήν επιστροφήν τών εις διακοπήν όντων, εις τον ανήκοντα λόχον.

Ι΄. Όσοι νέοι καλής ανατροφής οδηγήσωσιν ως εθελοντάς εις το τάγμα περισσο-

τέρους των 20 πυροβολιστών, θέλουν λαμβάνει κατ’ αναλογίαν αυτών τον βαθμόν 
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μόνον πρώτου ή δευτέρου υπολοχαγού, και μένοντες εις την συνοδίαν24 του τάγματος, 

θέλουν εξακολουθεί να γυμνάζωνται θεωρητικώς και πρακτικώς εις την πυροβολικήν, 

και θέλουν λαμβάνει το ήμισυ των μερίδων, του σιτηρεσίου και του μισθού του βαθμού 

των. Ούτοι γυμνασθέντες και δοκαιμασθέντες έχουσι το δικαίωμα της αρχαιότητος δια 

να εισαχθώσιν ως αξιωματικοί παρά πάντα άλλον παρουσιαζόμενου έξωθεν·μεταξύ δε 

αυτών η προτίμησις γίνεται εις τον αποδειχθέντα ικανώτερον κατά την δοκιμασίαν.

ΙΑ΄. Όσον αφορά την εποχήν και τον τρόπον της μισθοδοσίας, την επιθεώρησιν, 

την χρηματικήν και άλλην ευθύνην, και εν γένει την οικονομίαν του Σώματος, υπάγεται 

κατά πάντα εις τον γενικόν κανονισμόν της οικονομίας των τακτικών σωμάτων, όστις 

θέλει εκδοθή προσεχώς.

Εν Αιγίνη, τη 17 Αυγούστου 1828

Ο Κυβερνήτης

Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ.

Ο Γραμματεύς της Επικρατείας

Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Ο Κανονισμός έμεινε δια το προσεχές φύλλον.

Αριθ. 5.555

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο Κυβερνήτης της Ελλάδος

Κανονισμός του τρόπου καθ’ ον δίδεται η άδεια της διακοπής εις τους πυροβολιστάς, και 

των ασφαλιστικών μέτρων, τα οποία λαμβάνονται δια την εν καιρώ επιστροφήν των.

Α΄. Η άδεια της διακοπής δεν δίδεται πριν συμπληρωθεί τουλάχιστον η πρώτη εξαμηνία, 

αφ’ ης ημέρας κατεγράφη εις το Τάγμα ο ζητών αυτήν πυροβολιστής.

Β΄. Η ζήτησις γίνεται δι΄ ιδιαιτέρας αναφοράς του ζητούντος αυτήν προς τον λοχαγόν 

του λόχου, εις τον οποίον είναι καταγεγραμμένος ο πυροβολιστής.

Γ΄. Η αναφορά διευθύνεται από τον λοχαγόν προς τον ταγματάρχην του πυροβολικού, 

με την σημείωσιν όπισθεν αν εγκρίνεται ή όχι, και δια ποίους λόγους δεν εγκρίνεται.

Δ .́ Αφού ο Ταγματάρχης επικυρώση την άδειαν της διακοπής, η μεν αναφορά και η άδεια 

φυλάττονται εις τα αρχεία του Σώματος συναπτόμενα εις το εισαγωγικόν (Matricule)25 του πυ-

ροβολιστού· δίδεται δε εις αυτόν ενδεικτικόν της αδείας εν είδει διαβατηρίου, υπογεγραμμένον 

από τον λοχαγόν και προσυπογεγραμμένον από τον επιλοχίαν και τον σιτιστήν του λόχου.

Ε΄. Ο λαβών την άδειαν της διακοπής οφείλει να παρουσιάση εις την Δημογεροντίαν 

24Ο συνήθης τίτλος του ήταν «Ακόλουθος». Όταν, ωστόσο, άρχισε η λειτουργία του «Σχολείου 
Πυροβολικής» (15 Νοεμβρίου 1828) για τα στελέχη του Τάγματος ονομαζόταν, ως μαθητής του, 
«Σπουδάρχης» (Aspirant).

25Matricule: Βιβλίο Μητρώου (Στρατιωτικού Σώματος).
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της πατρίδος του το ενδεικτικόν της αδείας, οι οποίοι λαμβάνουσι σημείωσιν αυτού, και 

ειδοποιούσι την Αστυνομίαν.

ΣΤ΄. Εάν ο λαβών την άδειαν της διακοπής θελήση ν΄ αναχωρήση από την πατρίδα 

του, οφείλει να παρουσιάση εγγυητήν διά την επιστροφήν του εντός της προθεσμίας της 

διακοπής. Ο εγγυητής υποχρεούται να καταθέση 12 δίστηλα, εάν ο δι’ ον εγγυάται δεν πα-

ρουσιασθή εντός της προθεσμίας, ή δεν πέμψη την απόδειξιν του λοχαγού του ότι εισήλθεν 

εις το Σώμα.

Ζ΄. Ο λοχαγός δεν δύναται να δώση άδειαν διακοπής εις περισσότερον αριθμόν του 

πέμπτου μέρους του λόχου του.

Η .́ Δεν συγχωρείται εις τον λαβόντα την άδειαν της διακοπής να συμπεριλάβη το όπλον ή 

την παλάσκαν ή οποιονδήποτε είδος πολεμοφοδίων, ουδέ τι περισσότερον μιας ενδυμασίας, 

την οποίαν οφείλει να φέρη επιστρέφων εις τον λόχον. Ο επιλοχίας και ο λοχίας του λόχου 

είναι υπεύθυνοι, εάν συγχωρήσωσι παρά ταύτα.

Θ΄. Ο λοχαγός οφείλει, πριν δώση την άδειαν της αναχωρήσεως, να πληροφορηθή άν ο 

ζητών είναι ελύθερος από χρέη, και δια τούτο δύω ημέρας κατά συνέχειαν κοινοποιείται εις 

τον στρατώνα, ότι θέλει δοθή άδεια της διακοπής εις τον δείνα, και εάν δεν παρουσιασθή 

κανέν εύλογον εμπόδιον, ούτω δίδεται η αδεία.

Ι΄. Εάν ο λαβών την άδειαν της διακοπής δεν παρουσιασθή εντός της προθεσμίας, όχι 

μόνον ζημειούται τα 12 δίστηλα τα παρακατατεθέντα από τον εγγυητήν αυτού, αλλά και 

όσον μέρος μισθού ήθελε τύχει να χρεωστήται εις αυτόν κατά την αναχώρησίν του, και 

συλλαμβανόμενος παιδεύεται με φυλακήν τριών μηνών. Εάν δε πράξη τούτο και δεύτερον, 

αποβάλλεται ως ανάξιος, και παιδεύεται με φυλακήν ολοκλήρου ενός έτους.

Η ασθένεια του λαβόντος την άδειαν, αποδεδειγμένη με μαρτυρικόν ιατρού βεβαιωμέ-

νου από τας δημοσίους αρχάς του μέρους, εις το οποίον ευρίσκεται, ή άλλο εμπόδιον εκ 

περιστάσεως ανωτέρας και μη υποκειμένης εις την ιδίαν του θέλησιν ή δύναμιν, αποδεικνυ-

ομένη δε από επίσημα έγγραφα ή μαρτυρίας, απολύουσι τον υπεύθυνον από τας ανωτέρω 

προσδιορισθείσας ποινάς.

Εν Αιγίνη τη 17 Αυγούστου 1828

Ο Κυβερνήτης

Ι. Α. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Ο Γραμματεύς της Επικρατείας

Σ. ΤΡΙΚΟΥΠΗΣ

Ο διορισμός διοικητή στο τάγμα

Ο Καποδίστριας με σαφή αντίληψη των απαραίτητων προσόντων ενός διοικητή 

ανεξάρτητου στρατιωτικού Σώματος, και θέλοντας ταυτόχρονα να αποφύγει έγκαιρα 

τυχόν ανεπιθύμητες παρεμβάσεις –κυρίως των Γάλλων– επέλεξε τον παλαιό συνεργάτη 

του στην άλλοτε «Επτάνησον Πολιτείαν» Κερκυραίο Συνταγματάρχη Πυροβολικού 

κόμη Νικόλαο-Γεώργιο Πιέρρη [ή Πιερ(ρ)ί]. Έτσι, δύο μόλις ημέρες από την υπογρα-

φή του ιδρυτικού Διατάγματος του Τάγματος των Πυροβολιστών, ο Γραμματεύς της 

Επικρατείας Σπυρίδων Τρικούπης, υπέγραψε την υπ’ αριθμ. 1327/19 Αυγούστου 1828 

διαταγή προς το Γενικό Φροντιστήριο, η οποία άρχιζε ως εξής:
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Αρ.1.327

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ26

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Προς το Γενικόν Φροντιστήριον

Κατ’ επιταγήν της Α. Εξ. του Κυβερνήτου ειδοποιείται το Φροντιστήριον τούτο, ότι 

διορίζεται ο Συνταγματάρχης Κ. Πιέρρης Ταγματάρχης των Πυροβολιστών του Τακτικού 

Σώματος [...].

Προσκαλείται το Φροντιστήριον να λάβει σημείωσιν των διορισμών τούτων, καθ’ όσον 

ανάγονται εις τα καθήκοντά του [...].

Για την άμεση, ωστόσο, ενημέρωση του Γενικού Διευθυντή του Τακτικού 

Σώματος Συνταγματάρχη Φον Χέυδεκ, ο ίδιος γενικός γραμματεύς τού έστειλε27 

αυθημερόν αντίγραφο της παραπάνω διαταγής του, με την εντολή να δώσει 

στον Συνταγματάρχη Πιέρρη, όταν θα έφθανε από την Αίγινα στο Ναύπλιο, 

τις απαραίτητες, για τη συγκρότηση του «Τάγματος Πυροβολιστών», διαταγές 

και οδηγίες του. Την ίδια επίσης ημέρα, η Στρατιωτική Υπηρεσία του Γενικού 

Φροντιστηρίου με την υπ’ αριθμ. 391/19 Αυγούστου αναφορά της,28 ενημέρωσε 

τον Κυβερνήτη, ότι είχε μεριμνήσει εγκαίρως «περί προβλέψεως ρούχου και 

πανικών προς ενδυμασία του Σώματος των Πυροβολιστών», όπως είχε ζητήσει 

με αναφορά του ο Συνταγματάρχης Χέυδεκ.

Για την αντιμετώπιση, επίσης, των πρώτων επειγουσών αναγκών τού «υπό 

σύστασιν» τάγματος η «Επιτροπή Οικονομίας» (σ.σ αντίστοιχη του σημερινού 

Υπουργείου Οικονομικών) «εμέτρησεν» στον Συνταγματάρχη Πιέρρη στην 

Αίγινα, την επόμενη του διορισμού του, το χρηματικό ποσό των «χιλίων χρο-

σίων», με διαταγή του Κυβερνήτη.29

Όταν, τέλος, εκδόθηκε η παραπάνω διαταγή του διορισμού του, ο Συνταγματάρχης 

κόμης Πιέρρης, ασφαλώς ενημερωμένος για την τοποθέτησή του, βρισκόταν ήδη, 

από τις 29 Ιουλίου στην Αίγινα∙ χρειάστηκε, ωστόσο, η άμεση μεσολάβηση του 

Συνταγματάρχη Φον Χέυδεκ,30 προκειμένου να διευκολυνθεί η σύντομη μεταφορά 

του, με εθνικό (πολεμικό) πλοίο, στο Ναύπλιο για ν’ αναλάβει, το ταχύτερο δυνατόν, 

τη συγκρότηση και οργάνωση του Τάγματος των Πυροβολιστών.

Η συγκρότηση του τάγματος

Ο Συνταγματάρχης Κόμης Νικόλαος Πιέρρης έφθασε στο Ναύπλιο στις 23 ή 24 

Αυγούστου και αμέσως άρχισε το δύσκολο έργο της εξ αρχής συγκρότησης και 

οργάνωσης της μονάδας του με πυρήνα, όπως αναφέρθηκε, τα μέχρι τότε τρία 

τμήματα του Πυροβολικού του Τακτικού Σώματος, συνολικής δύναμης τότε 8 αξι-

26ΓΑΚ/ΚΑ/Γενικόν Φροντιστήριον, Φ.14, α/α εγγράφου 66.
27ΓΑΚ/ΚΑ/Γενική Γραμματεία, Φ.113, α/α εγγράφου 14.
28ΓΑΚ/ΚΑ/Γενική Γραμματεία, Φ.112, α/α εγράφου 141.
29ΓΑΚ/ΚΑ/Γενική Γραμματεία, Φ.113, α/α εγράφου 14.
30Επιστολή του Χέυδεκ προς το Ναυτικό Μέλος του Γεν. Φροντιστηρίου Αλεξ. Μαυροκορδάτο (ΓΑΚ/ΚΑ/

Γενικόν Φροντιστήριον Φ.14, α/α, εγγράφου 363).
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ωματικών,31 ενός ανθυπασπιστή και 172 οπλιτών.32 

Τα δύο από εκείνα, το Τμήμα Μεθάνων-Πόρου 

και το Απόσπασμα Ναυπλίου είχαν συγκεντρωθεί, 

στις 30 Ιουλίου, στο Ναύπλιο και είχαν οργανωθεί 

σ’ έναν και μόνο λόχο με τον ανεπίσημο τίτλο: 

«Α΄ Λόχος Α΄ Τάγματος Πεζικής Πυροβολικής»33 

με διοικητή τον παλαίμαχο φιλέλληνα και αγω-

νιστή στο Μεσολόγγι (1825-1826) Ιταλό λοχαγό 

Πυροβολικού Πασκουάλε Τζιακομούτζι (Paspuale 

Giacomuzzi), ενώ στο φρούριο του Ακροκορίνθου 

είχε παραμείνει το υπό τον Ιταλό φιλέλληνα και 

αγωνιστή Υπολοχαγό Πυροβολικού Φραγκίσκο 

Αζολίνι (Francesco Azolini) δεύτερο Απόσπασμα 

του Πυροβολικού, το οποίο κλήθηκε από τον 

Πιέρρη να μεταβεί αμέσως στην έδρα του τάγμα-

τος (σ.σ Ναύπλιο).

Εκτιμάται ότι, για την ομαλή κυρίως συνέχιση 

των πολεμικών επιχειρήσεων των Ελαφρών (ατά-

κτων) στρατευμάτων κατά των Οθωμανών στη Στερεά Ελλάδα, δεν κλήθηκαν να 

ενταχθούν στο υπό συγκρότηση «Τάγμα των Πυροβολιστών» τα δύο μικρά ανεξάρ-

τητα τμήματα πυροβολικού, που ανήκαν οργανικά στα πολεμικά Στρατόπεδα34 της 

Δυτικής και Ανατολικής (Στερεάς Ελλάδας), τα οποία συνέχιζαν να υποστηρίζουν 

με πυρά τα εκεί αγωνιζόμενα ελληνικά στρατεύματα.

Το σοβαρό και επείγον πρόβλημα της στελέχωσης του τάγματος με τους απα-

ραίτητους αξιωματικούς (σ.σ έναντι των 29 προβλεπομένων υπηρετούσαν μόνο 8) 

αντιμετωπίστηκε, σταδιακά και ύστερα από πρόταση του Πιέρρη προς τον Κυβερνήτη, 

εν μέρει με προαγωγές ανθυπασπιστών και επιλοχιών της μονάδας, τις μεμονωμένες 

τοποθετήσεις αξιωματικών από το μικρό τμήμα πυροβολικού της Δυτικής Στερεάς 

Ελλάδας, τις ελάχιστες μεταθέσεις από το Τακτικό Πεζικό και Μηχανικό, τη μετεγ-

γραφή (1 Οκτωβρίου 1828) πέντε Ευελπίδων από το Κεντρικόν Πολεμικόν Σχολείον 

(Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων) στο τάγμα35 και τέλος την τοποθέτηση, από τον Απρίλιο 

του 1829 και μετά, επτά συνολικά Γάλλων υπαξιωματικών που υπηρετούσαν στο πυ-

ροβολικό του Εκστρατευτικού Σώματος του Στρατηγού Μαιζώνα στην Πελοπόννησο, 

προαχθέντων στον βαθμό του ανθυπολοχαγού από τον Κυβερνήτη.

Μεγαλύτερη, ωστόσο, δυσχέρεια ανέκυψε κατά την επάνδρωση του τάγματος με 

31Ένας λοχαγός, τρεις υπολοχαγοί, ένας ανθυπολοχαγός και τρεις φιλέλληνες.
32Υπ’ αριθμ. 17/12 Σεπτεμβρίου 1828 αναφορά του Συνταγματάρχη Πιέρρη προς τον Κυβερνήτη, ΓΑΚ/Κ 

Α/Γεν. Γραμματεία Φ123 α/α εγγράφου 77.
33ΓΑΚ/ΚΑ/ Γενικόν Φροντιστήριον Φ15B.
34Το σύνολο των στρατιωτικών Σωμάτων μιας ευρείας εδαφικής περιοχής υπό έναν γενικό αρχηγό.
35Ο Γενικός Διευθυντής του Τακτικού Σώματος Συνταγματάρχης Φον Χέυδεκ, ύστερα από έγκριση του 

Κυβερνήτη, μετέγραψε με την από 1ης Οκτωβρίου 1828 Διαταγή της Ημέρας (σ.σ Ημερησίας Διαταγής) 
τους πέντε Ευέλπιδες (ΓΑΚ/ΚΑ/Γενικόν Φροντιστήριον, Φ194) οι οποίοι, τοποθετημένοι στο επιτελείο του 
τάγματος θα παρακολουθούσαν υποχρεωτικά τα μαθήματα της «Σχολής Πυροβολικής», προκειμένου να 
ονομασθούν αργότερα ανθυπολοχαγοί πυροβολικού.

Συνταγματάρχης 
Κόμης Νικόλαος Πιέρρης
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εθελοντές οπλίτες (σ.σ έναντι των 580 προβλεπομένων υπηρετούσαν μόλις 172), δεδομέ-

νου ότι η «νεοσυλλεξία» (σ.σ επιλογή και στρατολογία) παρουσίαζε, την περίοδο εκείνη, 

ανυπέρβλητες δυσκολίες, ένεκα κυρίως της επιδημίας της «πανώλους» που είχε ενσκύψει 

στα νησιά του Αργοσαρωνικού και όχι μόνον, αλλά και της γνωστής τότε απροθυμίας 

των νέων να υπηρετήσουν επί τέσσερα συνεχή χρόνια στο τακτικό Σώμα.

Ένα άλλο επίσης σοβαρό πρόβλημα που έπρεπε ν’ αντιμετωπισθεί αμέσως από τον 

διοικητή του τάγματος ήταν η παντελής αδυναμία της κυβέρνησης να διαθέσει έναν 

ευρύχωρο και κατάλληλο στρατώνα στο Ναύπλιο για την ανάπτυξη και οργάνωση 

ολόκληρης της μονάδας του. Έτσι, αναγκάσθηκε ο Συνταγματάρχης Πιέρρης να κατα-

τμήσει εξ αρχής το τάγμα σε Διοίκηση-Επιτελείο και τρεις υπό συγκρότηση διλοχίες, που 

εγκαταστάθηκαν σε ισάριθμα καταλύματα, μέσα και έξω από την πόλη, ως εξής:36

• Διοίκηση και Επιτελείο: σε κελλιά της γυναικείας Μονής του Αγίου Γεωργίου (τότε 

και σήμερα Ιεράς Μητροπόλεως του Ναυπλίου).

• 1ος και 2ος Λόχος (Κανονοστοιχίες): στο Φρούριο Ακροναυπλίας (Ιτς-Καλέ).

• 3ος και 4ος Λόχος (Κανονοστοιχίες): στην Οικία της «Επιτροπής Ιματισμού» και τον 

Προμαχώνα «Σατανάς» (Σεϊτάν Τάπια). (σ.σ αργότερα Προμαχώνας «Μόσχου») και

• 5ος και 6ος Λόχος (Κανονοστοιχίες): στους δύο Προμαχώνες «Ξηράς» (Στρατώνες 

Κανονοστοιχιών) του φρουρίου της πόλεως.

Με τη συνεχή και επίμονη προσπάθεια αντιμετώπισης των ανακυπτόντων προ-

βλημάτων, αλλά και την αμέριστη βοήθεια και συμπαράσταση του Κυβερνήτη, του 

Συνταγματάρχη Φον Χέυδεκ και του Βαυαρού φιλέλληνα Λοχαγού πυροβολικού 

Σίντζελάιν (σ.σ διοικητή του Οπλοστασίου37), ο Συνταγματάρχης Πιέρρης, βοηθούμενος 

από τους υπηρετούντες τότε στο τάγμα λιγοστούς αξιωματικούς και υπαξιωματικούς, 

συνέχισε με βραδύ ρυθμό τη συγκρότηση και οργάνωση του πρώτου στη νεότερη 

ιστορία του ελεύθερου Ελληνικού Έθνους «Τάγματος Πυροβολιστών».

Για την έγκαιρη ενημέρωση του Κυβερνήτη ως προς τις σοβαρές δυσκολίες και 

τα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την αρχική συγκρότηση του τάγματος, 

ο Συνταγματάρχης Πιέρρης, αρχικά του υπέβαλε την υπ’ αριθμ. 17/12 Σεπτεμβρίου 

1828 λεπτομερή αναφορά38 και λίγες ημέρες αργότερα –συγκεκριμένα στις 20 

Σεπτεμβρίου– πήγε στον Πόρο όπου βρισκόταν προσωρινά ο Ιωάννης Καποδίστριας. 

Εκεί του ανέφερε τα προβλήματα που αντιμετώπιζε και ιδιαίτερα εκείνο του στρα-

τωνισμού της μονάδας του στο Ναύπλιο. Του παρουσίασε ακόμη δύο στρατιώτες 

ντυμένους με τις προτεινόμενες νέες στολές των Σωμάτων39 του Πεζικού και των 

Πυροβολιστών που ήταν παρόμοιες με εκείνες του γαλλικού στρατού. Τέλος δε συζή-

τησαν την αναγκαιότητα ενός νέου όρκου (σ.σ σε τρεις γλώσσες –ελληνικά, γαλλικά 

και ιταλικά) για το προσωπικό του τάγματος, λόγω και της συνυπηρέτησης στο νέο 

Σώμα μερικών ξένων (αλλοδαπών) –φιλελλήνων αγωνιστών και μη– αξιωματικών και 

36ΓΑΚ/ΚΑ/Γενικόν Φροντιστήριον Φ26Β α/α έγγραφον 177.
37Στρατιωτικό Κατάστημα εναποθήκευσης, συντήρησης, επισκευής και διακίνησης Μέσων Πυρός 

Πυροβολικού, Οπλισμού, Πολεμοφοδίων και λοιπών εργαλείων των τεσσάρων μάχιμων τότε Σωμάτων. 
Πρώτος Διοικητής του διετέλεσε ο Βαυαρός Λοχαγός πυροβολικού Σίντζελάιν.

38ΓΑΚ/ΚΑ/Γενική Γραμματεία, Φ.123 α/α Έγγραφον 77.
39Την εποχή εκείνη οι μονάδες επιπέδου Τάγματος των Όπλων Πεζικού, Ιππικού και Πυροβολιστών 

ονομάζονταν και «Σώματα» (βλέπε υποσημείωση 3).



101ΤΟ ΤΑΓΜΑ ΤΩΝ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΤΩΝ 

οπλιτών, συνήθεια που επικρατούσε τότε σε όλους σχεδόν τους γνωστούς στρατούς. 

Για την κατά το δυνατόν σύντομη και αποτελεσματική αντιμετώπιση όλων εκείνων των 

προβλημάτων που συζητήθηκαν στον Πόρο, ο Κυβερνήτης έδωσε αμέσως τις εντολές 

του στον Γενικό Διευθυντή του Τακτικού Σώματος Συνταγματάρχη Φον Χέυδεκ με την 

από 22 Σεπτεμβρίου 1828 διαταγή του.40

Κατά τον ίδιο χρόνο και παράλληλα με τις ενέργεις του Συνταγματάρχη Πιέρρη:

• Ο Έκτακτος Επίτροπος Δυτικών Σποράδων Βιάρος Καποδίστριας ξεκίνησε, σύμφω-

να με την προηγηθείσα διαταγή του Κυβερνήτη προς αυτόν, να στρατολογεί, έστω και 

με δυσκολία, νέους εθελοντές από τις Σπέτσες∙ ήταν όμως τέτοια η έλλειψη χρημάτων 

ακόμη και για τα ναύλα, ώστε αναγκάσθηκε να χορηγεί ο ίδιος στους επιθυμούντες 

νέους, έναντι του μελλοντικού μισθού τους, τριάντα (30) γρόσια στον καθένα «ως μέ-

σον ευκολίας»,41 προκειμένου να μεταβούν από την πατρίδα τους στο Ναύπλιο για να 

καταταγούν στο τάγμα των πυροβολιστών και 

• Τρεις, εκτός υπηρεσίας τότε, παλαίμαχοι λοχαγοί πεζικού,42 επιλεγέντες από τον 

Συνταγματάρχη Φον Χέυδεκ, εστάλησαν στα νησιά του Αιγαίου Πελάγους όπου, σε 

συνεργασία με τις τοπικές πολιτικές Αρχές, προέβησαν στη στρατολογία εθελοντών 

νεοσυλλέκτων «δια τα Τακτικά Σώματα», σύμφωνα με σχετική διαταγή43 του Κυβερνήτη 

προς το Γενικό Φροντιστήριο και λεπτομερείς, προς τους λοχαγούς-στρατολόγους, 

οδηγίες του Φον Χέυδεκ.44

Κατά τον Συνταγματάρχη Φον Χέυδεκ,45 η στρατολογία γενικά για τις μονάδες του 

Τακτικού Σώματος άρχισε ν’ αποδίδει από τις 24 Σεπτεμβρίου 1828 και μετά, «όταν έπαυ-

σαν αι υγειονομικαί προφυλάξεις» [σ.σ άρση των περιοριστικών μέτρων καινήσεων και 

μεταφορών, λόγω της επιδημίας («μολύσματος») της πανώλης που είχε ενσκύψει, από 

την άνοιξη του 1828, σε επαρχίες της Πελοποννήσου και νησιά του Αργοσαρωνικού 

(Σπέτσες και Αίγινα)].

Τέλος, παρά τις όποιες επίμονες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 

δεν κατέστη δυνατόν, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 1828, αφ’ ενός μεν να συμπλη-

ρωθεί σε προσωπικό η δύναμη του τάγματος και έτσι να ολοκληρωθεί η οργάνωσή 

του, αφού την εποχή εκείνη υπηρετούσε το 69% των αξιωματικών (20 έναντι 29) και 

είχε καταταγεί το 62% των οπλιτών (360 έναντι 580) και αφ’ ετέρου να συγκεντρωθεί 

ολόκληρο το τάγμα σ’ έναν στρατώνα της πόλης του Ναυπλίου. Ωστόσο το τελευταίο 

εκείνο πρόβλημα είχε, παρά τις παρουσιαζόμενες δυσκολίες ενάσκησης της διοικήσεως, 

και την ευεργετική του πλευρά, αφού η μέχρι τότε διάταξη των πέντε (5) Λόχων (σ.σ ο 

2ος Λόχος είχε σταλεί στην Κορώνη) του τάγματος εξυπηρετούσε ταυτόχρονα και την 

άμεση επάνδρωση των πυροβόλων των δύο φρουρίων του Ναυπλίου (σ.σ της Ξηράς και 

της Ακροναυπλίας) σε περίπτωση έκτακτης επιχειρησιακής (σ.σ πολεμικής) ανάγκης.

40ΓΑΚ/ΚΑ/Γενική Γραμματεία, Φ 129 α/α έγγραφον 63.
41ΓΑΚ/ΚΑ/Έκτακτοι Επίτροποι Φ 46-48.
42Ήταν οι Λοχαγοί πεζικού: Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος, Σταύρος Καστρινάκης και Αθανάσιος 

Παράσχος.
43ΓΑΚ/ΚΑ/Γενική Γραμματεία, Φ110, α/α εγγράφου 18.
44ΓΑΚ/ΚΑ/Γενικόν Φροντηστήριον Φ 58.
45Έκθεση του Συνταγματάρχη Φον Χέυδεκ της 3ης Ιουλίου 1829 προς τον Κυβερνήτη (Βουλής των Ελλήνων 

ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ, τόμος: Δ΄ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ).
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Το Διοικητήριο του Πυροβολικού και τα καταλύματα των αξιωματικών

Από την υπ’ αριθμ. 17/12 Σεπτεμβρίου 1828 πρώτη ενημερωτική αναφορά46 του 

Συνταγματάρχη πυροβολικού Νικολάου Πιέρρη προς τον Ιωάννη Καποδίστρια πληρο-

φορούμεθα ότι για την εγκατάσταση και λειτουργία της διοίκησης και του επιτελείου 

του Τάγματος των Πυροβολιστών είχε διατεθεί εξ αρχής αριθμός κελλιών τού τότε 

λειτουργούντος, στην περίβολο της Εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου (σ.σ Μητροπόλεως 

Ναυπλίου), Μοναστηρίου, στο οποίο κατά πάσα πιθανότητα λειτούργησε κατά καιρούς και 

το «Σχολείον της Πυροβολικής». Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις, ότι το τάγμα χρησιμοποίησε 

πολύ αργότερα δικό του στρατώνα στην Ακροναυπλία (Ιτς-Καλέ) και όταν μερικοί λόχοι 

του επάνδρωναν μονίμως τα πυροβόλα φρουρίων της χώρας. Ως προς τη διαμονή των 

αξιωματικών στην πόλη, είχαν διατεθεί εγκαίρως δύο «εθνικές» (σ.σ δημόσιες) οικίες, η μία 

για τον διοικητή του τάγματος και η άλλη για τους λοιπούς αξιωματικούς του.

Η σύνθεση του τάγματος από πλευράς Μέσων Πυρός (Πυροβόλων, Οβουζιοβόλων κ.λπ.)

Κατά τη σχετική λεπτομερή έρευνα στις αρχειακές πηγές δεν κατέστη δυνατή 

η εξακρίβωση της σύνθεσης του τάγματος από πλευράς προβλεπομένων: «Μέσων 

Πυρός» [κανονιών, οβουζιοβόλων και μορταρίων (όλμων) και αποσκευών τους (κανο-

νοαμαξών)], ατομικού οπλισμού του προσωπικού και μεταφορικών ζώων.47 Αν, ωστό-

σο, ληφθεί υπ’ όψη, ότι η οργάνωση των λόχων (κανονοστοιχιών) του τάγματος ήταν, 

σύμφωνα με την ιδρυτική διαταγή του Κυβερνήτη, παρόμοια με εκείνη του Γαλλικού 

Πυροβολικού,48 τότε μπορούμε να καταλήξουμε –με επιφύλαξη– στο συμπέρασμα ότι 

κάθε λόχος διέθετε επιχειρησιακά: 4-6 κανόνια Μάχης49 πεδινά ή ορεινά (4, 6, 8, 12 

λίτρων) και 2 οβουζιοβόλα Μάχης (5 και 6 λίτρων), μη αποκλειομένης της διαφορετικής 

επιχειρησιακής συγκρότησης των λόχων, όπως ακριβώς συνέβη αργότερα κατά την 

πολιορκία του φρουρίου της Ναυπάκτου (Μάρτιος 1829).

Εδώ θα προσθέσω ότι κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το τάγμα ή μεμονω-

μένοι λόχοι του δεν διέθεταν στους στρατώνες τους ή σε επί τούτου όρχους τους 

Μέσα Πυρός, πλην πιθανόν 1-2 πυροβόλων Μάχης μικρής ολκής (σ.σ διαμετρήματος) 

χωρίς πολεμοφόδια, απαραίτητων για την εκπαίδευση του προσωπικού τους. Όλα 

τα υπόλοιπα Μέσα Πυρός, οι αποσκευές τους και τα πολεμοφόδια, ήταν μονίμως 

αποθηκευμένα και ασφαλισμένα στο Οπλοστάσιο του Ναυπλίου, το οποίο μόνον, 

κατόπιν γραπτής διαταγής του Κυβερνήτη ή του Γενικού Διευθυντή του Τακτικού 

Σώματος, τα χορηγούσε, συνήθως προσωρινά, στο τάγμα για πολεμικές αποστολές 

ή για την εκτέλεση εκπαιδευτικών βολών ή και τη συμμετοχή του πυροβο-

λικού σε τακτικά γυμνάσια (ασκήσεις) 

του στρατού.

46ΓΑΚ/ΚΑ/Γενικόν Φροντιστήριον, Φ.123, α/α εγγράφου 77.
47Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι ανάγκες του τάγματος σε μεταφορικά ζώα (ημιόνους) ο Γενικός 

Διευθυντής του Τακτικού Σώματος είχε εγκρίνει μέχρι τον Απρίλιο του 1829, την αγορά 80 συνολικά ημι-
όνων (30 τον Ιανουάριο και 50 τον Μάρτιο). (ΓΑΚ/ΚΑ/Γενικόν Φροντιστήριον, Φ.131 και ΓΑΚ/ΚΑ/Αρχείον 
Βλαχογιάννη, Φ.10, α/α εγγράφου 296).

48www.wikipedia.org “Artillerie de Grand Armé” (Premier Empire).
49Ονομάζονταν «Μάχης» (Cannons de Bataille) σε αντιδιαστολή με τα πυροβόλα «Θέσεως» (Cannons de 

place) των φρουρίων.



103

Κατά την επάνδρωση, ωστόσο, των πυροβόλων των φρουρίων, τα διατιθέμενα 

εκάστοτε τμήματα του τάγματος πυροβολιστών δεν αντιμετώπιζαν πρόβλημα, δε-

δομένου ότι εκείνα τα πυροβόλα ήταν μόνιμα ταγμένα στις θέσεις τους (Πυροβόλα 

«Θέσεως») και τα πολεμοφόδιά τους ασφαλισμένα σε ειδικές αποθήκες (σ.σ 

«Οπλοθήκες») των φρουρίων.

Ο Εφοδιασμός του τάγματος με κανόνια και πολεμοφόδια

Το σοβαρότερο πρόβλημα του εφοδιασμού ή της προμήθειας του τάγματος με 

τα αναγκαία καινούργια ή και «ενεργά» (σ.σ χρησιμοποιημένα) πλήρη –σιδηρά και 

ορειχάλκινα– κανόνια «Μάχης» (πεδινά, ορεινά και πολιορκίας), οβουζιοβόλα (σ.σ 

οβιδοβόλα) και μορτάρια (σ.σ όλμους) μετά των απαραίτητων αποσκευών τους (σ.σ 

κανονοαμαξών) και των πολεμοφοδίων τους (σ.σ σφαίρες ή μπάλες, οβούζια ή βόμβες, 

σφαιρίδια πολυβόλου «μιτράλια» ή σφαίρες μικρές) αντιμετωπίστηκαν ευθύς εξ αρχής 

και εξ ολοκλήρου με:

• τα εναποθηκευμένα στο Οπλοστάσιο του Ναυπλίου τέσσερα (4) πυροβόλα 

μικρής ολκής (6 λίτρων) της μετά την επιστροφή από την εκστρατεία στη Χίο 

(Μάρτιος 1828) Διλοχίας Πυροβολικού του Τακτικού Σώματος

• την περισυλλογή και αξιοποίηση των από τον Ιερό Αγώνα διασκορπισμένων στα 

φρούρια, στην ύπαιθρο και τις πόλεις ή και βυθισμένων στη θάλασσα παλαιών και 

αχρήστων ή «βεβλαμμένων» (σ.σ επισκευάσιμων), κυρίως ορειχάλκινων κανονιών, 

αποσκευών και χρησιμοποιήσιμων πολεμοφοδίων

• τις δωρεές του γαλλικού Εκστρατευτικού Σώματος (στην Πελοπόννησο) και

• τις ελάχιστες αγορές από νόμιμους κατόχους Έλληνες και ξένους αγωνιστές.

Υπόψη ότι η ίδια διαδικασία εφαρμόσθηκε και για τα πυροβόλα και πολε-

μοφόδια που ήταν αναγκαία για την αντικατάσταση ή την συμπλήρωση 

των πυροβόλων των φρουρίων («Θέσεως»).

Η εκπαίδευση του τάγματος

Η εκπαίδευση –γενική και ειδική– των 

οπλιτών του τάγματος (σ.σ σε αντι-
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κείμενα Πυροβολικού και Πεζικού) άρχισε, σύμφωνα με την «προκαταρκτική διαταγή» 

του Κυβερνήτη (17 Αυγούστου 1828) και το ιδρυτικό Διάταγμα (22 Αυγούστου 1828) του 

τάγματος, από πολύ νωρίς και συνεχίστηκε κανονικά, ενώ από τις 15 Νοεμβρίου 1828 

άρχισε να λειτουργεί, για πρώτη φορά στο τάγμα, και το «Σχολείον της Πυροβολικής» 

για όλους ανεξαιρέτως τους αξιωματικούς, τους υποψήφιους αξιωματικούς (Aspirants), 

τους μεταταγέντες στο τάγμα πέντε (5) Ευέλπιδες του πυροβολικού και δύο (2) παλαί-

μαχους αλλοδαπούς υπαξιωματικούς του πυροβολικού.

Ως προς την εκτέλεση των αναγκαίων εκπαιδευτικών βολών, το τάγμα χρησιμοποίη-

σε αργότερα το εκτός του φρουρίου του Ναυπλίου «Πεδίον Βολής» («Πολύγωνον») του 

Τακτικού Στρατού, το οποίο κατασκεύασε το 1829 ο δεύτερος διοικητής του τάγματος 

Αντισυνταγματάρχης πυροβολικού Ερρίκος Πωζιέ (Enry Pauzié) με δικά του σχέδια και 

με δαπάνη που του διέθεσε ο Κυβερνήτης.

Τέλος, με το «Περί Ευελπίδων» Κεφάλαιο του ΙΗ΄ Ψηφίσματος της 21ης Δεκεμβρίου 

του 1828 (Άρθρον Μ΄) και τον «Οργανισμόν της Κεντρικής Στρατιωτικής Σχολής» 

(Ευελπίδων), που συνέταξε ο Αντισυνταγματάρχης πυροβολικού Ερρίκος Πωζιέ και ενέ-

κρινε ο Κυβερνήτης (12 Ιανουαρίου 1829), καθιερώθηκε έκτοτε η διδασκαλία («Θεωρία 

και Πράξις») του «Περί Πυροβολικού» μαθήματος στις δύο τελευταίες τάξεις.

Η διοικητική υπαγωγή του τάγματος

Το γεγονός ότι το υπ’ αριθμ. 5.554/17 Αυγούστου 1828 Διάταγμα για τη σύσταση 

του Τάγματος των Πυροβολιστών δεν καθόριζε τα της υπαγωγής του, αλλά και το ότι 

οι δύο Συνταγματάρχες, δηλαδή ο Γενικός Διευθυντής του Τακτικού Σώματος Φον 

Χέυδεκ και ο Διοικητής του τάγματος Νικόλαος Πιέρρης, ήταν ομοιόβαθμοι, οδήγη-

σαν τον δεύτερο, καίτοι ο Χέυδεκ θεωρείτο αρχαιότερος, λόγω ακριβώς του χρόνου 

υπηρεσίας του στην Ελλάδα (σ.σ είχε έλθει το 1826), στη διαπίστωση ότι, για την 

εύρυθμη λειτουργία της νεοσύστατης τότε μονάδας του, έπρεπε να ληφθεί μέριμνα 

τόσο για τη διοικητική υπαγωγή της όσο και για της υπηρεσιακές σχέσεις της με το 

«Οπλοστάσιον», τη μεγαλύτερη δραστηριότητα του οποίου απορροφούσαν οι εργα-

σίες, αλλά και η παρακολούθηση των Μέσων Πυρός, αποσκευών, πολεμοφοδίων και 

υλικών του πυροβολικού.

Η σοβαρή εκείνη εκκρεμότητα παρέμεινε μέχρι τις 15 Νοεμβρίου (εποχή ικανο-

ποιητικής προόδου στην οργάνωση του τάγματος) οπότε ο Συνταγματάρχης Πιέρρης 

αναγκάστηκε να υποβάλλει λεπτομερή προσωπική (privé) αναφορά50 στον Κυβερνήτη, 

προκειμένου να τον ενημερώσει, μεταξύ άλλων, και για το πρόβλημα της υπαγωγής 

του τάγματός του. Ωστόσο, με τον από μέρους του Κυβερνήτη έγκαιρο διορισμό 

του Συνταγματάρχη Φον Χέυδεκ, πλέον των καθηκόντων του, και ως «Εφόρου εις το 

προσωπικόν και το υλικόν του Πυροβολικού», δηλαδή προϊσταμένου του Τάγματος των 

Πυροβολιστών και του Οπλοστασίου, έπαψε να υφίσταται η μέχρι τότε εκκρεμότητα. 

Έκτοτε το Τάγμα υπήχθη οριστικά, όπως άλλωστε ήταν φυσιολογικό και δεοντολογικό, 

στη Γενική Διεύθυνση του Τακτικού Σώματος, εκτός από τις μεταβολές στην οργά-

νωσή του, τις προαγωγές, τις τοποθετήσεις και μεταθέσεις των αξιωματικών και τις 

50ΓΑΚ/ΚΑ/Γενική Γραμματεία, Φ.155, α/α εγγράφου 56.
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μετακινήσεις τμημάτων του εκτός του Ναυπλίου. Επίσης, παρέμεινε στον Κυβερνήτη 

το αποκλειστικό δικαίωμα:

• της διακίνησης των Μέσων Πυρός (κανονιών, οβουζιοβόλων και όλμων) μεταξύ 

των φρουρίων και του Οπλοστασίου του Ναυπλίου (επισκευή, αντικατάσταση, συ-

μπλήρωση ή απόσυρση)

• της εκποίησης, με διαφανείς διαδικασίες, των «ανενεργών (άχρηστων) και βεβλαμ-

μένων (μη επισκευασίμων) Μέσων Πυρός» ως μετάλλων

• της αγοράς μεταχειρισμένων Μέσων Πυρός, οπλισμού και πολεμοφοδίων για το 

Πυροβολικό και 

• της αποδοχής δωρεάν προσφορών Μέσων Πυρός στο τάγμα από φιλέλληνες, το 

γαλλικό Εκστρατευτικό Σώμα στην Πελοπόννησο κ.ά.

Οι πρώτες επιχειρησιακές αποστολές του τάγματος

Οι δύο πρώτες επιχειρησιακές αποστολές στην ιστορία του τάγματος ήταν:

• η επείγουσα αποστολή (Νοέμβριος 1828),51 διαρκούσης της συγκρότησης και 

οργάνωσής του, του υπό τον παλαίμαχο αγωνιστή Γάλλο Λοχαγό Αντουάν Πιετ ντε 

Σαμπέλ (Antoine Piet de Champel) 2ου Λόχου του (Κανονοστοιχίας) συνολικής δύναμης 

54 ανδρών, στο Φρούριο της Κορώνης για την επάνδρωση των πυροβόλων του, λόγω 

της εσπευσμένης εκκένωσής του από τα γαλλικά στρατεύματα (σ.σ του Εκστρατευτικού 

Σώματος στην Πελοπόννησο) και

• η συμμετοχή52 ενός λόχου του (κανονοστοιχίας), υπό τον Γάλλο παλαίμαχο 

αγωνιστή Λοχαγό Λουί Ζαντρ (Louis Gindre) συνολικής δύναμης 100 ανδρών, 

με 3 οβουζιοβόλα, 22 μεταφορικά ζώα και επαρκή πολεμοφόδια σε Τακτικό 

Συγκρότημα (τετραλοχία του 3ου Τάγματος Πεζικού και λόχος πυροβολικού) και 

αποστολή του στη τουρκοκρατούμενη Ναύπακτο (Μάρτιος 1829), προκειμένου 

να λάβει ενεργό μέρος στην πολιορκία της από τα άτακτα ελληνικά στρατεύματα. 

Διοικητής του Συγκροτήματος είχε τοποθετηθεί ο Συνταγματάρχης πυροβολι-

κού Νικόλας Πιέρρης,53 τον οποίο αντικατέστησε στη διοίκηση του τάγματος, ο 

Διοικητής του Κεντρικού Πολεμικού Σχολείου (Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων) 

Γάλλος Αντισυνταγματάρχης πυροβολικού Ερρίκος Πωζιέ (Enry Pauzié) μη απαλ-

λαχθείς των καθηκόντων του από το Σχολείον.

Κατάσταση του τάγματος στο τέλος του έτους 1828

Για τη διαμορφωθείσα κατάσταση του τάγματος από πλευράς οργανώσεως, 

προσωπικού και δαπανών συντηρήσεως κατά την πρώτη, από την έναρξη της 

συγκρότησής του, τριμηνία (1 Οκτωβρίου-31 Δεκεμβρίου 1828) παρατίθεται στη 

συνέχεια, προς ενημέρωση, σχετική αναλυτική κατάσταση.54

51ΓΑΚ/ΚΑ/Γενικόν Φροντιστήριον, Φ.21, α/α εγράφου 104.
52Υπ’ αριθμ. 1722/23 Μαρτίου 1829 αναφορά του Συνταγματάρχη Φον Χέυδεκ προς το Γεν. Φροντιστήριον 

(ΓΑΚ/ΚΑ/ Γεν. Φροντιστήριον Φ.37).
53Μετά την παράδοση της Ναυπάκτου στα Ελληνικά στρατεύματα (23 Απριλίου 1829) ο μεν Συνταγματάρχης 

Πιέρρης παρέμεινε, με διαταγή του Κυβερνήτη, οριστικά εκεί ως «Ανώτερος Φρούραρχος Ναυπάκτου και Αντιρρίου» 
ο δε λόχος πυροβολικού ανέλαβε την επάνδρωση των πυροβόλων δύο φρουρίων (Ναυπάκτου και Αντιρρίου).

54ΓΑΚ/ΚΑ/Γενικόν Φροντιστήριον, Φ.27.
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΜΙΣΘΟΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΣΤΟΛΗΣ 

ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΤΩΝ

Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Ο Ν Μ Ι Σ Θ Ο Τ Ρ Ο Φ Ο Δ Ο Σ Ι Α

ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ

ΤΑΓΜΑΤΟΣ

31 Δεκεμβρίου 1828 4η Τριμηνία (Οκτ-Δεκ 1828)

Αξκοί Ευέλπιδες Οπλίται Σύνολον Αξκοί Οπλίται Σύνολον

Μεγάλον Επιτελείον 5 - - 5 Γρόσια 

4.143.30

Γρόσια 

2.585.16

Γρόσια 

6.729 .06Μικρόν Επιτελείον - 5 7 12

1ος Λόχος 4 - 59 63 2.370.10 10.696.22 13.069.32

2ος -//- 2 - 58 61 2.011.30 10.644.09 12.655.39

3ος -//- 4 - 59 63 1.376.30 11.275.17 12.652.07

4ος -//- 2 - 55 57 1.060.10  9.803.22 10.863.32

5ος -//- 1 - 62 63    629.10  9.604.22 10.233.32

6ος -//- 2 - 60 62 1.031.10  8.411.22  9.442.22

ΕΠΙΔΟΜΑ ΣΤΟΛΗΣ  9.600.00 -  9.600.00

ΣΥΝΟΛΟΝ 20 5 360 385 22.224.00 63.029.00 85.253.10

Πηγή: Τριμηνιαίες Καταστάσεις Μισθού Σιτηρεσίου και Επιδόματος Στολής των Αξιωματικών 4ης Τριμηνίας 
1828 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1828).

Η «Έκθεσις του Συνταγματάρχου Καρόλου Φον Χέυδεκ προς τον Κυβερνήτην Ιωάννην 

Καποδίστριαν διά την Δ  ́Εθνικήν Συνέλευσιν» για το Τακτικό Σώμα

Στις 3 Ιουλίου 1829, ο Συνταγματάρχης Φον Χέυδεκ υπέβαλε, κατόπιν εντολής, στον 

Κυβερνήτη συνοπτική Έκθεση55 πεπραγμένων για το χρονικό διάστημα της υπηρεσίας 

του (σ.σ Μάρτιος 1828-Ιούνιος 1829) ως Γενικού Διευθυντή του Τακτικού Σώματος, 

προκειμένου να αναγνωσθεί στην ολομέλεια της «Εν Άργει Δ΄ Εθνοσυνελεύσεως». Σε 

ό,τι αφορούσε το πυροβολικό έγραφε:

«Εψηφίσθη ο σχηματισμός πυροβολικού τάγματος από 6 λόχους, αρχηγός του οποίου 

διωρίσθη παρά της Υ.Ε. ο Συνταγματάρχης κύριος Πιέρρης. Το υπάρχον πυροβολικόν 

εχρησίμευσεν ως βάσις. Πολύς καιρός και μέσα παντοία χρειάζονται διά την σύστασιν 

τεχνικού τινός σώματος εις ένα τόπον, όπου λείπει η επιστημονική και πολεμική εκπαί-

δευσις. Δια τούτο, είναι συγγνώμης άξιον, εάν το πυροβολικόν απέχη πολύ από ό,τι 

έπρεπε να είναι. Το προσωπικόν συμποσούται εις 419 ανθρώπους. Ογδοήκοντα ημίονοι 

αποτελούν την πυροβολικήν παρασκευήν [...]».

Οπλοθήκη (Οπλοστάσιον)56

«Μία των πρώτων φροντίδων, μετά την αποκατάστασιν της ευταξίας εις το 

Ναύπλιον, ήτο να συναχθώσι τα διασκορπισμένα λείψανα του πυροβολικού και 

55Βουλή των Ελλήνων, ΑΡΧΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΛΙΓΓΕNΕΣΙΑΣ, Τόμος: Δ΄, «ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ», Αθήναι 1971.
56Πρόκειται για το επί Ενετοκρατίας ανεγερθέν στο εσωτερικό του φρουρίου της πόλεως του Ναυπλίου 

Οπλοστάσιο (Arsenal), με διάφορα εργαστήρια και αποθήκες παντοειδούς στρατιωτικού υλικού (εκτός από 
ιματισμό, τρόφιμα και εφόδια).
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άλλων πραγμάτων οπλισμού και πολεμικής παρασκευής.

Βοηθούμενος από τους Ψαριανούς ναύτας, τους υπό τον ανδρείον πλοίαρχον 

Νικόδημον, έκαμα και έβγαλαν από θάλασσαν μορτάρια από χυτόν αγγλικόν σίδηρον, ως 

και τρία στηρίγματα λιθοβόλων μορταρίων ξυλίνων. Εφρόντισα την καταμέτρησιν και την 

κατάταξιν εις σωρούς τών εδώ και εκεί διεσπαρμένων σφαιρών [...]

Επεσκευάσθησαν τρία κανόνια των 6 και τρία των 12 μόνα λείψανα πεδινού πυρο-

βολικού, έως ού η μεγαλοδωρία των Γάλλων μας εχορήγησεν αιγυπτιακόν κανονοστά-

σιον από έξ κανόνια των 6, και έτερον από έξ οβούζια ορεινά με όλην την αποσκευήν 

αυτών και πολεμοφόδια.

Τμήμα αξιολόγων εργατών Γάλλων57, ενωμένων με ολιγαρίθμους εδικούς μας, ενασχο-

λείται να ανακαινίση το βαρύ πυροβολικόν του φρουρίου και εντός ολίγου οι προμαχώνες 

θέλουν εφοδιασθεί με τα αναγκαία πυροβόλα καταλλήλου χωρητικότητος, αι δε κανονά-

μαξαι και τα σκεύη αυτών θέλουν είσθαι ή διόλου νέα ή επισκευασμένα ολοτελώς.

Η κυβέρνησις επήρεν από το φρούριον τούτο 34 κανόνια ορειχάλκινα διαφόρου με-

γέθους άχρηστα,τα οποία ανεπληρώθησαν από καλά κανόνια εκ σιδήρου χυτού [...]».

Ας διαβάσουμε όμως και την εντύπωση ενός παλαίμαχου αγωνιστή, του Υπολοχαγού 

πεζικού του Τακτικού Στρατού Χρήστου Βυζαντίου, ο οποίος αναφέρει:58

«Εις την απουσίαν του Συνταγματάρχου Πιέρου η διοίκησις του εν Ναυπλίω πυροβο-

λικού εδόθη εις τον Ποζιέρο.59 Ο ακάματος ούτος Γάλλος, καίτοι επιφορτισμένος με την 

διεύθυνσιν του πολεμικού σχολείου και του οπλοστασίου, άμα ανέλαβε την διοίκησιν 

του πυροβολικού, διαιρέσας αυτό εις τέσσαρας λόχους, ετακτοποίησε την υπηρεσίαν 

και τα γυμνάσια, προσκαλέσας τους Έλληνας αξιωματικούς να καταγίνωνται εις την 

αύξησιν των γνώσεών των. Μετά παρέλευσιν δε ολίγου καιρού το όπλον τούτο έκαμε 

τόσας προόδους, ώστε ήταν άξιον απορίας [...]».

Εδώ ακριβώς ολοκληρώνεται η πολύ σύντομη αφήγηση των κυριότερων γεγονό-

των, σχετικά με τη συγκρότηση και ανάπτυξη του πρώτου «Τάγματος Πυροβολιστών», 

η αξιόλογη και ενδιαφέρουσα ιστορία του οποίου συνεχίστηκε απρόσκοπτα μέχρι την 

ημέρα της δολοφονίας του Κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια (27 Σεπτεμβρίου 1831), όταν 

διοικητής του ήταν από τις 14 Αυγούστου 1831 ο Ρώσος φιλέλληνας αγωνιστής κατά 

την Επανάσταση Αντισυνταγματάρχης Πυροβολικού Νικόλαος Αλεξέγιεβιτς Ραϊκό(φ).

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Μετά από μακροχρόνια, κοπιαστική και σχολαστική ιστορική έρευνα στο πλούσιο 

πρωτογενές αρχειακό υλικό των Γενικών Αρχείων του Κράτους και όχι μόνον, δημο-

σιεύεται, για πρώτη φορά, η συνοπτική ιστορία του πρώτου Ελληνικού «Τάγματος 

των Πυροβολιστών», το οποίο αποτέλεσε την απαρχή μιας αξιόλογης και αξιέπαινης 

57Του γαλλικού Λόχου Εργατών (Combagnie d’ Ouvriers) με Διοικητή τον Λοχαγό Πουρσέ (Pourché).
58Χρήστου, Βυζαντίου, Αξιωματικός Πεζικού Ιστορία του Τακτικού Στρατού της Ελλάδος, από της πρώτης 

συστάσεώς του κατά το 1821 μέχρι των 1832, Αθήναις 1837, 160.
59Εξελληνισμένο όνομα του Γάλλου Αντισυνταγματάρχη Πυροβολικού Ερρίκου Πωζιέ (Enry Pauzié).
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ιστορικής διαδρομής του πυροβολικού μας από το 1828 μέχρι σήμερα.

Το ιστορικό εκείνο Τάγμα, υπό την Σκέπη της προστάτιδας του Πυροβολικού Αγίας 

Βαρβάρας, την οποία γιόρτασε επίσημα για πρώτη φορά στις 4 Δεκεμβρίου του 1829, με 

την αμέριστη συμπαράσταση του Κυβερνήτη και τις συνεχείς και άοκνες προσπάθειες 

των πρωτεργατών αξιωματικών του πυροβολικού: Συνταγματαρχών Φον Χέυδεκ και 

Νικολάου Πιέρρη, Αντισυνταγματάρχη Πωζιέ και Λοχαγού Σίντζελάιν, αναμφισβήτητα 

δημιούργησε όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να συνεχισθεί, χωρίς δι-

ακοπή, η ιστορική πορεία του πυροβολικού με την πολύτιμη προσφορά του σε όλες 

τους αγώνες του Έθνους.

Τιμώντας σήμερα τη μνήμη των πρωτοπόρων αξιωματικών, αλλά και των Ευελπίδων, 

του «Τάγματος των Πυροβολιστών» που αγωνίσθηκαν και μόχθησαν για την αρχική 

συγκρότηση και ανάπτυξή του, θεωρώ υποχρέωσή μου να παραθέσω στη συνέχεια 

επίσημους καταλόγους με τα ονόματά τους.

Α. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ60 ΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΤΩΝ
(Την 31η Δεκεμβρίου 1828)

Α/Α ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

1 Σχης Πυροβολικόν Κόμης Νικόλαος Πιέρρης Ελληνική/Κέρκυρα Διοικητής Τάγματος

2 Λγός » Louis Gindre* Γαλλική Υπασπιστής»

3 » » Charles Hoffman Γερμανική Καταλυματίας2

4 – Ιδιώτης Pietro Bozzi Ιταλική (;)/Κέρκυρα Ιατρός Τάγματος

5 Λγός Πυροβολικόν Pasquale Giaccomuzzi* Ιταλική

Διοικητές και 

Αξιωματικοί 

των έξι (6) 

Κανονοστοιχιών 

(Πυροβολαρχιών)

του Τάγματος

6 » » Antoin Piet de Chambel* Γαλλική

7 » Πεζικόν Νικόλαος Ιακωμόπουλος Ελληνική

8 » » Γεώργιος Καρατζάς »

9 Υπλγός Πυροβολικόν Francesco Azolini* Ιταλική

10 » »
Δημήτριος 

Κουτσογιαννόπουλος*
Ελληνική

11 » » Ιωάννης Σγούτας* »

12 » » Michel Cormano Ισπανική

13 » » Alexandre Heinze Γερμανική

14 Ανθλγός Μηχανικόν Ιωάννης Π. Βριτέλης Ελληνική

15 » Πυροβολικόν De Vissel Burchard Βαυαρική

16 » » Augustine Machiedo Ιταλική (;)/Κέρκυρα

17 » » Χρήστος Βασιλείου* Ελληνική

18 » Πεζικόν Ιωάννης Λαλετζάς »

19 » » Θεόδωρος Ψωμάς »

20 » Πυροβολικόν Mariano Canali Ισπανική

Σημείωση 1: Οι αξιωματικοί με αστερίσκο (*) υπηρέτησαν στο Τακτικό και Άτακτο Πυροβολικό κατά τον 
Ιερό Αγώνα υπέρ της Ανεξαρτησίας της Ελλάδας.

Σημείωση 2: Διαχειριστής Υλικού και Χρηματικού του Τάγματος των Πυροβολιστών.

60«Τριμηνιαίες Καταστάσεις Μισθού, Σιτηρεσίου, και Επιδόματος Ιματισμού (Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 1828).
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Β. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ ΤΟΥ ΤΑΓΜΑΤΟΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΤΩΝ
(Την 31η Δεκεμβρίου 1828)

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΗΛΙΚΙΑ ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ

1 Ζηνόβιος Ερμόλαος 23 ετών Χέρμσταντ Ουγγαρίας

2 Στέλιος Λυκούδης 22 -//- Κέρκυρα

3 Θεμιστοκλής Βιτάλης 17 -//- Τεργέστη

4 Σπυρίδων Καλλισγούρος 21 -//- Κέρκυρα

5 Conrande Wist (αλλοδαπός) 22 -//- Ζαντάρ Δαλματίας

Σημείωση: Όλοι οι παραπάνω Ευέλπιδες, τοποθετημένοι στο Μικρό Επιτελείο του τάγματος με τον τίτλο 
«Ευέλπιδες Πυροβολικού», ονομάστηκαν Ανθυπολοχαγοί Πυροβολικού κατά τα έτη 1828 (ο Καλλισγούρος 
Σπυρίδων) και 1829 (οι υπόλοιποι μετά τη φοίτησή τους στο Σχολείον της Πυροβολικής).

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ι. ΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

 Βουλή των Ελλήνων, Αρχείο Ελληνικής Παλιγγενεσίας, Τόμος: Δ΄ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ, Αθήνα 1973.

 Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ), Κεντρικά (Αθήνα):

Καποδιστριακόν Αρχείον: 

Γενική Γραμματεία Φάκελοι: 50-272.

Γενικόν Φροντιστήριον. Φάκελοι: 1-70.

Γραμματεία Στρατιωτικών – Ναυτικών Φάκελοι: 1-28.

Γραμματεία Στρατιωτικών Φάκελοι: 1-114.

Αρχείο Βλαχογιάννη. Φάκελοι: 80-82.

Έκτακτοι Επίτροποι – Προσωρινοί Διοικηταί: Φάκελοι: 36-37 και 46-48.

 Γενικά Αρχεία του Κράτους (ΓΑΚ)/Ιστορικό Αρχείο Κέρκυρας, Αρχείον Καποδιστριακής Περιόδου.

 ΓΕΝΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ετών 1828-1829), Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων.

ΙΙ. ΑΝΕΠΙΣΗΜΕΣ ΠΗΓΕΣ

 Βυζαντίου, Χ., Σχης (ΠΖ): Ιστορία του Τακτικού Στρατού της Ελλάδος από της Πρώτης Συστάσεώς του κατά το 1821 

μέχρι το 1832, Αθήναι 1837.

 Γενικού Επιτελείου Στρατού/ΔΙΣ: Ιστορία της Οργανώσεως του Ελληνικού Στρατού 1821-1954, Αθήνα 1967.

 Δεσποτοπούλου, Α., Ο Κυβερνήτης Καποδίστριας και η Απελευθέρωσις της Ελλάδος, Έκδοσις Μορφωτικού 

Ιδρύματος της Εθνικής Τραπέζης, Αθήναι 1966.
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Η  ∆ Ι Α Τ Α Γ Η  Τ Ο Υ 

ΧΙΤΛΕΡ ΓΙΑ ΑΜΥΝΑ 

Σ Τ Η  Ν Ο Ρ Μ Α Ν ∆ Ι Α

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: (Πηγή: www.britannica.com/dday/article-9400228)

Λγός (ΠΖ) Αργύριος Ευστρατίδης
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Τα τελευταία δυόμισι έτη ο πι-

κρός και δαπανηρός αγώνας κατά του 

Μπολσεβικισμού έχει προβάλει τις απώ-

τατες απαιτήσεις επάνω στον όγκο των 

στρατιωτικών πόρων και των ενεργειών 

μας. Αυτή η υποχρέωση ήταν σύμφωνη 

με τη σοβαρότητα του κινδύνου και τη 

γενική κατάσταση. Η κατάσταση έχει 

αλλάξει από τότε. Η απειλή από την 

Ανατολή παραμένει, αλλά ελλοχεύει ένας 

ακόμα μεγαλύτερος κίνδυνος στη Δύση: 

η απόβαση των Αγγλοαμερικανών! Στην 

Ανατολή, η απεραντοσύνη του χώρου, 

ως τελευταία λύση, θα επιτρέψει μια 

απώλεια εδάφους ακόμη και σε μια 

σημαντική κλίμακα, χωρίς να επιτευχθεί 

ένα θανάσιμο χτύπημα στην πιθανότητα 

της Γερμανίας για επιβίωση.

Δεν είναι έτσι στη Δύση! Εάν ο 

εχθρός πετύχει εδώ τη διείσδυση σε 

ένα ευρύ μέτωπο, θα ακολουθήσουν 

δυσανάλογες συνέπειες μέσα σε σύντο-

μο χρόνο. Όλα τα σημάδια δείχνουν μια 

επίθεση ενάντια στο δυτικό μέτωπο της 

Ευρώπης, το αργότερο έως την άνοιξη, 

και ίσως νωρίτερα.

Για τον λόγο αυτό, δεν μπορώ πλέ-

ον να δικαιολογήσω την περαιτέρω 

αποδυνάμωση της Δύσης υπέρ άλλων 

θεάτρων του πολέμου. Επομένως, έχω 

αποφασίσει να ενισχύσω τις δυνάμεις 

στη Δύση, ιδιαίτερα στις θέσεις από τις 

οποίες θα ξεκινήσουμε τον μεγάλης κλί-

μακας πόλεμό μας ενάντια στην Αγγλία. 

(Εδώ ο Χίτλερ αναφέρεται στην περιοχή 

Pas-de-Calais, βόρεια της Νορμανδίας 

όπου ετοιμάζονταν οι εγκαταστάσεις 

εκτόξευσης για το μυστικό βλήμα Β-1). 

Γιατί αυτά είναι τα σημεία στα οποία ο 

εχθρός θα επιτεθεί –εκτός αν όλες οι 

ενδείξεις είναι παραπλανητικές– και θα 

παλέψει για την αποφασιστική μάχη 

εισβολής.

Οι επιθέσεις και οι προσπάθειες εκ-

μετάλλευσης σε άλλα μέτωπα πρέπει να 

αναμένονται. Ακόμη και η πιθανότητα 

Ο Ρόμελ επιθε-
ωρεί την πα-
ράκτια άμυνα 
στην κατεχό-
μενη Γαλλία, 
Μάρτιος 1944.
Πηγή: www.
britannica.com 
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μιας μεγάλης κλίμακας επίθεσης ενάντια 

στη Δανία δεν μπορεί να αποκλειστεί. 

Θα είχε μεγάλα προβλήματα-απώλειες 

από θαλάσσης και θα μπορούσε λιγό-

τερο αποτελεσματικά να υποστηριχθεί 

από τον αέρα, αλλά εντούτοις θα παρή-

γαγε το μέγιστο πολιτικό και στρατηγικό 

αντίκτυπο, εάν επρόκειτο να πετύχει. 

Κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης 

της μάχης, ολόκληρη η δύναμη του 

εχθρού θα κατευθυνθεί αναγκαστικά 

ενάντια στις δυνάμεις μας που επανδρώ-

νουν την ακτή. Μόνο μια αποφασιστική 

προσπάθεια στην κατασκευή των οχυ-

ρώσεων, μια προσπάθεια που θα στρα-

τολογήσει όλο το διαθέσιμο εργατικό 

δυναμικό και τους φυσικούς πόρους 

της Γερμανίας και των κατακτημένων 

περιοχών, θα είναι σε θέση να ενισχύσει 

την άμυνά μας κατά μήκος των ακτών 

μέσα στο σύντομο χρόνο που έχουμε 

ακόμα στη διάθεσή μας.

Στατικά όπλα (βαριά Α/Τ όπλα, ακινη-

τοποιημένα άρματα τα οποία θα ταχθούν, 

επάκτιο πυροβολικό, ναρκοπέδια κ.λπ.) 

προερχόμενα το συντομότερο δυνατόν 

από τη Δανία και την κατεχόμενη Δύση, 

θα επικεντρωθούν στα σημεία της κύριας 

αμυντικής προσπάθειας και στους πιο 

τρωτούς παράκτιους τομείς. Συγχρόνως, 

πρέπει να συνυπολογίσουμε τον κίνδυνο 

ότι προς το παρόν μπορεί να είναι αδύνα-

το να βελτιώσουμε τις άμυνές μας στους 

λιγότερο επίφοβους τομείς.

Εάν ο εχθρός εντούτοις πραγματο-

ποιήσει απόβαση, πρέπει να χτυπηθεί 

από την μανία της αντεπίθεσής μας. 

Για την αποστολή αυτή, οι άφθονες 

και ταχείες ενισχύσεις σε προσωπικό 

και υλικό, καθώς επίσης και η εντατική 

εκπαίδευση πρέπει να καταστήσουν 

τις διαθέσιμες μονάδες πρώτης γραμ-

μής πλήρως κατάλληλες για επιθετικές 

επιχειρήσεις. Η αντεπίθεση αυτών των 

μονάδων θα αποτρέψει τη διεύρυνση 

του μετώπου της ακτής και θα ρίξει τον 

εχθρό πίσω στη θάλασσα.

Επιπλέον, τα καλά σχεδιασμένα μέ-

Εργάτες εγκαθιστούν υπό την επιτήρηση γερμανικών δυνάμεων φράγματα και 
εμπόδια σε γαλλικές ακτές. Πηγή: www.britannica.com 
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Τα γερμανικά τεθωρακισμένα Pz. IV και Pz. III, 1942
Πηγή: www.britannica.com 

Pz Kpfw IV Ausf. D
Βάρος: 23.6 τόνοι
Διαστάσεις: 
5.93 x 2.88 x 2.68
Θωράκιση: 50 χιλ.
Εμβέλεια: 200 χλμ.
Ταχύτητα: 40 χλμ./ώρα
Κύριο Όπλο: 
75 χιλ. κοντή κάννη
Πλήρωμα: 5 άτομα

τρα έκτακτης ανάγκης που προετοιμά-

ζονται με κάθε λεπτομέρεια, πρέπει να 

μας επιτρέψουν να αντιμετωπίσουμε 

αμέσως τον εισβολέα με κάθε κατάλλη-

λο άνδρα και μηχανή, από τους παρά-

κτιους τομείς που δεν δέχονται επίθεση, 

και από το εσωτερικό.

Οι αναμενόμενες ισχυρές επιθέ-

σεις από αέρα και θάλασσα πρέπει να 

αντιμετωπιστούν αδυσώπητα από την 

Αεροπορία και το Ναυτικό με όλους τους 

διαθέσιμους πόρους τους. Επομένως δι-

ατάζω τα εξής: 

 ΣΤΡΑΤΟΣ:  Ο Αρχηγός του Γενικού 

Επιτελείου Στρατού και ο Γενικός 

Επιθεωρητής τε-

θωρακισμένων 

στρατευμάτων 

θα υποβάλουν 

σε μένα το συ-

ντομότερο δυνα-

τόν ένα σχέδιο 

που να αφορά το 

πεζικό, τα άρμα-

τα, τα πυροβόλα 

όπλα, τα μηχανο-

κίνητα τμήματα 

και τα πυρομα-

χ ι κ ά  π ο υ  δ ι α -

τίθενται στο δυτικό μέτωπο και τη 

Δανία, μέσα στους επόμενους τρεις 

μήνες. Αυτό το σχέδιο θα προσαρ-

μοστεί στη νέα κατάσταση. Οι ακό-

λουθες εκτιμήσεις θα είναι βασικά:

• Επαρκής κινητικότητα για όλα τα 

Panzer και τις τεθωρακισμένες μεραρ-

χίες στη Δύση και εξοπλισμός κάθε 

μιας από αυτές τις μονάδες μέχρι τον 

Δεκέμβριο του 1943 με 93 τεθωρακι-

σμένα Μark IV ή επιθετικά πυροβόλα 

όπλα, καθώς επίσης και μεγάλο αριθμό 

αντιαρματικών όπλων.

Επιταχυνόμενη αναδιοργάνωση των 

20 πτερύγων μάχης της Luftwaffe σε μια 

αποτελεσματική κινητή δύναμη κάλυ-
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ψης μέχρι το τέλος του 1943. Αυτή η 

αναδιοργάνωση πρέπει να συμπεριλαμ-

βάνει και τα επιθετικά όπλα.

Προτεραιότητα στη Μεραρχία Panzer 

“Ηitler Jugend”, την 21η Μεραρχία Panzer, 

καθώς και στα τμήματα πεζικού και τις 

μεραρχίες εφεδρείας στη Jutland.

• Πρόσθετες αποστολές τεθωρα-

κισμένων Μark IV, πυροβόλων επιθε-

τικών όπλων και βαρέων Α/Τ όπλων 

στις μεραρχίες εφεδρείας Panzer που 

σταθμεύουν στη Δύση και τη Δανία, 

καθώς επίσης στο τάγμα εκπαίδευσης 

πυροβόλων όπλων στη Δανία.

• Τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο, 

μηνιαίες κατανομές 100 βαρέων Α/Τ 

όπλων τύπων 40 και 43 (τα μισά από 

αυτά να έχουν τη δυνατότητα να μετακι-

νηθούν), επιπλέον αυτών που απαιτού-

νται για τις πρόσφατα ενεργοποιημένες 

μονάδες στη Δύση και τη Δανία.

• Κατανομή μεγάλου αριθμού όπλων 

(συμπεριλαμβανομένων 1.000 περίπου πο-

λυβόλων) για την αύξηση του εξοπλισμού 

εκείνων των στατικών δυνάμεων που δε-

σμεύονται για την επάκτια άμυνα στη Δύση 

και τη Δανία και για την τυποποίηση του 

εξοπλισμού των στοιχείων που πρόκειται 

να αποσυρθούν από τους τομείς που δεν 

βρίσκονται κάτω από επίθεση.

• Άφθονος ανεφοδιασμός σε όπλα 

για κλειστό αγώνα στις μονάδες στους 

τρωτούς τομείς.

• Βελτίωση του πυροβολικού και των 

Α/Τ θέσεων των μονάδων που βρίσκο-

νται στη Δανία, καθώς και εκείνων που 

προορίζονται για την παράκτια προστα-

σία στην κατεχόμενη Δύση.

 Οι μονάδες και τα στοιχεία που 

βρίσκονται στη Δύση ή τη Δανία, όπως 

τα άρματα, τα επιθετικά πυροβόλα, και 

οι Α/Τ μονάδες που δρουν στη Δύση, δεν 

πρέπει να μεταφερθούν σε άλλα μέτωπα 

χωρίς την άδειά μου. Ο Αρχηγός του 

Γενικού Επιτελείου Στρατού ή ο Γενικός 

Επιθεωρητής τεθωρακισμένων στρα-

τευμάτων θα μου υποβάλουν αναφορά 

μέσω του Γενικού Επιτελείου Στρατού 

(που διευθύνεται από τον Στρατηγό 

Alfred Jodl) αμέσως μόλις ολοκληρωθεί 

το ζήτημα του εξοπλισμού στα τάγματα 

αρμάτων και επιθετικών πυροβόλων, 

όπως και στα Α/Τ τάγματα.

Στρατιώτες εκπαιδεύονται για την απόβαση στη Νορμανδία στην ακτή 
”Slapton Sands” στην Αγγλία. Πηγή: www.britannica.com 
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 Πέρα από τα παρόμοια μέτρα 

που έχουν ληφθεί στο παρελθόν, ο 

Προϊστάμενος Διοικητής στη Δύση 

(στον παρόντα χρόνο αυτής της δια-

ταγής, Στρατάρχης Marshal Gerd Von 

Rundstedt) θα καθιερώσει τα χρονο-

διαγράμματα και θα διευθύνει τους 

ελιγμούς και τις ασκήσεις των μονά-

δων που δεν θα βρίσκονται υπό την 

επίθεση του εχθρού. Αυτές οι μονάδες 

θα πρέπει να καταστούν ικανές για να 

διαξέγουν επιθετικές αποστολές. Σε 

αυτό το σημείο απαιτώ οι τομείς που 

δεν απειλούνται από τον εχθρό να 

μεταφέρουν όλο το προσωπικό, εκτός 

από μικρές φρουρές. Οι τομείς αυτοί 

από τους οποίους οι δυνάμεις αποσύ-

ρονται, πρέπει να φρουρούνται από 

κλιμάκια ασφάλειας και συναγερμών. 

Το εργατικό δυναμικό που προέρχε-

ται κατά ένα μεγάλο μέρος από τον 

εγγενή πληθυσμό πρέπει επιπλέον να 

οργανωθεί σε εκείνους τους τομείς, 

προκειμένου να κρατήσει ανοικτό 

οποιοδήποτε δρόμο καταστραφεί από 

την εχθρική Αεροπορία.

  Ο διοικητής των γερμανικών 

στρατευμάτων στη Δανία θα λάβει 

μέτρα στην υπό τον έλεγχό του πε-

ριοχή, σύμφωνα με την παραπάνω 

παράγραφο 3.

Αμερικανικά στρατεύμετα στην Αγγλία, έτοιμα για την απόβαση στη Νορμανδία. 
Πηγή: www.britannica.com 
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 Σύμφωνα με τις χωριστές δια-

ταγές, ο Προϊστάμενος Εξοπλισμού και 

Διοικητής των εφεδρειών θα διαμορ-

φώσει ομάδες μάχης (Kampfgruppen) 

δυνάμεως συντάγματος, τάγματα 

ασφάλειας, και τάγματα μηχανικού 

από το μόνιμο προσωπικό των εκ-

παιδευόμενων, των σχολείων και των 

μονάδων εκπαίδευσης στη ζώνη του 

εσωτερικού. Αυτά τα στρατεύματα 

πρέπει να βρίσκονται σε ετοιμότητα 

48 ωρών.

Επιπλέον, άλλο διαθέσιμο προσωπι-

κό πρόκειται να οργανωθεί σε τάγματα 

αναπληρώσεως που θα εξοπλιστούν με 

τα διαθέσιμα όπλα, έτσι ώστε οι προσ-

δοκώμενες σοβαρές απώλειες να μπο-

ρούν γρήγορα να αποκατασταθούν.

 LUFTWAFFE: Η επιθετική και αμυ-

ντική αποτελεσματικότητα των μονά-

δων Luftwaffe στη Δύση και τη Δανία 

θα αυξηθεί, για να ανταπεξέλθει στην 

κατάσταση. Με αυτό τον στόχο, οι 

προετοιμασίες θα γίνουν για την απο-

δέσμευση μονάδων που απαιτούνται 

για την προσπάθεια κατά της εισβο-

λής, δηλαδή όλες οι μονάδες και το 

αυτοκινούμενο Α/Α πυροβολικό που 

μπορούν να διαθέσουν οι αεράμυνες 

του εσωτερικού, από τα σχολεία και τις 

μονάδες εκπαίδευσης του εσωτερικού. 

Όλες εκείνες οι μονάδες πρόκειται να 

κατευθυνθούν στη Δύση και ενδεχομέ-

νως στη Δανία. 

Η επίγεια οργάνωση της Luftwaffe 

στη νότια Νορβηγία, τη Δανία, τη βο-

ρειοδυτική Γερμανία και τη Δύση θα 

γίνει με έναν τρόπο που να παρέχει 

πιο εκτεταμένη διοικητική αποκέ-

ντρωση για προστασία των στόχων 

από τα εχθρικά βομβαρδιστικά αερο-

πλάνα, και διάσπαση της επιθετικής 

προσπάθειας του εχθρού, σε περί-

πτωση μεγάλης κλίμακας επιχειρή-

σεων. Ιδιαίτερα σημαντικές σε εκείνη 

την περίπτωση θα είναι οι δυνάμεις 

των μαχητικών μας. Οι δυνατότητες 

για την εκτέλεση της υποχρέωσής 

τους πρέπει να αυξηθούν με την κα-

θιέρωση πολυάριθμων αεροδρομίων. 

Ιδιαίτερη έμφαση πρόκειται να δοθεί 

στην καλή κάλυψη. Αναμένω, επίσης, 

ότι η Luftwaffe θα εφοδιάσει επιμε-

λώς όλες τις διαθέσιμες δυνάμεις στις 

απειλούμενες περιοχές, με μεταφορά 

άλλων από τις λιγότερο απειλούμενες 

περιοχές.

 ΝΑΥΤΙΚΟ: Το Ναυτικό πρέπει να 

προετοιμάσει κατάλληλα τις μέγιστες 

δυνατές δυνάμεις για την αντιμετώπι-

ση των εχθρικών πλοίων κοντά στην 

ακτή. Να ολοκληρωθούν το ταχύτε-

ρο δυνατόν οι παράκτιες αμυντικές 

εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο 

στάδιο της κατασκευής. Να ορισθούν 

θέσεις στις πρόσθετες παράκτιες 

πυ/ρχίες και να ερευνηθεί η δυνα-

τότητά τους για περαιτέρω τομείς.

Πρέπει να ενταθεί η εκπαίδευση του 

προσωπικού σε αγώνα στην παράκτια 

περιοχή, ώστε να είναι προετοιμασμέ-

νο για αυτήν την υποχρέωση, χωρίς 

αδικαιολόγητη καθυστέρηση· αυτό 

άλλωστε μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

δύναμη ασφάλειας μέσα σε εχθρικές 

ζώνες προσγείωσης. 

Προετοιμάζοντας την ενίσχυση της 

άμυνας στη Δύση, το Ναυτικό πρέπει 

να λάβει υπόψη ότι θα κληθεί να απω-

θήσει τις ταυτόχρονες εχθρικές απο-

βάσεις στη Νορβηγία και τη Δανία. Σε 

εκείνη την περίπτωση, δίδω ιδιαίτερη 

σημασία στη συγκέντρωση πολυάριθ-

μων U-Boats στη βόρεια περιοχή. Μια 
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προσωρινή αποδυνάμωση της δύναμης 

των U-Boats στον Ατλαντικό πρέπει να 

αναληφθεί ως ρίσκο.

 SS: Το Reihsfueηrer-SS θα καθορί-

σει ποιες δυνάμεις Waffen-SS και αστυ-

νομίας μπορεί να απελευθερώσει για 

τον αγώνα και την ασφάλεια. Πρέπει 

να προετοιμάσει και να οργανώσει τις 

αποτελεσματικές δυνάμεις αγώνα και 

ασφάλειας από τις σχολές, τις μονάδες 

αναπληρώσεως απωλειών, τους ικα-

νούς να επανέλθουν από ανάρρωση, 

καθώς επίσης και από τα σχολεία και 

άλλα ιδρύματα εσωτερικού.

 Οι διοικητές των υπηρεσιών, 

Ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού, ο Διοικητής των δυνάμεων 

στην Δύση, ο Γενικός Επιθεωρητής 

των τεθωρακισμένων στρατευμάτων, 

καθώς επίσης και ο Διοικητής των γερ-

μανικών στρατευμάτων στη Δανία θα 

αναφέρουν μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 

όλα τα μέτρα που λαμβάνονται ή που 

προγραμματίζονται.

Αναμένω ότι όλες οι υπηρεσίες θα 

καταβάλουν την ανώτατη προσπάθεια 

αξιοποιώντας κάθε στιγμή του χρόνου 

που απομένει, για την προετοιμασία της 

αποφασιστικής μάχης στη Δύση.

Όλες οι Αρχές οφείλουν να εργα-

στούν ενάντια στη σπατάλη του χρόνου 

και της ενέργειας στις άχρηστες λογο-

μαχίες, και να κατευθύνουν όλες τις 

προσπάθειές τους προς ενίσχυση της 

αμυντικής και επιθετικής ισχύος μας.

Αδόλφος Χίτλερ
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         Η Απελευθέρωση της 

Λέσβου

8 ΝΟ ΕΜ ΒΡΙΟΥ - 8 ∆Ε ΚΕΜ ΒΡΙΟΥ

KΕΙΜΕΝΟ: Α ντγος ε.α. Ευ στρά τιος Χα ρα λά μπους
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Μυ τι λή νης στο λί σκος δρο μώ νων,1 διοι κού με νος α πό τον τε λευ ταί ο Βυ ζα ντι νό 
Ναύ αρ χο Λου κά Νο τα ρά, α πό τον ο ποί ο δια τέ θη κε τι μη τι κή φρου ρά.

Έ πρε πε να πε ρά σει σχε δόν μι σή χι λιε τί α, για την α κρί βεια 471 χρό νια, για να 
κυ μα τί σει και πά λι η γα λα νό λευ κη πε ρή φα να στο πα λαιό Δη μαρ χεί ο Μυ τι λή νης, 
στο Κά στρο και στο κο νά κι του Τούρ κου νο μάρ χη.2 Το η με ρο λόγιο έ δει χνε 8 Νο-
εμ βρί ου του 1912 και η ώ ρα ήταν λί γο πριν την 14.00. Ας προ σπα θή σου με ό μως 
να δού με με τα μά τια του α ντι πά λου την α πε λευ θέ ρω ση της Λέ σβου, του «Χρυ σού 
Νη σιού» (altýn adasý), που πα ρέμει νε υ πό οθω μα νι κή κυ ριαρ χί α α πό το 1462.

Η πρώ τη ε πα φή των Σελ τζού κων Τούρ κων με τη Λέ σβο έ γι νε το 1086, για έ ναν 
χρό νο, ό ταν κα τα λή φθη κε α πό τον Ε μί ρη της Σμύρ νης Τσά κα Μπέ η (Çaka Bey). Η ο ρι-
στι κή κα τά λη ψη, που α πο τε λεί και την α παρ χή της μαύ ρης πε ριό δου για το νη σί, έ γι νε 
προ σω πι κά από τον Σουλ τά νο Φα τίχ Μεχ μέτ (Fatih Sultan Mehmed), ο ο ποί ος πα ρα κο-
λου θού σε τις επι χει ρή σεις του Ο θω μα νι κού Ναυ τι κού υπό τον Μέ γα Βε ζύ ρη (sadrazam) 
Μαχμούτ Πα σά, α πό το Α για σμέ ντ (Ayazmend), τη ση με ρι νή Αλ τι νο βά (Altýnova). Ο 
πλη θυ σμός του νη σιού, με τά τις σφα γές και τα σκλα βο πά ζα ρα, μειώ θη κε γύ ρω στις 
40 χιλιά δες και σε αυ τόν προ στέ θη καν μου σουλ μά νοι α πό τη Ρού με λη (Η πει ρω τι κή 

1Ε δος πολε μι κού πλοί ου.
2Σήμε ρα, Γραμ μα τεί α Νη σιω τι κής Πο λιτι κής και Εφετείο Αι γαί ου.

Η τε λευ ταί α φο ρά που ελ λη νι κό 
στρα τιωτι κό τμή μα εί χε α πο βι βα σθεί 
στη Λέ σβο ή ταν το 1441, κα τά τη διάρ-
κεια του γά μου του Κων στα ντί νου 
Πα λαιο λό γου, του τε λευ ταί ου μαρ τυ-
ρι κού Αυ το κρά το ρα του Βυ ζα ντί ου, 
με τη θυ γα τέ ρα του Άρχο ντα της Λέ-
σβου Δο ρί νου Γατε λού ζου, Αι κα τε ρί-
νη. Τό τε κα τέ πλευ σε στο λι μά νι της 

ου ελ λη νι κό 
 α πο βι βα σθεί 

1, κα τά τη διάρ-
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στο κο νά κι του Τούρ κου 
και η ώ ρα ήταν λί γο 
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 νηςΜυ τι λή νης στο
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δόν μι 
λευ κη κη πε 

Τούρ στρο και 
1912 

έ σβ
χί α α 

 έ ναν  Λέ σβ

λευ σε στο λι μά νι της 

Ένας αιώνας ελευθερίας 
συμπληρώνεται σχεδόν από τότε 

που οι μο νά δες του Ελ λη νι κού Στό-

λου, με κυ μα τί ζου σα τη γα λα νό-

λευκη ε πί των ι στί ων, έ πλε αν προς 

το νη σί της Λέ σβου και το πόδι του 

Έλ λη να στρα τιώ τη πα τού σε τη μυ-

ρο βό λο λε σβια κή γη.
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Ελ λά δα), κυ ρί ως α πό το Σα ντζά κι του Βαρ-
δά ρη3 και την πε ριο χή του Μπα λί κε σιρ.4

Έ κτο τε, πα ρα τη ρεί ται στα δια κή α νά-
πτυ ξη της Λέ σβου, με πα ράλ λη λη αύ ξη-
ση του πλη θυ σμού, ο ο ποί ος φθάνει, το 
1831, τους 61.164 κα τοί κους συ νο λικά. 
Ό ταν ε φαρ μό στη κε το μο νο πώ λιο στο 
λά δι, το 1874, κα τα γρά φο νται 16.400 
χρι στια νι κά νοι κο κυ ριά και 3.650 μου-
σουλμα νι κά με συ νο λι κό πλη θυ σμό 
81.850 κα τοί κους και το έ τος 1906, 
113.482 χρι στια νοί και 17.964 μου σουλ-
μά νοι, συ νο λι κά 131.446 κά τοι κοι. Το 
δε έ τος της α πε λευ θέ ρω σης, σύμ φω να 
με τον Τούρ κο συγ γρα φέ α-ι στο ρι κό 
Ýdris Bostan5, 18.000 μου σουλ μά νοι, οι 
πε ρισ σό τε ροι στις πε ριο χές Μο λύ βου 
και Σι γρί ου, και 117.000 χρι στια νοί, 
ως ε πί το πλεί στον στη νό τια πε ριο χή 
του νη σιού.

Η ση μα σί α που εί χαν τα νη σιά του 
Αι γαί ου για την Οθω μα νι κή Αυ το κρα το-
ρί α, πέ ρα α πό τη στρα τη γι κή τους α ξί α 
για την α σφά λεια των Στε νών του Ελ λη-
σπό ντου και του Βο σπό ρου, α φο ρού σε 
ά με σα την έ να ντι αυ τών α κτή της Μι κράς 
Α σί ας μα ζί με την ά με ση εν δο χώ ρα. Ι διαί-
τε ρα η Λέ σβος και η Χί ος α πο τε λού σαν 
για την ευ ρύ τε ρη πε ριο χή της Σμύρ νης 
το α νά χω μα σε κά θε ε πι βου λή και ε πι-
πλέ ον στον οι κο νο μικο-ε μπο ρι κό το μέ α, 

3Πε ριο χή κά τω ρου Α ξιού ποτα μού.
4Γιου ρού κοι ξυ λο κό ποι.
5Midilli’nin iþgal Günlü ðü-1912, (Η με ρο λό γιο Κα τά-

λη ψης της Μυ τι λή νης-1912).

έ να αλ λη λέν δε το σύ στη μα που α να πτυσ-
σό ταν γορ γά στις αρ χές του 20ού αιώ να, 
τού το δε φαί νε ται και α πό τα πα ρα κά τω 
στοι χεί α, α να φο ρικά με τη Λέ σβο:

• To 1907 κα τα γρά φο νται 22.724 ε κτάρια 
δά σους, α πό τα ο ποία τα 2.424 ι διω τι κά, α πό 
αυ τά το 60% ε λιές, 25% πεύ κα και 15% βε λα νι-
διές, κα στα νιές, λεύ κες κ.λπ.
• Τέ λη του 19ου αιώ να κα τα γρά φο νται 297 
ε λαιο τρι βεί α, α πό τα ο ποί α τα 97 α τμο κί νη-
τα, 96 σα πω νο ποιεί α, 268 α λευ ρό μυ λοι, 14 
βυρ σο δε ψεί α και έ να ερ γο στά σιο με τα ξω τών 
υ φα σμά των.
• Ο φό ρος μό νο α πό το ε λαιό λα δο α πέ δι δε 
ε τη σί ως στο θη σαυρο φυ λά κιο του Σουλ τά νου 
(Hazine) 2,5 εκ. κου ρούς (kuruþ) (μί α χρυ σή 
αγ γλι κή λί ρα α να λογού σε σε 110-120 κου ρούς 
πε ρί που).
• Το 1901 ε ξά χθη καν στη Σμύρ νη 1.083 τόνοι 
λά δι, 5,2 τόνοι ε λιές, 19,7 τόνοι στα φί δα, 35,8 
τόνοι κρα σί κ.λπ. Συ νο λι κά, σύμ φω να με στοι-
χεί α α πό το τε λω νεί ο της Σμύρ νης, το 1900 οι 
ε ξα γω γές προς Λέ σβο α νήλ θαν σε 6,4 εκ. κου-
ρούς και ει σα γω γές 223.264 κου ρούς, ε νώ το 
1908 οι ε ξα γω γές πέφτουν στα 4,2 εκ. κου ρούς 
και οι ει σα γω γές αυ ξά νο νται σε περί που 2 εκ.
• Το 1903 δρα στη ριο ποιού νται και δια τη ρούν 
γρα φεί α στη Μυ τι λή νη, 9 α κτο πλο ϊ κές ε ται ρεί-
ες (δυ τι κές, τούρ κι κες και ελ λη νι κές) ε νώ πα-
ράλ λη λα λει τουρ γούν 12 προ ξε νι κά γρα φεί α.
Πλέ ον των οι κο νο μι κών στοι χεί ων που ανα φέ-
ρο νται πα ρα πά νω, οι προ σπά θειες που κα τέ-
βαλ λε στο στρα τιω τι κό και ι διαί τε ρα στο δι πλω-
μα τι κό πε δί ο η οθω μα νι κή κυ βέρ νη ση για τη 
μα ταί ω ση της ντε φά κτο κα τά στα σης που δη-
μιουρ γή θη κε το φθι νό πω ρο του 1912 κα τά τον 
Α΄ Βαλ κα νι κό Πό λε μο και την ε πα νέ ντα ξη των 
νή σων του ΒΑ. και Α. Αι γαί ου υ πό ο θω μα νι κή 
κυ ριαρ χί α, αλ λά και η ε πι θε τι κή-α να θεω ρη τι κή 
πο λι τι κή που ε φαρ μό ζει σή με ρα το τουρ κι κό 
κρά τος στο Αι γαί ο, α πο τε λούν τρα νές α πο δεί-
ξεις της στρα τη γι κής τους α ξί ας.
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ΠΟ ΛΙ ΤΙ ΚΗ ΚΑ ΤΑΣΤΑ ΣΗ 

Στις αρ χές του 20ού αιώ να ό λα τα εθνι κά κρά τη (Ελ λά δα-Σερ βί α-Βουλ γα ρί α και 
Μαυ ρο βού νιο), που εί χαν δη μιουρ γη θεί στη Βαλ κα νι κή, βλέ πο ντας τη στα διακή 
α πο δυ νά μω ση της Οθω μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας, άρ χι σαν να προ ε τοι μά ζο νται για 
την εκ πλή ρω ση των ε θνι κών τους στό χων.

Η α πό φα ση των Με γά λων ευ ρω πα ϊ κών δυ νάμε ων για δια τή ρη ση του στά τους 
κβο και τη μη τρο πο ποί η ση των συ νό ρων στα Βαλ κά νια, α πο τε λού σε στην ου σί α το 
πρό σχη μα για ε πέμβα ση και ρύθ μι ση των ε ξε λί ξε ων, α να φο ρι κά με τη δια νο μή των 
ε δα φών της Οθω μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας, σύμ φω να με τα συμ φέ ρο ντά τους.

Η πο λι τι κή κα τά στα ση που ε πι κρα τού σε στην αυ το κρα το ρία της πρά σι νης η μι-
σε λή νου ή ταν τρα γι κή. Ο Σουλ τά νος Α μπτουλ χα μίτ ο Β΄ α πό την εν θρό νισή του, το 
1876, ου δέ πο τε ε φάρ μο σε το Σύ νταγ μα που πα ρα χώ ρη σε ο ί διος τον Δεκέμ βριο 
του ί διου έ τους (I.Meþrutiyet), αλ λά αντί θε τα έ κλει σε τη Βου λή (τον Φεβρουάριο 
του 1878) και άρ χισε η μα κρά πε ρί ο δος της δια φθο ράς και της τρο μο κρα τί ας 
(istibdat dönemi-πε ρί ο δος τυρ ρα νί ας). Η κυ βέρ νη ση δα νει ζό ταν α λό γι στα (ο ε ξω-
τε ρι κός δα νει σμός άρ χισε να ε φαρ μό ζε ται το 1850), α δυ να τού σε να εκ πλη ρώ σει 
τις οικο νο μι κές υ πο χρε ώ σεις και οι πι στω τές κά λυ πταν τα χρέ η με την α πό κτη ση 
προ νο μί ων (διο μο λο γή σεις) και την εκ με τάλ λευ ση ε δα φών.

Χα ρα κτη ρι στι κή εί ναι η κα τά λη ψη της Μυ τι λή νης, το 1901, α πό τη Γαλ λί α, λό γω 
α δυ να μί ας πλη ρω μής δα νεί ου 500 χιλιά δων χρυ σών λι ρών (για πλη ρω μή α πο ζη μιώ-
σεων α πό τον Ρω σο τουρ κι κό πό λε μο 1877/78), το ο ποί ο εί χε ανέλθει με τους τό κους 
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σε 750 χιλιά δες. Τε λι κά, μί α α πό τις συ ζύ γους του Σουλ τά νου, η Fatma 
Kariye α πό την Α μπχα ζί α, πλή ρω σε το δά νειο α πό την προ σω πι κή της 
πε ριου σί α και η Λέ σβος γλύ τω σε την «κα τά σχε ση».

Στη Θεσ σα λο νί κη –το μή λο της έ ρι δος με τα ξύ των βαλ κα νι κών 
κρα τών– εμ φα νίζε ται το 1908 το κί νη μα των Νε ό τουρ κων, α πό νε α-
ρούς Τούρ κους α ξιω μα τι κούς, που φαι νο με νι κά ε πι ζη τού σαν με ταρ-
ρυθ μί σεις α πό τον Σουλ τά νο, αλ λά στην ου σί α α ντι δρού σαν στην 
α νά μει ξη των ευρω πα ϊ κών δυ νά με ων στα ε σω τε ρι κά της Οθω μα νι κής 
Αυ το κρα το ρί ας (Συμ φω νί α Μυ στέρ γης του 1903). Το πο λι τι κό κί νη μα 
«Έ νω ση και Πρό ο δος» (Ýttihat ve Terakki Partisi) που πα ρό τρυ νε τους 
στα σια στές, εί χε τις βά σεις του στο Κο μι τά το «Έ νω ση και Πρό ο δος» 
(Ýttihat ve Terakki Cemiyeti) που ι δρύ θη κε τον Μά ιο του 1889, με σκο-
πό να εκ θρο νί σει τον Σουλ τά νο Α μπτουλ χα μίτ και να πα ρε μπο δίσει τη 
διά λυ ση του κρά τους. Η πο λι τι κή του Κο μι τά του βα σι ζό ταν στις ι δέ ες 
των Νε ό τουρ κων ή Νε ο οθω μα νών, οι ο ποί οι πα ρου σιά στη καν το 1860 
στο Πα ρί σι και στό χευαν στη δη μιουρ γί α της τουρ κι κής ε θνι κής συ νεί-
δη σης και την εκ πλή ρωση των στό χων του Πα ντου ρα νι σμού.6

Ως α ντί πα λος του Κο μι τά του εμ φα νί στη κε το Φι λε λεύ θε ρο κόμ μα 
(Ahrar Fýrkasý), στο ο ποί ο συ να σπί στη καν οι προ σκείμε νοι στον Σουλ-
τά νο και γε νι κά ό σοι δια φω νού σαν με το Κο μι τά το. Α κο λού θη σαν 
δρα μα τι κά γε γο νό τα, το κί νη μα 31 Μαρτί ου 1908, κα τα στολή, ε κλο γές 
που ε πι βε βαί ω σαν την κυ ριαρ χί α του Κο μι τά του και α νά γκα σαν τον 
Σουλ τά νο να πα ρα χω ρή σει το νέ ο φι λελεύ θε ρο Σύ νταγ μα της 8ης 
Αυγού στου 1909 (II.Meþrutiyet), με το ο ποί ο ό λες οι ε ξου σί ες συ γκε-
ντρώ θη καν στο Υ πουρ γι κό Συμ βού λιο, το ο ποί ο ή ταν υ πεύ θυ νο έ να ντι 
της Βου λής. Κατά την πε ρί ο δο που α κο λού θη σε μέ χρι τον Ιούλιο 1912, 
το Κο μι τά το κυ βερ νού σε α πό τα πα ρα σκή νια, με τά ξέ σπα σε ο Ι τα λο-
τουρ κι κός πό λε μος και οι Ι τα λοί κα τέλα βαν τη Λι βύ η, πα ράλ λη λα δε 
ξε κί νη σε η α νταρ σί α στην Αλ βα νί α. Τό τε εμ φα νί στη κε μια νέ α ο μάδα 
α ξιω μα τι κών, οι «Αξιω μα τι κοί Σω τη ρί ας», (Kurtarma Subaylar-Halaskar 
Zabitan), που ή ταν α ντί θε τη στο Κο μι τά το και υ πο χρέ ω σε την κυ βέρ-
νη ση σε διά λυ ση. Ο Αχ μέτ Μου χτάρ Πα σά σχη μά τισε κυ βέρ νη ση 
α πό ό λα τα κόμ μα τα, αλ λά στην ου σί α ή ταν κυ βέρνη ση κα τά του Κο-
μι τά του. Με αυ τές τις συν θή κες και με τις συ νε χείς δια δη λώ σεις του 
Κο μι τά του, ει σέρ χε ται η Αυ το κρα το ρί α στον Α΄ Βαλ κα νι κό Πό λε μο. 
Α μέ σως, με τις πρώ τες α πο τυ χί ες στα μέτω πα της Βαλ κα νι κής, δια λύ ε-
ται η κυ βέρ νη ση του Αχ μέτ Μου χτάρ Πα σά και σχη μα τί ζει κυ βέρ νη ση 
ο φι λε λεύ θε ρος Κα μίλ Πα σά, η ο ποί α σε ό λη τη διάρ κεια του πολέ μου 
εί χε ως α ντι πο λί τευ ση το Κο μι τά το.

Τούρ κοι ι στο ρι κοί α να φέ ρουν ό τι η πο λι τι κή του Κο μι τά του στα Βαλ-
κά νια (νό μος για εκ κλη σί ες και σχο λεί α, προ σπά θεια τουρ κο ποί η σης 

6Με τα ξύ των πρω τερ γα τών ή ταν και ο ποι η τής-συγ γρα φέ ας και Διοι κη τής της Λέ σβου 
α πό το 1879/84 Να μίκ Κε μάλ (Namik Kemal). 18
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της Αλ βα νί ας) ο δή γη σε τα βαλ κα νι κά 
κρά τη να πα ρα με ρί σουν τις δια φορές 
τους και να συμ μα χή σουν κα τά της Αυ-
το κρα το ρί ας και σε συν δυα σμό με την 
ε μπλο κή του Στρα τού στην πο λι τι κή, συ-
νέ τει ναν τα μέ γι στα στη διά λυσή της.

Η Βουλ γα ρί α, μη α πο κρύ πτο ντας τις 
ε πί βου λες σκέ ψεις της για τη Μα κε δο νί α 
και τη Θρά κη, προ σπα θού σε να κυ ριαρ χή-
σει στα ε δά φη που της εί χαν ε πι δι κα στεί 
με τη Συν θή κη του Α γί ου Στε φά νου. Η 
Ελ λά δα, λα βω μέ νη και τα πει νω μέ νη α πό 
τον α τυ χή πό λε μο του 1897 με την Ο θω-
μα νι κή Αυ το κρα το ρί α, μό λις το 1904 α νέ-
λα βε συντο νι σμέ νη προ σπά θεια κα τά των 
Βουλ γά ρων, με την κα λυμ μέ νη συμ με το χή 
του κρά τους και φα νε ρή των ι διω τών, 
στον πε ρί φη μο Μα κε δο νι κό α γώ να που 
δι ήρ κη σε μέ χρι το 1908 και α πέ τρε ψε τον 
εκ βουλγα ρι σμό της Μα κε δο νί ας.

Στην Ελ λά δα, στον α πό η χο αυ τών των 
ε ξελί ξε ων, εκ δη λώ θη κε το Στρα τιω τι κό Κί-
νη μα στο Γου δί, το 1909, κλή θη κε α πό την 
Κρή τη ο Ε λευ θέ ριος Βε νι ζέ λος και α νέ λα-
βε την Πρω θυ πουρ γί α. Πα ράλ λη λα πραγ-
μα το ποι ή θη κε α να διορ γά νω ση, εκ παί δευ-
ση και ε ξο πλι σμός του Στρα τού (τυ φέ κιο 
Μάν λι χερ και πυ ρο βό λο Σναί δερ) και του 
Ναυ τι κού (ο λο κλή ρω ση προ γράμ μα τος 
κυ βέρ νη σης Θε ο τό κη-Α βέ ρωφ κ.λπ.), 
υ πό την ε πί βλε ψη ξένων στρα τιω τι κών 
α πο στο λών (γαλ λι κή, αγγλι κή).

Μέ σα στο ρευ στό αυ τό πολι τι κο στρα-
τιω τι κό πε ρι βάλ λον, α πό το 1910 άρ χι-
σαν οι ζυ μώ σεις με τα ξύ των βαλ κα νι κών 
κρα τών, τα δε α πο τε λέ σμα τα φά νη καν 
αρ χές του 1912 με την υ πο γρα φή, στις 
29 Φε βρουα ρί ου, της Σερ βο βουλ γα ρι-
κής Συν θή κης και στις 29 Α πρι λί ου του 
ί διου έ τους υ πο γρά φη κε η στρα τιω τι κή 
σύμ βα ση με τα ξύ των δύ ο κρα τών. Α κο-
λού θη σε στις 16 Μα ΐ ου 1912 η υ πο γρα φή 
της α μυ ντι κής συμ φω νί ας με τα ξύ Ελ λά-

δος και Βουλ γα ρί ας. Με τη Σερβί α και το 
Μαυ ρο βού νιο η χώ ρα μας δεν υ πέ γρα ψε 
συν θή κες, αλ λά α ντήλ λα ξε ο μά δες ε πι τε-
λεί ου, για συ ντο νι σμό των ε πι χει ρή σε ων. 
Υ πό αυ τές τις συν θή κες στις 17 Σεπτεμ βρί-
ου 1912 η χώ ρα μας ει σέρ χε ται στον Α΄ 
Βαλ κα νι κό πό λε μο, ε νώ η Αυ το κρα το ρί α 
ο δη γή θη κε στη Συν θή κη του Ου σύ (15 
Ο κτω βρί ου 1912), με την ο ποί α τερ μα τι-
ζό ταν ο πό λε μος με την Ιτα λί α, χά νο ντας 
ό μως τη Λι βύη και τα Δω δε κά νη σα.

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚH ΚΑΤAΣΤΑΣΗ

Ό πως προ α να φέρ θη κε, η κα κή οι κο-
νο μι κή κα τά στα ση της Ο θω μα νι κής Αυ το-
κρα το ρί ας εί χε ε πί πτω ση στη μα χη τι κή 
ι κα νό τη τα των ε νό πλων δυ νά με ων. Με τά 
την πα ρο χή του νέ ου Συ ντάγ μα τος άρ-
χι σε η α να διορ γά νω ση του Στρα τού με 
νό μο που τέθη κε σε ι σχύ στις 9 Ιουλί ου 
1910. Με τη νέ α οργά νω ση, μειώ θη κε η 
ο ρο φή και δια λύ θη καν μο νά δες, χω ρίς να 
ορ γα νω θεί ή χω ρίς να προλάβει να ορ γα-
νω θεί α ξιό πι στο σύ στη μα ε πι στρά τευ σης. 
Το ί διο έ τος δια λύ θη καν τα Συντάγ μα τα 
πυ ρο βο λι κού των φρου ρί ων Μυ τι λή νης, 
Χί ου και Ρόδου και οι μο νά δες πυ ρο βο-
λι κού υπάχθηκαν στις μο νά δες πε ζι κού. 
Απο φα σί στη κε, ε πί σης, η συ γκέντρω ση 
των μι κρών στρα τιω τι κών τμη μά των 
–επι πέδου Λό χου-Δι μοι ρί ας– α πό τα 
μι κρά νη σιά στις έ δρες των ταγ μά των. 
Τον Μά ιο του 1910 άρ χι σε η συ ζή τη ση 
πε ρί της έ δρας του Τάγ μα τος της Πε ρι-
φέ ρειας (eyalet) Αρ χι πε λά γους. Αρχι κά 
α πο φα σί στη κε η Ρό δος, ως έ δρα του πε-
ρι φε ρειάρ χη, με τά ό μως α πό πιέ σεις των 
διοι κού ντων τη Χί ο και με δε δο μέ νο την 
κε ντρι κή της θέ ση, την εγ γύ τη τα με την 
έ δρα της Με ραρ χί ας (Σμύρ νη) και την 
ύ παρ ξη στρα τώ νων και νο σο κο μεί ου, 
άλλα ξε η α πό φα ση και η Διοί κη ση του 
Τάγ μα τος ε γκα τα στά θη κε στη Χί ο.
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Η α πό συρ ση των στρα τιω τι κών τμη-
μά των α πό τα μι κρά νη σιά, σύμ φω να 
με την ε φη με ρί δα Ahenk (Αρ μο νί α) της 
Σμύρ νης, δη μιούρ γη σε αί σθη μα ανα-
σφά λειας, λό γω του ό τι δεν ε παρ κού σε 
η Στρα το χω ρο φυ λακή. Προς τού το οι 
α πο φοι τή σα ντες α πό τις σχο λές χω ρο-
φυ λα κής Θεσσα λο νί κης και Σμύρ νης 
το πο θε τή θη καν στην πε ρι φέ ρεια Αρ-
χι πε λά γους, και έ χου με με την έ ναρ ξη 
του Ι τα λο τουρ κι κού πο λέ μου, στις 29 
Σεπτεμ βρί ου 1911, α νά έ να Τάγ μα Στρα-
το χω ρο φυ λα κής μειωμέ νης σύν θε σης σε 
Ρό δο, Χί ο και Λέ σβο. Η στρα τη γι κή ό μως 
της α πό συρ σης των δυ νά με ων α πό τα νη-
σιά α πο δεί χθη κε λαν θα σμέ νη, ό πως έ δει-
ξαν τα α πο τε λέ σμα τα των ε πι χει ρή σε ων, 
διό τι με την α δυ να μί α του Ο θω μα νι κού 
Ναυ τι κού να πα ρέ χει υ πο στή ρι ξη και να 
δια θέτει πλοί α για με τα φο ρά τμη μά των 
και πυ ρο μα χι κών, οι με τα φο ρές γίνονταν 
με ελ λη νι κά πλοί α (ελ λη νι κής ι διο κτη σί-
ας) και μά λι στα σε καιρό πο λέ μου.

Το Τουρ κι κό Ναυ τι κό, στις αρ χές 
του 20ού αιώ να, υ περ τε ρού σε του Ελλη-
νι κού σε α ριθ μό μο νά δων και σε ε πι-
χει ρη σια κά χα ρα κτη ρι στι κά. Με τά το 
ε πει σό διο α νάρ τη σης της ελ λη νι κής 
ση μαί ας στο Φρού ριο Χα νί ων, στις 13 
Ιουλί ου 1909, κα τά το ο ποί ο το Οθω-
μα νι κό Ναυ τι κό α πεί λη σε με α πό βα ση, 
το Υ πουρ γεί ο Ναυ τι κών, με τη βο ή θεια 
α πο στο λών α πό Γαλ λί α και Αγ γλί α, άρ χι-
σε την α να διορ γά νω ση του Ελλη νι κού 
Ναυ τι κού (εκ παί δευ ση, σχέ δια κ.λπ.) ε νώ 
πα ράλ λη λα εισέρ χο νταν οι νέ ες ναυ τι κές 
μο νά δες στη δύ να μη του Στό λου.

Έ τσι, πα ρα μο νές του Α΄ Βαλ κα νι κού 
πο λέ μου, πα ρα τη ρεί ται μια ποιο τι κή δια-
φο ρά του Ναυ τικού μας, κυ ρί ως λό γω 
του θω ρη κτού «Α βέ ρωφ» αλ λά και των 
άλ λων νέ ων μο νά δων, σε τα χύ τη τα και 
ι σχύ πυ ρός (ρυθ μός βο λής ο θω μα νι κών 

θω ρη κτών 1 βλή μα/2 λε πτά, ενώ το «Α βέ-
ρωφ» εί χε ρυθ μό 2 βλή μα τα/λε πτό).

Α πό πλευ ράς στρα τη γι κής, το Τουρ-
κι κό Ναυ τι κό υ στέ ρη σε χα ρα κτη ρι στι-
κά. Στην ου σί α, ε νήρ γη σε μέ χρι αρχές 
Δεκεμ βρί ου 1912 ως μια πλω τή χερ σαί α 
δύ να μη στη Μαύ ρη Θά λασ σα αρ χι κά και 
στην Προ πο ντί δα στη συ νέ χεια. Σε τού-
το συ ντέ λε σαν οι πα ρα κά τω λό γοι:

• Η α νά γκη ά μυ νας στη Μαύ ρη Θά λασ σα 
για προ στα σί α των Στε νών και της Κων στα-
ντι νού πο λης α πό τη Βουλ γα ρί α, και ο μό νι-
μος φό βος ε μπλο κής της Ρω σί ας
• Η τα χεί α προ έ λα ση των βουλ γα ρι κών 
δυ νά με ων μέχρι τη γραμ μή Τσα τάλ τζα-Ση-
λυ βρί α, και η α νά γκη α να κο πής της προ έ-
λα σης με το ναυ τι κό πυ ρο βο λι κό
• Η κα κή εκ παί δευ ση του προ σω πι κού 
(έλλει ψη νυ κτε ρι νής εκ παί δευ σης), η ε πι-
χει ρη σια κή υ πε ρο χή του Ελλη νι κού Ναυ τι-
κού και η έλ λει ψη πλη ρο φο ριών
• Οι δια φο ρές που υ πήρ χαν με τα ξύ 
Υ πουργεί ου Στρα τιω τι κών, Γε νι κού Ε πι τε-
λεί ου και Αρ χη γεί ου του Στό λου.

Α ντί θε τα, από ε νάρ ξε ως του πο λέ-
μου, η ε πι θε τι κή τα κτι κή που ε φάρ μοσε 
το Ελλη νι κό Ναυ τι κό, με την τα χεί α κατά-
λη ψη Ίμ βρου-Τε νέ δου-Λή μνου-Θά σου 
και Σα μο θρά κης και τη δη μιουρ γί α 
προ χω ρη μέ νης ναυ τι κής βά σης στο 
Μού δρο, ε πέ τρε ψε να α πο κτή σει τον 
α πό λυ το έ λεγ χο του Αι γαί ου και να απο-
τρέ ψει τη με τα φο ρά ε φε δρειών α πό τη 
Μι κρά Α σί α στη Μακε δο νί α, πα ράλ λη λα 
δε να δη μιουρ γή σει τις προ ϋ πο θέ σεις 
για α πε λευ θέ ρω ση και των υπόλοιπων 
νη σιών του Αι γαί ου.

Ο Τουρ κι κός τα κτι κός Στρα τός στη 
Λέ σβο, υ πό τον Ταγ μα τάρ χη Βα σίφ Μπέ η 
(Vasýf Bey), ο ο ποί ος α νέ λα βε κα θή κο-
ντα τον Μά ιο του 1912, υ πα γό ταν στο 
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18ο Σύ νταγ μα της 6ης Με ραρ χί ας της 
Σμύρ νης. Φθά νο ντας στο νη σί, ο Βα σίφ 
Μπέ ης προ έ βη σε λε πτο με ρή α να γνώ ρι-
ση του ε δά φους και βά σει ο δηγιών, λό γω 
της α πει λής για α πό βα ση των Ι τα λών, 
ε πέ λε ξε ως τε λι κή το πο θεσί α α μύ νης 
τα υ ψώ μα τα πέ ριξ του ο θω μα νι κού χω-
ριού Κλα πά δος και δυ τι κά της Πέ τρας, 
ώ στε να υ πάρ χει δυ να τό τη τα δια φυ γής 
α πέ να ντι μέ σω Μο λύ βου. Οργά νω σε την 
το πο θε σί α, έ φτια ξε α πο θή κες εκ στρα-
τεί ας, α μυ ντι κά ο ρύγ μα τα, α νέ πτυ ξε ε πι-
κοι νω νί ες και πο λε μι κό στρα τη γεί ο. Με 
την κή ρυ ξη της ε πι στρά τευ σης, εί χε στη 
διά θεσή του 2 λό χους τα κτι κού στρα τού 
(7ο-8ο), 4 Τάγ μα τα ε φέ δρων (Μυ τι λή νης-
Μο λύ βου-Κλα πά δου και Πα ρα κοί λων), 1 
τάγ μα ε φέ δρων του Δι κε λί, 1 ο ρει βα τι κή 
πυ ρο βο λαρ χί α και 1 δι μοι ρί α πο λυ βό-
λων. Τις δυ νάμεις αυ τές τις ορ γά νω σε 
σε 2 συ ντάγ μα τα μειω μέ νης δύ να μης 
(συ νο λι κά 1.650 άν δρες). Με την α πο-
στρά τευ ση μο νά δων που α πο φα σί στη κε, 
το Τάγ μα ε φέ δρων του Δι κε λί δια λύ θη κε 
και πέ ρα σε α πέ να ντι, και στη θέ ση του 
δια τέ θη καν ο 5ος και 6ος λό χος του 18ου 
Συ ντάγ ματος, που βρι σκό ταν στα Βουρ-
λά. Με την πρόσκλη ση των χρι στια νών 
υ πό τα ό πλα, η συ νο λι κή δύ να μη α νήλθε 
σε 1.000 μου σουλ μά νους και 750 χρι στια-
νούς, α πό τους ο ποί ους οι 600 του τα κτι-
κού στρα τού και οι λοι ποί ε πί στρα τοι. Αν 
στη δύ να μη αυ τή προ στε θούν και γύ ρω 
στους 500 ε θε λο ντές που κα τα τά χθη καν 
λί γο πριν την α πό βα ση, η συ νολι κή δύ να-
μη α νήλ θε σε 2.250 άν δρες.

Εν τω με τα ξύ, μέ σα Ο κτω βρί ου, λή-
φθη κε δια τα γή α πό τη Με ραρ χί α να 
ορ γα νω θεί η άμυ να της νή σου με ε φέ-
δρους και να με τα φερ θεί ο τα κτι κός 
στρα τός στην Α να το λή. Πράγ μα τι 19-20 
Ο κτω βρί ου 1912 μια ο ρει βα τι κή πυ ρο-
βο λαρ χί α και μια δι μοι ρί α μυ δρα λιο βό-

λων πέ ρα σε στο Δι κε λί, το δε τάγ μα στις 
18 Ο κτω βρί ου ξε κί νη σε α πό το πο λε μι-
κό στρα τη γεί ο που ή ταν στη ση με ρι νή 
Κώ μη, με σκο πό να περά σει α πέ να ντι, 
στο Δι κε λί. Με τά α πό ε νέργειες του 
Βα λή (Νο μάρ χης) Ε κρέμ Μπέ η, πα ρά 
την κρι τι κή που του α σκούν οι Τούρ κοι 
ι στο ρι κοί, προς το Υ πουρ γεί ο Στρα τιω τι-
κών, α πο φεύχθη κε η α πο μά κρυν ση του 
τάγ μα τος, πλην του Διοι κη τή που α να-
χώ ρη σε για Κων στα ντι νού πο λη και στη 
θέ ση του το πο θε τή θη κε ο Ταγ μα τάρ χης 
Α βδούλ γκα νι Μπέ ης (Abdülgani Bey). 
To Τάγ μα (Διοί κη ση) ε πέ στρε ψε στο 
Κά στρο της Μυ τι λή νης ό που εί χε έ ναν 
λό χο, και α πό έ ναν λό χο σε Μό λυ βο και 
Πα ρά κοι λα, έ βγα λε περι πό λους και άρ χι-
σε την ορ γά νω ση της ά μυ νας.

ΓΕ ΓΟΝOΤΑ ΠΡΟ ΤΗΣ ΑΠΕ ΛΕΥΘEΡΩ ΣΗΣ

Στις 15 Ο κτω βρί ου 1912 η Σερ βί α και 
η Βουλ γα ρί α, με α φορ μή με θο ρια κά ε πει-
σό δια, κή ρυ ξαν γε νι κή ε πι στρά τευ ση και 
μέ σω του Βούλ γα ρου πρέ σβη ζή τη σαν 
να πρά ξει το ί διο και η Ελ λά δα. Ο Βα σι-
λιάς α που σί α ζε στο ε ξω τε ρι κό, αλ λά ο 
Διά δο χος Κων στα ντί νος συμ φώ νησε με 
την ο μό φω νη πρό τα ση του υ πουρ γι κού 
συμ βου λί ου και υ πέ γρα ψε το διά ταγ μα 
της ε πι στρά τευ σης για νύ κτα 17 προς 
18 Σεπτεμ βρίου.

Στις 4 Ο κτω βρί ου κή ρυ ξαν τον πό λε μο 
κα τά της Ο θω μα νι κής Αυ το κρα το ρί ας η 
Σερ βί α και η Βουλ γα ρί α, με α φορ μή την 
α πόρ ρι ψη των ό ρων του δια βή μα τος της 
3ης Ο κτω βρί ου 1912 προς την Υ ψη λή Πύ-
λη, η ο ποί α κα θυ στε ρώ ντας να α πα ντή σει 
στην ελ λη νι κή ρη μα τι κή δια κοί νω ση της 
30ής Σεπτεμβρί ου και μη α ντι δρώ ντας 
στην εί σο δο Κρη τών βου λευ τών την 1η 
Ο κτω βρί ου στην Ελ λη νι κή Βου λή, προ-
σπά θη σε του λά χι στον να ε πι τύ χει την 
ου δε τε ρό τη τα της χώ ρας μας.
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Τε λι κά την 5η Ο κτω βρί ου ο Έλ λη-
νας Πρέ σβης στην Κων στα ντι νού πο λη 
ε πέ δω σε την α να κοί νωση κη ρύ ξε ως 
του πο λέ μου στο ο θω μα νι κό Υ πουρ-
γεί ο Ε ξω τε ρι κών, ε νώ την 13.00 ώ ρα 
α πέ πλευ σε α μέ σως α πό τον Φα λη ρι-
κό όρ μο ο Στό λος του Αι γαί ου με 28 
πλοί α συ νο λι κά και το ε πί τα κτο α τμό-
πλοιο Πη νειός, με δι λο χί α του 20ού 
Συ ντάγ μα τος. Ε πικε φα λής τέ θη κε ο 
Αρ χη γός του Στό λου, Υ πο ναύ αρ χος 
Κου ντου ριώ της, ο ο ποί ος ε πέ βαι νε ε πί 
του θω ρη κτού «Α βέ ρωφ».

Πα ράλ λη λα με την τα χύ τα τη προ-
έ λα ση των χερ σαί ων στρα τευ μά των 
στην η πειρω τι κή Ελ λά δα, ο Στό λος α πε-
λευ θε ρώ νει στις 8 Ο κτωβρί ου, χω ρίς 
ου σια στι κή α ντί στα ση, τη Λή μνο, ε γκα-
θι στά προ χω ρη μέ νη ναυ τι κή βά ση στο 
Μού δρο και ε ξα σφα λί ζει τον έ λεγ χο της 
ναυ σι πλο ΐ ας στο Αι γαί ο. Στις 18 Ο κτω-
βρί ου α πε λευ θε ρώ νε ται η Ίμ βρος, στις 

19 Ο κτω βρί ου η Σα μο θρά κη, στις 21 
Ο κτω βρί ου τα Ψα ρά, στις 24 Ο κτω βρί-
ου η Τέ νε δος και στις 4 Νο εμ βρί ου η 
Ι κα ρί α. Έ τσι, ε ξα σφα λί ζε ται ο α πό λυ τος 
έ λεγ χος στο Αι γαί ο, φράσ σο νται με μό-
νι μη ναυ τι κή πε ρι πο λί α τα Στε νά του Ελ-
λη σπό ντου, ε γκλω βί ζε ται ο Ο θω μα νι κός 
Στό λος και α πα γο ρεύ ε ται η με τα φορά 
ε νι σχύ σε ων στο μέ τω πο της Μα κε δο-
νί ας. Α πο μέ νουν μό νο υ πό ο θω μα νι κή 
κα το χή η Λέ σβος και η Χί ος.

Εν τω με τα ξύ οι χερ σαί ες ε πι χει ρή σεις 
ε ξε λίσ σο νται ευ νο ϊ κά και με τά την α πε-
λευ θέ ρω ση της Δυ τι κής και Κε ντρικής 
Μα κε δο νί ας στις 26 Ο κτω βρί ου α πε-
λευθε ρώ νε ται η Θεσ σα λο νί κη. Η Βουλ-
γα ρί α, απο τυγ χά νο ντας να κα τα λά βει 
τη Θεσ σα λο νί κη, ε πι χει ρεί απε λευ θέ ρω-
ση-κα τά λη ψη του Α γί ου Ό ρους, και δύ-
να μη 35.000 αν δρών, με ε πι κε φα λής τον 
Στρα τη γό Θο ε δω ρώφ, προ ε λαύ νει τέ λη 
Ο κτω βρί ου προς Χαλ κι δι κή. Η ελ λη νι κή 

Το θωρηκτό «Αβέρωφ»
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κυ βέρ νη ση δια τάσ σει α μέ σως τον Στό λο 
να κα τα λά βει το Ά γιον Ό ρος (τη νύ κτα 1 
προς 2 Νο εμβρί ου). Μοί ρα του Στό λου 
α πο τε λού με νη α πό το «Α βέ ρωφ», το 
Α/Τ «Θύ ελ λα» και τα α νι χνευ τι κά «Ιέ ραξ» 
και «Πάνθηρ», με μι κρά ναυ τι κά α γή μα-
τα, πλέ ει με τη μέ γι στη τα χύ τη τα προς 
Ά γιον Ό ρος. Πρώ τη φθά νει η «Θύ ελ λα» 
την 3η Νο εμβρί ου και ώ ρα 08.00 στη 
Δάφ νη και α πο βι βά ζει το μι κρό άγη μα 
το ο ποί ο κι νεί ται α μέ σως προς Κα ρυές. 
Τα βουλ γα ρι κά στρα τεύ μα τα ει δο ποι ή-
θη καν α πό τη Μο νή Ζω γρά φου για τις 
ε ξε λί ξεις και α νέ κο ψαν την προ έ λα ση. 
Έτσι, α πο φεύ χθη κε ο εκ σλα βι σμός του 
Α γί ου Ό ρους.

Συγ χρό νως τα βουλ γα ρι κά στρα τεύ-
μα τα προέλασαν τα χύ τα τα προς Κων-
στα ντι νούπο λη και μέ σα Ο κτω βρί ου 
έ φθα σαν μέ χρι την Τσα τάλ τζα (Çatalca). 
Τού το θο ρύ βη σε την ελ λη νι κή κυ βέρ νη-
ση και στις 16 Ο κτω βρί ου το Υ πουρ γεί ο 
Ναυ τι κών ζή τη σε με σή μα τη συλ λο γή 
πλη ρο φο ριών για τις ε χθρικές δυ νά μεις 
στη χερ σό νη σο Καλ λι πό λε ως και στις 
νή σους Λέ σβο και Χί ο.7 Την 20ή Ο κτω-
βρί ου το Υ πουρ γεί ο ε πα να λαμ βά νει τις 
προ θέ σεις του για α ποβα τι κή ε νέρ γεια 
προς Καλ λί πο λη, ε νη με ρώ νει τον Ναύ αρ-
χο ό τι η φρου ρά της ευ ρω πα ϊ κής α κτής 
των Δαρ δα νε λί ων α ποτε λεί ται α πό τρί α 
τάγ μα τα πε ζι κού χω ρίς πυ ρο βο λι κό, 
ζητά πλη ρο φο ρί ες για Λέ σβο-Χί ο και 
κα τα λή γει «Η ε πι χεί ρη σις κα τα λή ψε ως Νή-

σων ε κτε λε σθή σε ται ά νευ α πω λεί ας χρό-

νου, πα ρα σκευα ζο μένης ά μα εκ βιά σε ως 

Δαρ δα νελ λί ων, ή τις α νά γκη τε λε σθή ε ντός 

ερ χο μέ νης ε βδο μά δος, διό τι πό λε μος λή-

γει τα χέ ως, έ νε κα προ ε λά σε ως ορ μη τι κής 

Βουλ γά ρων προς Τσα τάλ τζαν, νι κού ντων 

κα τά κρά τος στρα τόν Να ζήμ Πασ σά».

7«Ι στορί α του Ναυ τι κού Πο λέ μου» Ε φημ. Σκρι πτ, 

Πα ρα τη ρού με, λοι πόν, ό τι στις προ-
θέ σεις της ελ λη νι κής κυ βέρ νη σης ή ταν 
να ε μπλα κούν οι ελ λη νι κές δυ νά μεις σε 
επι χεί ρη ση υ πε ρά νω των δυ να το τή των 
τους, η ο ποί α α παι τού σε κα τάλ λη λες 
και ει δι κά ε φο δια σμέ νες και εκ παι δευ-
μέ νες δυ νά μεις και έ θε τε σε δεύ τε ρη 
προ τε ραιό τη τα τα νη σιά Λέ σβο και Χί ο. 
Ευ τυ χώς η σω φρο σύ νη του Ναυάρ χου 
Κου ντου ριώ τη και οι εξε λί ξεις άλ λα ξαν 
τα σχέ δια και α πο φεύ χθη κε μια ά σκο πη 
πολε μι κή πε ρι πέ τεια, διό τι ή ταν σί γου ρο 
ό τι οι Με γά λες Δυνά μεις, συ μπε ρι λαμβα-
νομέ νης και της Ρω σί ας δεν θα ε πέ τρε-
παν, ό πως και έ γι νε, να κα τα λη φθεί η 
Κων στα ντι νού πο λη και να κα τα λυ θεί 
πλή ρως το οθω μα νι κό κρά τος. Την 21η 

Ο κτω βρί ου α πα ντά ο Αρ χη γός του Στό-
λου στο Υ πουρ γεί ο ό τι «Ε πί του πα ρό ντος 

λό γω κα κών και ρι κών συν θη κών α δυ να τεί 

συλ λέ ξει πλη ρο φο ρί ες για Καλ λί πο λη, Λέ-

σβο και Χί ο, ε πι χεί ρη ση προς Καλλί πο λη 

εί ναι ε πι κίν δυ νος και α παι τεί του λά χι στον 

6.000 εκ παι δευ μέ νους άν δρες και α πο βα-

τι κά μέ σα, για δε Λέ σβο και Χί ο ε παρ κεί 

δύ να μις 2.000 αν δρών συ μπε ρι λαμ βα νο μέ-

νου του ναυ τι κού α γή μα τος 600 αν δρών». 
Στο τη λε γρά φη μα του Ναυάρ χου α πα ντά 
αυ θη μερόν το Υ πουρ γεί ο και ε νη με ρώ-
νει, με βά ση λαν θα σμέ νες πλη ρο φο ρί ες, 
ό τι η φρου ρά της Χί ου α πο τε λείται α πό 
520 άν δρες (εκ των ο ποί ων οι 120 εί ναι 
χρι στια νοί) και 4 ο ρει βα τι κά πυ ρο βό λα, 
δια τάσ σο ντας πα ράλ λη λα την κα τά ληψή 
της με το ναυ τι κό ά γη μα και τη διλο χί α 
Κο ντα ρά του.

Την 22α Ο κτω βρί ου δια τάσ σο νται 
τα πλοί α «Σφεν δό νη» και «Λόγ χη» να 
πε ρι πλεύ σουν α ντί στοι χα Χίο και Λέ σβο 
για συλ λο γή πλη ρο φο ριών. Τη νύ κτα 
22/23 Ο κτω βρί ου, στο δί αυ λο Λέ σβου-

Α θή να 1914. Δ., Φω κά, Ο Στό λος του Αι γαί ου 1972.
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Μι κρα σια τι κών πα ρα λί ων, η «Λόγ χη» συ νά ντη σε έ να τρεχα ντή ρι, στο 
ο ποί ο ε πι βί βα σε έ ναν Μυ τιλη νιό που εί χε πα ρα λά βει α πό τον Μού δρο 
και το ρυ μούλ κη σε μέ χρι το μέ σον του νό τιου λι μέ να, χω ρίς να γί νει 
α ντι ληπτή. Την επομένη πε ρί τα με σά νυ χτα πα ρέ λα βε τον πλη ρο φο-
ριο δό τη α πό ε ρη μι κή α κτή και ε πέ στε ψε στο Μού δρο.

Στις 2 Νο εμ βρί ου ο Στό λος δια βι βά ζει τις πλη ρο φο ρί ες στο Υ πουρ-
γεί ο και για τη Λέ σβο α να φέ ρει ό τι η φρου ρά α πο τελεί ται α πό 1.400 
άν δρες, εκ των ο ποί ων οι 300 εί ναι χρι στια νοί και ό τι οι πο λι τι κές 
Αρχές δεν θα εί χαν α ντίρ ρη ση να πα ρα δώ σουν τη νή σο, αλ λά ο στρα-
τιω τι κός διοι κη τής θα προ βάλ ει κα τά πά σα πι θα νό τη τα α ντί στα ση 
στην ύ παι θρο.8

Ο Αρ χη γός του Στό λου εί χε διαρ κώς στη σκέ ψη του τον Ο θω μα-
νι κό Στό λο, ο ο ποί ος α πο τε λού σε τον κύ ριο α ντι κει με νι κό σκο πό, 
και πράγ μα τι οι ε ξε λί ξεις τον δι καί ω σαν, διότι τού τος έ πλευ σε στην 
Προ πο ντί δα για να α να χαι τί σει με ναυ τι κό πυ ρο βο λι κό και ναυ τι κά 
α γή ματα, ό πως και έ πρα ξε, τα βουλ γα ρι κά στρα τεύ μα τα.

Πα ράλ λη λα, η ε πί ο λί γον ο πι σθο χώ ρη ση της V Με ραρ χί ας στη 
Κο ζά νη και η α νά γκη ε νί σχυσης του με τώ που άλ λαξαν τα σχέ δια, μα-
ταιώ θη κε ο σχε δια σμός για α πό βα ση στην Καλ λί πο λη, α να βλή θη κε 
η κα τά λη ψη της Χί ου και δια τά χθη κε, στις 25 Ο κτω βρί ου, να μεί νει ο 
Στό λος συ γκε ντρω μέ νος στον Μού δρο. Την 26η Ο κτω βρί ου, με τά την 
α πε λευ θέ ρω ση της Θεσ σα λο νί κης, φθά νουν πλη ρο φο ρί ες πε ρί πι θα-
νής ε νέργειας του Τουρ κι κού Στό λου για κα τά ληψη της Σμύρ νης και 
προς τού το εκ δί δε ται λε πτο με ρής δια τα γή ε πι χει ρή σε ων του Στό λου 
στο Αι γαί ο, στην ο ποί α φαί νε ται το ε πι θε τικό πνεύ μα του Ναυάρ χου, 
ο ο ποί ος α να φέ ρει: «Γνω ρί ζο μεν ε πο μέ νως υ μίν ό τι η ε νέρ γεια του η με-

τέ ρου Στό λου έ σε ται σθε να ρώς ε πι θε τι κή».9

Εν τω με τα ξύ η κα τά στα ση στη νή σο εί χε ε πι δει νω θεί, ο πολι τι κός 
Διοι κη τής (Mutassarýf) Ali Faik Ozansoy10 α πό την 20ή Σεπτεμ βρί ου 
1909, πι στός στην πο λι τι κή του κο μι τά του, προ σπά θη σε να ε πα ναφέ-
ρει την α πο κλει στι κή χρή ση της ο θω μα νι κής γλώσ σας στα ε πί ση μα 
έγ γρα φα, και οι μου σουλ μά νοι, με την α νο χή της στρα το χω ρο φυ λα-
κής, άρ χι σαν βί αια ε πει σό δια σε Πη γή, Πο λυχνί το κ.λπ. Οι Δε σπο τά δες 
και οι Δη μο γε ροντί ες δια μαρ τυ ρή θη καν στις το πι κές Αρχές και στην 
Κων στα ντι νού πο λη.11

Στις 30 Αυ γού στου διο ρί στη κε για δεύ τε ρη φο ρά Βα λής (Νο μάρ χης) 

8Δ., Φω κά, Ο Στό λος του Αι γαί ου.
9Ε., Μπά μπου ρη, Το Ναυ τι κόν μας κα τά τους Βαλ κα νι κούς πο λέ μους 1912-1913, Α θή να 

1939.
10Κα ταγό ταν α πό το Diyarbakýr, γό νος πλού σιας οι κο γέ νειας, ποι η τής και α δελ φός του 

με γά λου Τούρ κου ποι η τή Süleyman Nazýf. Το 1915, ως Βα λής της Κιου τά χειας, μη υ πα-
κού ο ντας σε ε ντο λή του Τα λάτ Πα σά, έ σω σε Αρ μέ νιους α πό τη σφα γή. Ήταν μέ λος του 
κο μι τά του, αλ λά με κρι τι κή διά θε ση.

11Λε σβια κά, Δ΄ τό μος 1962. 18
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του Αρ χι πε λά γους, με έ δρα τη Μυ τι λή νη 
(Cezair-i Bahr-i Sefid Valiliði), ο ποι ητής 
και συγ γρα φέ ας Α λί Ε κρέμ Μπο λα γίρ 
(Αli Ekrem Bolayýr), γιος του με γά λου 
Τούρ κου ποι η τή και Διοι κη τή της Λέ-
σβου α πό το 1879/84, Να μίκ Κε μάλ 
(Namik Kemal). O Ε κρέμ έ φθασε στη 
Μυ τι λή νη στις 19 Σεπτεμ βρί ου 1912 και 
γέ μι σε ελ πί δα τους κα τοί κους, α φε νός 
λό γω της κα λής ε μπει ρί ας α πό την πρώ-
τη πε ρί ο δο (1906/09) που ή ταν Μου τα-
σα ρί φης και α φε τέ ρου λό γω της θη τεί ας 
του ε πί 18 χρό νια στη γραμ ματεί α της 
Υ ψη λής Πύ λης. Θε ω ρεί το προ σκεί με νος 
στον Σουλ τά νο και ά ρα α ντί θε τος στο 
Κο μι τά το, καί τοι εί χε γρά ψει ποι ή μα τα 
υ πέρ αυ τού. Μαζί με τον Φαίκ ή ταν μέ-
λη του φι λο λο γι κού πε ριο δι κού Servet-i 
Fünun (ο πλού τος των τε χνών), α πό το 
ο ποί ο το 1900 ο Ε κρέμ α πο χώ ρη σε με τά 
α πό έ να κρι τικό δη μο σί ευ μα. Αρ χές του 
20ού αιώ να στην Κων στα ντι νού πο λη εί-
χε δη μιουρ γη θεί χά σμα στην τά ξη των 
λό γιων και μορ φω μέ νων Ο θωμα νών, οι 
ο ποί οι ε πι θυ μού σαν το τέ λος μεν της 
α πο λυ ταρ χικής πε ριό δου του Α μπτουλ-
χα μίτ, αλ λά δια φω νού σαν με τις ι δέ ες 
του Κο μι τά του· και πράγ μα τι εί χαν δί-
κιο, με βά ση τις μελ λο ντι κές ε ξε λί ξεις 
(διώ ξεις και σφα για σμοί μειο νο τή των, 
ε μπλο κή στρα τού στη πο λι τι κή και τε λι-
κά διά λυ ση της αυ το κρα το ρί ας).Τέ τοια 
ή ταν η α ντι πά θεια του Φαίκ προς τον 
Ε κρέμ που αν και ή ταν ά με σα προ ϊ στά-
μενός του, πέρα σαν τρεις η μέ ρες για να 
τον ε πι σκε φθεί.12

Η ε πι κρα τού σα κα τά στα ση στην 
πλευ ρά των κα τα κτη τών ή ταν πο λύ 
ά σχη μη και α ντα να κλού σε τη γε νι κή 
α δυ να μί α στην όποια εί χε πε ριέλ θει η 
άλ λο τε κρα ταιά αυ το κρα το ρί α. Ο πολι-

12Λε σβια κά, 1962.

τι κός Διοι κη τής του Σα ντζα κί ου της 
Λέ σβου Φαίκ Α λί Μπέ η ( Faik Ali Bey) 
ήλ θε σε ρή ξη με τον Διοι κη τή του τάγ-
μα τος στρα το χω ρο φυ λα κής (Jandarma) 
Ταγ μα τάρ χη Ε κρέμ και με τά α πό ε νέρ-
γειες στην Πό λη και με τη βο ή θεια του 
το πι κού ελ λη νι κού Τύ που πέτυ χε την 
α πο μά κρυν σή του και τη με τά θε ση στα 
Γιάν νε να, Διοι κη τής δε του τάγ μα τος 
ο ρί στη κε ο Λο χα γός Ε μίν Ε φέ ντη. Ο ε πι-
κε φα λής του Αρ χι πε λά γους, πο λιτι κός 
Διοι κη τής Α λή Ε κρέμ, ε πη ρε α σμέ νος 
προ φα νώς α πό το Σύ νταγ μα που είχε 
πα ρα χω ρή σει ο Σουλ τά νος κά τω α πό 
την πί ε ση των Νε ό τουρ κων, α σχο λεί το 
με τη δη μιουρ γί α νέ ας συ νοι κί ας στη 
περιο χή του Κά στρου με την ε πω νυ μί α 
Meþrutiyet (Σύ νταγ μα).

Ο Τούρ κος συγ γρα φέ ας Ýdris Bostan 
α να φέ ρει στο βι βλί ο του Η με ρο λό γιο Κα-

τά λη ψης της Μυ τι λή νης – 1912 ό τι υ πήρ-
χαν δια φο ρές με τα ξύ των πο λι τι κών 
και στρα τιω τι κών Αρχών στη Λέ σβο, οι 
ο ποί ες α πο δει κνύ ουν την έλ λει ψη ε νη-
μέ ρω σης και πλη ρο φό ρη σης για τον 
ε περ χό με νο κίν δυ νο, πα ρου σιά ζει δε 
ως πα ρά δειγ μα την προ α να φερ θεί σα 
α πο μά κρυν ση του Διοι κητού του τάγ μα-
τος στρα το χω ρο φυ λα κής Ταγ μα τάρ χη 
Ε κρέμ και την α δρά νεια του Μου τα σα-
ρί φη Α λί Ε κρέμ Μπο λα γίρ. Α ντί θε τα 
ε πι ση μαί νει την α νη συ χί α του α πελ θό-
ντος Μου τα σα ρί φη Φαίκ Α λί, ο ο ποί ος 
βλέ πο ντας τις κι νή σεις, α πό τον Ιού νιο 
του 1912, του Ελλη νι κού Ναυ τι κού στο 
Αι γαί ο προ σπά θη σε με συ νε χή τη λε γρα-
φή μα τα να πα ρα κι νή σει το εν δια φέ ρον 
του Οθω μα νι κού Ναυ τι κού και να ε ξέλ-
θει των Στε νών. Ό ταν δε άρ χι σε η χω ρίς 
ου σια στική α ντί στα ση α πε λευ θέ ρω ση 
των νη σιών α πό το Ελλη νι κό Ναυ τι κό, η 
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Με ραρ χί α της Σμύρ νης α ντί να ε νι σχύ σει 
τα υ πό λοι πα νη σιά α πέ συ ρε δυ νά μεις. 
Χα ρα κτη ρι στι κό πα ρά δειγ μα της κα κής 
διοί κη σης ή ταν το γε γο νός που συ νέ βη 
με τά την α πε λευ θέ ρω ση της Λή μνου, 
κα τά το ο ποί ο ο έ παρ χος της Ίμβρου 
Λουτ φί (lütfi), α ντι λαμ βα νό με νος ό τι 
ε πί κει ται κα τά λη ψη του νη σιού, ζή τη σε 
α πό τον Βα λή Ε κρέμ την ά δεια, ο ο ποί ος 
την έ δω σε, και μα ζί με τμή μα χω ρο φυ-
λακής, υ παλ λή λους με τις οι κο γέ νειες, 
έγ γρα φα και τα χρή μα τα του Ε παρ χεί ου 
πέ ρα σε στις 26 Ο κτω βρί ου α πέ να ντι στο 
Seddülbahir (στο νό τιο ά κρο της χερ σο-
νή σου της Καλ λί πο λης).

Η α στά θεια που ε πι κρα τού σε στην 
οθω μα νι κή κρα τι κή μη χα νή φά νη κε 
και στο θέ μα του Μου τα σα ρί φη της 
Μυ τι λή νης. Τέ λη Ο κτω βρί ου 1912, ε νώ 
υ πήρ χε α πό το 1909 στη θέ ση του Μου-
τα σα ρί φη ο Φαίκ, πι θα νόν κα τό πιν πα ρα-
σκη νια κών ενερ γειών του Βα λή Ε κρέμ, 
α φε νός λό γω των κα κών σχέ σε ων μα ζί 
του και α φε τέρου λό γω δια φο ρε τι κής 
πο λι τι κής φι λο σο φί ας, στο Υπουρ γεί ο 
Στρα τιω τι κών (α ναρ μό διο για το θέ-
μα) έ γι νε σύ σκε ψη για διο ρι σμό Μου τα-
σα ρί φη στη Μυ τι λήνη ή για υ πα γω γή 
των πο λι τι κών και οι κο νο μι κών Αρχών 
του νη σιού στη στρα τιω τι κή διοί κη ση. 
Τελι κά α πο φα σί στη κε να διο ρι στεί ως 
α ντι κα τα στά της του Μου τα σα ρί φη ο 
Ταγ μα τάρ χης Γκα νί, στην πρά ξη ό μως, 
πι θα νόν α πό α ντί δρα ση των Ελ λή νων 
και μω α με θα νών δη μο γε ρό ντων και του 
Βα λή Ε κρέμ, ανέ λα βε Μου τα σα ρί φης, 
στις 20 Ο κτω βρί ου 1912, ο αρ με νι κής 
κα τα γω γής Μυ τι λη νιός Ε ράμ Μπέη.

Ο Τούρ κος συγ γρα φέ ας καυ τη ριά ζει 
την α πρα ξί α των διοι κού ντων τα νη σιά 
του Αι γαί ου, οι ο ποί οι στην ου σί α προ-
ε τοί μα ζαν την α να χώ ρησή τους, ό πως 
έ γι νε και στην Ίμ βρο. Α πο τε λεί πά για 

πρακτι κή σε πο λε μι κή πε ρί ο δο, προς 
α πο φυ γή της κα τα στρο φής των κρα τι-
κών αρ χεί ων να λαμ βά νο νται σχε τι κά 
μέ τρα. Έτσι, ο Μου τα σα ρί φης της Χί ου 
Φει ζί (Feyzi), στις 15 Μα ΐ ου 1912, στέλ νει 
τη λε γράφη μα και ε νη με ρώ νει ό τι πλην 
των κα θη με ρι νών βι βλί ων, όλο το αρ-
χεί ο με τα φέρ θη κε στο Τσε σμέ. Σκό πι μα 
ο Τούρ κος συγ γρα φέ ας συ σχε τί ζει τις 
ε νέρ γειες των Τούρ κων διοι κούντων 
με την ε πι κεί με νη α πε λευ θέ ρω ση των 
νη σιών α πό το Ελλη νι κό Ναυτι κό και 
α πο σιω πά ό τι ή δη βρι σκό ταν σε ε ξέ λι ξη 
ο Ι τα λοτουρ κι κός πό λε μος και οι φή μες-
πλη ρο φο ρί ες ανέφε ραν ό τι υ πήρ χε πρό-
θε ση των Ι τα λών για κα τά λη ψη ό λων 
των νη σιών του Αι γαί ου, γε γο νός που 
α νά γκα σε την οθωμα νι κή στρα τιω τι κή 
διοί κη ση να ε νι σχύ σει τη Λέ σβο, τη Χί ο 
και τη Σά μο, πα ρά το ει δι κό κα θε στώς 
αυ το νο μί ας υ πό την ε πι κυ ριαρ χί α του 
Σουλ τά νου, που είχε κερ δί σει με την 
ε πα νά στασή της.

Εί ναι γε γο νός ό τι στη Λέ σβο, α φε νός 
λό γω της α πό στα σης α πό την Η πει ρω τι-
κή Ελ λά δα και α φε τέ ρου της πο λι τι κής 
των δη μο γε ρό ντων και της Εκ κλη σί ας, 
οι ο ποί οι φο βού νταν τα α ντί ποι να, δεν 
εκ δη λώ θη καν σο βα ρές ε πα να στα τι κές 
προσπά θειες, σε α ντί θε ση με τη Σά μο. 
Ε ξαί ρεση α πο τέ λε σαν οι Λέ σβιοι ε κτός 
νή σου, οι ο ποί οι ορ γά νω σαν αρ χι κά 
στην Α με ρι κή τη Λε σβια κή φά λαγγα και 
ήλ θαν να βο η θή σουν, υ πό τη διοί κη ση 
του Λο χα γού Δρί τσα, και στη συνέ χεια 
οι Λέ σβιοι της Α θή νας ορ γά νω σαν έ να 
α ντάρ τι κο σώ μα, το ο ποί ο έ φθα σε με 
πλοί ο α νοι κτά του Πλω μα ρί ου, έ βγα λε 
έ ναν α ντάρ τη στη Μι λή ντα και ζή τη-
σε από τους Πλω μα ρί τες βο ή θεια για 
α πό βα ση και πε ραι τέ ρω δρά ση. Οι δη-
μο γέ ρο ντες, φο βού με νοι α ντί ποι να, α πά-
ντη σαν ό τι θα ε μπλα κούν μό νον ε άν η 
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ε πι χείρη ση υ πο στη ρι ζό ταν α πό πο λε μι κά πλοί α· έ τσι το πλοί ο α πο χώ ρη σε.
Ε νώ ή δη εί χε αρ χί σει η νι κη φό ρα προ έ λα ση του Ελ λη νι κού Στρα τού στην 

Ή πει ρο και τη Μα κε δο νί α και το Ελ λη νι κό Ναυ τι κό, με ε πι κε φα λής τον Ναύ αρ χο 
Κου ντου ριώ τη ε πί του Θω ρη κτού «Α βέ ρωφ», κυ ριαρ χού σε στο Αι γαί ο και η α πε-
λευ θέ ρω ση άρχι σε να γί νε ται ε πι κεί με νη, στη Μυ τι λή νη οι ξέ νοι πρό ξενοι ή θε λαν 
να παί ξουν ρό λο με σο λα βη τή και οι θρη σκευ τι κοί η γέ τες, Μη τρο πο λί της Κύ ριλ λος 
και Μου φτής, συ νι στού σαν στα ποί μνιά τους ψυ χραι μί α και ε μπι στο σύ νη προς 
την άλ λη πλευ ρά.

Κα θώς πλη σί α ζε το τέ λος της ο θω μα νι κής κυ ριαρ χί ας, άρ χι σαν στη Λέ σβο να 
α να πτύσ σουν δρα στη ριό τη τα και διά φο ροι πρού χο ντες της Μυ τι λή νης και του 
Πλω μα ρί ου με ση μα ντι κό τε ρη αυ τή του ε μπό ρου Θρ. Με λαν δρι νού και του Πρω-
το σύ γκελ λου Μυ τι λή νης Βα σι λεί ου. Γίνονταν συ να ντή σεις και στάλ θη καν α πό τον 
Με λαν δρι νό ε πτά συ νολι κά ε πι στο λές στην Α θή να (Πρω θυ πουρ γό και Υ πουρ γό 
Ναυ τι κών) και στον Ναύ αρ χο Κου ντου ριώ τη, αρ χής γενο μέ νης α πό 22 Οκτω βρί ου 
1912,13 στις ο ποί ες πα ρα τί θε ντο πλη ρο φο ρί ες και γίνονταν εκ κλή σεις για α πε λευ-
θέ ρω ση του νη σιού. Ό πως α ναφέ ρε ται στο 10ο Κεφ. της Ι στο ρί ας του Πο λε μι κού 

Ναυ τι κού14, α πό 19 Ο κτω βρί ου διε ξά γο νταν συ νεν νο ή σεις με τα ξύ Ναυάρ χου και 
Υ πουρ γεί ου για την α πε λευ θέ ρω ση Λέ σβου-Χί ου, και η κυ βέρ νη ση έ φθα σε στην 
τε λι κή α πό φα ση α φού συ γκε ντρώ θηκαν και δια σταυ ρώ θη καν α ξιό πι στες πλη ρο-
φο ρί ες πε ρί των δυ νά με ων κα το χής στα δύ ο νη σιά, οι οποί ες δια βι βά στη καν στο 

13«Λέ σβος 100 χρό νια ε λευ θε ρί ας -2011», Λέ σχη Πλω μα ρί ου, Βε νια μίν ο Λέ σβιος.
14Σκριπ, 1914, Α θή να.

Η Πολιτοφυλακή Πλωμαρίου
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Υ πουρ γεί ο, στις 2 Νο εμβρί ου. Μα ταιώ-
θη κε η λί αν πα ρά τολ μη και ε πι κίν δυ νη 
ε πι χεί ρη ση προς Καλ λί πο λη, και το ση μα-
ντι κό τε ρο, στα θε ρο ποι ή θη κε το μέ τω πο 
της V Με ραρ χί ας στην Κο ζάνη και έ τσι 
κα τέ στη δυ να τή η διά θε ση ε νί σχυ σης 
ε νός τάγ μα τος α πό τα έ μπε δα. Με δε-
δο μέ νο ό τι το Υ πουρ γεί ο α νέ στειλε την 
α πό 21 Ο κτω βρί ου δια τα γή του πε ρί 
α πε λευ θε ρώ σε ως πρώ τα της Χί ου, στις 
4 Νοεμβρί ου, τη λε γρα φεί ο Στό λος στο 
Υ πουργεί ο και α να φέ ρει ό τι «Κά τοι κοι 

Λέ σβου δια ε πα νει λημ μέ νων ε πι τρο πών 

και α πο στο λών ζη τού σι με τά βα σιν στό-

λου [...]». Στις 6 Νο εμβρί ου α πα ντά το 
Υ πουρ γεί ο: «Α πε φασί σθη κα τά λη ψις Λέ-

σβου και Χί ου, ζη τη θεί πα ρά Δια δό χου 

ε νί σχι σις [...]. Ά μα πα ρο χή ε νι σχύ σε ως, 

γεννή σε ται α πο στο λή ταύ της εις Λέ σβον 
[...]. Ελ πί ζο μεν αύ ριον δο θή ε νί σχυ σις [...]. 
Εν πά ση πε ρι πτώ ση, ε τοι μά σα τε τρεις 

λό χους α γή μα τος Δε μέ στιχα, Κορ μού λη 

και Χορ ν και έ στε έ τοι μος ό πως πρω ί αν 

Τε τάρ της (7 Νο ε) εμ φα νι σθεί τε ε νώ πιον 

Λέ σβου και ε νερ γή σε τε [...]».
Με με τα γε νέ στε ρο τη λε γρά φημα, το 

Υ πουρ γεί ο α να φέ ρει: «Ά μα λή ψη α παντή-

σε ως Δια δό χου θέ λο με δια γρά ψει η με τέ ρα 

Πει ραιά ε νέρ γεια». Πα ρα τη ρού με πα λι-
νω δί ες στις δια τα γές του Υ πουρ γεί ου 
Ναυ τικών, κυ ρί ως λό γω δια φο ρε τι κής 
ε κτι μή σε ως με τα ξύ Στό λου και Υ πουρ-
γεί ου πε ρί των α να γκαί ων δυ νάμε ων 
για ε νέρ γεια προς Λέ σβο. Ο Ναύ αρ χος 
ε πη ρε α σμέ νος από τις εκ κλή σεις των κα-
τοί κων της Λέ σβου θε ω ρού σε αρ κε τό το 
ά γη μα ναυ τι κού (600 άν δρες). Ευ τυ χώς 
το Υ πουρ γεί ο δεν πα ρα σύρ θη κε και το 
με ση μέ ρι της 7ης Νο εμβρί ου τη λε γρα-
φεί: «Υ πεν θυ μί ζο με δια τα γή μας με α ριθ-

μό 1381 προς κα τά λη ψη Λέ σβου. Προς 

ε κτέ λε ση δια τα γής η μών καί τοι θε ω ρεί τε 

με α να φο ρές σας 438 και 708 η με τέρα 

δύ να μη α γή μα τος αρ κε τή α πο στέλ λο με 

έ τι τάγ μα πε ζι κού υ πό ταγ μα τάρ χη Μα-

νου σά κη [...] συ νι στώ μεν ε κλο γή πε ριο χής 

α πόβα σης τεί νου σαν εις κα τά λη ψιν πό λε-

ως [...] ά μα θεω ρή τε συ ντεί νον προς ε πι τυ-

χί αν ε πι χει ρή σε ως ε νερ γή σα τε κα τά λη ψιν 

της πό λε ως προ α φί ξε ως της ε νι σχύ σε ως». 
Φαί νε ται κα θα ρά η δι χο γνω μί α με τα ξύ 
Ναυάρ χου και Υ πουρ γεί ου και ευ τυ χώς 
δεν ε πι κρά τη σε ο εν θου σια σμός, διό τι 
οι ε ξε λί ξεις έ δει ξαν ό τι και το τάγ μα 
του Μα νου σά κη ή ταν λί γο για πλή ρη 
α πελευ θέ ρω ση της νή σου, ό πως θα 
δού με πα ρακά τω.

Α ΠΕ ΛΕΥ ΘE ΡΩ ΣΗ ΤΗΣ ΛE ΣΒΟΥ

Εν τω με τα ξύ στον ναύ σταθ μο στη 
Λή μνο ε πι κρατού σε ορ γα σμός: Πα ράλ-
λη λα με την α πε λευ θέ ρω ση της Ι κα ρί ας 
(6 Νο εμβρί ου), διατάχθηκαν τα ε πί τα κτα 
«Πέ λοψ» και «Κρή τη» να κα τα πλεύ σουν 
σε Δάφ νη και Θά σο α ντί στοιχα και να 
πα ρα λά βουν τα ευ ρι σκό με να τμή μα τα 
ναυ τι κού α γή μα τος. Ε πίσης, α πό Ίμ βρο, 
Λή μνο και Σα μο θρά κη συ γκε ντρώ θη-
καν άν δρες και μα ζί με τους 250 που 
έφθα σαν α πό Πει ραιά με το ε πί τα κτο 
«Φρό σω» ορ γα νώ θη κε ναυ τι κό ά γη μα 
συ νο λι κής δύ να μης 600 αν δρών (δύ ο 
λό χοι) υ πό τον Υ πο πλοί αρ χο Με λά, το 
ο ποί ο ε νι σχύ θη κε με 2 α πο βα τι κά πυ-
ρο βό λα και 2 πο λυ βό λα «Μα ξίμ» του 
«Α βέ ρωφ».

Την ί δια η μέ ρα (6 Νο εμβρί ου) πα ρου-
σιά στηκε στο Α/Τ «Δό ξα», στην Τέ νε δο, 
ι διώ της α πό το Πλω μά ρι και ρώ τη σε για 
το ι στιο φό ρο που ε πρό κει το να με τα φέ-
ρει ό πλα στη Λέ σβο (πα ρέ μει νε με τη 
λέμ βο του ε πί η μέ ρες στο στε νό Χί ου-
Ψα ρών για να ο δη γή σει το ι στιο φό ρο). 
Α πό το ε πει σό διο τού το φαί νε ται η έλ λει-
ψη συ ντο νι σμού των δια φό ρων φο ρέ ων 
που ε νε πλά κη σαν στις προ ε τοι μα σί ες 
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για την α πε λευ θέ ρω ση. Τε λι κά, α φού ε νη με ρώ θη κε ο Κου ντου ριώ της, διέ τα ξε τη 
«Δό ξα» να ε πι βι βά σει τον ι διώ τη και να τον α πο βι βά σει στη Πα να γιού δα για να 
ε νη με ρώ σει τον Μη τρο πο λί τη, ό πως και έ γι νε τη νύ κτα 6 προς 7 Νο εμβρί ου. Ο 
ι διώ της βρή κε και ε νη μέ ρωσε στη Μη τρό πο λη τον Πρω το σύ γκελλο Βα σίλειο, ό τι 
την ε πό με νη η μέ ρα ο Στό λος θα α πε λευ θε ρώ σει τη Λέ σβο.15

Το Υ πουρ γεί ο ε νη μέ ρω σε τον Στό λο ό τι τα ε πί τα κτα «Ι σμή νη» και «Κα λου τάς» 
με τα φέ ρο ντα το Τάγ μα του Μα νου σά κη (15 αξιω μα τικοί και 1019 ο πλί τες) μα ζί με 
το Α/Τ «Νέ α Γε νε ά» (πρώ τη φο ρά με τεί χε σε ε πι χει ρή σεις) θα α πο πλεύ σουν α πό 
Πει ραιά τη νύ κτα της 6/7 Νο εμβρί ου και κι νού με να με τα χύ τη τα 8-10 κόμ βων θα 
συ να ντού σαν τον Στό λο α νοι κτά της Μυ τι λή νης. Α μέ σως ο Ναύ αρ χος διέ τα ξε το 
Α/Τ «Βέ λος» να πα ραλά βει δύ ο ντό πιους για ο δη γούς των α πο βα τι κών στρα τευ-
μά των και να πλεύσει για να συ να ντή σει εν πλω το Τάγ μα. Ε πιση μαί νε ται ό τι το 
Υ πουρ γεί ο, βα σι ζό με νο σε πλη ρο φο ρί ες ό τι έ νας Χί ος λα θρέ μπο ρος ο νο μα ζό με νος 
Α ντώ νης Αγ γε λινός εί χε προ σλη φθεί α πό το Οθω μα νι κό Ναυ τι κό και ε πι βαί νο ντας 
σε πο λε μι κό πλοί ο, ό μοιο με τα νε ο ει σερ χό με να στον Στό λο «Κε ραυ νό» και «Νέ α 
Γε νε ά», θα προ σπαθούσε να εμ βο λί σει το «Α βέ ρωφ», εί χε δώ σει αυ στη ρές δια τα γές 
για βύ θι ση πα ρό μοιου πλοί ου που θα κινεί το ύ πο πτα στην πε ριο χή.

Στις 7 Νο εμβρί ου ε πι βι βά στη κε το ά γη μα στο ε πί τα κτο «Πέ λοψ», και στο 
«Α βέρωφ», ο λο κλη ρώ θη καν οι προ ε τοι μα σί ες, και δό θη κε ε ντο λή να α πο πλεύ-
σει ο Στό λος την 17.00 ώ ρα, αλ λά βλά βη στο πη δά λιο του θω ρη κτού «Σπέ τσες» 

15Ε., Μπα μπού ρη, Το Ναυ τι κόν μας κα τά τους Βαλ κα νι κούς Πο λέ μους 1912-13.
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στο Α/Τ «Λέ ο ντα» που ή ταν ε πι κε φα λής 
των α νι χνευ τι κών που πε ρι πο λού σαν 
έ ξω α πό τα Στε νά, να έ χει την προ σο-
χή του για πι θα νή α πό πει ρα ε ξό δου 
του Τουρ κι κού Στό λου α πό τα Στε νά, 
γε γο νός που θα μα ταί ω νε, ά γνω στο για 
πό σο χρο νι κό διά στη μα, την α πε λευ-
θέ ρω ση των τε λευ ταί ων υ πό δου λων 
νη σιών του Αι γαί ου.

Στις 03.00 της 8ης Νο εμβρί ου, ο Στό-
λος, σε πλήρη τά ξη, έ πλε ε α νοι κτά της 
Ε ρε σού και γύ ρω στις 06.00, α φού πε-
ριέ πλευ σε το νό τιο ά κρο της χερ σο νή-
σου της Α μα λής, άρ χι σαν να φαί νο νται 
α μυ δρά στο φως που ερ χό ταν α πό την 
Α να το λή τα κτή ρια της πό λης. Οι Τούρ κοι 
φρου ροί στο κά στρο, λί γο πριν το πρώ-
το ε ζά νι (πρώ τη προ σευ χή με το πρώ το 
φως), ζα λι σμέ νοι α πό το ρα μα ζά νι, μό λις 
α ντί κρι σαν στο βά θος τις φι γού ρες των 
ελ λη νι κών πλοί ων ει δο ποί η σαν τον Ταγ-
μα τάρ χη Γκα νί και τον Βαλή Ε κρέμ και 
ο μεν πρώ τος διέ τα ξε να αρ χί σει η με τα-
φο ρά των υ λι κών και πυ ρο μα χι κών στο 
Κλα πά δο, ο δε δεύ τε ρος κά λε σε α μέ σως 
στο σπί τι του τις Αρχές, τους προ ξέ νους 

διοι κη τή, συμ φω νού σαν για την α ναί μα-
κτη πα ρά δο ση της πό λης.

Λί γο πριν την 08.00 πρω ι νή ο Στό-
λος, ο ποί ος εί χε ε νω θεί με τα σκά φη 
που με τέ φε ραν το Τάγ μα Μα νου σά κη, 
έ ρι χνε ά γκυ ρα α νοι κτά του νότιου λι μέ-
να, ε νώ το θω ρη κτό «Ψα ρά» στάλ θη κε 
στο βό ρειο λι μά νι, για να ε πι τη ρεί την 
τουρ κι κή συ νοι κί α στην Ε πά νω Σκά λα 
και τα Α/Τ «Ιέ ραξ» και «Α σπί δα» α ντί-
στοι χα στο βό ρειο (Μπα μπακα λέ) και 
νό τιο (Α γρι λιά) ση μείο του διαύ λου, 
για α σφά λεια της ε πι χεί ρη σης, με δε δο-
μέ νο ό τι στον κόλ πο του Α δρα μυτ τί ου 
υ πήρ χε η τουρ κι κή Κ/Φ «Τρα πε ζούντα». 
Οι κά τοι κοι της πό λης, που ή ταν ή δη 
ε νη με ρω μέ νοι, ξε χύ θη καν προς την 
πα ραλί α με ζη τω κραυ γές, α νε μί ζο ντας 
τις ε πί χρό νια κρυμ μέ νες στα σε ντού κια 
ελ λη νι κές ση μαί ες. Το «Βέ λος» προ χώ-
ρη σε και α γκυ ρο βό λη σε προ του στο-
μί ου του λι μέ να, και ταυ τό χρονα πε ρί 
την 08.00 ώ ρα κι νή θη κε α τμά κα τος με 
λευ κή ση μαί α και τον Ανθυ πο πλοί αρ χο 

ε πέ τρε ψε να αρ χί σει ο α πό πλους στις 
19.00. Α φού εξήλ θε α πό τον Μού δρο, ο 
Στό λος (11 πλοί α και μα ζί με το «Βέ λος» 
συ νο λι κά 12) έ λα βε διάτα ξη μά χης και 
κά τω α πό το φως του φεγ γα ριού και με 
πλή ρη νη νε μί α έ πλε ε προς Λέσβο. Πα-
ράλ λη λα, ο Ναύ αρ χος τη λε γρα φού σε 

των ξέ νων κρα τών και τον Ταγ μα τάρ χη 
Γκα νί, για να συ σκε φθούν. Α μέ σως δια πι-
στώ θη κε ό τι σχε δόν ό λοι οι ε πι κε φα λής 
των τουρ κι κών Αρχών και οι πρό κρι τοι 
μου σουλ μά νοι, πλην του στρα τιω τι κού 
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κοι με κά θε πλω τό μέ σο κα τέ κλυ σαν 
το λι μά νι, πλέ οντες προς τον Στό λο, 
γε μά τοι χα ρά και εν θου σια σμό α πό το 
πρω τό γνω ρο αί σθη μα της ε λευ θε ρί ας, 
που τό σα χρό νια εί χαν στε ρη θεί. Ο Ναύ-
αρ χος α παί τη σε α πό τον Μου τα σα ρί φη 
ά με ση πα ρά δο ση της πό λης, τού τος 
ζή τη σε προθε σμί α 24 ω ρών για συ νεν-
νο ή σεις με τον στρα τιω τι κό διοι κη τή 
και τον Βα λή. Ο Ναύ αρ χος α πέρ ρι ψε 
το αί τη μα, έ φυ γε ο Ε ράμ και γύ ρι σε 
μα ζί με τον Βα λή Ε κρέμ και τους προ-
ξέ νους. Ο Βα λής ζή τη σε να επι τρα πεί η 
με τα φο ρά του Ο θω μα νι κού Στρα τού, με 
αυ στρο ουγ γρι κό πλοί ο, α πέ να ντι και να 
κα τα λη φθεί α ναί μα κτα η πό λη. Ο Ναύ-
αρ χος αρ νή θη κε και ο Ε κρέμ ζή τη σε 
προ θε σμί α 4 ω ρών για απο μά κρυν ση 
του Οθω μα νι κού Στρα τού στο ε σω τε-
ρι κό της νή σου και τε λι κά, με τά από 
τις πα ρα κλή σεις των προ ξέ νων και των 
προ κρί των ο Ναύ αρχος συμ φώ νη σε σε 
δύ ο ώ ρες, ε νώ ή δη ο Ταγ μα τάρ χης Γκα νί 

α πό τους Μου ζά λα και Με λαν δρι νό. 
Τμή μα υ πό τον Με λά, λί γο πριν την 
14.00 ώ ρα, υ πό τους ή χους του ε θνι κού 
εμ βατη ρί ου και τους κα νο νιο βο λι σμούς 
των πλοί ων, ύ ψω σε την ελ λη νι κή ση μαί α 
στο Διοι κη τή ριο, ε νώ γύ ρω ο λα ός της 
Μυτι λή νης ζη τω κραύ γα ζε. Με τά α να γνώ-
σθη κε και τοι χο κολ λήθη κε η δια τα γή 
του Ναυάρ χου για ε πι βο λή του στρα-
τιω τι κού νό μου.

Στη συ νέ χεια οι τουρ κι κές πο λι τι κές 
αστυ νο μι κές και οι κο νο μι κές Αρχές, 103 
ά το μα συ νο λι κά, παρέ μει ναν για δέ κα 
η μέ ρες α πο κλει σμέ νοι στα σπί τια τους, 
με τά με τα φέρ θη καν στον Μού δρο με 
πλοί ο και στη συ νέ χεια στον Πει ραιά. Ο 
Νο μάρ χης Α λή Ε κρέμ και με ρι κοί άλ λοι 
πα ρέ μει ναν σε ξε νο δο χεί α και α φέ θηκαν 
ε λεύ θε ροι στις 19 Δεκεμ βρί ου 1912. Οι 
λοι ποί με τα φέρ θη καν στην Ι θά κη.

Ο Ýdris Bostan α να φέ ρει χα ρακτη ρι-

Κα ρα μού ζη, για να με τα φέ ρει τις Αρχές 
του νη σιού στο «Α βέ ρωφ», κα τό πιν πρό-
σκλη σης του Ναυάρ χου.

Πράγ μα τι, με τά α πό λί γο, η α τμά κα-
τος ε πέστρε ψε μα ζί με τον Μη τρο πο λί τη 
Κύ ριλ λο, τον Μου τα σα ρί φη Ε ράμ και 
τον Δήμαρ χο Βα σι λεί ου, ε νώ οι κά τοι-

άρ χι σε να α πο χω ρεί α πό τη Μυ τι λή νη.
Η α πο βί βα ση του ναυ τι κού α γή μα-

τος Με λά (600 άν δρες) και του Τάγ μα-
τος Μα νου σά κη (1.034 άν δρες) άρ χι σε 
στις 11.30, στην Πε τρό σκα λα (ση με ρι νό 
τε λω νεί ο) και στην Ε πά νω Σκά λα και ο λο-
κλη ρώ θη κε λί γο πριν την 14.00 ώ ρα. Σε 
τού το βο ή θη σε η διά θε ση φορ τη γί δων 
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στι κά ό τι ού τε ο Βα λής ού τε ο Μου τα σα-
ρί φης ού τε και ο λα ός ή ταν με το μέ ρος 
του Στρα τού. Ο Βα λής Ε κρέμ α ντέ δρα σε 
με νω θρό τη τα, α ντί θε τα ο Γκα νί κά λεσε 
τον μου σουλ μα νι κό λα ό να τον α κο λου-
θή σει, αλ λά βρή κε μι κρή α ντα πό κρι ση. 
Τε λι κά α πο χώ ρησε και μα ζί με τον έ ναν 
λό χο, 20 χω ρο φύ λα κες και τον Διοι κητή 
του λό χου Hakký Efendi, στα μά τη σαν για 
λί γο στο Τε κέ μπαί ρι (ύ ψω μα Ου τζά) και 
πα ρα κο λού θη σαν ό λη την α πο βί βα ση 
του Ελλη νι κού Στρα τού. Συ νε χί ζο ντας ο 
Τούρ κος συγγρα φέ ας α να φέ ρει ό τι με 
την α πο βί βα ση του Ελλη νι κού Στρα τού, 
πρώ τα κα τα λή φθη κε το τη λε γραφεί ο 
και το λι με ναρ χεί ο, με τά α πο χω ρώ ντας 
ο Τουρ κι κός Στρα τός συ γκρού στη κε με 
τον Ελλη νι κό και οι βο λές πυ ρο βο λι κού 
α κου στή καν στο Αϊβαλί και στο Α δρα-
μύτ τιο. Εί ναι προ φα νές ό τι οι βολές ή ταν 
α πό τα πο λε μι κά πλοί α και αφορούσαν 
χαι ρε τι στή ριες βο λές κατά την έ παρ ση 
της ση μαί ας, διότι κα τά την 8η Νο εμβρί ου 
δεν υ πήρ ξε ε πα φή με τα ξύ Ελ λή νων και 
Τούρ κων στρα τιω τών.

Στην πό λη ο ά κρα τος εν θου σια σμός 
άρ χι σε να ο δη γεί σε ε πει σό δια βί ας, λό-
γω του κε νού ε ξου σί ας, πα ράλ λη λα δε 
ε πί του θω ρηκτού «Α βέ ρωφ» διε ξα γό ταν 
«τη λε γρα φι κή μά χη» με τα ξύ Ναυάρ χου 
και Υ πουργεί ου. Συ γκε κρι μέ να, λει τούρ-
γη σε και πά λι η προ σφι λής μέ θο δος της 
ελ λη νι κής φυ λής η «πλά για ο δός», στο 
θέ μα του ο ρι σμού πο λι τι κού και στρα τιω-
τι κού διοι κη τή. Το Υ πουργεί ο Ναυ τι κών 
ε πι θυ μού σε να ο ρι σθεί από τον Ναύ αρ χο 
ο Υ πο πλοί αρ χος Με λάς, ενώ ο Ναύ αρ χος 
α πά ντη σε ό τι αυ τό εί ναι έ ξω α πό κά θε 
στρα τιω τι κή πρα κτι κή και δε ο ντο λο γί α, 
διό τι ο Ταγ μα τάρ χης Μα νου σά κης ή ταν 
α νώτε ρος του Με λά. Το Υ πουρ γεί ο ε πι μέ-
νο ντας τη λε γρά φη σε να α πο βι βα σθεί για 
λί γο κά ποιος α ντι πλοί αρ χος και με τά να 

α πο χω ρή σει δί νο ντας τη θέ ση του στον 
Με λά, ο δε Μα νου σά κης να προ χω ρή σει 
στο ε σω τερι κό του νη σιού. Ο Ναύ αρχος 
αρ νή θη κε, α πο βί βα σε και τους δύ ο και ο 
μεν Με λάς έ γινε προ σω ρι νός πο λι τι κός 
και στρα τιω τι κός Διοι κη τής και με βο η θό 
τον Κα ρα τζά, υ πάλ λη λο του Υ πουρ γεί ου 
Ε ξω τε ρι κών, ε γκα ταστά θη κε στο Διοι κη-
τή ριο, ο δε Μα νου σά κης με το τάγ μα του 
στρα το πέ δευ σε στα υ ψώ μα τα της Α γί ας 
Κυ ρια κής (βό ρεια της πό λης) χω ρίς συ γκε-
κρι μέ νες δια τα γές και έ τσι δεν προχώ ρη-
σε στη κα τα δί ω ξη του υ πο χω ρού ντος και 
με χα μη λό η θι κό Οθω μα νι κού Στρα τού. 
Χα ρα κτηρι στι κό πα ρά δειγ μα του κε νού 
ε ξου σί ας ή ταν το πα ρα κά τω πε ρι στα τι κό 
που συ νέ βη κε την ε πό με νη νύ χτα: Γύ ρω 
στις 22.00, κα τά τους συ νε χι ζό με νους ε ορ-
τα σμούς, α κούστηκαν δύ ο πυ ρο βο λι σμοί 
και μια φω νή φώ να ξε «Τούρ κοι, Τούρ κοι». 
Αμέσως ε πι κρά τη σε πα νι κός, τα κα τα στή-
μα τα έ κλει ναν, το πλή θος έ τρε χε να κρυ-
φθεί και οι α ξιω μα τι κοί που βρίσκονταν 
στην πό λη έ συ ραν τα ξί φη και προ σπα-
θού σαν να συ γκρα τή σουν το πλή θος. 
Ει δο ποι ή θη κε το εύ δρο μο «Ε σπε ρί α» και 
έ ρι ξε τους προ βο λείς στα γύ ρω υ ψώ μα τα 
και τε λι κά τί πο τα δεν δια πι στώ θη κε. Αρ γό-
τε ρα δια πι στώ θη κε ό τι οι πυ ρο βο λι σμοί 
εί χαν ρι φθεί α πό με θυ σμέ νους ι διώ τες.

Ε νώ ο λο κλη ρω νό ταν η α πο βί βα-
ση του Ελλη νι κού Στρα τού, είχε φθά-
σει α νοι κτά της Μυ τι λή νης η Μοί ρα 
Ευδρόμων (ε πι τα χθέ ντα ε πι βα τι κά με-
γά λου ό γκου, πρό χει ρα ο πλι σθέ ντα 
και με α σύρ μα το και ε παν δρω θέ ντα 
από το προ σω πι κό της Μοί ρας Ιο νί ου 
που εί χε δια λυ θεί), α πο τε λού με νη α πό 
τα «Ε σπε ρί α», «Μα κε δο νί α» και το Α/Τ 
«Κε ραυ νός», με ε πι κε φα λής τον Πλοί-
αρ χο Δα μιανό, ο ο ποί ος κα θυ στέ ρη σε 
να α ντα πο δώ σει τον χαι ρε τι σμό του 
Ναυάρ χου, ε πι τι μή θη κε προς τού το και 
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κλή θη κε να ει σέλ θει στο λι μά νι ό πως 
και έ γι νε, περί την 15.00 ώ ρα. Ο πλοί-
αρ χος Δα μια νός α νέ λα βε να συ νε χί σει 
την επι χεί ρη ση σε Λέ σβο και Χί ο και ο 
Στό λος α πέ πλευ σε την 20.00 ώρα, για 
πα ρο χή συ νο δεί ας σε βουλ γα ρι κή τα-
ξιαρ χί α που ε πρό κει το να α πο βι βα σθεί 
στην Α λε ξαν δρού πο λη. Λό γω ξαφ νικής 
αλ λα γής του και ρού, η πλεύση προς 
βορ ρά ή ταν πε ρι πε τειώ δης, αυ τά δε 
που υ πέ φε ραν πε ρισ σό τε ρο ή ταν τα 
τορ πι λοβό λα 12 και 14, τα ο ποί α για 
να προ στα τευ θούν, κα τέ φυ γαν αντί στοι-
χα σε Ά γιο Γε ώρ γιο Πέ τρας και Πλά κα 
Λή μνου.

Την ε πό με νη η μέ ρα (9η Νο εμβρίου), 
πα ρά τις δύ σκο λες και ρι κές συν θή κες, 
ά γημα 80 αν δρών υ πό τον Αν θυ πο πλοί-
αρ χο Δε μέ στι χα μετέβη με το «Μακε δο-
νί α» στο Πλω μά ρι ό που οι κά τοι κοι εί χαν 
ή δη πά ρει την κα τά στα ση στα χέ ρια 
τους και γιόρ τα ζαν την ε λευ θε ρί α τους. 
Συ νε λή φθη σαν οι λί γοι χω ρο φύ λα κες, 
ε γκα τα στά θη κε πο λι το φυ λα κή και το 
ά γη μα α πο χώ ρη σε για να λά βει μέ ρος 
στην α πε λευ θέ ρω ση της Χί ου.

Τη νύχτα 10 προς 11 Νο εμβρί ου το 
τορ πι λο βό λο 14 με κυ βερ νή τη τον Π. 
Αρ γυ ρό που λο κι νή θη κε με δι κή του 
πρω το βου λί α προς όρμο Αϊβαλί και 
ε νήρ γη σε κα τά της Κ/Φ «Τρα πε ζού ντα». 
Οι Τούρ κοι, μό λις α ντί κρι σαν το 14, 
ε γκα τέ λει ψαν το πλοί ο, ά νοι ξαν τις βαλ-
βί δες για αυ το βύ θιση και τε λι κά, α φού 
βλή θη κε α πό το ελ λη νι κό πλοί ο, κα θώς 
απο χω ρού σε, α να τι νά χθη κε.

Η ε πι χεί ρη ση αυ τή, καί τοι δεν υ πήρ-
χε σαφής δια τα γή, α πο τε λεί πα ρά δειγ μα 
της α νά λη ψης πρω το βουλί ας, που ό ταν 
στέ φε ται με ε πι τυ χί α, την ε πι κρο τούν 
ό λοι, ενώ σε α ντί θε τη πε ρί πτω ση, ο διοι-
κη τής που θα εί χε α να λά βει την πρω το-
βου λί α ο δη γείται στο στρα το δι κεί ο.

ΔΙA ΣΤΗ ΜΑ Α ΝΑ ΜΟ ΝHΣ 

ΜE ΧΡΙ ΤΗΝ ΠΛH ΡΗ Α ΠΕ ΛΕΥ ΘE ΡΩ ΣΗ

Ό πως προ α να φέρ θη κε, η ε πι μο νή του 
Υ πουρ γεί ου να ο ρί σει τον Υ πο πλοί αρ χο 
Με λά με ταβα τι κό κυ βερ νή τη και η α πρα-
ξί α του Τάγ μα τος Μα νου σά κη σε θέ μα τα 
α σφα λεί ας και μά λι στα σε ι διάζου σες συν-
θή κες και με ι σχύ ο ντα τον στρα τιω τι κό 
νό μο εί χε δυ σμε νή α πο τε λέ σμα τα, λό γω 
της α νε ξέ λε γκτης δρά σης δια φό ρων τμη-
μά των ε θε λο ντών.

Στην «Ι στο ρί α του Ναυ τι κού Πο λέ μου 
– 1914», Ε φημ. Σκρι πτ, α να φέ ρε ται χα ρα-
κτη ρι στι κά: «Με τά τον εκ Μυτι λή νης α πό-

πλουν και της Μοί ρας των Ευ δρό μων, ής 

προί στα το α ξιω μα τι κός ανώ τε ρος πά ντων 

των εν τη νή σω Λέ σβω α πο βι βα σθέ ντων 

η δη μιουρ γη θεί σα κα τάστα σις πλή ρους 

α πρα ξί ας, έ νε κα της ελ λεί ψε ως αρ χη γού, 

πα ρε τά θη ε πί εί κοσιν ό λας η μέ ρας [...]. Εν 

το σού τω την ύ παι θρον χώραν, έν θα ού τε τα 

η μέ τε ρα στρα τεύ μα τα ή α γή μα τα κα το χής 

εί χον προ ε λά σει, ού τε ο α πο συρ θείς στα 

βό ρεια μέ ρη της νή σου τουρ κι κός στρα τός 

έ δρα, ε λυ μαί νε το ή δη η α ναρ χί α. Μι κρά 

σώ μα τα α νταρ τών ο πλι σθέ ντων υ πό του 

στρα τιω τικού και πο λι τι κού διοι κη τού Με-

λά πε ρι ήρ χο ντο τα ου χί ά πο ρα της Λέ σβου 

χωρί α [...] δια σά λευ σαν σε τέ τοιο βαθ μό την 

δη μο σί αν τά ξιν προ κα λέ σα ντα την δυ σφο ρί-

αν των κα τοί κων [...]».
Η δυ σφο ρί α που δη μιουρ γή θη κε α πό 

τα βί αια και πα ρά νο μα ε πει σό δια κα τά 
των μου σουλ μά νων κα τοίκων της νή σου 
έ φθα σε μέ χρι την Α θή να και τον Μού δρο 
και α να γκά στη κε ο Κου ντου ριώ της να 
στεί λει πρώ τα τον Πλω τάρ χη Ζω χιόν α πό 
το ε πι τε λεί ο του και την 28η Νο εμβρί ου 
τον κυβερ νή τη του «Κα νά ρη» και α νέ θε σε 
στον Ταγ μα τάρ χη Μα νου σά κη τη γε νι κή 
αρ χη γί α του στρα τεύ μα τος κα το χής και 
τον διέ τα ξε να α πο μα κρυν θεί α πό την 
πό λη και να προ ε λά σει στο ε σω τε ρι κό 
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του νη σιού. Οι πρά ξεις βί ας των δια φό ρων τμη μά των εί χαν ως α πο τέ λε σμα ε θε λο ντές 
μου σουλ μά νοι να ε νι σχύ σουν τον Τουρ κι κό Στρα τό, καίτοι αρ χι κά, ό πως προ α να φέρ-
θη κε, αρ νή θηκαν να τον α κο λου θή σουν, ό ταν ε γκα τέ λει πε την πό λη της Μυ τι λή νης.16 
Ο πρό ξε νος της Γαλ λί ας, Α. Ση μα ντή ρης, στην έκ θεσή του με η με ρο μη νί α 24 Νο εμβρί-
ου 1912, με τα ξύ άλ λων α να φέ ρει: «Στο διά στη μα που με σο λά βη σε α πό την α πο χώ ρη ση 

των τουρ κι κών στρα τευ μά των μέ χρι την α πο βί βα ση των ελ λη νι κών, το πλή θος λε η λά τη σε 

το Δικα στι κό Μέ γα ρο και το Λι με ναρ χεί ο. Ε πί σης οι φυ λα κι σμέ νοι του κοι νού ποινι κού δι-

καί ου έ σπα σαν τις πόρ τες των φυ λα κών και δρα πέ τευ σαν. Έ γι ναν μερι κές μι κρο κλο πές».17 

16Ε., Μπα μπού ρη, ό.π.
17Λε σβια κά, ό.π.
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O Ýdris Bostan στη ρί ζει τα α να φε ρό μενα 
στο βι βλί ο του, στον τουρ κι κό Τύ πο της 
ε πο χής σε Κων στα ντι νού πο λη και Σμύρ νη, 
ο ο ποί ος πε ριλαμ βά νει κυ ρί ως μαρ τυ ρί ες 
ό χι αυ το πτών μαρ τύ ρων, κα θό σον η τη-
λε γρα φι κή ε πι κοι νω νί α με α πέ να ντι εί χε 
δια κο πεί, αλ λά στα τη λε γρα φή μα τα που 
πε ρι λαμ βά νο νται, κα τά τα πρώ τα στά δια 
της α πε λευ θέ ρω σης, στα πο λε μι κά η με-
ρο λό για και τις α να φο ρές τριών α ξιω μα-
τι κών: του Ταγ μα τάρ χη Γκα νί (Διοι κητού), 
του Λο χα γού Σι ντκί (Sýdký, Διοι κητή 1ου 
Λό χου) και του Λο χα γού Χα κί (Hakký). Τα 
κυ ριό τε ρα γε γο νό τα που συ νέ βη σαν α πό 
την α πο βί βα ση του Ελλη νι κού Στρα τού 
μέ χρι την πλή ρη πα ρά δο ση του Ο θω μα-
νι κού Στρα τού (8 Δεκεμ βρί ου 1912), που 
ε ντάσ σο νται στην κατη γο ρί α των βί αιων 
ε πει σο δί ων, κα τά τον Τούρ κο συγ γρα φέ α, 
εί ναι τα πα ρα κά τω:

• Η ε φημε ρί δα Σα μπάχ, στις 21 Νο εμβρί ου, 
α να φέ ρει ό τι σε μου σουλ μα νι κό χω ριό κο-
ντά στη Μυ τι λή νη οι κάτοι κοι αρ νή θη καν 
να πα ρα δώ σουν τα ό πλα και σφα γιά στη καν 
(δεν α να φέ ρε ται το ό νο μα του χω ριού). Στο 
ί διο τεύ χος α να φέ ρε ται ό τι έ νας ιδιώ της 
Atnaþ Furtuna (μάλ λον Α θα νάσιος Φουρ τού-

νας ή Φουρ τού νης) διέ θε σε 3.000 φρά γκα 
και η Κοινό τη τα Αλ λη λο βο ή θειας 2.000 
φρά γκα, για τις α νά γκες του Στρα τού.
• Πέ ραν του τα κτι κού Ελλη νι κού Στρα τού, 
δη μιούρ γη σαν ε πει σό δια στο νη σί και οι 
ε θε λο ντές. Η ε φη με ρί δα Tasvir-i Efkar 

(Πε ρι γρα φή Σκέ ψε ων) στις 11 Νο εμβρί-
ου α να φέ ρει ό τι έ φθα σαν στο νησί με το 
πλοί ο «Ahayeki» (Α χα ϊ κή) 193 Κρη τι κοί, 
Σα μιώ τες και Κα σιώ τες, με επι κε φα λής 
τον Δρά κο και 5 πα πά δες, που εί χαν λά βει 
μέ ρος στην ε πα νά στα ση στη Σά μο και την 
ε πι χείρη ση στα Γιάν νε να. Α μέ σως πή γαν 
στις φυ λα κές και ε λευ θέρω σαν τον Ιε ρέ α 
Ευ γέ νιο, ο ο ποί ος πα ρα δό θη κε με τά α πό 
λί γες η μέ ρες εκ νέ ου στις Αρχές.
• Ε πί σης, σε συ νερ γα σί α με ντό πιους, ε πι-
τέ θη καν σε τζα μιά, σπά ζο ντας τζά μια και 
ε πι γρα φές. Πλην του Για λί Τζα μί και του 
Τσι ναρ λί Τζαμί, στα υ πό λοι πα α πα γο ρεύ-
τη κε η προ σευ χή και α να κοί νω σαν ό τι θα 
με τα τρα πούν σε εκ κλη σί ες δί νο ντας ο νό μα-
τα Α γί ων.
Με το πρό σχη μα του ε λέγ χου για ο πλι σμό, 
οι πο λι το φύ λα κες ει σέρ χονταν στα σπί τια 
μου σουλ μά νων και α φαι ρού σαν α ντι κεί με-
να α ξί ας, ό πως έ γι νε στο σπί τι του Μου-
φτή Σα κίρ. Ε πι ση μαί νε ται η προ σπά θεια 
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του πρώ ην Δη μάρ χου Κα βέ τσου να προ στα-
τέ ψει τους μου σουλ μά νους και πρό τει νε 
στην οι κο γέ νεια του Ταγ μα τάρ χη Γκα νί να 
πά ει στο σπί τι του.
• Το ά πλω μα στο έ δα φος ο θω μα νι κών 
σημαιών α πό τις γυ ναί κες της Λέ σβου, για 
να πε ρά σει ο Ελλη νι κός Στρα τός, δη μιούρ-
γησε τέ τοια αι σθή μα τα μί σους και α ντεκ-
δί κη σης, που εκ φράστη καν με το ποί η μα 
Vataným Diyor ki (Η πα τρί δα μου λέ ει) και 
δη μο σιεύ τη κε στο πε ριοδι κό Büyük Duygu 
(Με γά λο Συ ναί σθη μα), τον Α πρί λιο του 
1913. Δυ στυ χώς, το 1922 έ πρα ξαν το ί διο 
οι Τούρ κοι στην Τουρ κί α.
• Ο Λο χα γός Χα κί στην α να φο ρά του με-
ταξύ των άλ λων α να φέ ρει για βιο πρα γί ες 
στην Α γιά σο (κά η καν ζω ντα νοί μέ σα στο 
σπί τι τους έ νας πριο νι στής με την οι κο-
γέ νεια του) και ό τι στο ΒΔ. τμή μα του 
νη σιού, που ή ταν υπό ο θω μα νι κό έ λεγ-
χο, ε φαρ μό στη κε κα τά στα ση έ κτα κτης 
α νάγκης. Κα τά την α νά κρι ση ε νός συλλη-
φθέντος Μυ τι λη νιού, βρέ θη κε πά νω του 
α να κοί νω ση του Δη μάρ χου Πα να γιώ τη 
Βα σι λεί ου που κα λού σε τους Μυ τι λη νιούς 
να πά ρουν τα ό πλα.
• Στις 27 Νο εμβρί ου κα κο ποιοί α πό Πλω-
μάρι, Α γιά σο και Πο λυ χνί το έ φθα σαν το 
βρά δυ στη σκά λα Με σοτό που, α κο λού θη σε 
συ μπλο κή με τμή μα 200 μου σουλ μά νων 
στρατιω τών και α πό τους αιχ μα λώ τους 
α πο κα λύ φθη κε ε μπλο κή του πα πά και του 
κοι νο τάρ χη στην πα ρα κί νη ση των Με σο το-
πι τών να πά ρουν τα ό πλα.
• Οι Τούρ κοι στρα τιώ τες κι νού με νοι για Μό-
λυ βο, συ να ντού σαν δο λο φο νη μέ νους μου-
σουλ μά νους, ό πως έ γι νε και με τον πα τέ ρα 
του ι μά μη του Γυα λί Τζα μί Χα φίζ Νι για ζί 
Ε φέ ντι, τον ο ποί ον έ θα ψαν γρή γο ρα, πα ρα-
κά τω δε συ νά ντη σαν βα ριά τραυ μα τι σμέ νη 
τη γυ ναί κα του, την ο ποί α α νέ βα σαν στο 
ά λο γο και την με τέ φε ραν στον Μό λυ βο. 
Ε σκεμ μέ να ο Λο χα γός δεν α να φέ ρει ό τι 

στην πε ριο χή διε ξά γο νταν πο λε μι κές ε πι-
χει ρή σεις και δυ να τόν α πό βομ βαρ δι σμούς 
α πό πλοί α ή πυ ρο βο λι κό να δη μιουρ γή θη-
καν οι πα ρα πά νω α πώ λειες.
• Ε πί σης α να φέ ρε ται ό τι καταστρά φηκαν 
ο λο σχε ρώς τα μου σουλ μα νι κά χω ριά Φί-
λια, Δά φια, Α ρί σβη, Σκα λο χώ ρι και με ρι-
κώς τα χω ριά Μπαλ τζί κι, Κώ μη, Σί γρι και 
Πα ρά κοι λα.
• Ο Λο χα γός α να φέ ρει α να λυ τι κά τις παρα-
κά τω α πώ λειες του μου σουλ μα νι κού πλη θυ-
σμού: Α πό του εθε λο ντές Κρη τι κούς πα πά-
δες σκο τώ θη κε ο φη μι σμέ νος Χασάν Μπέ η 
α πό την Κώ μη, στην Ε ρεσ σό 27, Σκα λο χώ ρι 
15, Φί λια 9, Κλα πά δος 15, Υ ψη λο μέ τω πο 
4, Pilye 13, Με σό τοπος 12, Ά γρα 5 και Καλ-
λο νή 4. Ε πί σης, κλά πη καν 3.486 χρυ σές 
λί ρες α πό πλού σιους μου σουλ μά νους.
• Πλέ ον των ε θε λο ντών που έ φθα σαν στο 
νη σί α πό την η πει ρω τι κή Ελ λά δα και τους 
ντό πιους ε θε λο ντές, στα γε γο νό τα κα τά 
των μου σουλ μά νων, σύμ φω να πά ντα με 
τον Τούρ κο συγ γρα φέ α Ýdris Bostan, έ λα-
βαν μέ ρος και Έλ ληνες α πό τη Μι κρά Α σί α. 
Συ γκε κρι μέ να δύ ο α πό τη Πέρ γα μο, δύ ο 
α πό το Αϊβαλί, έ νας α πό το Μο σχο νή σι, 
έ νας α πό τη Με νε μέ νη και έ νας α πό το 
Δικε λί, συ νο λι κά ε πτά ά το μα. Με ε πι κε φα-
λής το γιο του μά γει ρα Μι χά λη, Νι κό λα 
Πε τρέ λη, που ή ταν δά σκα λος στη Λέ σβο, 
ορ γά νω σαν συμ μο ρί α. Με τά τα γε γο νό τα, 
σύμφωνα με μαρ τυ ρί ες μου σουλ μά νων 
της Λέ σβου που εί χαν πε ρά σει α πέ να ντι, 
κα τα δικά στη καν στο στρα το δι κεί ο που έ γι-
νε στη Σμύρ νη. Σύμ φω να με τα πρα κτι κά 
του στρα το δι κεί ου της 13ης Φεβρουα ρί ου 
1913, οι κα τη γο ρούμε νοι α πο δέ χθη καν ό τι 
μετέβηκαν στη Μυτι λή νη, αλ λά αρ νή θη καν 
ό τι συ νερ γά στη καν με τον Ελ λη νι κό Στρα-
τό. Τε λι κά, α παγ χο νί στη καν με φιρ μά νια 
του Σουλ τά νου Μεχ μέτ Ρε σάτ (Mehmet 
Reþad) οι πα ρα κά τω:
• Ο Νι κό λας Πε τρέ λης, για ε πί θε ση κα τά 
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της οι κο γέ νειας του χαλ βα τζή Αχ μέτ, στις 
19 Μαρτί ου 1913.
• Ο Πα ντε λής Κα σά πογλου, για με τά βα ση 
στη Μυ τι λή νη και συμ με το χή στη συμ-
μορί α του Πα πά, στις 22 Μαρτί ου 1913.
• Ο γιος του κα πε τά νιου Κων στα ντή, Μι χά-
λης, για συμ με το χή σε έ νο πλη συμ μορί α, 
στις 5 Α πρι λί ου 1913.

Εί ναι δύ σκο λο να ε πα λη θευ θούν 
τα γρα φό με να α πό τον Τούρ κο ι στο-
ρι κό, για τί τα πρα κτι κά των δι κών 
και οι ε φη με ρί δες που α να φέρει σε 
Κων στα ντι νού πο λη και Σμύρ νη, εί ναι 
σε ο θω μα νι κή (α ρα βι κή) γρα φή. Δεν 
α πο κλεί ε ται ό μως εθε λο ντές, ό πως 
θα δού με πα ρα κά τω, να ήλ θαν και 
α πό τη Μι κρά Α σί α, α φε νός για τί ή ταν 
έ να κρά τος με συ νε χή ε πι κοι νω νί α και 
α φε τέ ρου υ πήρ χαν και οι κο γε νεια κοί 
δε σμοί με τα ξύ των Ελ λή νων που κα τοι-
κού σαν στα νη σιά και τα πα ρά λια της 
Μι κράς Α σί ας.

Ει δι κά για το θέ μα της συμ με το χής 
Κρη τών ε θε λο ντών σε πρά ξεις βί ας ο 
Ιω άν νης Κα ρα γιάν νης στο βι βλί ο του 
με τί τλο Το Φως των Παίδων που εκ δό-
θη κε πι θα νόν το 1912 ή 1913 α να φέ ρει: 
«Στις 30 Νο εμ βρί ου ξε κί νη σε α πό Πει ραιά, 

με το α τμό πλοιο «Έλ δα» της ε ται ρεί ας 

Α χα ϊ κή σώ μα 200 Κρη τών ε θε λο ντών 

προ κει μέ νου να ε νι σχύ σει την προ σπά-

θεια α πε λευ θέ ρω σης της Χί ου. Στο πλοί ο 

υ πήρ χαν ε φό δια και υ λι κά του Στρα τού 

για Μυ τι λή νη, και πε ρί τη δύ ση του η λί ου 

της 1ης Δε κεμ βρίου φθά σα με πρώ τα στο 

λι μά νι της Μυ τι λή νης. Οι κά τοι κοι μας 

υ πο δέ χθη καν θερ μά και οι λεμ βού χοι μας 

με τέ φε ραν στην πα ρα λί α χω ρίς χρή μα-

τα. Στα κα φενεί α α κού σα με τις ι στο ρί ες 

της α πε λευ θέ ρω σης και για τη φυ λά κι ση 

του Κρητι κού Ιε ρέ α Ευ γέ νιου Πα πα να κά-

κη. Ο Ιε ρέ ας λει τουρ γού σε σε χω ριό της 

Σμύρ νης και στις 12 Νο εμ βρί ου πέ ρα σε 

ως ε θε λο ντής στη Μυ τι λή νη, α νέ λα βε 

ο πλι σμό και πή γε στα χω ριά της Γέ ρας 
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για α φο πλι σμό και σύλ λη ψη ε πι κίν δυ νων 

μου σουλ μά νων. Ε πι στέ φο ντας στη Μυ τι-

λή νη, δύ ο μου σουλ μά νοι προ σπά θη σαν 

να δραπε τεύ σουν, ο Ευ γέ νιος τους πυ ρο-

βό λη σε, και ο Διοι κη τής Με λάς διέ τα ξε 

τη φυ λά κι σή του. Οι αρ χη γοί των Κρη τών 

πή γαν στον Με λά για να ζη τή σουν την 

α ποφυ λά κι ση του Ευ γέ νιου, αλ λά εν τω 

με τα ξύ τα «παι διά» πή γαν στη φυ λα κή 

και ε λευ θέ ρω σαν τον Ευ γέ νιο και τους 

άλ λους Μυ τι λη νιούς φυ λα κι σμέ νους. Τον 

Ευ γέ νιο τον με τέ φε ραν στο πλοί ο, με τά 

ό μως α πό α παί τη ση του α ξιω μα τι κού 

Χρυ σά φη, ο δη γή θη κε ξα νά στη φυ λα κή 

και το πλοί ο α να χώ ρη σε για Χί ο στις 2 

Δεκεμ βρί ου». Το ε πει σό διο τού το ε πα-
λη θεύ ει τα α να φερ θέ ντα πα ρα πά νω, 
ό τι η α που σί α στι βα ρής διοί κη σης και η 
μη ε μπλο κή ε νός ο λό κλη ρου τάγ μα τος 
στην τή ρη ση της τά ξης, α φού δεν κα τα-
δί ω ξε τον ε χθρό, εί ναι η κύ ρια αι τί α των 
ε πει σοδί ων βί ας.

Ό πως ο πρώ ην Δή μαρ χος Κα βέ τσος 
προ σπά θη σε να προ στα τέψει τους μου-
σουλ μά νους κα τοί κους του νη σιού, και 
άλ λοι έπρα ξαν το ί διο. Χα ρα κτη ρι στι κό 
πα ρά δειγ μα εί ναι ό τι, σε ε λαιο τρι βεί ο 
της Καλ λο νής, αγ γλικής ι διο κτη σί ας, 
συ γκε ντρώ θη καν 300 πε ρί που μου σουλ-
μά νοι και ζή τη σαν βο ή θεια α πό τον Διευ-
θυ ντή, Μο σγιό Πάπ (Mösyö Pap). Πράγ-
μα τι αυ τός α ντα πο κρί θη κε. Ό ταν ό μως 
οι κατα φεύ γο ντες έ φθα σαν στους 700, 
ζή τη σε οι κονο μι κή βο ή θεια α πό την 
Κων στα ντι νού πο λη. Έ ναν χρό νο με τά 
την α πε λευ θέ ρω ση, κα τό πιν ε νερ γειών 
της Βρε τα νι κής Πρε σβεί ας στάλ θη καν 
α πό το Υ πουρ γεί ο Ε σω τε ρι κών στον 
Διευ θυ ντή του ε λαιο τρι βεί ου 200 αγ γλι-
κές λί ρες, για κά λυ ψη των ε ξό δων.

Αν και οι κά τοι κοι της Λέ σβου υ πέ-
φε ραν τα μύ ρια ό σα κα τά τη διάρ κεια 
της μα κρό χρο νης σκλα βιάς, μην ξε χνά-

με ό τι με τά την κα τά λη ψη, το 1462, έ μει-
ναν πε ρί τις 40 χιλ. κά τοι κοι στο νη σί, 
ο πο λι τι σμός και η ψυχο σύν θε ση των 
ο ποί ων δεν δι καιο λο γού σε τις βιαιό τη-
τες κα τά α μά χων, αλ λά ο μι μη τι σμός 
και η παρα κί νη ση α πό ε γκλη μα τι κά 
στοι χεί α, που θέ λουν πά ντα να πα ρέ-
χουν κά λυμ μα στις πα ρα νο μί ες τους, 
εκ με ταλ λευό με να τη ψυ χο λο γί α του 
πλή θους και το βα σι κότε ρο την α που-
σί α στι βα ρής ε ξου σί ας, μετέ τρε ψαν, σε 
με ρι κές πε ρι πτώ σεις, τον ενθου σια σμό 
σε βί αιες πρά ξεις.

ΤΕ ΛΙ ΚH ΜA ΧΗ ΣΤΟ ΚΛA ΠΑ ΔΟ

Κατά την κίνη ση των τουρ κι κών δυ νά-
με ων προς την τε λι κή α μυ ντι κή το πο θε-
σί α, πα ρα τη ρή θη κε μα ζι κή λι πο τα ξί α των 
χρι στια νών στρα τιω τών, με α πο τέ λε σμα 
να μειω θεί η δύ ναμή του. Οι ε γκα τα λεί πο-
ντες τον Τουρ κι κό Στρα τό ε ντάσ σο νταν 
κυ ρί ως στις τά ξεις των ε θε λο ντών, που 
υ πο βο η θού σαν τις ελ λη νι κές δυ νά μεις, αλ-
λά ε νε πλά κησαν και σε ε πει σό δια βί ας.

Κα τά τον Λο χα γό Χα κί, η τε λι κή 
δύ να μη που πα ρα τά χθη κε στην το πο-
θε σί α Κλα πά δου ή ταν 1.314 άν δρες 
(650 του τα κτι κού στρα τού, 514 των 
λό χων ε φέ δρων Μυ τι λή νης, Μο λύ βου, 
Παρα κοί λων και Σι γρί ου, και 150 του 
τάγ μα τος χω ρο φυ λακής). Ή ταν ε ξο πλι-
σμέ νοι με 800 τυ φέ κια Μά ου ζερ και 
τα υ πό λοι πα ή ταν τα πα λαιά Μάρ τιν· 
δεν διέ θε ταν πυ ρο βο λι κό. Η α να φερ-
θείσα πα ρα πά νω δύ να μη των 2.250 
αν δρών ή ταν δια θέ σι μη λί γο πριν την 
8η Νο εμβρί ου, προ τού αρ χί σουν οι λι-
πο τα ξί ες των μη μου σουλ μά νων αλ λά 
και μου σουλ μά νων, κυ ρί ως ε φέ δρων.

Ο Ταγ μα τάρ χης Γκα νί στην ευ ρύ τε ρη 
α μυ ντι κή το πο θε σί α Πα ρά κοι λα-Υψ. Κλα-
πά δου-Λε πέ τυ μνος, διέτα ξε τις δυ νά μεις 
του ό πως πα ρα κά τω:
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• Tον 5ο και 6ο Λό χο και τον Λό χο Σι γρί ου, 
στην 1η α μυ ντι κή πε ριο χή ε κα τέ ρω θεν 
του δρό μου Φί λια-Σίγρι μέ χρι το πο λε μι κό 
στρα τη γεί ο· Διοικητής ο Λο χα γός Χα κί
• Τον 7ο Λό χο μα ζί με τον Λό χο Μυ τι λή νης 
και τμή μα χω ρο φυ λα κής στη 2η α μυ ντι κή 
πε ριο χή, ε πί του δρό μου Καλ λο νή-Μό-
λυβος· Διοικητής ο Λο χα γός Σει φε ντίν 
(Seyfeddin)
• Πά νω στον δρό μο Στύψη-Πέ τρα, 3η α μυ-
ντι κή πε ριο χή, τον Λό χο Πα ρα κοί λων και 
τμή μα χω ρο φυ λα κής· Διοικητής ο Υ πο λο-
χαγός Μπα χρί( Bahri).

Ε γκα τέ στη σε προ φυ λα κές μά χης στα 
υ ψώ μα τα α λυ κών Καλ λο νής και Στύ ψης, 
δυ νά με ως δι μοι ρί ας σε κά θε θέση. Ε πί-
σης, α νά 60 άν δρες πά νω στον δρό μο 
Α γί α Πα ρα σκεύ η-Κώ μη με τον Λο χα γό 
Σι ντκί και στον δρό μο Μέ σα-Λ. Μύ λοι, 
με τον Υπο λο χα γό Χα τζί Τζε μίλ, για κα-
θυ στέ ρηση της ελ λη νι κής προ έ λα σης 
(Γε νι κές Προ φυ λα κές). Πέ ρα α πό τα ε πι-
χει ρη σια κά προ βλή μα τα, το κυ ριό τε ρο 

πρό βλη μα για τον Ταγ μα τάρ χη Γκα νί 
ή ταν το χα μη λό η θι κό των στρα τιω τών 
του και η διά σπα ση του σώ μα τος των 
α ξιω μα τι κών σε δύ ο ο μά δες, η πρώ τη 
με ε πι κε φα λής τον Διοι κη τή που ή θε λε 
να πο λε μή σει και η δεύ τε ρη με ε πι κε φα-
λής τον Λο χα γό Μπαχρί που ή θε λε να 
πα ρα δο θεί, λό γω έλ λει ψης μέ σων και 
ε φο δί ων. Ο Λο χα γός Χα κί στην α να φο-
ρά του α να φέ ρει ό λους τους α ξιω μα τι-
κούς και υ παλ λή λους, που ή θε λαν να 
πα ρα δο θούν.

Ο Ναύ αρ χος Κου ντου ριώ της, α να χω-
ρώ ντας α πό τη Μυ τι λή νη, ζή τη σε την 
τα χεί α α πο στο λή ε νι σχύ σε ων για εκ κα-
θά ρι ση της νή σου. Πράγ μα τι, α πό 28 Νο-
εμβρί ου μέ χρι 1 Δεκεμ βρί ου έ φθα σαν στη 
Λέ σβο, το 2ο Τάγ μα του 19ου Συ ντάγ μα-
τος της VII Με ραρ χί ας (21 αξιω μα τι κοί και 
1.038 ο πλί τες), έ να τμή μα Πε ζο ναυ τών 
(94 άν δρες), έ νας λό χος (210 άν δρες) 
α πό ε θε λο ντές Λέ σβιους, έ να λό χος (165 
άν δρες) α πό έ μπε δο (7ο Σύ νταγ μα Πε ζι-
κού) και μια ο ρει βα τι κή πυ ρο βο λαρ χί α 
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(6 πυρ-Κρούπ). Νέ ος Διοι κη τής ο ρί σθη-
κε ο Α ντι συ νταγ μα τάρ χης Συρ μα κέ ζης 
Απολ λό δω ρος και μα ζί του ήλ θε και ο 
ε πι τε λής Λο χα γός Βερνάρ δος. Συ νο λι κά οι 
ελ λη νι κές δυ νά μεις α νέρ χο νταν σε 3.175 
άν δρες, α πό τους ο ποί ους 300 πε ζο ναύ τες 
ε κτε λού σαν α στυ νομι κά κα θή κο ντα. Τα 
α να φε ρό με να στο βι βλί ο του Ýdris Bostan, 
που ε λή φθη σαν α πό την α να φο ρά του 
Λο χα γού Χακί για ελ λη νι κή δύ να μη 4.000 
αν δρών και 5.000 εθε λο ντών Μυ τι λη νιών, 
συ νο λι κά 9.000 ανδρών, κρί νο νται υ περ-
βο λι κά, στην προ σπά θεια του Λο χα γού 
να δι καιολο γή σει την ήτ τα.

Ο Διοι κη τής έ φθα σε το βρά δυ της 
28ης Νο εμβρί ου, και το τάγ μα το με ση-
μέ ρι της 1ης Δεκεμ βρί ου. Ο Συρμα κέ-
ζης, α φού ε πι θε ώ ρη σε τα τμή μα τα στη 
Μυ τι λή νη, έ δω σε δια τα γή για κί νη ση 
στις 30 Νο εμβρί ου για Λ. Μύ λους-
Θερ μή. Στις 2 Δεκεμ βρί ου εκ δό θη κε 
η πρώ τη δια τα γή ε πι χει ρή σε ων για 
προ έ λα ση σε δύ ο κα τευ θύν σεις:

• Στην α ρι στε ρή, ό που και η κύρια προ-
σπά θεια, με το Τάγ μα Εμπέ δων-Λό χος 
Λέ σβιων-Λό χος Ε μπέ δου 7ου Συ ντάγ μα τος 
και Πυ ρο βο λαρ χί α Κρούπ, με Διοι κη τή τον 
Ταγ μα τάρ χη Μα νου σά κη
• Στη δε ξιά, με το 2ο τάγ μα του 19ου Συ-
ντάγ μα τος-Ναυ τι κό ά γη μα υ πό τον Με λά 
και δύ ο πυ ρο βό λα ναυ τι κού, με Διοι κη τή 
τον Ταγ μα τάρ χη Παυλό που λο
• Κά λυ ψη του δε ξιού πλευ ρού, με τμή μα 
προ σκό πων υ πό τον Αν θυ πολο χαγό Χρυ-
σά φη, ε πί του δρό μου Πη γή-Νά πη. Στις 2 
Δεκεμ βρί ου έ φθα σε στον Μό λυ βο το πλοί ο 
Αρ κα δί α και βομ βάρ δι σε το λι μά νι.

Η προ έ λα ση ξεκί νη σε το πρω ί της 
3ης Δεκεμ βρί ου και με τά α πό λί γο τα 
προ ε λαύ νο ντα τμή μα τα συ νά ντη σαν τα 
προ κα λυ πτι κά ε χθρι κά τμή μα τα, έ γι νε 

α γώ νας μιας ώ ρας πε ρί που, α πω θή θη-
καν, και το βρά δυ έ φθασαν η μεν α ρι στε-
ρή φά λαγ γα στο Κρυο νέ ρι και η δε δε ξιά 
3 χλμ. ΝΔ. της Αγί ας Πα ρα σκευ ής.

Εν τω με τα ξύ ε πι τρο πή, α πο τε λού με-
νη α πό τον Αρχι μαν δρίτη Κυ πρια νό, τον 
πρώ ην Δή μαρ χο Μυ τι λή νης Κ. Κα βέ τσο, 
το Μου φτή Μυ τι λή νης και τους Τούρ-
κους Ρι φάτ Μπέ η και Σεμ σε ντίν Μπέ η, 
έ φθα σε στις 3 Δεκεμ βρί ου στην Καλ λο-
νή για να πεί σει τον Τούρ κο διοικη τή να 
πα ρα δο θεί και να α πο φευ χθεί η αι μα το-
χυ σί α. Αυ τός ό μως αρ νή θη κε.

Στην α ντί πα λη πλευ ρά, ο Λο χα γός 
Σι ντκί, πέ ρα α πό την α πο στο λή του για 
κα θυ στέ ρη ση της ελ λη νι κής προ έ λα σης, 
πή γαι νε κά θε βράδυ, α πό 1 μέ χρι 5 Δεκεμ-
βρί ου, στη Σκά λα Σκαμνιάς, για να υ πο-
δε χθεί μια πυ ρο βο λαρ χί α (6 πυ ρο βό λα), 
που θα ερ χό ταν α πό το Μπε χράμ, αλ λά 
που δεν έ φθα σε πό τε, ση μά δι της γε νι κής 
α πο διορ γά νω σης της οθω μα νι κής αυ το-
κρα το ρί ας. Συνα ντή θη κε με τη δε ξιά φά-
λαγ γα το πρω ί της 4ης Δεκεμβρί ου στο 
Κα βα κλή, α ντάλ λα ξε πυ ρο βο λι σμούς, 
αλ λά φθά νο ντας στις Φι ρά νες, εί χαν λιπο-
τα κτή σει 15 στρα τιώ τες.

Οι φά λαγ γες προ ε λά σε ως συ νέ χι σαν 
την α πώ θη ση των ε χθρικών προ φυ λα κών 
και το βρά δυ της 4ης Δεκεμ βρί ου κα τέ λη-
ξαν η α ρι στε ρή ΒΑ. του χω ριού Δά φια και 
η δε ξιά στο Πα λαιό κα στρο. Η α ρι στε ρή 
φά λαγ γα ζή τη σε και πή ρε ε φό δια α πό τη 
Μο νή Λει μώ νος, ό πως α να φέ ρε ται στα 
πρα κτι κά της. Το βρά δυ ο Συρ μα κέ ζης 
ε ξέδω σε δια τα γή για συ νέ χι ση της προ έ-
λα σης για μεν την α ρι στε ρή φά λαγ γα α πό 
το πρω ί της επομένης (5 Δεκεμ βρί ου) για 
δε τη δε ξιά α πό το πρω ί της με θεπομένης 
(6 Δεκεμ βρί ου), αυ τός δε α πο φά σι σε να 
κι νη θεί με τη δε ξιά φά λαγγα.

Πράγ μα τι, στις 5 Δεκεμ βρί ου, η α ρι-
στε ρή φά λαγ γα κι νού με νη προ σέ κρου σε 
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στις δυ νά μεις του ε χθρού και μέ χρι το 
βράδυ έ φθα σε μέ χρι τη Μο νή Λει μώ νος 
ό που και δια νυ κτέ ρευ σε. Α πό τα πρα κτι-
κά της Μο νής Λει μώ νος φαί νε ται ό τι οι 
τουρ κι κές δυ νά μεις α πό τα ε λέγ χο ντα 
τον δρό μο Δά φια-Φί λια υ ψώ μα τα πρό-
βα λαν σφο δρή α ντί στα ση, οι δε σφαί ρες 
τους έ φθα ναν μέ χρι το Μο να στή ρι, α πό 
μί α δε φο νεύ θη κε ο μο να χός Νε ό φυτος 
α πό τα Πα ρά κοι λα.

Ο Διοι κη τής Συρ μα κέ ζης, κι νού με νος 
προς τη δε ξιά φά λαγ γα, το α πό γευ μα 
της 5ης Δεκεμ βρί ου, συ νά ντη σε Τούρ κο 
α ξιω μα τι κό που έ φε ρε ε πι στο λή δια μαρ-
τυ ρί ας του Γκα νί, για τις διώ ξεις των 
μου σουλ μά νων.

Τη νύ κτα 5/6 Δεκεμ βρί ου στή θη κε 
η πυ ρο βολαρ χί α Κρούπ στην κο ρυ φή 
Κα λα θάς του Υψώ μα τος Παρ θέ νης και 
σε συ νερ γα σί α με τα πο λυ βό λα α πό 
τον λό φο Τυ ρα νί δι κα τά φε ραν ι σχυ ρά 
πλήγ μα τα κα τά του ε χθρού ό λη την 
6η Δεκεμ βρί ου, α πό το πρω ί μέ χρι το 
βρά δυ. Α πό α δέ σπο τη τουρ κι κή σφαί-
ρα σκο τώ θη κε το ά λο γο του Σου η δού 
ια τρού του Ε ρυ θρού Σταυ ρού.

Ο Λο χα γός Χα κί α να φέ ρει ό τι στις 
3.00 της 6ης Δεκεμ βρί ου ε πι χεί ρη σε με 
νυ κτερι νή ε πί θε ση ο Ελλη νι κός Στρα τός 
να προ χω ρή σει στην κα τεύ θυν ση Φί λια-
Σκα λοχώ ρι, αλ λά συ νά ντη σε σθε να ρή 
α ντί στα ση α πό τους Τούρ κους της 1ης 
α μυ ντικής πε ριο χής. Εν τω με τα ξύ, η 
δε ξιά φά λαγ γα έ φθα σε στη πε ριο χή Πε-
τσο φά, έ τα ξε τα δύ ο ναυ τι κά πυ ροβό λα 
και άρ χι σε να βάλ λει κα τά των α μυ ντι κών 
θέ σε ων του ε χθρού. Πα ράλ λη λα, έ φθα σε 
στον όρ μο Πέ τρας η Μοί ρα ευδρό μων 
για να υ πο στη ρί ξει με ναυ τι κό πυ ρο βο-
λι κό την προ χώ ρη ση των ελ λη νικών δυ-
νά με ων. Το βρά δυ της 6ης Δεκεμ βρί ου 
η α ρι στε ρή φά λαγ γα εί χε κα τα λά βει το 
Σκο τει νοβού νι και η δε ξιά εί χε φθά σει 

στις πα ρυ φές του χω ριού Κλα πά δος.
Στην α ντί πα λη πλευ ρά η κα τά στα ση 

ή ταν τρα γι κή. Κα τά τον Λο χαγό Σι ντκί, 
το βρά δυ 6 προς 7 Δεκεμ βρί ου, παρα-
τη ρή θη καν μα ζι κές λι πο τα ξί ες κυ ρί ως 
ε φέ δρων μου σουλ μά νων α πό Κλα πάδο 
προς Σκου τά ρο. Ο Γκα νί με τέ βη προ-
σω πικά στη δεύ τε ρη α μυ ντι κή πε ριο χή 
ό που υ πήρ χε α πό με ρι κούς άρ νη ση 
συμ με τοχής στη μά χη.

Με την έ ναρ ξη των ε πι χει ρή σε ων, στις 
8.00 της 7ης Δεκεμ βρί ου, οι Τούρ κοι ζή τη-
σαν συ νά ντη ση διοι κη τών, η ο ποί α έ γι νε 
στις 11.00, χω ρίς ό μως α πο τέ λε σμα. Μάλ-
λον η τουρ κι κή πλευ ρά ήθε λε να κερ δί σει 
χρό νο για α να σύ ντα ξη των δυ νά μεών της, 
με τά τις νυ κτε ρι νές μα ζι κές λι πο τα ξί ες. 
Στις 14.00 άρ χι σαν εκ νέ ου οι ε πι χει ρή σεις 
και ο Γκα νί στην α να φο ρά του α να φέ ρει: 
«Στη δε ξιά πλευ ρά, ό που η ά μυ να ή ταν πιο 

απο τε λε σμα τι κή, α πό τα πυ ρά των μυ δρα-

λιο βό λων, το τμή μα του υ πο λο χα γού Χα τζί 

Τζε μίλ, λό γω λι πο τα ξί ας των ντό πιων (εν νο-
εί τους ντό πιους μου σουλ μά νους), άρ χι-

σε να δια λύ ε ται, στη δε α ρι στε ρή πλευ ρά 

διαδό σεις ό τι κα τα λή φθη κε το στρα τη γεί ο, 

συ νε λή φθη κε ο διοι κη τής κ.λπ. έ σπειραν 

τον πα νι κό και α να γκά στη κα να λά βω την 

α πό φα ση για πα ρά δο ση».
Πράγ μα τι, στάλ θη κε το βρά δυ στις 

22.00 ο ί διος ο Τούρ κος α ξιω μα τι κός 
στις ελ λη νι κές γραμ μές και ζήτη σε κα-
τά παυ ση του πυ ρός. Στις 00.30 της 8ης 
Δεκεμ βρί ου έ φθα σε εκ νέ ου με συ νο δό 
και πα ρέδω σε φά κε λο στον Αντι συ νταγ-
μα τάρχη Συρ μα κέ ζη στον Πε τσο φά, με 
αί τη ση πα ρά δο σης, με τις υ πο γραφές 
ό λων των Τούρ κων α ξιω μα τι κών.

Ο Λο χα γός Σι ντκί, το βρά δυ 7/8 
Δεκεμβρί ου, αρ νή θη κε να πα ρα δο θεί και 
α φού συ γκέ ντρω σε άλ λους 15, πή ρε ε φό-
δια, α πο χώ ρη σε α πό το στρα τη γεί ο και το 
βρά δυ 8/9 Δεκεμ βρί ου έ φθα σε στη Σκά-
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λα Σκα-
μνιάς και 

συ νά ντη σε τον φύ-
λα κα του λι μα νιού. Πή ρε 

ε φό δια και πα ρέ μει νε την η μέ ρα 
της 9ης Δεκεμ βρί ου στο πα ρα κεί με νο 

δά σος. Από ε κεί πα ρα τη ρού σε τα με τα γω γι κά 
που με τέφε ραν τους αιχ μα λώ τους στη Μυ τι λή νη. Τη 

νύ κτα κι νή θη κε στον φά ρο του Κό ρα κα, ομώ νυ μο α κρω τή-
ριο, και συ νά ντη σε τον φα ρο φύ λα κα. Τον έ στει λε στον Μα ντα μά δο 

και μάλ λον κα νό νι σε και το βρά δυ στις 10.30 ήλθε κα ΐ κι, πι θα νόν ελ λη νι κό, 
τους πα ρέ λα βε και τους πέ ρα σε στο Μπε χράμ.

Εν τω με τα ξύ, στις 8.00 της 8ης Δεκεμ βρί ου συ να ντή θη καν οι δύ ο α ντι προ σω-
πεί ες στο Πε τσο φά και υ πέ γρα ψαν το πρω τό κολ λο πα ρά δο σης, και το με ση μέ ρι 
στο χω ριό Φί λια άρ χι σε η πα ρά δο ση του ο πλι σμού. Μέ ρος των αιχ μα λώ των, πε ρί 
τους 150, συ γκε ντρώ θη κε στη Μο νή Λει μώ νος και οι υ πό λοι ποι ο δη γή θη καν στον 
Μό λυ βο και α πό ε κεί με πλοί α στη Μυτι λή νη.

Το με ση μέ ρι της 9ης Δεκεμ βρίου, ο Ηγού με νος της Μο νής Λει μώ νος, Χα τζή 
Σε ρα φείμ, πα ρέ θε σε γεύ μα στον Ταγ μα τάρ χη Μα νου σά κη, στον Σου η δό ια τρό 
και σε 20 α ξιω μα τι κούς. Οι τε λευ ταί οι αιχ μά λω τοι α πό το Μο να στή ρι έ φυ γαν για 
Μυτι λή νη στις 16 Δεκεμ βρί ου και την ί δια ημέ ρα ο ε πι κε φα λής της α ρι στε ρής 
φά λαγ γας Ταγ μα τάρ χης Μανου σά κης έ στει λε ευ χα ρι στή ριο ε πι στο λή στον Ηγού-
με νο Χα τζή Σε ρα φείμ, με την ο ποί α ευ χα ρί στησε για τη συμ με το χή της εκ κλη σί ας 
στη νι κη φό ρο ε πι χεί ρη ση.

Κα τά την ε πι χεί ρη ση οι ελ λη νι κές δυ νά μεις εί χαν νε κρούς 1 αξιω μα τικό, 8 ο πλί τες 
και τραυ μα τί ες 1 αξιω μα τικό και 80 ο πλί τες. Α πό αυ τούς πέντε ε ντα φιά στη καν στη 
Μο νή Λει μώ νος, με τα ξύ αυ τών και ο πρώ τος νε κρός της μά χης Εμ μα νου ήλ Βαρ δά-
κης α πό τη Κρήτη, που έ πε σε στον λό φο Τυ ρα νί δι, ε πί του ο ποί ου έ χει α να γερ θεί 
μνη μεί ο για ό λους τους η ρω ι κούς νε κρούς της μά χης.

Έ τσι, ο λο κλη ρώ θη κε η πλή ρης α πε λευ θέ ρω ση της Λέ σβου, έ ναν μή να α πό την 
α πε λευ θέ ρω ση της πό λης της Μυ τι λή νης, και ό πως α να φέ ρε ται στην Ι στο ρί α του Ναυ-

τι κού Πο λέ μου – 1914, αν εί χε ε πι λε γεί κα τάλ λη λη α κτή α πό βα σης, που να ε γκλώ βι ζε 
τις τουρ κι κές δυ νά μεις στη Μυ τι λή νη, θα απο φευγόταν η ά σκο πη αιμα το χυ σί α αλ λά 
και οι πρά ξεις βί ας κα τά των μου σουλ μά νων κα τοί κων του νη σιού.



147Η ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΛΕΣΒΟΥ· 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - 8 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1912

ΕΠI ΛΟ ΓΟΣ

Ο διοι κη τής των τουρ κι κών στρα τευ-
μά των, Ταγ μα τάρ χης Γκα νί, στην α να φο-
ρά που υ πέ βα λε στις 5 Ιανουα ρί ου 1913, 
στο Ε πι τε λεί ο, πε ριέ λα βε λε πτο με ρές 
σχέ διο α να κα τά λη ψης της Λέ σβου με 
α πο βα τι κή ε νέρ γεια στις α κτές Ν. Κυ δω-
νιών-Μυ στε γνών-Κα βα κούμ και ταυ τό-
χρο νη ε νέρ γεια του Οθω μα νι κού Στό λου 
σε Πέ τρα και Μυ τι λή νη. Το σχέ διο, που 
μάλ λον συ ντά χθη κε για να μειώ σει τις 
τυ χόν ε πι πτώ σεις που θα εί χε ο Ταγ μα τάρ-
χης λό γω της ηττο πά θειας που έδει ξαν 
τα υ πό τη διοί κησή του στρα τεύ μα τα, 
στη ρι ζό ταν σε δύ ο προ ϋ πο θέ σεις:

Πρώ τη ό τι θα το έ βα ζαν στα πό δια οι 
χρι στια νοί με την πρώ τη του φε κιά, λαν θα-
σμέ νη ε κτί μη ση για έ ναν λα ό που μό λις 
εί χε α πο κτή σει την ε λευ θε ρί α του, και 
δεύ τε ρη ό τι το α πο κλει σμέ νο στα Στε νά 
ο θω μα νι κό ναυ τι κό θα ε πα νακτού σε την 
κυ ριαρ χί α στο Αι γαί ο. Τε λεί ως α να κρι βής 
και υπερ φί α λη ε κτί μη ση, για την πε ρί ο δο 
αυ τή, με δε δο μέ νο ό τι και τις δύ ο φο ρές 

που ε πι χείρη σε έ ξο δο, στις ναυ μα χί ες 
που α κο λού θη σαν, νι κή θη κε κα τά κρά τος 
α πό το Ελλη νι κό Ναυ τι κό (Ναυ μα χί α της 
Έλ λης-3 Δεκεμ βρί ου 1912 και Ναυ μα χί α 
της Λή μνου-5 Ιανουα ρί ου 1913).

Ο Τούρ κος συγ γρα φέ ας και ι στο ρι-
κός Ýdris Bostan, στη ρι ζό με νος στην 
α να φορά του Λο χα γού Χα κί, α να φέ ρει 
ό τι λό γω του α ντί κτυ που από τις διώ ξεις 
των μου σουλ μά νων στην πε ριο χή της 
Σμύρ νης (Βι λα έ τι του Α ϊ δι νί ου), ο Πρω θυ-
πουρ γός (sadrazam) Κα μίλ Πα σά έ δω σε 
ε ντολή στις 11 Δεκεμ βρί ου (πα λαιό η με-
ρο λό γιο) στο Γε νι κό Ε πι τελεί ο και αυ τό 
την ί δια μέ ρα τη λε γρά φη σε στο Αρ χη-
γεί ο του στό λου και διέ τα ξε τον στό λο 
να πλεύ σει σε Μυ τι λή νη και Χί ο και στις 
ακτές της Μι κράς Α σί ας. Δυ στυ χώς ό μως, 
λό γω λά θους στη σύ ντα ξη του σή μα τος 
ό που γρά φη κε η λέ ξη «ά κυ ρο», δεν ε φαρ-
μό στη κε τε λι κά. Πρό κει ται για τε λεί ως 
α πλο ϊ κή ε ξή γη ση με δεδο μέ νο ό τι ο Οθω-
μα νι κός Στό λος εί χε ε πιχει ρή σει έ ξο δο 
α πό τα Δαρ δα νέ λια, αλ λά νι κή θη κε στη 

Έλληνες στρατιώτες φωτογραφίζονται στη Μυτιλήνη το 1912
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ναυ μα χί α της Έλ λης, στις 3 Δεκεμ βρί ου, 
και το ί διο συ νέ βη με τα γε νέ στε ρα, στις 
5 Ιανουα ρί ου 1913. Η προ σπά θεια κι νη-
το ποί η σης του στό λου με σή μα τα δεί χνει 
την α ντι παλό τη τα που υ πήρ χε με τα ξύ 
των α νώ τα των κλι μα κί ων και της προ σπά-
θειας α πο φυ γής των ευ θυ νών.

Α νε ξάρ τη τα α πό την α να φο ρά του Γκα-
νί, το οθω μα νι κό Ε πι τε λεί ο σχε δί α ζε την 
α να κα τά λη ψη των νησιών του ΒΑ. Αι γαί ου 
και αρ χι κά χώ ρι σε την α κτή της Μι κράς 
Α σί ας σε δύ ο διοι κήσεις και προ σπά θη σε 
να ορ γα νώ σει τάγ μα τα ε θνο φυ λά κων, 
χω ρίς ό μως ε πι τυ χί α, πλην του τάγ μα τος 
στο Σό κε, λό γω έλ λει ψης ο πλι σμού αλ λά 
και α ντι δρά σε ων των μη μου σουλ μάνων 
κα τοί κων. Ό πως α να φέ ρει ο Ε λίφ Γιε νέ-
ρο γλου στο δι δακτο ρι κό του με τί τλο «Η 
Έ ξο δος των νή σων του Α. Αι γαί ου α πό 
την ο θω μα νι κή κυ ριαρ χί α και η ε πίδρα-
ση στην πε ρι φέ ρεια Α ϊ δι νί ου (ευ ρύ τε ρη 
πε ριο χή Σμύρ νης), Σμύρ νη 2009», οι μη 
μου σουλ μά νοι κά τοι κοι δια μαρ τυ ρή θη-
καν στον Άγ γλο Ναύ αρ χο Cecil Thurshy, 
που βρι σκό ταν στη Σμύρ νη, λό γω του ό τι 
τα ό πλα δό θη καν σε τουρ κο κρη τι κούς και 
τε λι κά συ γκε ντρώ θηκαν.

Η κυ βέρ νη ση του κο μι τά του, που 
ή δη εί χε α νέλ θει στην ε ξου σί α, προ-
σπά θη σε να ε λέγ ξει την κα τά στα ση, με 
πε ριο ρι σμούς στις κι νή σεις των Ελ λή νων 
κα τοί κων των πα ρα λί ων και των δια-
φό ρων πλοί ων α πό και προς τα νη σιά. 
Ε πί σης, προ σπάθη σε α νε πί ση μα, μέ σω 
της πί ε σης που α σκούσαν οι κομ μα τι κές 
ορ γα νώ σεις του κο μι τά του, να α να γκά-
σει τους Έλ λη νες να ε γκα τα λεί ψουν τις 
ε στί ες τους, ό πως και έ γι νε, και ο νο μά-
στη κε ο πρώ τος διωγ μός.

Πα ράλ λη λα προ σπά θη σε να ε νι σχύ σει 
το ναυ τι κό και ο Τα λάτ πα σάς, στις αρ χές 
του 1914, με την α να κοί νω ση της α γο ράς 
του θω ρη κτού «Σουλ τάν Ο σμάν». Δή λω σε 

δε στην ε φη με ρί δα Tan των Πα ρι σί ων ό τι 
«Σκο πός εί ναι η γρή γο ρη ε πι χει ρη σια κή α ξιο-

ποί η ση του θω ρη κτού και η α να κα τά ληψη 

των νη σιών του Αι γαί ου». Ό σον α φο ρά την 
α γο ρά αυ τή, ο Υπουρ γός Οι κο νο μι κών 
Ρι φάτ δεν συμ φω νού σε με τη σύ να ψη 
δα νεί ου 4 εκ. στερ λι νών α πό την γαλ λι κή 
Τρά πε ζα Perrier, αλ λά ο Τα λάτ τον πί ε σε 
και του άλ λα ξε γνώ μη, λέ γο ντας ό τι «θα 

πά ρου με τα νη σιά πί σω». Με την έ ναρ-
ξη ό μως του Α΄ ΠΠ, η Αγ γλί α αρ νήθη κε 
να πα ρα δώ σει τα πα ραγ γελ θέ ντα πλοί α, 
και τε λι κά το Επι τε λεί ο πα ραι τή θη κε των 
σχε δί ων α να κα τά λη ψης. Τού το φαί νε ται 
σε έγ γρα φο του Σώ μα τος Στρα τού Σμύρ-
νης της 7ης Ιουλί ου 1914 ό που γί νε ται 
α πο δε κτό ό τι η α κτή α πο τε λεί σύ νο ρο 
και α παι τούνται λό χοι α σφα λεί ας α κτών 
για τη φύ λαξή του. Στην αλ λη λο γρα φί α 
υ πάρ χει και η υ πο γρα φή του Υπουρ γού 
Άμυ νας Εν βέρ Πα σά.

Με τη λή ξη των Βαλ κα νι κών πο λέ μων 
και με τις υ πο γρα φεί σες συν θή κες και 
πρω τό κολ λα (Συν θή κη Λον δί νου 30 Μα ΐ-
ου 1913-Πρω τό κολ λο Λον δί νου 11 Αυγού-
στου 1913) δεν ε πι λύ ε ται ο ρι στι κά το 
νο μι κό κα θε στώς των νη σιών του Αι γαί ου, 
λό γω κω λυ σιερ γί ας της οθω μα νικής κυ-
βέρ νη σης, η ο ποί α στο διαρ κές δι πλω μα τι-
κό πα ζά ρι με τις Με γά λες Δυ νά μεις για την 
πα ρα χώ ρη ση ε δα φών της, προ σπα θού σε 
να κερ δί σει τα νη σιά του Α. Αι γαί ου που 
έ χα σε με τον πό λε μο. Το 1914 ο Τούρ κος 
Πρέ σβης στην Α θή να Γκα λίπ Κε μα λί, ε ρω-
τη θείς α νε πί ση μα «Ποια νη σιά θα έ δι νε η 

Ο θω μανι κή Αυ το κρα το ρί α, αν δι νό ταν πί σω 

η Λέ σβος και η Χί ος», απά ντη σε «Τα Ψα ρά, 

Λε βί θα, Α στυ πά λαια, Κάρ πα θος και Κά σος» 
και το θέ μα έ κλει σε.

Σε συ νά ντη ση α ντι προ σω πειών των 
δύ ο κρα τών στο Βουκου ρέ στι με την 
έ ναρ ξη του Α΄ ΠΠ, υ πό τον Τα λάτ και 
τους Ζα ΐ μη – Πο λί τη, συ ζη τήθη κε η ε νοι-
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κί α ση των νη σιών του Β. Αι γαί ου στην 
Ελ λά δα και ο διο ρι σμός Έλ λη να νο μάρ χη 
α πό τον Σουλ τά νο. Η οθω μα νι κή κυ βέρ-
νη ση δεν έ κανε δε κτή την πρό τα ση και 
α πά ντη σε αρ νη τι κά στο σχε τι κό τη λε γρά-
φη μα του Τα λάτ α πό το Βου κου ρέ στι της 
9ης Σεπτεμ βρί ου 1914.

Έ κτο τε δια δρα μα τί στη καν σο βα ρά 
γε γο νό τα σε ε θνι κό και ευ ρω πα ϊ κό ε πί-
πε δο. Τη χα ρού με νη α τμό σφαι ρα των 
βαλ κα νι κών πο λέ μων με τις ε θνι κές 
ε πι τυ χί ες α κο λού θη σε η μι ζέ ρια και η 
κα χυ πο ψί α του δι χα σμού. Η Ελ λά δα 
χω ρί στη κε στα δύ ο, το μί σος φώ λια σε 
στις καρ διές των Ελλή νων και με τά α πό 
δια δο χι κά τρα γι κά λά θη της η γε σί ας της 
χώ ρας, πο λι τι κής και στρα τιω τι κής, φθά-
σα με στην τελευ ταί α πρά ξη του δρά μα-
τος, την α νταλ λα γή των πλη θυ σμών.

Ό πως προ α να φέρ θη κε, στη Λέ σβο 
κα τοι κού σαν γύ ρω στους 18.000 μου-
σουλ μά νοι, οι ο ποί οι α πο χω ρού σαν 
στα δια κά α πό το νη σί, και κα τά την 
ο λο κλή ρω ση της α νταλ λα γής των πλη-
θυ σμών, στις 21 Ο κτω βρί ου 1923, με-
τα φέρ θη καν συ νο λι κά στο Αϊβαλί 7.500 
μου σουλ μά νοι. Ο ε πι κε φα λής τους, Μου-
φτής της Μυ τι λή νης Α τά ου λαχ (Ataulah) 
α πέ στει λε ευ χα ρι στή ριο τη λε γρά φη μα 
στην τουρ κι κή Βου λή, υ πο γρά φο ντας 
ως Μου φτής των εν Α ϊ βα λί Μυ τι λη νιών 
μου σουλ μά νων. Έ τσι, έ λη ξε η επί 450 
χρόνια τουρ κι κή πα ρου σί α στη Λέ σβο.

Η χώ ρα μας, ητ τη μέ νη και κα θη μαγ-
μέ νη οι κο νο μι κά και κοι νω νι κά, με τά 
α πό δέ κα χρό νια συ νε χό με νων πο λε μι-
κών ε πι χει ρή σε ων, κα τά τις ο ποί ες δι πλα-
σί α σε μεν τα ε δά φη της στη Βαλ κα νι κή, 
αλλά ητ τή θη κε στην Α να το λή (Μι κρά 
Α σί α) και στη συ νέ χεια κα τα κλύ στη κε 
α πό 1,5 εκ. πρό σφυ γες, ξε ρι ζω μέ νους 
α πό τις ε πί χι λιε τί ες πα τρο γονι κές ε στί ες, 
ξε κι νού σε μια νέ α πε ρί ο δο πο λι τι κής και 

οι κο νο μι κής α στά θειας, σε συν δυα σμό 
με την προ σπά θεια εν σω μά τω σης του 
προ σφυ γι κού στοι χεί ου. Τελι κά, σύρ-
θη κε στην υ πο γρα φή της Συν θή κης 
της Λο ζάνης (24 Ιουλί ου 1924), με την 
ο ποί α ε πι λύ θη κε ο ρι στι κά το κα θε στώς 
κυ ριαρ χί ας στα νη σιά του ΒΑ. Αι γαί ου, 
με την α να γνώ ρι ση ντε γιού ρε κα τά στα-
σης που δια μορ φώ θη κε κα τά το έν δο ξο 
φθι νό πω ρο του 1912, α κρι βώς πριν 
ε κα τό χρό νια.
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ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕΠΟΧΩΝ

Oι Σύμμαχοι, μετά τη 
νίκη τους στη Nορμανδία, 
τον Iούνιο-Iούλιο 1944, 
και με ενισχυμένη την 
επιθετικότητά τους, απο-
φάσισαν να απωθήσουν 
τους Γερμανούς προς τα 
ανατολικά, με σκοπό να 
τους δώσουν το τελειω-
τικό κτύπημα μέσα στην 
καρδιά της πατρίδας 
τους, στη βιομηχανική 
περιοχή του Pουρπ. Έτσι, 
από τις 25 Aυγούστου 
του ιδίου έτους άρχι-
σαν να διαβαίνουν τον 
Σηκουάνα ποταμό και 
μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου 
η ομάδα στρατιών του 
Mοντγκόμερυ (1η κα-
ναδική στρατιά και 1η 
βρετανική) με ασυνήθη 
ταχύτητα πλησίασε την 
Aμβέρσα, που ήταν ένας 
από τους αντικειμενικούς του σκοπούς. Στο δεξιό του η 1η στρατιά του Χότζις 
(Hodges), προχωρώντας με ανάλογη ταχύτητα και ευκολία έφτασε στη Λιέγη. Στα 
νότια των Αρδεννών η 3η στρατιά του Πάττον άνοιγε τον δρόμο προς Νανσύ 
(Nansy), Μετζ (Metz), και Σάαρ (Saar). Δεξιότερα η 6η ομάδα στρατιών του Τζακ 
Ντέβρις (Jake Dewris), με προπορευόμενη την 7η στρατιά του Παθ (Path) μέσα 
από την κοιλάδα του Ρήνου προχωρούσε προς το Στρασβούργο.

Η νίκη στη Νορμανδία και η εντυπωσιακή και εύκολη εξόρμηση από τον 
Σηκουάνα προς την Αμβέρσα όπου και θα εφαρμοζόταν η κύρια προσπάθεια 
των Συμμάχων, δημιούργησε μια επικίνδυνη αισιοδοξία και μια έντονη εντύπωση 
στους κόλπους της ανώτατης διοίκησής τους ότι ο πόλεμος είχε κερδηθεί και ότι 
οι Γερμανοί, πιεζόμενοι τώρα και από τους Ρώσους στο Ανατολικό Μέτωπο, θα 
κατέρρεαν σε μερικές εβδομάδες· η αίσθηση του επείγοντος είχε πλέον απομα-
κρυνθεί, και ο Μοντγκόμερυ, στις 4 Σεπτεμβρίου, ανέκοψε την προέλασή του και 
έτσι έχασε την ευκαιρία να εκκαθαρίσει την Αμβέρσα και το Δέλτα του ποταμού 
Σέλντε (Seldte) και να σπεύσει για το Άρνχεμ (Arnhem).

Το βράδυ της 8ης Σεπτεμβρίου έπεσε στο Λονδίνο ο πρώτος βαλιστικός πύ-
ραυλος V-2 των Γερμανών και όπως ήταν φυσικό κατατρόμαξε τους κατοίκους 
και τη βρετανική κυβέρνηση. Ο Τσόρτσιλ είχε με επιτακτικό τρόπο απαιτήσει την 
άμεση εξουδετέρωση των βάσεών τους στο Ρότερνταμ και το Άμστερνταμ. Μετά 

Η εξόρμηση των Συμμάχων προς τα ανατολικά,
25 Αυγούστου 1944.
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από αυτό ο Μοντγκόμερυ έκρινε ότι με μια ισχυρή μετωπική επίθεση, όπως ζη-
τούσε επίμονα από τον Άιζενχάουερ, προς Άρνχεμ και πιο πέρα, θα ολοκλήρωνε 
τη νέα και επείγουσα αυτή αποστολή. Η κατάσταση όμως των Συμμάχων, παρά τις 
προηγούμενες επιτυχίες τους, είχε διαφοροποιηθεί· οι άξονες ανεφοδιασμού είχαν 
επιμηκυνθεί υπερβολικά κι έφταναν τώρα στα 400 περίπου μίλια, αφού όλα τα 
εφόδια μεταφέρονταν ακόμη από το Χερβούργο και από ορισμένα άλλα απομακρυ-
σμένα λιμάνια του Ατλαντικού, που είχαν όμως μικρή απόδοση. Το σημαντικότερο 
όμως πρόβλημα ήταν ότι κατά μήκος και κάθετα προς τον άξονα προέλασης του 
XXX σώματος του Μπράιαν Χόρροκς (Brian Horrocks), εμπροσθοφυλακής της 2ης 
στρατιάς του Ντέμπσεϋ, που ήταν «χρεωμένη» με την κύρια επιθετική προσπάθεια, 
υπήρχαν επτά σοβαρά υδάτινα κωλύματα. Η βίαιη διάβαση των κωλυμάτων αυ-
τών με πλωτά μέσα γεφυροσκευής ήταν και δαπανηρή και χρονοβόρα· άλλωστε 
η δυνατότητα, που είχαν οι Γερμανοί να τα υπερχειλίσουν κάθε στιγμή κι έτσι να 
καταστήσουν αδιάβατη τη γύρω περιοχή, επιδείνωνε το πρόβλημα ακόμη περισ-
σότερο. Ο χρόνος όμως πίεζε· οι βάσεις των πυραύλων V-2 έπρεπε να τεθούν εκτός 
λειτουργίας όσο γινόταν πιο σύντομα. Η μόνη λύση, που μπορούσε να δοθεί, για να 
προχωρήσουν γρήγορα οι δυνάμεις του XXX σώματος, ήταν η υποχρεωτική χρη-
σιμοποίηση της δημόσιας οδού Άιτχόβεν-Άρνχεμ· ήταν το μοναδικό δρομολόγιο, 
που θα εξυπηρετούσε τον άξονα προέλασής τους. Αναγκαία προϋπόθεση θα ήταν 
βέβαια για αυτό ότι θα εξασφαλίζονταν εκ των προτέρων οι βασικές γέφυρες στα 
κανάλια της Βιλελμίνης και του Γουλιέλμου, στους ποταμούς Μαας, Βάαλ, Ρήνο, 
καθώς και στους παραποτάμους τους· ήταν μια αποστολή, που μόνο τα επίλεκτα 
στρατεύματα της 1ης συμμαχικής αεραποβατικής στρατιάς του Μπρέρετον, η 
οποία είχε συγκροτηθεί πρόσφατα, θα μπορούσαν να εκτελέσουν επιτυχώς. Αυτό 
ο Μοντγκόμερυ το είχε συλλάβει ως ιδέα και το είχε ήδη συμπεριλάβει στο σχέδιό 
του. Η πρόθεσή του ήταν να απλώσει σαν τάπητα1 τις αεραποβατικές δυνάμεις 
πάνω από τις ποτάμιες αυτές γραμμές, για να εξασφαλίσει έτσι έναν διάδρομο, 
με σκοπό να περάσουν απρόσκοπτα τα χερσαία στρατεύματα του Χόρροκς και 
μέσα από τα ενδιάμεσα αεροπρογεφυρώματα να συνενωθούν με το τελευταίο 
του Άρνχεμ, που ήταν και ο κύριος αντικειμενικός σκοπός του. Ήθελε ακόμη ο 
Βρετανός Στρατάρχης να επεκτείνει αυτό το προγεφύρωμα προς Ζουϊντερζέε, 
με σκοπό να εγκλωβίσει τις γερμανικές δυνάμεις μέσα στο ολλανδικό έδαφος 
και να δημιουργήσει μια ισχυρή βάση, που θα ήταν απειλητική για τη βιομηχα-
νική περιοχή του Ρουρ. Ο Αϊζενχάουερ πείσθηκε για την ορθότητα του πράγματι 
τολμηρού και αισιόδοξου σχεδίου του Μοντγκόμερυ, παρά τις αντιρρήσεις του 
Μπράντλεϋ, ο οποίος δεν ανεχόταν τους Βρετανούς σε πρώτο ρόλο, και έδωσε 
το πράσινο φως για τη σχεδίασή του. Η επιχείρηση πήρε την κωδική ονομασία 
“Market-Garden” και άρχισε να σχεδιάζεται στις 10 Σεπτεμβρίου με ημερομηνία 
έναρξής της τη 17η του ίδιου μήνα. “Market” ονομάστηκε το αεραποβατικό σκέ-
λος της, που ανέλαβε να το εκτελέσει το βρετανικό I αεραποβατικό σώμα του 
Στρατηγού Μπράουνινγκ με τρεις αεραποβατικές Mεραρχίες, τις αμερικανικές 

1Ραημόν Καρτιέ: Ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Tόμ. Β΄, 283.
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82η και 101η και μία βρετανική, την 1η, μία πολωνική ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών 
και μία αεροπροσγειούμενη Μεραρχία, τη βρετανική 52η. “Garden” ονομάστηκε 
η χερσαία επίθεση του ΧΧΧ σώματος, το οποίο καλυπτόταν από αριστερά από το 
ΧΙΙ σώμα και από δεξιά από το VIII.

Οι γερμανικές δυνάμεις, μετά τα διαδοχικά και ισχυρά χτυπήματα που δέχθηκαν 
από τους συμμάχους κατά τους δύο προηγούμενους μήνες, είχαν αναμφίβολα 
εξαντληθεί και το ηθικό τους είχε πέσει. Οι μονάδες τους βρίσκονταν σε χαμηλά 
ποσοστά επάνδρωσης και στερούνταν ακόμη και από τα αναγκαία υλικά και πυ-
ρομαχικά. Η αντιαεροπορική τους άμυνα είχε σχεδόν μηδενιστεί και όση υπήρχε 
καταστράφηκε ολοσχερώς από τους ισχυρούς προκαταρκτικούς αεροπορικούς 
βομβαρδισμούς των Συμμάχων. Η αεροπορία τους, το τρομερό αυτό όπλο τους 
κατά τα προηγούμενα έτη του πολέμου, εξέλειπε από τα πεδία των μαχών. Περί το 
τέλος Αυγούστου οι Γερμανοί διέθεταν μια μεραρχία σ’ ολόκληρο τον τομέα της 
Ολλανδίας, χωρίς εφεδρικές μονάδες. Η 15νθήμερη όμως απραξία των Συμμάχων, 
από τις 4 έως 17 Σεπτεμβρίου, έδωσε τη δυνατότητα στους Γερμανούς να ανα-
συντάξουν τις δυνάμεις τους και να ισχυροποιήσουν τη θέση τους. Από το χάος 
δημιούργησαν νέες μονάδες, συγκρότησαν εφεδρείες, οργάνωσαν τις αμυντικές 
τους τοποθεσίες και αποκατέστησαν πλήρως τον έλεγχο και τη διοίκηση στο 
πεδίο της μάχης.2 Ο Στρατάρχης Βάλτερ Μόντελ (Walter Model), Διοικητής της 

2Στρατιωτική Επιθεώρηση: Ιανουάριος 1982, τεύχος 12, 8.

Ο Στρατάρχης Βάλτερ Μόντελ έξω από το ξενοδοχείο Τάφελμπεργκ όπου είχε 
εγκαταστήσει το στρατηγείο του, 48 ώρες πριν αρχίσει η αεραπόβαση στο Άρνχεμ. 
Από το βιβλίο Α bridge too far.
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Β΄ ομάδας στρατιών, εγκατέστησε το στρατηγείο του στο Άρνχεμ. Η μία από τις 
δύο στρατιές του, η 1η αλεξιπτωτιστών, με Διοικητή τον Κουρτ Στούντεντ, η οποία 
συγκροτήθηκε πρόσφατα κυρίως από μονάδες αλεξιπτωτιστών ενισχυμένες με 
άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα που είχαν διαφύγει από τη Νορμανδία, όπως 
το γνωστό 6ο σύνταγμα αλεξιπτωτιστών, ή είχαν περατώσει την εκπαίδευσή τους 
στη Γερμανία, ανέλαβε την ευθύνη της περιοχής του Αϊντχόβεν (Einthoven), με 
έδρα το Βάουτ (Vught), 15 μίλια βορειοδυτικά της πόλης. Η άλλη, η 15η στρατιά 
του Φον Τσάνγκεν (von Zangen), μπόρεσε να εισδύσει δια μέσου των εκβολών 
του Σέλντε προς την ολλανδική ενδοχώρα, γιατί εκμεταλλεύθηκε την αδράνεια 
των Συμμάχων, και εγκαταστάθηκε αμυντικά στη ευρύτερη περιοχή του Άρνχεμ. 
Στην ίδια περιοχή είχε συμπτυχθεί από τη Νορμανδία και το II μηχανοκίνητο σώμα 
των SS με τις δύο μημανοκίνητες Μεραρχίες του, την 9η και 10η, για αναδιοργά-
νωση και επανεξοπλισμό. Οι μετακινήσεις αυτές των γερμανικών μονάδων ήταν 
γνωστές στους Συμμάχους από μια σειρά αποκωδικοποιημένων σημάτων, αλλά 
δεν μπορούσαν να πιστέψουν ότι οι Γερμανοί θα πρόβαλαν σθεναρή αντίσταση 
στη Νότια Ολλανδία με μονάδες που ήταν στραπατσαρισμένες και απογυμνωμέ-
νες, όπως φαντάζονταν, από άρματα και τεθωρακισμένα οχήματα· θεωρούσαν 
ως πιο πιθανή τη γερμανική υποχώρηση πέρα από τον Ρήνο με την έναρξη της 
συμμαχικής επίθεσης.

Σύμφωνα με το γενικό σχέδιο, η βρετανική 1η αεραποβατική Μεραρχία του 
Ούρκουάρτ (Urquhart), ενισχυμένη με την πολωνική ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών 
του Στάνισλαβ Σοσαμπόβσκι (Stanislaw Sosabowski), έπρεπε να εγκαθιδρύσει 
ένα αεροπρογεφύρωμα στην περιοχή του Άρνχεμ, καταλαμβάνοντας την πόλη 
και τις εγγύς γέφυρες επί του ποταμού Ρήνου. Σε δεύτερη φάση έπρεπε να προ-
ετοιμάσει διαδρόμους, για να προσγειωθεί η 52η αεροπροσγειούμενη Μεραρχία. 
Σκοπός αυτής της Μεραρχίας μετά την προσγείωσή της θα ήταν να εξασφαλίσει 
ευνοϊκές συνθήκες για την εξαπόλυση της επίθεσης μέσα στο γερμανικό έδαφος. 
Η 82η αεραποβατική Μεραρχία του Γκάβιν θα προσγειωνόταν νότια του Άρνχεμ, 
κοντά στο Νιγμέγκεν (Nijmegen), για να δημιουργήσει και αυτή ένα αεροπρογε-
φύρωμα, αφού βέβαια πρώτα θα κατελάμβανε τις γέφυρες-κλειδιά στη δημόσια 
οδό βόρεια του Γκράβε (Grave) προς Νιγμέγκεν και πέρα απ’ αυτό. Νοτιότερα 
και κοντά στο Αϊντχόβεν θα προσγειωνόταν η 101η Μεραρχία του Τέιλορ, με 
αποστολή να εξασφαλίσει τις γέφυρες-κλειδιά πάνω στα υδάτινα κωλύματα στα 
βόρεια της πόλης. Αν εξασφαλίζονταν άθικτες αυτές οι γέφυρες, θα άνοιγε πλέον 
ο δρόμος, για να προελάσει το ΧΧΧ σώμα προς το Άρνχεμ. Η έναρξη όμως των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών της σχεδίασης της επιχείρησης ανέδειξε αμέσως 
τα πρώτα σοβαρά προβλήματα στο αεραποβατικό τμήμα του. Η μαζική χρησιμο-
ποίηση των τεσσάρων και πλέον αεραποβατικών μεραρχιών, που ήταν απαραίτητη 
για την επιτυχή έκβαση του αγώνα της πρώτης ημέρας, δεν ήταν εφικτή. Παρά 
το μεγάλο δυναμικό αεροσκαφών της διοίκησης μεταφορικών της 1ης αεραπο-
βατικής στρατιάς, δεν μπορούσε να καλυφθεί η αερομεταφορά 45.000 αδρών σε 
μια διαδρομή. Από τους υπολογισμούς προέκυπτε ότι έπρεπε να γίνει κατανομή 
των αεροσκαφών τουλάχιστον για τέσσερις ημέρες, κάτι που θα μείωνε πολύ την 
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αποτελεσματικότητα των αεραποβατικών στρατευμάτων· και το πρόβλημα της 
ανεπάρκειας των αεροσκαφών παρέμενε, για να οξυνθεί ακόμη πιο πολύ και από 
δύο άλλα εξίσου σοβαρά ζητήματα τακτικού τώρα χαρακτήρα. Το ένα ζήτημα είχε 
σχέση με την πολύ μεγάλη απόσταση, μεγαλύτερη από 100 χιλιόμετρα, του Άρνχεμ, 

Οι ανώτεροι Διοικητές των συμμαχικών αεραποβατικών σχηματισμών στη Market-
Garden, από αριστερά προς τα δεξιά: Ρομπέρ Ούρκουάρτ, Διοικητής της βρε-
τανικής 1ης αεραποβατικής Μεραρχίας, Τζέιμς Γκάβιν και Μάξγουελ Τέιλορ, 
Διοικητές των αμερικανικών 82ης και 101ης αεραποβατικών Μεραρχιών αντίστοι-
χα, και  ο Στάνισλαβ Σοσαμπόφσκυ, Διοικητής της πολωνικής 1ης Ταξιαρχίας 
αλεξιπτωτιστών. Από τα βιβλία Ridgway’s Paratroopers και A bridge too far.
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που ήταν ο κύριος αντικειμενικός σκοπός της 1ης αεραποβατικής Μεραρχίας, 
από τη γραμμή εξόρμησης του ΧΧΧ σώματος. Παρέμεινε μνημειώδης η φράση 
του Μπράουνινγκ προς το Μοντγκόμερυ ότι ζητάει από τα ελαφρά εξοπλισμένα 
αεραποβατικά στρατεύματα να «πάνε σε μια γέφυρα πολύ μακρινή».3 Το δεύτερο 
επίσης σοβαρό πρόβλημα ήταν η αντιδεοντολογική επιλογή των ζωνών ρίψεων 
και προσγειώσεων της ίδιας Μεραρχίας, στα 7-8 μίλια μακριά από το Άρνχεμ. Ήταν 
όμως απαίτηση της RAF να τοποθετηθούν οι ζώνες σε αυτή την απόσταση από 
τους στόχους, για να αποφύγουν, όπως ισχυριζόταν, τα αεροσκάφη της όχι μόνο 
τα πυρά των αντιαεροπορικών όπλων του εχθρού, που έβριθαν στο αεροδρόμιο, 
κοντά στην πόλη αλλά και το έδαφος της περιοχής γύρω από τις γέφυρες του 
Άρνχεμ, που ήταν ακατάλληλο για προσγειώσεις ανεμοπτέρων. Έτσι, οι ζώνες 
παρέμειναν, όπως το επιθυμούσε η RAF· τα διαθέσιμα μεταφορικά αεροσκάφη 
κατανεμήθηκαν αναλογικά στις αεραποβατικές μεραρχίες, από τις οποίες η 101η 
πήρε 494, η 82η πήρε 530 και η 1η, η βρετανική, μαζί με το επιτελείο του I αερα-
ποβατικού σώματος πήρε 519. Με αυτά τα δεδομένα οι αεραποβατικοί διοικητές 
ολοκλήρωσαν τα σχέδιά τους.

Ο Διοικητής της 82ης αεραποβατικής Μεραρχίας, Υποστράτηγος, πλέον, 
Γκάβιν, έχοντας διδαχθεί πολλά από τις προηγούμενες επιχειρήσεις στη Σικελία 
και τη Νορμανδία, ήταν αποφασισμένος να αποτρέψει τον διασκορπισμό των 
αντρών του, γι’ αυτό επέμενε στο να επιλεγούν οι ζώνες ρίψεων των μονάδων 
του όχι μόνο όσο ήταν δυνατόν πιο κοντά στους στόχους, αλλά και σε μικρή 
απόσταση η μια από την άλλη. Κατά τη σχεδίαση έδωσε προτεραιότητα στην 
κατάληψη του υψώματος Γκρόσμπικ (Grossbeek) και στις γέφυρες κοντά στο 
Γκράβε καθώς και στο μικρό κανάλι που συνέδεε τους ποταμούς Μάας και 

3Brair, Clay, Ridgway’s Paratroopers, 327.

Στην Ολλανδία κοντά στο Γκράβε. Ανεμόπτερα Βάκο στο έδαφος και μαζική ρίψη 
αλεξιπτωτιστών της 82ης αεραποβατικής Μεραρχίας. Από το βιβλίο Ridgway’s 
Paratroopers.
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Βάαλ· εκεί ανέμενε ισχυρή και άμεση εχθρική αντεπίθεση από την κατεύθυνση 
του Ράιχσβαλντ (Reichswald), ενός πυκνού δάσους μέσα στη γερμανική μεθόριο 
όπου πιθανώς θα είχαν συγκεντρωθεί γερμανικά στρατεύματα. Για την κατάλη-
ψη των γεφυρών στο Νιγμέγκεν, μιας οδικής και μιας σιδηροδρομικής, δόθηκε 
δεύτερη προτεραιότητα. Σ’ αυτό συμφώνησε και ο Μπράουνινγκ, με το σκεπτικό 
ότι η προκατάληψή τους δε θα είχε αξία, αν δεν είχαν εξασφαλιστεί οι γέφυρες 
στο Γκράβε και στο μικρό κανάλι Μάας-Βάαλ. Για εκτέλεση της αποστολής του 
ο Γκάβιν προσανατόλισε τα 505 και 508 Συντάγματα στο Γκρόσμπικ και το 504 
στις γέφυρες Γκράβε και Μάας-Βάαλ και ένα τάγμα του 508 προς τις γέφυρες 
Νιγμέγκεν, αν η τακτική κατάσταση επέτρεπε την ταυτόχρονη με τις άλλες γέ-
φυρες κατάληψη και των δύο ή τουλάχιστον της μιας.

Το πρόβλημα της διασποράς των μονάδων του κατά τη ρίψη βασάνιζε και 
τον Διοικητή της 101ης αεραποβατικής Μεραρχίας Υποστράτηγο Tέιλορ, ο 
οποίος δεν ήθελε με κανέναν τρόπο, όπως και ο Γκάβιν, να επαναληφθούν οι 
καταστροφικές ρίψεις και προσγειώσεις των αντρών του στη Νορμανδία· γι’ αυτό 
και επέλεξε δύο μόνο ζώνες κοντά στους αντικειμενικούς του σκοπούς, τη μία 
προς τα βόρεια για το 501 Σύνταγμα, που ήταν επιφορτισμένο με την εξασφάλιση 
των γεφυρών γύρω από το χωριό Βέγκελ (Veghel), και τη δεύτερη νοτιότερα, 
ανάμεσα στα χωριά Σαιν Οντενρόντε (St. Oedenrode) και Τσον (Zon) για τα 502 
και 506, τα οποία έπρεπε να εξασφαλίσουν τις γέφυρες νότια του Βέγκελ και την 
πόλη του Αϊντχόβεν. Και για τις δύο αεραποβατικές μεραρχίες των Αμερικανών το 
έργο ήταν δύσκολο, γιατί τα συντάγματα έπρεπε να κινηθούν μέσα από πεδινά, 
ως επί το πλείστον, εδάφη προς τους στόχους τους, χωρίς επαρκή μεταφορικά 
οχήματα και κυρίως χωρίς αντιαρματικά όπλα. Λίγα γερμανικά άρματα τοποθε-
τημένα σε κατάλληλες θέσεις θα μπορούσαν να τα αναχαιτίσουν και να πετύχουν 
την ανατροπή των επιχειρησιακών τους σχεδίων. Το πρόβλημα ήταν οξύτερο 
στην 101η Μεραρχία, η οποία δεν είχε την υποστήριξη του πυροβολικού της, 
το οποίο, όπως και το 327 Σύνταγμα ανεμοπτέρων της, ήταν προγραμματισμένα 
να φθάσουν τις επόμενες ημέρες.

Η 1η αεραποβατική Μεραρχία του Ούρκουάρτ για την κατάληψη των γε-
φυρών στο Άρνχεμ και της ίδιας της πόλης, έπρεπε να χρησιμοποιήσει, όπως 
ήταν φυσικό, το σύνολο του δυναμικού της κατά την πρώτη ημέρα. Η ανάγκη 
όμως αυτή προσέκρουε στην έντονη έλλειψη μεταφορικών αεροσκαφών. Τα 
519 αεροσκάφη που διατέθηκαν στη Μεραρχία μπορούσαν να μεταφέρουν με 
μια διαδρομή στο πεδίο της μάχης μόνο δύο ταξιαρχίες της, στην ουσία δηλαδή 
δύο συντάγματα, όταν οι 82η και 101η αμερικανικές αεραποβατικές Μεραρχίες 
θα διέθεταν τρία συντάγματα υποστηριζόμενα από την επόμενη κιόλας ημέρα 
από αντίστοιχα τάγματα πυροβολικού άμεσης υποστήριξης. Αν μάλιστα ληφθεί 
υπόψη ότι από τις δύο ταξιαρχίες των Βρετανών η μία θα χρησιμοποιούνταν 
για να εξασφαλίσει τις ζώνες ρίψεων και προσγειώσεων των ενισχύσεων που θα 
έφθαναν την επόμενη ημέρα, τότε η ευθύνη για την κατάληψη των γεφυρών και 
του Άρνχεμ θα έπεφτε εξολοκλήρου στην άλλη. Σε κάθε περίπτωση η σχεδίαση 
έπρεπε να ολοκληρωθεί, γι’ αυτό το επιτελείο της Μεραρχίας αποφάσισε να κλι-
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μακώσει την αερομεταφορά των μονάδων της σε τρεις διαδοχικές μέρες.4 Στις 
17 Σεπτεμβρίου η 1η Ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών του Λάθμπουρυ (Lathbury) θα 
έπεφτε με αλεξίπτωτα και η 1η αεροπροσγειούμενη Ταξιαρχία του Χικς (Hicks) 
θα προσγειωνόταν μαζί με το επιτελείο της Μεραρχίας και τις μονάδες πυροβο-
λικού, μηχανικού, υγειονομικού και διοικητικής μέριμνας σε ζώνες ρίψεων και 
προσγειώσεων 7 μίλια δυτικά του Άρνχεμ. Οι άντρες του Χικς θα διατηρούσαν 
την περιοχή προσγειώσεων και θα εξασφάλιζαν ζώνες για τις ρίψεις της επόμε-
νης ημέρας, τη στιγμή που η 1η Ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών, ενισχυμένη και με 
τη μεραρχιακή μονάδα αναγνώρισης, θα κατελάμβανε, το ταχύτερο δυνατό, τις 
γέφυρες και το Άρνχεμ και θα δημιουργούσε ένα αεροπρογεφύρωμα γύρω τους 
και μέχρι τον ανατολικό τομέα της πόλης.

Για τις 18 Σεπτεμβρίου το σχέδιο προέβλεπε τη ρίψη της 4ης Ταξιαρχίας αλεξιπτω-
τιστών σε ζώνη ρίψεων, σε απόσταση ενός μιλίου δυτικά του Άρνχεμ, και την κίνησή 
της προς κατάληψη των υψωμάτων ζωτικής σημασίας του βόρειου τομέα της πόλης. 
Για τις 19 του ίδιου μήνα σχεδιάστηκε η ρίψη της πολωνικής 1ης Tαξιαρχίας αλεξι-
πτωτιστών, νότια της οδικής γέφυρας, για ενίσχυση του αγώνα της 1ης Tαξιαρχίας 
αλεξιπτωτιστών των Βρετανών και, εφόσον το επέτρεπε η τακτική κατάσταση, 
συνένωσή της με την 4η Tαξιαρχία, βόρεια της πόλης. Η 9η διοίκηση μεταφορικών 
αεροσκαφών της 1ης αεραποβατικής στρατιάς είχε προβλέψει να ανεφοδιάζονται 
καθημερινά από τον αέρα τα τμήματα και των τριών αεραποβατικών μεραρχιών, 
που μάχονταν, και σε αυτό ήλπιζαν και στηρίζονταν οι διοικητές τους.

Το πρωινό της 17ης Σεπτεμβρίου 1944 ήλθε στη Νότια Ολλανδία με μια ελα-
φριά ομίχλη, που γρήγορα έφυγε και ακολούθησε μια ωραία όψιμη καλοκαιρινή 
ημέρα.5 Ήταν Κυριακή και οι περισσότεροι τοπικοί διοικητές αναπαύονταν. Η 
καταστροφή που ερχόταν από τη Βόρεια Γαλλία και το Βέλγιο, ακολουθώντας τη 
νικηφόρα απόβαση των Συμμάχων στη Νορμανδία, φαινόταν για πρώτη φορά 
στους Γερμανούς να πλησιάζει στο τέλος της, ιδιαίτερα προς τα βόρεια όπου 
τα λαβυρινθιακά ολλανδικά κανάλια και οι μεγάλοι ποταμοί τους εξασφάλιζαν 
έτοιμες ισχυρές αμυντικές γραμμές. Σε ένα εστιατόριο έξω από το Άμστερνταμ 
γευμάτιζε με έναν επιτελή του ο Γερμανός στρατιωτικός διοικητής της περιοχής. 
Ο Στρατηγός Στούντεντ καθόταν στο γραφείο του και ασχολούνταν με τα καθη-
μερινά ζητήματα της στρατιάς του· ήθελε να βρίσκεται κοντά στα υπηρεσιακά 
του τηλέφωνα, γιατί υπήρχαν σοβαρές ενδείξεις ότι οι Βρετανοί είχαν επιλέξει 
εκείνη την ημέρα να επαναλάβουν τις επιθετικές τους ενέργειες. Το πρωινό φαι-
νόταν βέβαια αρκετά ήρεμο, αλλά το βουητό και το σποραδικό σφυροκόπημα 
των συμμαχικών μαχητικών αεροσκαφών έβαλε σε ανησυχίες τον Στρατηγό. Στο 
πάρκο του ξενοδοχείου Τάφελμπεργκ, στα δυτικά προάστια του Άρνχεμ και στη 
βόρεια όχθη του Κάτω Ρήνου, ο Στρατάρχης Μόντελ έπαιρνε το πρόγευμά του με 
ανώτερα στελέχη του επιτελείου του. Ο Μόντελ, όπως και ο Στούντεντ, ανέμενε 
την ίδια ημέρα μια πρωινή επίθεση από τους Συμμάχους, που κατά την εκτίμησή 
του θα εκδηλωνόταν αρκετά κοντά στην πλευρά της αμερικανικής 1ης στρατιάς 

4Barry, Gregory: British Airborne Troops, 113.
5Mc Donald, Charles, By Αir to Battle, 9.
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στο Άαχεν (Aachen). 
Όμως δε θεωρούσε 
απίθανη μια δεύτε-
ρη επιθετική τους 
προσπάθεια προς 
βορρά, στην κατεύ-
θυνση του Άρνχεμ, 
για σταθεροποίη-
ση του αριστερού 
τους πλευρού στον 
ποταμό Βάαλ, στο 
Νιγμέγκεν. Δεν πρό-
λαβε να ολοκληρώ-
σει τη σκέψη του 
και έπαιρνε αναφο-
ρά για μια γερμανι-
κή αντεπίθεση στο 
Άαχεν τις πρωινές 
ώρες της ίδιας ημέ-
ρας εναντίον των 
Αμερικανών. Αν εξαλειφόταν, κατά την άποψη του Στρατάρχη, η αμερικανική 
αυτή απειλή, πιθανόν να σταθεροποιούνταν ολόκληρο το Δυτικό Μέτωπο στη 
Γραμμή Ζίγκφριντ (Siegfried).

Ο Διοικητής του II μηχανοκίνητου σώματος των SS, Στρατηγός Μπίτριχ (Bittrich), 
βρισκόταν και αυτός στο στρατηγείο του στο Ντέτινχεμ (Dötinchem), 20 μίλια 
ανατολικά του Άρνχεμ, ασχολούμενος με την επίλυση προβλημάτων διοικητικής 
μέριμνας των δύο μηχανοκίνητων μεραρχιών του.

Από όλους τους τοπικούς Γερμανούς διοικητές πίσω από τη γραμμή του μετώ-
που μόνο ένας φαινόταν ως ένα σημείο ανήσυχος, ο Ταγματάρχης Κραφτ (Krafft), 
Διοικητής ενός τάγματος εμπέδων, που πρόσφατα είχε συγκροτηθεί και ήταν προ-
σκολλημένο στη Μεραρχία του φον Τετάου (von Tettau), εγκατεστημένη δυτικά του 
Άρνχεμ. «Κάτι σπουδαίο φαίνεται στον ορίζοντα», είπε ο Τετάου στον Ταγματάρχη 
μεταξύ ενός ποτηριού κρασιού και ενός τσιγάρου πριν από το πρόγευμα. «Σήμερα 

σε ολόκληρο το Ράιχ αλλά και στην Αγγλία έχουμε τον καλύτερο καιρό κι όμως δεν 

εμφανίστηκε ούτε ένα βομβαρδιστικό. Οι Σύμμαχοι», συνέχισε ο Τετάου, «βρίσκονται 

σε κρίσιμο σημείο του πολέμου και δε θα τους συνέφερε να αφήσουν ανεκμετάλλευτη 

μια τόσο καλή ημέρα σαν τη σημερινή…».6 Ο Κράφτ επέστρεψε στον καταυλισμό 
της μονάδας του, σε ένα αγρόκτημα δυτικά του Άρνχεμ, έχοντας χαραγμένα στο 
μυαλό του τα λόγια του Διοικητή του. Η πρώτη του ενέργεια ήταν να τοποθετήσει 
έναν παρατηρητή αέρος σε κατάλληλο σημείο και να διατάξει πλήρη επαγρύπνηση 
των αντρών του. Στις 09:00 τα βρετανικά αεροσκάφη βομβάρδισαν έναν στόχο στο 

6Mc Donald, ό.π., 13-14.

Αλεξιπτωτιστές της βρετανικής 1ης αεραποβατικής 
Μεραρχίας πέφτουν στα προάστια του Άρνχεμ, Κυριακή 
17 Σεπτεμβρίου 1944, ανάμεσα στα προσγειωμένα ανεμό-
πτερα Χόρσα. Από το βιβλίο Α bridge too far.
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Άρνχεμ, ακολουθώντας τα αμερικανικά βομβαρδιστικά, που και αυτά κτύπησαν 
άλλους στόχους λίγο πιο πέρα από τον καταυλισμό του Κραφτ. Οι προβλέψεις 
του Τετάου άρχισαν να επιβεβαιώνονται· το σημαντικό γεγονός έπαιρνε σάρκα 
και οστά και όσο περνούσε η ώρα και πλησίαζε το μεσημέρι ο Κραφτ ανησυχούσε 
όλο και πιο πολύ, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτε περισσότερο από αυτό που 
είχε διατάξει τους άντρες του.

Στις 10:00 της ίδιας ημέρας ο εναέριος χώρος πάνω από τη νοτιοανατολική 
Αγγλία σειόταν από το τρομερό βουητό των μηχανών των αεροσκαφών. Από 24 
αεροδρόμια είχαν απογειωθεί 1.550 μεταφορικά αεροσκάφη και 500 ανεμόπτερα, 
που μετέφεραν τους άντρες και τα μέσα υποστήριξης μάχης των τριών αεραποβα-
τικών μεραρχιών των Συμμάχων. Πάνω από τις αγγλικές ακτές συγκρότησαν μια 
τεράστια αρμάδα και σε στενούς σχηματισμούς κατευθύνθηκαν προς τα ανατολικά. 
Όντας πάντοτε κάτω από την προστασία 1.000 αεροσκαφών συνοδείας, πετούσαν 
σε δύο ξεχωριστά αεροπορικά δρομολόγια. Στο ίχνος του βόρειου δρομολογίου 
πετούσε ο βρετανικός σχηματισμός, που τον ακολουθούσε ο σχηματισμός της 
82ης Μεραρχίας. Στο ίχνος του νότιου πετούσε η εναέρια φάλαγγα της 101ης. 
Μισή ώρα νωρίτερα είχαν απογειωθεί από τα ίδια αεροδρόμια τα αεροσκάφη με 
τους ανιχνευτές. Οι τολμηροί εκείνοι αλεξιπτωτιστές μέχρι τη 12:00 είχαν προ-
σγειωθεί ομαλά. Παρά τα αντιαεροπορικά πυρά του εχθρού, είχαν εγκαταστήσει 
τους αναμεταδότες «Εύρηκα» και τα πελώρια «Τ» με τα πολύχρωμα πλαίσια στις 
προεπιλεγμένες ζώνες ρίψεων και προσγειώσεων και ήταν έτοιμοι να υποδεχθούν 
τις μονάδες τους.

Η πτήση των δύο εναέριων φαλαγγών μέχρι τις ολλανδικές ακτές ήταν γενικά 
απρόσκοπτη. Η ρίψη όμως των ανιχνευτών που προηγήθηκε, είχε θέσει σε επι-
φυλακή τους Γερμανούς, και όλα τα όπλα, αντιαεροπορικά και ελαφρά, άρχισαν 
να βάλλουν προς τα πάνω. Κι όμως οι γενναίοι πιλότοι μπόρεσαν να διασχίσουν 
τον εχθρικό εναέριο χώρο της περιοχής των επιχειρήσεων και να ρίξουν τους 
αλεξιπτωτιστές τους ή να προσγειώσουν τα ανεμόπτερά τους, με ασυνήθη σε 
πολλές περιπτώσεις επιτυχία, κυρίως στις ρίψεις. Οι πρόωρες όμως αποδεσμεύσεις 
ορισμένων ανεμοπτέρων και οι συνθήκες πτήσης μέσα από τα εχθρικά αντιαερο-
πορικά πυρά άφησαν τα δικά τους αποτυπώματα στις μνήμες των αεραποβατικών 
πρωταγωνιστών. Ο Διοικητής της 1ης αεραποβατικής Μεραρχίας, Υποστράτηγος 
Ούρκουάρτ, που επέβαινε σε ένα ανεμόπτερο της εμπροσθοφυλακής του βρε-
τανικού σχηματισμού, θυμάται: «Καθ’ οδόν έριξα μια ματιά γύρω μου και είδα 

τέσσερα άλλα ρυμουλκά αεροσκάφη με τα ανεμόπτερά τους να πετούν πάνω από 

μια ασυνήθιστα ήρεμη θάλασσα και αεροναυαγοσωστικά σκάφη τοποθετημένα κατά 

αραιά διαστήματα, έτοιμα να επέμβουν για διάσωσή μας, σε περίπτωση αναγκαστικής 

προσθαλάσσωσης. Όταν μετά από λίγο κόπηκε το συρματόσχοινο ρυμούλκησης ενός 

ανεμοπτέρου, είδα τις λέμβους να κινούνται με ταχύτητα προς το προσθαλασσωμένο 

ανεμόπτερο και αμέσως μετά βρεθήκαμε στις ολλανδικές ακτές».7

Ο Λοχίας Κάρτερ (Carter) της 82ης Μεραρχίας περιγράφει ως εξής την πτή-

7Mc Donald, ό.π., 17.
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ση του αεροσκάφους του μέσα 
στα έντονα αντιαεροπορικά πυρά του 

εχθρού: «Πετώντας προς τη ζώνη ρίψεων άρχισαν 

να σκάνε οι σφαίρες των αντιαεροπορικών όπλων γύρω 

από τα αεροσκάφη μας· ένα βλήμα μας ταρακούνησε συθέμελα. 

Θεέ μου! Να κάθεσαι μέσα στην «κοιλιά» του αεροσκάφους και να σκοπεύ-

εσαι, όπως τα τεχνητά περιστέρια που χρησιμοποιούνται για σκοποβολή! Ήθελα να 

πηδήσω, ήθελα εκείνη τη στιγμή να είμαι στο έδαφος, ήθελα τόσο πολύ την έξοδο 

από το αεροσκάφος, που θα πηδούσα ακόμη και με μια πυρακτωμένη θερμάστρα 

στην αγκαλιά μου […] και όσο περνούσε η ώρα τόσο πιο πολύ τέντωναν τα νεύρα 

μας. “Σηκωθείτε και αγκιστρωθείτε”, ακούγεται για μια στιγμή η φωνή του αρχηγού 

ρίψεων. Ήμουν τελευταίος στο στίκ. Αν είχε χτυπηθεί το αεροσκάφος, ήμουν βέβαιος 

ότι θα προσγειωνόμαστε με αυτό. Το αλεξίπτωτο, το τόμιγκαν, οι ένδεκα γεμιστήρες 

των 45 φυσιγγίων, η αντιαρματική νάρκη, οι χειροβομβίδες, το σλίπιγκ μπαγκ (σ.σ. 

υπνόσακκος), η σακούλα με τα τρόφιμα και τα διάφορα άλλα ατομικά είδη με έσφιγγαν 

τόσο πολύ, που κοβόταν η αναπνοή μου. Θεέ μου, πότε θα αρχίσει η ρίψη. Πάνω στη 

σκέψη μου αυτή, αγκιστρωμένοι στο συρματόσχοινο, αρχίσαμε να μετατοπιζόμαστε 

προς την πόρτα, και όλα ήταν έτοιμα για το άλμα. Δεν ακούγονταν τώρα αντιαεροπο-

ρικά πυρά. Χαλαρώνοντας το στατικό μου ιμάντα, γύρισα το κεφάλι μου και κοίταξα 

τον αρχηγό ρίψεων, που στεκόταν με ορθάνοιχτα τα μάτια του στο πίσω μέρος του 

αεροσκάφους και έδινε οδηγίες. Σε λίγο ήμουν στον αέρα και με τη σκέψη μου στο 

παράξενο ύφος του αρχηγού ρίψεων έπεφτα στριφογυρίζοντας και περίμενα, ελπίζο-

ντας, μέσα στο κενό. Το τράνταγμα των ιμάντων του αλεξιπτώτου μου πήρε από το 

μυαλό μου τη σκέψη για τον αρχηγό ρίψεων και κοίταξα με ευγνωμοσύνη, να κυματίζει 

ο μεταξωτός του θόλος».8

Ο Αντισυνταγματάρχης Πάτρικ Κασσίμπυ (Patrick Cassiby), Διοικητής του 
1ου Τάγματος του 502 Συντάγματος αλεξιπτωτιστών, ο οποίος επέβαινε στο ίδιο 
αεροσκάφος με τον Στρατηγό Tέιλορ, διηγείται: «Είδα ένα άλλο αεροσκάφος του 

συντάγματός μου να εκρήγνυται και να τυλίγεται στις φλόγες. Πρόλαβα και μέτρησα 

επτά άνδρες να το εγκαταλείπουν, πριν χαθεί από τα μάτια μου. Είχε ανάψει το προ-

ειδοποιητικό κόκκινο φως και οι αλεξιπτωτιστές αγκίστρωναν τους στατικούς τους 

ιμάντες στο συρματόσχοινο, όταν είδα να τυλίγουν οι φλόγες ένα άλλο αεροσκάφος, 

που πετούσε στα δεξιά μου, και όπως έδειχναν τα πράγματα, ούτε το πλήρωμά του 

ούτε και οι αλεξιπτωτιστές που ήταν μέσα, το γνώριζαν. Απορροφημένος από τη σκέ-

ψη για την τύχη του φλεγόμενου αεροσκάφους δεν πρόσεξα ότι άναψε το πράσινο 

φως. “Kασσίμπυ”, μου είπε σιγά ο Tέιλορ, “έχει ανάψει το πράσινο φως”. “Μάλιστα 

Στρατηγέ”, του απήντησα, όμως περίμενα στην πόρτα του αεροσκάφους, μέχρι που 

είδα τον πρώτο αλεξιπτωτιστή να βγαίνει από το διπλανό αεροσκάφος που καιγόταν 

και αμέσως μετά πήδησα».9

Στον σταθμό διοίκησής του ο Στρατηγός Στούντεντ παρέμενε σιωπηλός, 
περισσότερο από θαυμασμό παρά από φόβο. Η θέα του ατέλειωτου κύματος 

8Mc Donald, ό.π., 20.
9Στο ίδιο, 19.
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των αεροσκαφών τον επηρέασε τόσο βαθιά, που γύρισε, όπως αναφέρει στα 
απομνημονεύματά του, στον επιτελάρχη του και του είπε: «Αν κάποτε είχα 

τέτοια δύναμη στα χέρια μου, αν διέθετα για μια φορά τέτοιον αριθμό αεροσκα-

φών […]».10 Ο Στούντεντ αντιλαμβανόταν ότι μια τόσο μεγάλη δύναμη δεν 
ήταν δυνατόν να διατίθεται μόνο για την κατάληψη των γεφυρών. Όμως δε 
φανταζόταν ότι η δύναμη αυτή θα διείσδυε σε τόσο μεγάλο βάθος μέσα στο 
ολλανδικό έδαφος, μέχρι το Άρνχεμ.

Με την έναρξη της επιχείρησης ακολούθησε σφοδρός βομβαρδισμός των γερ-
μανικών θέσεων κατά μήκος της ζώνης της “Market-Garden” και μπροστά από το 
μέτωπο του XXX σώματος, το οποίο με την προσγείωση των πρώτων αεραποβα-
τικών στρατευμάτων, πραγματοποίησε σημαντική πρόοδο στην προέλασή του.

Μέχρι τις 14:00 του θαυμάσιου εκείνου απογεύματος της Κυριακής της 17ης 
Σεπτεμβρίου, όλα τα αεραποβατικά στρατεύματα των Συμμάχων του πρώτου 
κύματος είχαν προσγειωθεί στο ολλανδικό έδαφος· ήταν ένα επιβλητικό σύνολο 
από 19.400 άντρες. Οι μονάδες μέσα σε μια ώρα από την προσγείωσή τους είχαν 
ανακτήσει τους οργανικούς τους δεσμούς και είχαν αναφέρει στις προϊστάμενες 
διοικήσεις τους ετοιμότητα για έναρξη εκτέλεσης της αποστολής τους. Για πρώτη 
φορά στο πεδίο της μάχης οι διοικητές των αμερικανικών μεραρχιών ήταν σε θέση 
να πολεμήσουν με πλήρεις τις μονάδες τους και για αυτό αισιοδοξούσαν για την 
έκβαση του αγώνα. Δε συνέβαινε όμως το ίδιο και στους βρετανικούς τομείς, στους 
εκ διαμέτρου αντίθετους πόλους της επιχείρησης. Στο Άρνχεμ οι αλεξιπτωτιστές 
του Ούρκουάρτ, αντιμέτωποι με την ακαταλληλότητα ή την κακή λειτουργία των 
ασυρμάτων τους, την πλημμελή εκπαίδευσή τους στον αγώνα μέσα σε κατοικημέ-
νους τόπους και την απροσδόκητα σθεναρή γερμανική αντίσταση, τελμάτωσαν στο 
μακρύ αγώνα δρόμου μέσα από την πόλη του Άρνχεμ προς την ομώνυμη γέφυρα. 
Στην άλλη άκρη του θεάτρου επιχειρήσεων το ΧΧΧ σώμα του Χόρροκς, επειδή 
συνάντησε και αυτό σοβαρότερη αντίσταση των Γερμανών από όση ανέμενε, υπο-
χρεώθηκε σύντομα σε μια βραδεία προχώρηση πάνω στη στενή και ευπρόσβλητη 
οδό προς Αϊντχόβεν και δεν μπόρεσε να διατηρήσει τον ρυθμό προέλασης που 
προέβλεπε το χρονοδιάγραμμα του σχεδίου. Ο διοικητής του 1ου αεραποβατικού 
σώματος, αντιμέτωπος και αυτός με το σοβαρό πρόβλημα των κακών επικοινωνιών, 
δεν κατόρθωσε τις πρώτες 48 ώρες να αποκαταστήσει επαφή με τους Ούρκουάρτ 
και Tέιλορ και, όπως ήταν φυσικό, όχι μόνο αγνοούσε τα όσα συνέβαιναν στους 
τομείς των μεραρχιών τους, αλλά, το σημαντικότερο, δεν μπορούσε να συντονίσει 
τον αγώνα τους. Μια λοιπόν επιτυχής έναρξη της επιχείρησης “Market-Garden”, που 
φαινόταν να υπόσχεται πολλά, οδηγούνταν τώρα σε σοβαρές δυσκολίες. Λέγεται 
ότι μέσα σε μερικές ώρες, μετά τις προσγειώσεις, οι Γερμανοί είχαν βρει ολόκληρο 
το συμμαχικό πολεμικό σχέδιο της επιχείρησης σε ένα ανεμόπτερο, που συνετρίβη 
μέσα στις γραμμές τους, κοντά στο Αϊντχόβεν, και κατόρθωσαν να μηχανοκινήσουν 
σε ελάχιστο χρόνο όλες τις μάχιμες μονάδες τους στη νότια Ολλανδία, ενισχύοντάς 
τες με όσους Γερμανούς βρήκαν, ακόμη και ναύτες και αεροπόρους αδειούχους.11

10Στρατιωτική Επιθεώρηση: Ιανουάριος 1982, τεύχος 1, 11.
11Brair, Clay, Ridgway’s Paratroopers, 333.
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Ο Μόντελ, που υποχρεώθηκε να εγκαταλείψει εσπευ-
σμένα το στρατηγείο του, κτύπησε πρώτα και αποτε-
λεσματικότερα πάνω στον πιο αδύναμο κρίκο, δηλαδή 
στη βρετανική δύναμη, που βρισκόταν στο Άρνχεμ. Ένα 
από τα τρία τάγματα της 1ης Ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών 
του Λάθμπουρυ, το 2ο του Τζον Φροστ (John Frost), είχε 
κάνει αγώνα δρόμου προς τη γέφυρα του Άρνχεμ, σύμφωνα με το σχέδιο, αλλά 
μόνο ένας λόχος του έφτασε μέχρι τις 20:30 στο βόρειο άκρο της γέφυρας όπου 
εγκαταστάθηκε αμυντικά και δεν επιχείρησε να καταλάβει και το νότιο άκρο της. 
Η μεραρχιακή μονάδα αναγνώρισης με τέσσερις ομάδες βαριά εξοπλισμένων 
τζιπ, που όφειλε να σπεύσει αμέσως να καταλάβει την οδική γέφυρα, είχε μια 
καταστροφική προσγείωση· δεν έφτασαν ποτέ στο Άρνχεμ 22 τζιπ της, αφού τα 
περισσότερα από τα 36 ανεμόπτερα που χάθηκαν στη διαδρομή ήταν φορτωμένα 
με αυτά τα εξοπλισμένα οχήματα. Αλλά και όσα έφτασαν ασφαλή, καθώς κινού-
νταν με ταχύτητα προς το Άρνχεμ, στην πορεία τους έπεσαν πάνω σε γερμανική 
ενέδρα και καταστράφηκαν. Εξ άλλου το 1ο και 3ο Τάγμα, που ενεργούσαν στο 
αριστερό πλευρό του 2ου τάγματος, σύντομα και αυτά μπροστά στα υψώματα 
του Αίστερμπικ (Österbeeck) καθηλώθηκαν από τις μονάδες της Μεραρχίας του 

Η οδική γέφυρα στο Άρνχεμ. Οι άνδρες του 2ου τάγματος 
αλεξιπτωτιστών του Τζον Φροστ (δεξιά) πρόβαλαν σθενα-
ρή αντίσταση κατά των Γερμανών μέσα από τα κτηριακά 
συγκροτήματα δεξιά και αριστερά του δρόμου στη βόρεια 
όχθη του Κάτω Ρήνου, αλλά αβοήθητοι στο τέλος λύγισαν. 
Από το βιβλίο Α bridge too far. 
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Τετάου, οι οποίες αμύνονταν εκεί· ανάμεσά τους ήταν και το Τάγμα του Κραφτ. 
Άλλες μονάδες πίεζαν ασφυκτικά την 1η αεροπροσγειούμενη Ταξιαρχία και έτσι 
απαγόρευαν να προσγειωθούν ενισχύσεις στις ζώνες ρίψεων και προσγειώσεων, 
που τις προστάτευαν οι άντρες του Χικς. Και όλα αυτά γίνονταν χωρίς να τα γνωρίζει 
ο Ούρκουάρτ, ο οποίος είχε προωθηθεί και βρέθηκε απομονωμένος μέσα στην 
πόλη του Άρνχεμ. Πέρα από αυτό είχαν αχρηστευθεί και οι ασύρματοί του και 
έχασε κάθε επαφή με τις μονάδες του στις πρώτες 36 κρίσιμες ώρες του αγώνα.

Στον τομέα της 82ης Μεραρχίας του Γκάβιν, 15 μίλια προς νότο, η κατάσταση 
φαινόταν να είναι καλύτερη. Τα τρία σκληραγωγημένα και εμπειροπόλεμα συντάγ-
ματα αλεξιπτωτιστών της είχαν εκτελέσει κατά τον καλύτερο τρόπο όλες σχεδόν τις 
αποστολές τους, που τους είχαν ανατεθεί για την πρώτη ημέρα. Το 504 του Τούκερ 
εξασφάλισε τη γέφυρα-κλειδί στον ποταμό Μάας στο Γκράβε και τρεις δευτερεύ-
ουσες στο μικρό κανάλι, που συνέδεε το Μάας με το Βάαλ. Το 505 του Έκμαν και 
το 508 του Λιντγκουίστ κατέλαβαν τα ζωτικά εδάφη του Γκρόσμπικ και οργάνωσαν 
μια ισχυρή αμυντική γραμμή με μέτωπο προς τα δυτικά και κατά τη διάρκεια της 
νύχτας απέκρουσαν όλες τις γερμανικές αντεπιθέσεις από το δάσος του Ράιχσβαλντ. 
Η ευκαιρία όμως να καταληφθεί η οδική γέφυρα του Βάαλ και να ανοίξει η οδός 
προς Άρνχεμ χάθηκε. Ένα τάγμα του 508, που ορίστηκε να την εξασφαλίσει, έχασε 
τον προσανατολισμό του μέσα στην πόλη του Νιγμέγκεν και έδωσε τον χρόνο στον 
Στρατηγό Μπίτριχ να ενισχύσει με τμήματά του τη φρουρά της.

Η 101η αεραποβατική Μεραρχία του Tέιλορ, με χώρο εξόρμησης τις ζώνες ρί-

Αλεξιπτωτιστές της βρετανικής 1ης Ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών προσγειώνονται 
στις ζώνες προσγειώσεων ανεμοπτέρων στο Βολφχέζεν, το απόγευμα της 17ης 
Σεπτεμβρίου 1944. 
Στην πόλη του Άρνχεμ οι Γερμανοί είχαν ήδη αντιδράσει στην άφιξη της 1ης αε-
ραποβατικής Μεραρχίας και είχαν αναπτύξει οδοφράγματα, για να απαγορεύσουν 
την προέλαση των Βρετανών αλεξιπτωτιστών προς τις γέφυρες. Από το βιβλίο 
Out of the Sky.
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ψεων βόρεια του Αϊντχόβεν, κινήθηκε με ταχύτητα προς τους αντικειμενικούς της 
σκοπούς. Το 501 του Τζόνσον, το οποίο είχε προσγειωθεί δυτικά και νοτιοδυτικά 
του Βέγκελ, κατέλαβε δύο σημαντικές γέφυρες στον ποταμό Αα και στο κανάλι 
Γουλιέλμου και έστειλε μια δύναμη προς τη γέφυρα Σαιν Οντερόντε. Το 502 του 
Μιχαέλις (Michaelis) οργανώθηκε αμυντικά στις ζώνες, όπου είχε προσγειωθεί 
κοντά στο Tσον και με τμήματά του κατέλαβε τη γέφυρα του Σαιν Οντερόντε, 
στον ποταμό Ντόμμελ (Dommel), βοηθούμενο προς τούτο και από τμήμα του 501 
και αυτή επί του καναλιού Βιλελμίνης, στο Μπεστ (Best). Το 506 του Σινκ (Sink) 
κατέλαβε την πόλη του Tσον, αλλά κινούμενο προς Αϊντχόβεν, έναν από τους 
αντικειμενικούς του σκοπούς, διαπίστωσε ότι η γέφυρα στο κανάλι της Βιλελμίνης, 
κοντά στο Τσον, είχε ανατιναχθεί από τους Γερμανούς, και χρειάζονταν δέκα τουλά-
χιστον ώρες για να επισκευασθεί! Παρ’ όλα αυτά το σύνταγμα διέβη τον ποταμό με 
αυτοσχέδια πλωτά μέσα και προήλασε προς το Αϊντχόβεν, το οποίο και κατέλαβε, 
για να συνενωθεί τις τελευταίες απογευματινές ώρες της 18ης Σεπτεμβρίου με τις 
προελαύνουσες δυνάμεις του XXX σώματος.

Στον βρετανικό τομέα, στο Άρνχεμ, το 2ο Τάγμα του Φροστ, επειδή είχε απένα-
ντί του ισχυρές γερμανικές δυνάμεις, ανέμενε ενισχύσεις, για να ολοκληρώσει το 
έργο του. Αιφνίδια όμως κακοκαιρία ανέβαλε την αναχώρηση της 4ης Ταξιαρχίας 
αλεξιπτωτιστών, που είχε προγραμματιστεί να γίνει το πρωί της 18ης Σεπτεμβρίου, 
και ενώ αναμενόταν να ριφθεί γύρω στις 10:00, έφτασε τελικά τέσσερις ώρες 
αργότερα· μια καθυστέρηση που αποδείχτηκε για τους Βρετανούς ευτυχής συ-
γκυρία, γιατί τα 190 περίπου γερμανικά καταδιωκτικά που περιπολούσαν από το 
πρωί στον εναέριο χώρο της περιοχής, σύμφωνα με το συμμαχικό σχέδιο που 
είχαν στην κατοχή τους, είχαν αποχωρήσει σχεδόν όλα, και όταν τα μεταφορικά 
αεροσκάφη έφθασαν στη ζώνη ρίψεων κοντά στο Άρνχεμ, αντιμετώπισαν μόνο 
τα αντιαεροπορικά πυρά των Γερμανών.

Στο μεταξύ το 1ο και το 3ο Τάγμα της ταξιαρχίας του Λάθμπουρυ παρέμεναν 
ακόμη καθηλωμένα στις δυτικές συνοικίες του Άρνχεμ και μια προσπάθεια των 
Βρετανών, με επιπρόσθετες δυνάμεις τους, να διανοίξουν τον δρόμο προς την 
πόλη, απέτυχε. Οι Γερμανοί είχαν ενισχύσει την περιοχή με μονάδες του II μη-
χανοκινήτου σώματος των SS, επικεντρώνοντας την προσοχή τους στις γέφυρες 
του Άρνχεμ και του Νιγμέγκεν, που επιθυμούσαν να τις κρατήσουν άθικτες για 
εκτέλεση αντεπιθέσεων.

Στις 19 Σεπτεμβρίου οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δεν επέτρεψαν την προ-
γραμματισμένη για την ημέρα αυτή ρίψη της πολωνικής ταξιαρχίας στο Άρνχεμ. 
Στον τομέα του Γκάβιν οι γερμανικές αντεπιθέσεις από το δάσος του Ράιχσβαλντ 
εντάθηκαν ακόμη περισσότερο, πλην όμως αναχαιτίστηκαν από τα 505 και 508 συ-
ντάγματα και τη νύχτα 19/20 Σεπτεμβρίου πέτυχε η συνένωση της 82ης Μεραρχίας 
με τα επικεφαλής τμήματα του ΧΧΧ σώματος. Μέχρι τότε είχαν διανυθεί τα δύο 
τρίτα της απόστασης προς Άρνχεμ. Αλλά οι γέφυρες του Βάαλ, που φυλάσσονταν 
από ισχυρές δυνάμεις του II μηχανοκινήτου σώματος των SS, έφραζαν την οδό 
προς βορρά· ήταν όμως δύο διαβάσεις προς Άρνχεμ, κυρίως η οδική, σημαντικές 
για το ΧΧΧ σώμα, που κινούνταν πολύ αργά, και έπρεπε με κάθε θυσία να κατα-
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ληφθούν άθικτες. Ο Γκάβιν, ο 
δαιμόνιος αυτός Στρατηγός, 
που και σε προηγούμενες πε-
ριπτώσεις, όπως στη Σικελία 
και τη Νορμανδία, είχε επέμβει 
αποτελεσματικά σε κρίσιμες 
καμπές του αγώνα, συνέλαβε 
και εδώ ένα πρωτότυπο σχέδιο 
για την κατάληψη των γεφυρών 
στο Βάαλ. Προετοίμασε για τις 
20 Σεπτεμβρίου μια επίθεση, 
κατά την οποία ένα τάγμα του 
504 συντάγματος, που θα υπο-
στηριζόταν από βρετανικά άρ-
ματα και θα καλυπτόταν από 
προπέτασμα καπνού, θα περ-
νούσε στη βόρεια όχθη του 
Βάαλ με λέμβους εφόδου του 
ΧΧΧ σώματος, θα εξουδετέρω-
νε τους Γερμανούς, που αμύ-
νονταν εκεί, και θα εφορμούσε 
στις γέφυρες από τα βόρεια. 
Την ίδια ώρα ένα άλλο τάγμα 
του 505, ενισχυμένο και αυτό 
με άρματα, θα ενεργούσε επί-
θεση στις νότιες άκρες και των 
δύο γεφυρών δια μέσου του 
Νιγμέγκεν. Υπό τις διαταγές 
του Αντισυνταγματάρχη Κουκ 
(Cook), το 3ο τάγμα του 504 με 
26 λέμβους εφόδου έπεσε στον 
ποταμό, πέτυχε τη βίαιη διάβα-
σή του και άρχισε να εκριζώ-
νει από τις θέσεις τους τους 
πεισματάρηδες Γερμανούς 
υπερασπιστές της οδικής γέ-
φυρας. Και ενώ ο Κουκ διέ-
βαινε τον ποταμό και εξάλειφε 
τους Γερμανούς στη βόρεια 

Οι δύο γέφυρες στον ποταμό 
Βάαλ στο Νιγμέγκεν, η οδική 
και η σιδηροδρομική (αριστερά). 
Από το βιβλίο A Bridge Too Far.
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όχθη του, ο Αντισυνταγματάρχης 
Βάντερβουρτ (Vantervoort), Διοικητής 

του 2ου τάγματος του 505, κτυπούσε τις γερ-
μανικές θέσεις στις νότιες άκρες και των δύο γεφυρών. 

Μετά από μια πολύ άγρια μάχη οι άντρες του κατατρόπωσαν 
τους Γερμανούς υπερασπιστές της οδικής γέφυρας και η τεθωρακισμένη 

Μεραρχία φρουρών έστειλε τέσσερα άρματα μέσα από τη γέφυρα, για να συνε-
νωθούν με τους άντρες του Κουκ, που ήταν σταθερά αγκιστρωμένοι στη βόρεια 
άκρη της. Την τελευταία στιγμή οι Γερμανοί προσπάθησαν να την ανατινάξουν, 
αλλά ο πυροκροτητής μυστηριωδώς δε λειτούργησε και η οδική γέφυρα του 
Νιγμέγκεν πάνω στο Βάαλ, επιτέλους άθικτη, περιερχόταν στα χέρια των Συμμάχων. 
Η σιδηροδρομική γέφυρα κατελήφθη και αυτή, αλλά με την κατάληψη της οδικής 
έχασε την σπουδαιότητά της.

Με την εξασφάλιση της διάβασης του Βάαλ υπολειπόταν τώρα η συνένωση 
του ΧΧΧ σώματος με την Ι αεραποβατική Μεραρχία, η οποία μαχόταν για τρεις 
ημέρες στην περιοχή της γέφυρας του Άρνχεμ με μόνο το 2ο τάγμα του Φροστ. 
Τα υπόλοιπα μεραρχιακά τμήματα μέσα στα κτηριακά τετράγωνα των δυτικών 
προαστίων του Άρνχεμ ήταν ακόμη καθηλωμένα στους αμυντικούς θυλάκους 
τους, από τα τμήματα των τεθωρακισμένων μεραρχιών και άλλων μονάδων των 
Γερμανών. Ο Ραϊμόν Καρτιέ στο βιβλίο του Ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου 
περιγράφει κατά τρόπο παραστατικό ως εξής τον αγώνα της 1ης Ταξιαρχίας 
αλεξιπτωτιστών: «Έπειτα από την έξοχη προσγείωση, η συγκέντρωση των δυνάμεων 

είναι πολύ βραδεία. Εξαιτίας μιας υπερβολικά προσεκτικής μεθόδου, που εφαρμό-

ζουν οι Άγγλοι αλεξιπτωτιστές, δεν αντιλαμβάνονται πως η τόλμη είναι η καλύτερη 

φρόνηση σε μία επαναστατική επιχείρηση. Ο άμαχος πληθυσμός δε διευκολύνει τα 

πράγματα. Οι κάτοικοι βγαίνουν κατά μάζες από τα κομψά σπίτια του Βολφχέζεν, 

του Ρένκεν, του Χέβητορφ, παραληρώντας από χαρά, ανεμίζοντας τρίχρωμες ση-

μαίες ή κρεμώντας πορτοκαλιές κορδέλες, τραβώντας τους Άγγλους στρατιώτες 

για να προσφέρουν τσάι στα σπίτια. Οι Άγγλοι βαδίζουν προς την μάχη μέσα σε 

ένα πανηγύρι. Άλλωστε μια μόνη ταξιαρχία κατευθύνεται προς τους αντικειμενικούς 

στόχους, ενώ η άλλη αναπτύσσεται αμυντικά γύρω από το χώρο της απόβασης (σ.σ. 

αεραπόβασης). Τελικά, επειδή τα δύο τάγματα άφησαν τον εχθρό να ανακόψει την 

προώθησή τους στις παρυφές του Αίστερμπικ, μόνο ένα τάγμα κάτω από τις διαταγές 

του Αντισυνταγματάρχη Φροστ οφείλει να εκπληρώσει το έργο, που είχε ανατεθεί 

σε ολόκληρη τη Μεραρχία. Μπροστά στο τζιπ του Φρόστ η σιδηροδρομική γέφυρα 

ανατινάσσεται, –κουλουριάζεται σαν σκουλήκι. Συνεχίζοντας την πορεία του μέσα 

από τα δρομάκια του Άρνχεμ το τάγμα φθάνει στις 20:30 στην άκρη της γέφυρας. 

Αντί να καταλάβει τις δύο εξόδους, ο Φροστ στέλνει συνετά μια περίπολο και, όταν 

δέχεται τα πυρά ενός αντιαεροπορικού πυροβόλου, αποφασίζει να περιμένει ως 

την αυγή στη δεξιά όχθη. Οι γερμανικές αναφορές για τη μάχη θα υπογραμμίσουν 

όλες ότι οι Άγγλοι έχασαν τις ευκαιρίες που τους παρουσιάστηκαν, με την αυστηρά 

ρυθμισμένη βραδύτητα της κίνησής τους. Πείσμονες, συχνά ηρωικοί στην επίθεση, οι 

Άγγλοι, δε διαθέτουν τη σπίθα από όπου ξεπηδά η επιθετική επιτυχία. Έχει νυχτώσει. 
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Ο Φροστ ταμπουρώνεται στα σπίτια του Νουμέγκσβεγκ, παρ’ όλες τις διαμαρτυρίες 

των κατοίκων και μάλιστα τη χειροδικία μιας γριάς Ολλανδής, που κτυπούσε με τον 

πλάστη της ζαχαροπλαστικής τους ελευθερωτές της χώρας της και καταστροφείς του 

σπιτιού της. Οι Γερμανοί, που είχαν σπεύσει στο μεταξύ, οχυρώνονται στα σπίτια της 

αριστερής όχθης. Όλοι κοιμούνται μέσα σε μια υπερφυσική σιγή, αλλά η μάχη αρχίζει 

με σφοδρότητα με την ανατολή του ηλίου. Το τάγμα του Φροστ, μόλις 500 άντρες, 

επιδιώκει μάταια να διαβεί τη γέφυρα, που ήταν ελεύθερη την προηγουμένη. Όλες οι 

απόπειρες να αποσταλούν ενισχύσεις αποτυγχάνουν. Οι Άγγλοι δεν τα καταφέρνουν. 

Ο Διοικητής τους, Υποστράτηγος Ούρκουάρτ, εξαφανίζεται και δε θα εμφανιστεί 

παρά έπειτα από 36 ώρες, επειδή είχε αποκλειστεί στη σοφίτα ενός σπιτιού γεμάτου 

Γερμανούς. Η πυκνή ομίχλη, που είχε απλωθεί πάνω από την Αγγλία, εμποδίζει την 

αποστολή του δευτέρου κλιμακίου της Μεραρχίας. Η Μεραρχία στο μεταξύ έχει 

προοδευτικά συγκεντρωθεί κοντά στο Αίστερμπικ, γύρω από το ξενοδοχείο, από 

όπου ο Αρχιστράτηγος της γερμανικής ομάδας στρατιών Στρατάρχης Μόντελ είχε 

φύγει εσπευσμένα τη στιγμή της απόβασης. Οι Άγγλοι θα τον είχαν αιχμαλωτίσει με 

λίγη γρηγοράδα ή όσφρηση. Οι Γερμανοί καταβάλλουν άλλωστε μια υπεράνθρωπη 

προσπάθεια. Καταλαβαίνουν πως η εισβολή στην πατρίδα διακυβεύεται σε μία 

μάχη που διεξάγεται λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα. Από το Ράστενμπουργκ, οι 

ασθμαίνουσες διαταγές του Χίτλερ κατευθύνουν προς το Άρνχεμ κάθε άτομο, που 

μπορεί να φέρει όπλο».12

Μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου οι «κόκκινοι δαίμονες» του Φροστ παρέμεναν σε 
κατάσταση πολιορκίας και χωρίς εξωτερική βοήθεια. Είχαν αγωνιστεί κατά τρόπο 
ηρωικό επί τέσσερις ημέρες, ενώ είχαν προετοιμαστεί για αγώνα 48 ωρών! Οι 
Γερμανοί πραγματοποίησαν την ίδια ημέρα την ισχυρότερη επίθεσή τους με 
την 9η και 10η μηχανοκίνητη Μεραρχία του Μπίτριχ, αφού είχαν ισοπεδώσει 
μεθοδικά τα σπίτια, μέσα στα οποία καλύπτονταν οι αλεξιπτωτιστές. Από την 
αρχική δύναμη των 500 αντρών του Φροστ στο βόρειο άκρο της γέφυρας 
του Άρνχεμ διασώθηκαν μόνο 50, προσπαθώντας να διαφύγουν κατά μόνας 
ή κατά ομάδες, και μερικοί το κατόρθωσαν. Ο ίδιος ο Φροστ όμως μετά τον 
τραυματισμό του αναγκάστηκε να παραδοθεί στους Γερμανούς. Στο μεταξύ 
το υπόλοιπο της βρετανικής αεραποβατικής Μεραρχίας, εγκλωβισμένο μέσα 
σε μια πολύ στενόχωρη περιοχή σχήματος πετάλου με βάση ένα πέρασμα στο 
Ρήνο και κορυφή το ξενοδοχείο Τάφελμπεργκ, δεν μπορούσε να προσφέρει 
καμιά βοήθεια στους δεινοπαθούντες άντρες του 2ου τάγματος, που είχε άμεση 
ανάγκη ενισχύσεων· αλλά κι όταν έφτασαν την ίδια ημέρα οι ενισχύσεις –δύο 
τάγματα της πολωνικής ταξιαρχίας αλεξιπτωτιστών– ήταν πλέον αργά· η ζώνη 
ρίψεων νότια του Άρνχεμ και του Ρήνου ποταμού βρισκόταν υπό τον έλεγχο 
των Γερμανών και η ρίψη μετατράπηκε σε μακελειό, επιβεβαιώνοντας έτσι τους 
φόβους του Σοσαμπόβσκυ.

Μια άλλη προσπάθεια της 1ης αεραποβατικής στρατιάς, να ανεφοδιάσει από 
αέρος τον Ούρκουάρτ, κατέληξε και αυτή σε τραγωδία, όπως και οι προσπάθειες 

12Ραημόν, Καρτιέ, Ιστορία του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, τόμ. Β΄, 287.
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των προηγούμενων ημερών. Ένας μεγάλος αριθμός μεταφορικών αεροσκαφών 
καταρρίφθηκε από τα μαχητικά της Λουφτβάφε (ο κακός καιρός είχε καθηλώσει 
τα συμμαχικά αεροσκάφη συνοδείας στο έδαφος), με αποτέλεσμα από τους 270 
τόνους εφοδίων να φτάσουν στα χέρια του Ούρκουαρντ μόνο 11! Την ίδια τύχη 
είχαν και οι καθημερινές προσπάθειες της αεραποβατικής στρατιάς για τον από 
αέρος ανεφοδιασμό των αμερικανικών αεραποβατικών μεραρχιών. Το πυροβολι-
κό τους όμως και το 327 σύνταγμα ανεμοπτεριστών της 101ης μπόρεσαν να φθά-
σουν έγκαιρα στο πεδίο της μάχης και να συμβάλουν αποφασιστικά στον αγώνα 
τους. Δε συνέβη βέβαια το ίδιο και με το 325 σύνταγμα ανεμοπτεριστών της 82ης, 
που τόσο είχε ανάγκη στην προσπάθειά της να καταλάβει τις γέφυρες του Βάαλ 
και να αποκρούσει τις ισχυρές γερμανικές επιθέσεις στον χώρο συγκέντρωσής 
της και στον σταθμό διοίκησης, τόσο της ίδιας, όσο και του 1ου αεραποβατικού 
σώματος· το σύνταγμα έφτασε μόλις την 6η ημέρα, στις 23 Σεπτεμβρίου, αλλά 
ήταν πλέον αργά, γιατί είχε κριθεί το αποτέλεσμα του αγώνα.

Ο κακός καιρός θα συνέχιζε και την επόμενη ημέρα, 22 Σεπτεμβρίου, να απα-
γορεύει στη “Market” την εκτέλεση αεροπορικών αποστολών. Κατά τη διάρκεια 
όμως ενός σύντομου ανοίγματος στα σύννεφα, στις 23 Σεπτεμβρίου, ο Μπρέρετον 
έστειλε άλλους 4.300 άντρες, ανάμεσά τους το 325 Σύνταγμα ανεμοπτεριστών της 
82ης και το υπόλοιπο της πολωνικής ταξιαρχίας, ανεβάζοντας έτσι το συνολικό 
αριθμό των στρατευμάτων που αερομεταφέρθηκαν και προσγειώθηκαν στη 
“Market” στα 35.000! Αλλά και αυτές οι τελευταίες ενισχύσεις δεν μπόρεσαν να 
αλλάξουν την κατάσταση, όπως είχε διαμορφωθεί. Όλες οι συγκυρίες φαίνονταν 
τόσο ζοφερές, που ο Διοικητής της 2ης στρατιάς Στρατηγός Ντέμπσεϋ ακύρωσε 
τις προτάσεις για ενίσχυση των βρετανικών αεραποβατικών στρατευμάτων με 
την 52η αεροπροσγειούμενη Μεραρχία, η οποία ήταν προγραμματισμένη να 
προσγειωθεί στο αεροδρόμιο, βόρεια του Άρνχεμ. Η αποστολή εξ άλλου του ΧΧΧ 
σώματος γινόταν όλο και πιο δύσκολη από την ακαταλληλότητα του εδάφους 
μεταξύ του Βάαλ και του Ρήνου. Η περιοχή αυτή ήταν μια έκταση πολύ λασπώδης 
και πορώδης, που είχε αποξηρανθεί και προστατευόταν από αναχώματα και δεν 
άντεχε το βάρος των αρμάτων και των τεθωρακισμένων οχημάτων. Οι Γερμανοί, 
για να παρεμποδίσουν τη βρετανική προέλαση, δεν είχαν παρά να φράξουν την 
κύρια δημόσια οδό, την «Οδό της Κολάσεως», όπως την είχαν βαπτίσει οι άντρες 
της 101ης, την οποία χρησιμοποιούσαν υποχρεωτικά τα χερσαία βρετανικά 
στρατεύματα, και έτσι καθυστερούσαν τις ενισχύσεις και τον ανεφοδιασμό των 
τμημάτων, που μάχονταν μπροστά.

Στις 22 Σεπτεμβρίου οι γερμανικές χερσαίες επιθέσεις απέκοψαν προς στιγμή 
τη δημόσια οδό και μόνο την επομένη, 23 Σεπτεμβρίου, οι Βρετανοί μπόρεσαν 
με όσες δυνάμεις διέθεταν να φθάσουν στον Κάτω Ρήνο, απέναντι από τους 
εγκλωβισμένους «κόκκινους δαίμονες». Το ίδιο βράδυ και την επόμενη ημέρα 
προσπάθησαν να διαβούν τον ποταμό, αλλά η ύπουλη λάσπη κατά μήκος της 
νότιας όχθης του και η ένταση του γερμανικού βομβαρδισμού περιόρισαν πολύ 
το μέγεθος της ενίσχυσής τους.

Τελικά οι Σύμμαχοι αναγκάστηκαν να αναγνωρίσουν την ήττα τους, στις 25 
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Σεπτεμβρίου και διέταξαν τους αλεξιπτωτιστές να αποχωρήσουν. Έτσι, όσοι από 
τους Βρετανούς αλεξιπτωτιστές είχαν επιζήσει, πεινασμένοι, διψασμένοι και άυ-
πνοι, τύλιξαν τα λασπωμένα άρβυλά τους με ράκη, για να «πνίξουν» τον ήχο των 
βημάτων τους και με το τελευταίο φως άρχισαν να περνούν υποχρεωτικά μέσα 
από τις γερμανικές γραμμές. Γερμανικές περίπολοι, που ενέδρευαν στην άκρη 
της όχθης του ποταμού, τους χτυπούσαν από παντού. Πάνω από 300 τραυματίες 
εγκαταλείφθηκαν στο έλεος του Θεού και υπερδεκαπλάσιοι μεταφέρθηκαν στα 
ολλανδικά και γερμανικά νοσοκομεία. Η νύχτα ήταν θεοσκότεινη και έπεφτε 
δυνατή βροχή. Οι Γερμανοί στην αρχή ήταν αμέριμνοι και μόλις μετά τα μεσά-
νυχτα αντιλήφθηκαν τι συνέβαινε και άρχισαν να βομβαρδίζουν τις όχθες του 
ποταμού. Υπομονετικοί, παρά το γερμανικό πυρ, τη νευρικότητα, την κόπωση 
και την καταθλιπτική βροχή, οι άντρες του Ούρκουάρτ μπήκαν στην γραμμή για 
μια άδεια λέμβο, προκειμένου να περάσουν απέναντι.

Έτσι η “Market”, παρ’ όλες αυτές τις θυσίες, απέτυχε πλήρως στον σκοπό 
της. Έδωσε μεν στους συμμάχους έναν διάδρομο 100 και πλέον χιλιομέτρων 
προς τις Κάτω Χώρες, μαζί και τα προγεφυρώματα στους ποταμούς Μάας και 
Βάαλ, απέτυχε όμως να δώσει ένα προγεφύρωμα πάνω στον Ρήνο ποταμό ή 
να διαχωρίσει στη μέση τις Κάτω Χώρες ή να παρακάμψει το «Δυτικό Τείχος» 
ή τέλος να ανοίξει τον δρόμο στα βρετανικά χερσαία στρατεύματα για μια σε 
βάθος διείσδυση μέσα στη βόρεια πεδιάδα της Γερμανίας. Δεν επέκτεινε, επίσης, 
σημαντικά την καταδίωξη, ώστε να οδηγήσει σε κατάρρευση μια γερμανική 
διοίκηση, που όπως φαινόταν βρισκόταν κοντά στο τέλος της.

Το μέτωπο σταθεροποιήθηκε βόρεια του Νιγμέγκεν, και οι Σύμμαχοι θα συ-
νέχιζαν την κίνησή τους προς το γερμανικό έδαφος, μετά από τέσσερις μήνες. Οι 
ραγδαίες βροχές και χιονοπτώσεις, που άρχισαν από τον Νοέμβριο, καθήλωσαν 
τις συμμαχικές δυνάμεις και ο πόλεμος παρατάθηκε. Κατά το Ραιμόν Καρτιέ: «είχε 

φανεί η έξοδος της σήραγγας και τώρα ξαναπέφτει το σκοτάδι».13

Ένα μεγάλο βέβαια μέρος της αποτυχίας των Συμμάχων θα μπορούσε να 
αποδοθεί στις ακόλουθες αιτίες: στην κακή για αυτούς συγκυρία της θέσης των 
μηχανοκίνητων μεραρχιών των SS, στην παρουσία του Μόντελ, του Στούντεντ 
και του Μπίτριχ στο προσκήνιο του θεάτρου των επιχειρήσεων, στην ανεύρεση 
της διαταγής επιχειρήσεων των Συμμάχων, στην επιδείνωση του καιρού, που δεν 
επέτρεψε τις ρίψεις και προσγειώσεις των ενισχύσεων στο Άρνχεμ, όπως είχαν 
προγραμματιστεί, και στους κακούς ασυρμάτους ενδοεπικοινωνιών των βρετα-
νικών τμημάτων. Μάλιστα το τελευταίο πρόβλημα υποχρέωσε τους διοικητές 
τους να χρησιμοποιήσουν μεθόδους επικοινωνιών του Α΄ παγκοσμίου πολέμου, 
δηλαδή τους αγγελιοφόρους, οι οποίοι δυστυχώς δεν μπόρεσαν να αποκατα-
στήσουν τις επαφές μεταξύ των μονάδων. Το τελευταίο αυτό πρόβλημα έγινε 
ακόμη πιο έντονο από την απόσταση των 11-12 χιλιομέτρων των ζωνών ρίψεων 
και προσγειώσεων από τις γέφυρες του Άρνχεμ, που έθετε εκτός εμβέλειας τους 
«22ρηδες» ασυρμάτους των μονάδων της Μεραρχίας.

13Ραημόν, Καρτιέ, Ιστορία του Β΄ παγκοσμίου πολέμου, Τόμ. Β΄, 288.
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Πέρα από αυτούς τους παράγοντες, η επιχείρηση πιθανόν να είχε επιτυχία, 
αν τα βρετανικά χερσαία στρατεύματα είχαν επιτεθεί με μεγαλύτερη ορμητι-
κότητα νότια του Αϊντχόβεν και βόρεια του Βάαλ και η 82η Μεραρχία διέθετε 
περισσότερες δυνάμεις, περισσότερες από το τάγμα, για να εκτοξεύσει μια 
αιφνιδιαστική και ισχυρή επίθεση και να καταλάβει τις γέφυρες του Νιγμέγκεν 
στον Βάαλ ποταμό.

Κατά πόσο μια επιτυχημένη “Market-Garden” θα επέφερε το μακροπρόθεσμο 
αποτέλεσμα, για το οποίο ήλπιζαν οι Σύμμαχοι, αυτό θα παρέμενε για πάντα μια 
υπόθεση. Είναι όμως βέβαιο ότι η Γερμανοί δεν έδειξαν σημεία πανικού ούτε 
τάση για άτακτη φυγή ή μαζική εγκατάλειψη των θέσεών τους. Οι αποδυνα-
μωμένες από την άλλη πλευρά στρατιές των Συμμάχων, των οποίων οι άξονες 
ανεφοδιασμού είχαν επιμηκυνθεί τόσο πολύ που κινδύνευσαν να σπάσουν, ήταν 
ανίκανες την ώρα της εκτέλεσης της αποστολής τους να κάνουν περισσότερα 
από αυτά που ήδη είχαν κάνει.

Έτσι ή άλλιώς οι τρεις αεραποβατικές μεραρχίες είχαν πληρώσει με βαρύ 
τίμημα τη “Market-Garden” και τις επόμενες μάχες στην Ολλανδία. Η Μεραρχία 
του Ούρκουάρτ μαζί με την πολωνική ταξιαρχία αλεξιπτωτιστών έχασαν γύρω 
στους 7.500 άντρες από τις 10.000 που συμμετείχαν στη μάχη. Η 82η του Γκάβιν 
είχε απώλειες 3.400 άντρες και η 101η του Tέιλορ 3.800. Αποδεκατισμένοι και 
εξαντλημένοι οι επίλεκτοι αυτοί σχηματισμοί επέστρεψαν μέχρι τον Νοέμβριο 
στις βάσεις τους, για αποκατάσταση, αναπλήρωση και ανασυγκρότηση, ελπίζο-
ντας σε μια νικηφόρα, όπως και πριν, μελλοντική πολεμική εμπλοκή.

BIBΛIOΓPAΦIA

 Brair, Clay, Ridgway’s Paratroopers, The Dial Press, Doubleday and company Inc. Garden City, New York 1985.
 Barry, Gregory, British Airborne Troops, Mac Donald and Jame’s, London 1974.
 Mac Donald, Charles, By Αir to Βattle, Hazel Watson and Viney Ltd, Aylesburry, Bucks, Greait Britain, 1969.
 Καρτιέ, Ραημόν, Ιστορία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, Eπιστημονική Eταιρεία των  Eλληνικών Γραμμάτων 
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ΕΤΟΣ

ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

1 70 Κατασκοπεία 1970 0.59

2 84 Ιστορία Σταυροφοριών - Τόμος Γ’ 1976 0.88

3 92 Προβλήματα πολέμου στην Αρχαία Ελλάδα 1981 0.88

4 96 Ρόμμελ 1982 0.88

5 97 Ήπειρος Προμαχούσα 1982 0.88

6 99 Η Επανάσταση του 1821 1983 1.17

7 100 Γ΄ Παγκόσμιος Πόλεμος (Τζον Χάκκετ) 1983 1.17

8 107 Θεωρία και κείμενα Διεθνούς Δικαίου 1985 1.32

9 108 Ο επιτήδειος ουδέτερος 1985 1.17

10 109 Ο Μ. Αλέξανδρος και η ΔΜ του Μακεδονικού στρατού 1986 0.88

11 110 Παντουρκισμός 1986 0.88

12 111 Το δικαίωμα να είσαι άνθρωπος - Τόμος Γ’ 1986 1.03

13 112 Εισαγωγή στη Στρατηγική 1987 0.44

14 113 Ιστορία Β’ Παγκοσμίου Πολέμου - Τόμος Α’ 1988 0.88

15 116 Διοίκηση και Ηγεσία (Δνση Μελετών ΓΕΣ) 1988 0.44

16 117
Πρακτικές Οδηγίες Δκσης Μικρών Κλιμακίων (Δνση Μελετών 
ΓΕΣ) 

1988 0.15

17 118 Διοικητική 1988 0.29

18 121
Οι Γερμανικές Εκστρατείες στα Βαλκάνια (Κέντρο Ιστορίας των Η.Π.Α.)
(Μετάφραση - Απόδοση Αντγου ε.α. Νικόλαου Κολόμβα)

1994 0.88

19 122 Προσωπικός Υπολογιστής (Τχη Παν. Βαχαβιόλου) 1989 0.29

20 124 Γεροντική ή Τρίτη Ηλικία (Χατζημπαλλή Ελευθ.) 1991 0.29

21 125 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Α’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1994 2.93

22 126 Οι Επικίνδυνοι Άνδρες - Τόμος Β’ (Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτόπουλου) 1995 2.93

23 128
Το Ημερολόγιο μιας Καταστροφής
(Μετάφραση Yπτγου ε.α. Κων\νου Κανακάρη)

1996 2.05

24 129 Στρατιωτική Επιθεώρηση 1883-1884 1995 1.47

25 130
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών Στρατιωτικής Επιθεώρησης και 
Συγγραμάτων 1981-1995

1996 1.47

26 131 Στρατιωτική Επιθεώρηση - 1ο τεύχος Μάιος/1883 1998 0.88

27 132
Διεθνείς Συμφωνίες, Συνθήκες και Συμβάσεις
(Υπτγου Γεωργίου Γκορέζη)

2000 0.88

28 133
Ο Πόλεμος και οι Άνθρωποι (Στγου Depeney) Ανατύπωση 
Εκδόσεως της Στρατιωτικής Επιθεώρησης Ιουλίου 1939

1998 4.40

29 134
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Α’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1997 2.35

30 135
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Β’
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1998 2.35

31 136
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων 1828 - 1998 - Τόμος Γ’ 
(Αντγου ε.α. Χρήστου Φωτοπούλου)

1998 2.35

32 137 Πακτωλός γνώσεων, παροιμιών και γνωμικών 2000 1.47

33 138
Εγχειρίδιο του Καλού Διοικητού 
(Αντγου ε.α. - Νομικού Θεοδώρου Λ. Γούλα) 

2000 1.47

34 139
Θεματικό Ευρετήριο Μελετών (1991-2001) & 
Ευρετήριο Συμπληρωματικών Εκδόσεων (1991-2001)

2002 4.00

35 140
Αναμνήσεις ενός Ευέλπιδος του ‘40 
(Υπτγου ε.α. Γεωργίου Μπερδεκλή) 

2011 5.00

36 ΔΙΑΦ. 21 «Ωδές» του Α. Κάλβου 1992 7.34

37 ΔΙΑΦ. 29 Η Έμμεσος Στρατηγική (B. H. Liddell Hart) 2001 2.93

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ

ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ
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ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

1 1 Ο Μακεδονικός Αγώνας και τα γεγονότα στη Θράκη (1904-1908) 1988 3.52

2 2 Επιχ/σεις κατά των Τούρκων σε Μακεδονία και ν. Αιγαίου, 1912 (Α΄) 1988 2.35

3 3 Επιχειρήσεις κατά των Τούρκων στην Ήπειρο (1912-13) (Β΄) 1992 3.48

4 4 Ο Ελληνικός Στρατός κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους (1912-14) (Γ΄) 1992 4.7

5 5 Επίτομη Ιστορία Βαλκανικών Πολέμων (1912-13) 1987 1.76

6 8 Η Ελλάς και ο Πόλεμος στα Βαλκάνια 1958 1.76

7 9 Η συμμετοχή της Ελλάδας στον Πόλεμο (1914-1918) 1961 1.76

8 10
Επίτομη Ιστορία της Συμμετοχής του Ελληνικού Στρατού 

στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
1994 3.23

9 11 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα στη Μεσημβρινή Ρωσία (1919) 1955 7.44

10 13 Ο Ελληνικός Στρατός στη Σμύρνη 1957 2.47

11 14 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ 1957 2.05

12 15 Επιχειρήσεις Φιλαδέλφειας - Προύσσης - Ουσάκ (σχεδιαγράμματα) 1957 1.17

13 16 Επιθετικαί Επιχειρήσεις Δεκ. 1920 - Μαρ. 1921 1957 9.61

14 17 Επιχειρήσεις Ιουνίου – Ιουλίου 1921 1964 2.35

15 18 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Α’) 1921 1965 1.76

16 19 Επιχειρήσεις προς Άγκυρα (Μέρος Β’) 1921 1965 1.76

17 20 Τα προ της Τουρκικής Επιθέσεως γεγονότα 1960 1.47

18 21
Το Τέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Α΄Τόμος

(Υποχωρ. Αγώνες Α΄και Β΄ Σ.Σ.)
1960 1.76

19 22 Το Tέλος της Μικρασιατικής Εκστρατείας, Β’ Τόμος 1962 2.05

20 23 Επιχειρήσεις εις Θράκη (1919-1923) 1969 9.75

21 27 Αιτίαι και Αφορμαί Ελληνοϊταλικού Πολέμου (1940-41) 1959 1.47

22 28 Ιταλική Εισβολή 1940 1959 1.76

23 29 Ελληνική Αντεπίθεση 1940 1963 2.05

24 30 Χειμεριναί Επιχειρήσεις - Ιταλική Επίθεσις 1941 1966 1.47

25 31 Αγώνες εις Ανατολική Μακεδονία και Θράκη (1940-41) 1956 1.76

26 32 Το Τέλος μιας Εποποιίας Απρίλιος 1941 1959 14.62

27 33 Η Μάχη της Κρήτης 1941 1961 2.20

28 34 Επίτομη Ιστορία Ελλ./Ιταλ.-Ελλ./Γερμ. Πολέμου (1940-1941) 1984 2.64

29 40 Το Ελληνικό Εκστρατευτικό Σώμα της Κορέας, 1950-65 1977 1.47

30 45 Η Υγειονομ. Υπηρεσία κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1966 2.05

31 46 Η προς Πόλεμον Προπαρασκευή του Ελληνικού Στρατού (1923-1940) 1969 10.96

32 47 Ανεφ/σμοί-Μεταφοραί κατά τη Μικρασιατική Εκστρατεία (1919-22) 1967 2.64

33 48 Εφοδ/μοί του Στρατού σε Όπλα και Πυρ/κά ΠΖ-ΠΒ (1940-41) 1982 1.17

34 49 Η Υγειον. Υπηρεσία κατά τον Πόλεμο 1940-41 1982 0.88

35 50 Ευρετήριο Πολεμικών Γεγονότων Ελληνικού Έθνους 1989 2.05

36 51 Αγώνες και Νεκροί του Ελληνικού Στρατού, 1940-45 1989 7.92

37 56 Ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος 1897 1993 3.23

38 57 Η Ειρηνευτική Αποστολή στη Σομαλία 1996 2.49

39 58
Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή, 1941-45

(Ελ Αλαμέιν-Ρίμινι-Αιγαίο)
1996 2.64

40 59 Αρχεία Εθνικής Αντίστασης (1941-1944), 8 τόμοι 1998 28.00

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΓΕΣ/ΔΙΣ
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ΕΚΔΟΣΗΣ

ΑΞΙΑ

€

41 60 Αρχεία Εμφυλίου Πολέμου (1944-1949), 16 τόμοι 1998 52.00

42 61 Ιστορία του Ελληνικού Στρατού 1997 2.35

43 62 Η Ελληνική Δύναμη στην Αλβανία (ΕΛΔΑΛ) (Απρ.-Αυγ. 1997) 1998 2.35

44 63 A Concise History of the Balkan Wars 1912-1913 1998 2.93

45 64 An Index of Events in the Military History of Greek Nation 1998 2.93

46 65 An Abridged History of the Greek-Italian & Greek-German War, 1940-41 1997 2.93

47 66 Ο Βορειοηπειρωτικός Αγώνας 1997 2.93

48 67 An Abridged of the Hellenic Army Participation in the World War I 1999 3.37

49 68 History of the Hellenic Army 1821-1997 1999 4.25

50 69 Στρατιωτική Οργάνωση & Πολεμική Τέχνη των Αρχαίων Ελλήνων 1999 9.68

51 71 Η Συνοπτική Ιστορία του Γενικού Επιτελείου Στρατού (1901-2001) 2001 6.93

52 73 Επίτομη Ιστορία της Εκστρατείας στη Μικρά Ασία, 1919-1922 2002 8.65

53 74 The Battle Of Crete 2002 10.07

54 75 Η Υγειονομική Υπηρεσία κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 1912-1913 2002 7.52

55 76 The struggle for Macedonia and the events in Thrace, 1904-1908 2003 6.40

56 77 A Concise History of the Compain in M. Asia, 1919-22 2004 16.20

57 78 Ιστορικές Ονομασίες Ενεργών Συνταγμάτων και Ταξιαρχιών (ΠΖ-ΤΘ-ΕΔ) 2004 12.40

58 79 Ιστορία της Οργάνωσης του Ελληνικού Στρατού, 1821-1954 2006 11.00

59 80 Ο Οπλισμός του Ελληνικού Στρατού (1866-2004) 2008 5.48

60 81
Ευρετήριο Αρχείου Καποδιστριακής Περιόδου:

Στρατιωτικά Τεκμήρια (1827-1833)
2007 1.27

61 82 Concice History of the Hellenic Army General Staff 2007 4.35

62 83

Η Σημασία των Ιστορικών Αρχείων στην Αντικειμενική Συγγραφή 

της Ιστορίας-Φορείς που τηρούν Ιστορικά Αρχεία-Διαδικασίες 

Πρόσβασης στο Αρχειακό Υλικό

2009 1.89

63 84 Οι Ελληνοαμερικανοί Εθελοντές στην Εθνική Αντίσταση 2005 12.50

64 85 Η Συμβολή της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο 2009 4.16

65 86 Οι πολιτικο-στρατιωτικές σχέσεις Ελλάδας – Γαλλίας 2011 1.20

66 87 Oι κυριότερες μάχες του Ελληνικού Στρατού (1897-1955) 2012 1.21

67 88 Μνήμες Πολέμου 1897-1974 2012 3.64

68 89 Επιχείρηση Καλάβρυτα 2012 0.72

69 90
Στρατιωτική Οργάνωση και Πολεμική Τέχνη της Βυζαντινής 

Αυτοκρατορίας
2013 3.31

70 301 The Northen Epirus Struggle 2002 6.79

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
Τις παραπάνω εκδόσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις προμηθεύονται όλο το έτος, εκτός 

από τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο από τα παρακάτω σημεία:

- Το ΤΥΕΣ/Β’ Δνση, ΣΤΓ 1020 (Στρατόπεδο Παπάγου), τηλ: 210-6552673, για τους μεν διαμένοντες 

στην Αττική, προσωπικά, κάθε Τετάρτη από 09.00 έως 13.00 π.μ., για τους δε εκτός Αττικής, 

ταχυδρομικά, στέλνοντας το ακριβές αντίτιμο της αξίας τους, με ταχυδρομική επιταγή, στην 

παραπάνω διεύθυνση (μαζί με αριθμό τηλεφώνου).

- Το Γραφείο Ενημέρωσης Κοινού, Λ. Μεσογείων 227-231 (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)

τηλ: 210-6598661, 210-6598666.

- Το ΕΚΕΜΣ Αθήνας (τηλ: 210-7652478, 210-7675495).

- Το Στρατιωτικό Πρατήριο 1ης Στρατιάς.

- Τα Στρατιωτικά Πρατήρια Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ Σωμάτων Στρατού.

Η τιμή διάθεσης των βιβλίων σε τρίτους, πλην του προσωπικού του ΥΕΘΑ, προσαυξάνεται κατά 40%.
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