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Πρόλογος-Ευχαριστίες 

Η παρούσα διατριβή είναι μέρος μιας ευρύτερης και μακράς έρευνας που 

αφορά τον πολιτικό ρόλο και την παρεμβατικότητα του στρατού κατά τον 20ό αιώνα 

στην Ελλάδα. Η αναζήτηση στοιχείων για ένα προφανές ιστορικό ζήτημα, όπως οι 

πολιτικές διεργασίες στο εσωτερικό του στρατού και η εφαρμογή πολιτικού ελέγχου 

στη χώρα εκ μέρους του στρατού από το 1909 έως το 1967, δεν σημαίνει αυτομάτως 

και την ύπαρξη άμεσων σχετικών πηγών. Η παρεμβατικότητα και ο πολιτικός ρόλος, 

κατά κανόνα, δεν δηλώνονται άμεσα από όσους σχεδιάζουν ή από όσους μετέχουν 

στην προετοιμασία πολιτικών ενεργειών και σχετικών δράσεων μέσω του στρατού. 

Συνήθως, από το σύνολο των προετοιμασιών και των ενεργειών αποσιωπάται ο 

πολιτικός σκοπός, όπως και η ύπαρξη συχνά προσωπικού συμφέροντος αναρρίχησης 

και εδραίωσης μέσω του στρατού στην εξουσία όσων οργάνωσαν τις δράσεις, 

ηγήθηκαν αυτών και καρπώθηκαν τα οφέλη τους. Το σύνολο των ενεργειών 

«ντύνεται» με τον μανδύα της ορθής εφαρμογής του πατριωτισμού, της διάσωσης 

των εθνικών δικαίων. 

Οι αρνητικές συνέπειες των παρεμβάσεων του στρατού στην πολιτική ζωή της 

Ελλάδας είναι μια σταθερά και ένας κοινός τόπος τόσο στην ελληνική επιστημονική 

βιβλιογραφία, αλλά και ευρύτερα. Έτσι, στη δημόσια συζήτηση, σε αντιδιαστολή 

συχνά με την Τουρκία, όπου οι παρεμβάσεις του στρατού θεωρoύνται προοδευτικές 

και εκσυγχρονιστικές, στην Ελλάδα αξιολογούνται σαφώς αρνητικά.  

Ωστόσο, από τη στιγμή κατά την οποία ο στρατός εργαλειοποιήθηκε και από 

τον βενιζελισμό, συνδέθηκε με την προοδευτική και τη φιλολαϊκή κατεύθυνση της 

πολιτικής δράσης, ως μέλος και αυτός της προοδευτικής (αντιβασιλικής) παράταξης. 

Παρά αυτό το προοδευτικό πρόσημο, οι βενιζελικοί αξιωματικοί, ως πολιτικοί ηγέτες 

(Πάγκαλος, Κονδύλης, Πλαστήρας), προέβαλαν ως κύριο όχημα της πολιτικής τους 

όχι τον προοδευτικό μετασχηματισμό αλλά τον ισχυρό πατριωτισμό, την κύρια αρετή 

που διεκδικούσαν για τον εαυτό τους ως μαχητές ή ως διοικητές πολεμικών μονάδων. 

Η «παραφωνία» αυτή, δηλαδή η παρουσία του πατριωτισμού ως στοιχείου της 

πολιτικής σύγκρουσης, δεν πρέπει να αποδοθεί στους αξιωματικούς που το 

καρπώνονταν πολιτικά, αλλά στην ελληνική κοινωνία και στις πολιτικές της ρίζες 
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που κινούνταν και ενεργούσαν, λόγω της Μεγάλης Ιδέας και του αλυτρωτισμού, με 

γνώμονα την εφαρμογή των δύο αυτών ιδεολογικών ρευμάτων.  

Επίσης, ο πατριωτισμός των ελλήνων αξιωματικών αναφέρεται ασχολίαστα σε 

αυτή τη διατριβή ως το βασικό συστατικό του επαγγελματικού χαρακτήρα τους. 

Θεωρείται, δηλαδή, το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο τους σε επίπεδο ιδεολογίας, η 

κύρια αρετή που τους διακρίνει από την αφετηρία τους, ο άξονας της ηθικής 

λειτουργίας τους, της διαγενεακής συνέχειας μεταξύ τους, ο βασικός συντονισμός του 

πνεύματος σώματος (esprit des corps). Τίθενται σε συζήτηση οι πολιτικές ή οι 

προσωπικές μέθοδοι μέσω των οποίων εφαρμόζεται ο πατριωτισμός αλλά όχι η 

ανάγκη ύπαρξής του ή ακόμη το γεγονός της ύπαρξής του στη σκευή των 

αξιωματικών. Η ηθική σκευή θεωρείται δεδομένη, όπως θα θεωρούνταν δεδομένη η 

πίστη στην Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία του συνόλου των ιερέων και των 

μητροπολιτών, σε μια έρευνα που θα αφορούσε την παρουσία της Εκκλησίας στην 

ελληνική κοινωνία.  

Ως αντικείμενο μελέτης επελέγη ο ελληνικός τακτικός στρατός, εκείνος ο 

θεσμός που έδρασε υπό την όποια επίσημη, κοινοβουλευτική ή μη κυβέρνηση, υπό 

την όποια πολιτειακή ηγεσία. Στα χρόνια της Κατοχής, ειδικότερα, μελετήθηκε ο 

στρατός που λειτούργησε επισήμως υπό τον έλεγχο του ελληνικού Θρόνου και της σε 

εξορίας λειτουργούσας ελληνικής κυβέρνησης. Δεν μελετήθηκαν δηλαδή όλα τα 

στρατιωτικά σχήματα που συγκροτήθηκαν υπό συνθήκες κατοχής όταν το επίσημο 

ελληνικό κράτος λειτουργούσε στην εξορία. Δεν μελετήθηκαν οι κάθε είδους 

αντιστασιακοί σχηματισμοί, μικροί ή μεγαλύτεροι εντός των οποίων 

δραστηριοποιήθηκαν έλληνες αξιωματικοί. Δεν μελετήθηκαν επίσης τα 

συγκροτημένα από κατακτητές Τάγματα Ασφαλείας, τα οποία στελεχώθηκαν και 

αυτά από έλληνες προκατοχικούς αξιωματικούς. Η επιλογή του τακτικού και 

κυβερνητικού στρατού παρέχει τη δυνατότητα να μελετηθεί το φαινόμενο του 

πολιτικού ρόλου μέσω της σταθερής και αδιάκοπης λειτουργίας του στρατού, με τις 

επίσημες συνθήκες λειτουργίας διαρκώς σε ισχύ. Πρόκειται για σημαντική συνθήκη 

που καθορίζει τις εσωτερικές πολιτικές διεργασίες μεταξύ των αξιωματικών, όπως 

και τη δόμηση των τάσεων παρεμβατικότητας.  

Ιδιαίτερο επιστημονικό ενδιαφέρον υπάρχει για τα χρόνια 1935-1945, κατά τα 

οποία πραγματοποιείται σταδιακά η μετάβαση από την αλυτρωτική ταυτότητα σε 

εκείνη της αυτόνομης πολιτικής παρέμβασης. Η περίοδος αυτή αφήνει πίσω της 

παρεμβάσεις όπως εκείνες οι οποίες από το 1909, τον Εθνικό Διχασμό, το 1922, το 
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1923, το 1933 έως τον Μάρτιο του 1935 οδηγούσαν στην κατάληψη της εξουσίας για 

να ακολουθήσει στη συνέχεια (πλην της περίπτωσης Πάγκαλου) η παράδοσή της σε 

φίλιες πολιτικές δυνάμεις. Η περίοδος 1935-1945 εγκαινιάζει την παρεμβατικότητα 

εκείνη που θα κυοφορείται ως νοοτροπία αρχικά και ως στάση στη συνέχεια, που 

ήθελε τον στρατό όχι φορέα στην υπηρεσία της πολιτικής, αλλά απρόσωπο κυρίαρχο 

και ιδιοκτήτη της πολιτικής λειτουργίας για δικό του λογαριασμό. Η περίοδος 1935-

1945, στην οποία εκτείνεται η προκείμενη εργασία, είναι η περίοδος κατά την οποία 

περιέρχεται εκ νέου ο στρατός στα χέρια του Θρόνου και της συντηρητικής 

παράταξης, η περίοδος κατά την οποία μεθοδεύεται η αποπομπή του κεντρώου χώρου 

από τον στρατό και κατά την οποία το σύνολο των ενεργειών που αφορούν αυτή τη 

μεθόδευση συνδέεται με τον κομμουνιστικό κίνδυνο. Η απειλή αυτή είναι αφάνταστα 

εξυπηρετική για τη συνδεδεμένη με τον Θρόνο παράταξη, πίσω από την οποία 

συσσωρεύεται και δικαιολογείται κάθε ακύρωση και στρέβλωση του αστικού 

καθεστώτος.  

Η ερευνητική διαδικασία που έχει ως αντικείμενο την παρεμβατικότητα του 

στρατού είναι απαιτητική και σύνθετη, αφού αναζητά τεκμηρίωση για ενέργειες 

εκτός κανονικότητας, οι οποίες σπανίως βρίσκονται στο πρώτο επίπεδο ανάγνωσης 

του υπό έρευνα υλικού. Έτσι, η διαδικασία αυτή, για να καταστεί προσοδοφόρα, 

απαιτεί ένα σύνολο πηγών άμεσων αλλά και έμμεσων. Ιδιαίτερα στις δεύτερες 

διασώζονται στοιχεία, τα οποία μετά από απαιτητικό φιλτράρισμα απαντούν σε ένα 

ευρύ φάσμα ερωτημάτων, τα οποία αφορούν τη γοητεία που ασκεί από το παρελθόν ο 

στρατός σε Έλληνες και Ελληνίδες, όπως και την ηθική σύνδεση του στρατού με την 

κοινωνική διαστρωμάτωση μέσω του πατριωτισμού. Είναι μια σχέση με πολλές 

εκφάνσεις και αντιφάσεις, παλαιά όσο και η ύπαρξη του νέου ελληνικού κράτους – 

μια σχέση βασική για αυτήν την έρευνα, αφού μέσω αυτής μόνον ερμηνεύεται και 

καθίσταται αντιληπτό το κλίμα το οποίο σε κάθε περίοδο ίσχυε εντός του στρατού και 

το οποίο καθόριζε τις σχέσεις στρατού και κοινωνίας.  

Ως κύριο σώμα πηγών λειτουργούν οι μάλλον περιορισμένες αρχειακές 

ενότητες κάθε είδους που στο εσωτερικό τους εμπεριέχουν τεκμήρια για την άμεση 

και κανονική πολιτική παρεμβατικότητα του στρατού ή τεκμήρια από την έμπρακτη 

εφαρμογή της παρεμβατικότητας. Τέτοιες περιπτώσεις είναι οι αρχειακές ενότητες 

του αρχείου του πρωθυπουργού Εμμανουήλ Τσουδερού και των στρατιωτικών 

οργανώσεων του ΚΚΕ στη Μέση Ανατολή. Οι ενότητες αυτές περιέχουν αρχειακά 

τεκμήρια μέσω των οποίων αναγνωρίζεται η έμμεση παρεμβατικότητα και 
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εντοπίζονται μετά από αυστηρή επιλογή. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα υποστηρίζεται 

από αρχειακές πηγές εκ μέρους κρατικών, κυβερνητικών ή κομματικών φορέων. 

Σχετικά με τις πολεμικές επιχειρήσεις, τη στάση της διοίκησης, τις ανάγκες για 

τεκμηρίωση όσον αφορά την εμπλοκή μονάδων, το ηθικό όσων συμμετείχαν, τις 

τακτικές κινήσεις, τον εφοδιασμό, η έρευνα υποστηρίζεται από τις εκδόσεις του 

ΓΕΣ/ΔΙΣ που αφορούν τις επιχειρήσεις, όπου παρουσιάζονται με υπηρεσιακό τρόπο 

οι επιχειρήσεις. 

Για την τεκμηρίωση της ελληνικής κυβερνητικής λειτουργίας στη Μέση 

Ανατολή, όσον αφορά τον στρατό και όχι μόνον, το πολύτομο εκδομένο Αρχείο του 

Εμμανουήλ Τσουδερού διαθέτει πληθώρα επιστολών, διαταγών, εγκυκλίων και 

σημειωμάτων πληροφοριών. Για τις κομματικές και οργανωτικές διαδικασίες, τις 

ζυμώσεις και τις παρεμβάσεις των ελλήνων κομμουνιστών στη Μέση Ανατολή, το 

σχετικό τμήμα του Αρχείου του ΚΚΕ στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας 

δίνει αυτές τις πληροφορίες. Στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, την 

έρευνα υποστηρίζουν τα αρχεία των πολιτικών προσωπικοτήτων από τον χώρο των 

Φιλελευθέρων (Ελευθέριος και Σοφοκλής Βενιζέλος, Νικόλαος Πλαστήρας, 

Γεώργιος και Κωνσταντίνος Βεντήρης, Στυλιανός Γονατάς).  

Η μεγάλη σειρά απομνημονευμάτων, προσωπικών μαρτυριών και έργων για την 

κάθε ιστορική περίοδο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των πηγών αυτής την έρευνας. 

Κάποιες μονογραφίες, όπως εκείνη του Θάνου Βερέμη για την περίοδο έως το κίνημα 

του 1935, και άρθρα όπως του Χάγκεν Φλάισερ για τη Μέση Ανατολή αποτελούν 

οδηγούς για την πολιτικοποίηση του στρατού το πρώτο και για την πολιτική χρήση 

του στρατού το δεύτερο. Βιβλία (σπάνια) σαν του στρατηγού Γεώργιου Καραγιάννη, 

για τη συνωμοτική οργάνωση εντός του στρατού, αποτελούν πραγματικά το καθαρό 

πεδίο για τις αναζητήσεις που αφορούν το εντός στρατού κλίμα από το 1942, όπως 

και την πολιτική του προοπτική. 

Μεγάλη σειρά συζητήσεων με επαγγελματίες στρατιωτικούς, σε παλαιότερες 

και νεότερες περιόδους, προσέφεραν ανάγλυφα το κλίμα εντός του στρατού και του 

ναυτικού, κυρίως στα μεταπολεμικά χρόνια, αλλά και στα προπολεμικά, όπως η 

περίπτωση του στρατηγού Πανουργιά Πανουργιά. Οι συζητήσεις μαζί του μου 

σκιαγράφησαν το κλίμα που ίσχυε τόσο στη Σχολή των Ευελπίδων κατά την περίοδο 

1935-1937, αλλά και το κλίμα στις μονάδες του μετώπου πριν την ιταλική επίθεση 

στις 28 Οκτωβρίου 1940. Σε περιπτώσεις αξιωματικών που δεν μετείχαν σε φατρίες 

εντός του στρατού καταγράφεται η μάταιη, εκ μέρους τους, αναζήτηση μιας 
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κανονικότητας που δεν υπήρξε ποτέ σταθερή. Αυτή είναι η περίπτωση του ταξίαρχου 

Παναγιώτη Δημουλέα, ο οποίος με τιμά με τη φιλία του και την ευγένειά του. Ο 

πλοίαρχος Αγησίλαος (Γήσης) Παπαγεωργίου (ΠΝ) μου έδειξε από πολύ παλιά την 

αγάπη του, όπως επίσης μου ξετύλιξε με χιούμορ τη σοβαρότητα και το κύρος του 

κόσμου του Πολεμικού Ναυτικού. Ο αντιναύαρχος Κωνσταντίνος-Παύλος (Κωστής) 

Δημητριάδης (ΠΝ) με υποστήριξε με αγάπη και μοιράστηκε μαζί μου εμπειρίες και 

σκέψεις που συγκροτούν τον ορισμό τού υψηλής ποιότητας και απαιτήσεων 

επαγγελματία μαχίμου αξιωματικού του Πολεμικού Ναυτικού. Τους ευχαριστώ για 

την εμπιστοσύνη τους και για τη δυνατότητα που μου έδωσαν να αντιληφθώ τις 

παραδόσεις, το επαγγελματικό, το πολεμικό και το πολιτικό κλίμα στο εσωτερικό των 

ενόπλων δυνάμεων.  

Στο πλαίσιο πάντοτε των έμμεσων πηγών, στο σύνολο του υλικού που 

μελετήθηκε εντοπίζονται, κατά το δυνατό, οι εσωτερικές πολιτικές διεργασίες και 

αντιπαλότητες εντός του στρατού, οι συνδέσεις με τον Θρόνο, με πολιτικές 

παρατάξεις και πολιτικά πρόσωπα, όπως και η εφαρμογή της πολιτικής 

παρεμβατικότητας εκτός του στρατού. Ακόμη, μελετήθηκαν στοιχεία σχετικά με την 

παρεμβατική παράδοση που δημιουργήθηκε, όπως και τα νέα στοιχεία που 

εντωμεταξύ προστέθηκαν σαν διαρκή και ενεργά εργαλεία με τα οποία εξελισσόταν 

αλλά και αλλοιωνόταν η αρχική παρεμβατική δομή και τα εξ αρχής υπάρχοντα 

παρεμβατικά κριτήρια. Παράλληλα, μελετήθηκαν –πάντοτε κατά το δυνατό– η μακρά 

ηθική και πατριωτική λειτουργία του στρατού που διαμόρφωσε τη βάση των 

κριτηρίων της ηθικής σχέσης μεταξύ στρατού και Ελλήνων και Ελληνίδων. Σε 

γενικές γραμμές, πρόκειται για μια μεγάλη σειρά μαρτυριών, απομνημονευμάτων 

αξιωματικών, για εκδόσεις στις οποίες αποτυπώνονται τα προλεγόμενα της 

στρατιωτικής-ηγετικής τους δράσης, τα πρώτα βήματα που έκαναν στον στίβο του 

στρατού, μαζί με ό,τι τους ευαισθητοποίησε, ό,τι τους γοήτευσε, ό,τι τους κατηύθυνε 

στην επιλογή τους. Πέρα όμως από όσους πρωταγωνίστησαν σε κεντρικά πολεμικά 

και πολιτικά γεγονότα, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν εκείνες οι έμμεσες πηγές στις 

οποίες καταγράφεται η συμμετοχή απλών στρατιωτών στον στρατό, στα λόγια των 

οποίων επιβεβαιώνεται η έλξη που ασκούσε η δυναμική πατριωτική δράση του 

στρατού στην κατεύθυνση της επιβεβαίωσης του συνόλου των εθνικών επιταγών που 

χαρακτήριζαν την ελληνική κοινωνία, ιδιαίτερα της προπολεμικής περιόδου. 

Πρόκειται για επιταγές οι οποίες, παρότι ανεφάρμοστες πλέον μετά το τέλος του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, παρέμεναν ισχυρές ως προγονικές παρακαταθήκες.  
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Χώρος με αναμφισβήτητα μεγάλο πλούτο σε αρχειακά τεκμήρια για τον 

πολιτικό ρόλο του στρατού είναι η Υπηρεσία Στρατιωτικών Αρχείων. Την περίοδο 

1995-2000 πραγματοποιήθηκε έρευνα για τον πολιτικό ρόλο του στρατού, με την 

ευκαιρία ερευνητικού προγράμματος του Υπουργείου Πολιτισμού που είχε ως 

αντικείμενο τη λειτουργία του στρατοπέδου της Μακρονήσου. Στο πρόγραμμα αυτό 

βρέθηκα δίπλα στον Στρατή Μπουρνάζο, όταν διαδέχθηκα την Ειρήνη Ρενιέρη. 

Επιστημονικός υπεύθυνος του έργου ήταν ο Φίλιππος Ηλιού, δάσκαλος και 

αγαπημένος φίλος. Στη συνέχεια, δάσκαλοι και αγαπημένοι άνθρωποι που με 

βοήθησαν ιδιαίτερα στάθηκαν ο Σπύρος Ασδραχάς, ο Άγγελος Δεληβορριάς, ο 

Άγγελος Ελεφάντης και ο Βασίλης Παναγιωτόπουλος. Η ερευνητική, η επιστημονική 

και η επαγγελματική εμπειρία μαζί τους διαμόρφωσε μια σειρά κριτήρια που 

ξεκινούν από την αντίληψη της ιστορικής περιόδου, την απαραίτητη και ακριβή 

χρονολόγηση, το ευρύτερο πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται ό,τι μελετάμε, τη χρήση 

και αξιοποίηση του άμεσου και του έμμεσου τεκμηρίου –όσο διαφορετικό και αν 

φαίνεται το δεύτερο, σε πρώτη ανάγνωση–, αλλά και η λειτουργία που μπορεί να έχει 

ένα βιβλίο ή μια σειρά βιβλίων στην ηθική και προοδευτική συγκρότηση μιας 

κοινωνίας. 

Μεγάλες ευχαριστίες για τη βοήθεια, την υποστήριξη και την υπομονή, 

οφείλονται στα μέλη της τριμελούς επιτροπής Έφη Αβδελά, Χρήστο Λούκο και 

Σωκράτη Πετμεζά. Ευχαριστώ ιδιαίτερα τον Χρήστο Χατζηιωσήφ, τον Προκόπη 

Παπαστράτη και τον Γιάνη Γιανουλόπουλο για την πολυετή επικοινωνία σε σχέση με 

αυτή την έρευνα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω στην αγαπημένη φίλη Μαρία Καΐρη 

για την υποστήριξη που μου έδωσε όταν διάβασε την πρώτη μορφή ενός μέρους της 

εργασίας αυτής.  

Σε αυτό το ταξίδι πολύτιμοι συνάδελφοι και φίλοι στάθηκαν η Μαρία 

Δημητριάδου από τα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη, η Πόπη Πολέμη και 

η Έλλη Δρούλια ήδη από το ερευνητικό πρόγραμμα «Βιβλίο και κοινωνία στην 

Ελλάδα του 19ου αιώνα», ο Δημήτρης Δημητρόπουλος, ο Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, 

η Κατερίνα Δέδε από το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών. Ευχαριστώ τη Λίνα 

Βεντούρα για την επικοινωνία σε κρίσιμες καμπές αυτής της πορείας.  

Στο φιλικό κόσμο των Ιδρυμάτων και των φορέων, θέλω να ευχαριστήσω την 

πρόεδρο της Διοικητικής Επιτροπής του Μουσείου Μπενάκη Ειρήνη Γερουλάνου 

και, στο πρόσωπό της, τους συναδέλφους στο Μουσείο. Στα ΑΣΚΙ οφείλονται 

ευχαριστίες στον Ηλία Νικολακόπουλο, Βαγγέλη Καραμανωλάκη, Άντα Κάπολα και 
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Πολίνα Ιορδανίδου. Στη Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού, ευχαριστώ τη συνάδελφο Έφη 

Πασχαλίδου. Στην Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, τον συνάδελφο Θάνο 

Παπαδημητρόπουλο. Σχετικά με την αναζήτηση στοιχείων για την προπολεμική 

περίοδο, έγιναν συζητήσεις με τον Α.Α.Κ. και τον Χ.Π.Σ., για την Κατοχή και τον 

Δεκέμβριο του 1944 με τον νεότερο Χ.Π.Σ., τον Π.Χ.Σ., τον Επαμεινώνδα 

Σπηλιωτόπουλο, τον Τάκη Μπενά, τον Λεωνίδα Κύρκο. Ευχαριστώ όσους είναι εν 

ζωή και δηλώνω την ευγνωμοσύνη μου σε όσους δεν ζουν πλέον. 

Τέλος, θερμές ευχαριστίες οφείλω στον Στρατή Μπουρνάζο και στον Νίκο 

Θεοδωρόπουλο για την ιδιαίτερη φροντίδα που έδειξαν στην επιμέλεια του κειμένου 

της διατριβής. 
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Συντομογραφίες 

BBC:   British Broadcasting Corporation 

LSE:   London School of Economics 

NATO:  North Atlantic Treaty Organization 

RAF:   Royal Air Force 

ΑΟΝ:   Αντιφασιστική Οργάνωση Ναυτικού 

ΑΣΚΙ:   Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας 

ΑΣΟ:   Αντιφασιστική Στρατιωτική Οργάνωση 

ΒΕΣΜΑ:  Βασιλικός Ελληνικός Στρατός Μέσης Ανατολής 

ΓΕΕΘΑ:  Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας 

ΓΕΝ:   Γενικό Επιτελείο Ναυτικού 

ΓΕΣ:   Γενικό Επιτελείο Στρατού 

ΔΙΣ:   Διεύθυνση Ιστορίας Στρατού 

ΔΣΕ:   Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας 

ΕΑΜ:   Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο 

ΕΑΤ/ΕΣΑ:  Ειδικό Ανακριτικό Τμήμα / Ελληνική Στρατιωτική Αστυνομία 

ΕΔΑ:   Ενιαία Δημοκρατική Αριστερά 

ΕΔΕΣ:   Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος 

ΕΚΚΑ:  Εθνική και Κοινωνική Απελευθέρωση 

ΕΛΑΣ:   Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός 

ΕΟΕΑ:   Εθνικές Ομάδες Ελλήνων Ανταρτών 

ΕΟΝ:   Εθνική Οργάνωση Νεολαίας 

ΕΠΟΝ:  Ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων 

ΕΣΟ:   Ελληνική Στρατιωτική Οργάνωση 

ΕΣΣΔ:   Ένωση Σοβιετικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών 

ΗΠΑ:   Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 

ΙΑΜΜ:  Ιστορικά Αρχεία Μουσείου Μπενάκη 

ΙΔΕΑ:   Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών 

Κ.Ε.:   Κεντρική Επιτροπή 

ΚΚΕ:   Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 

ΝΙΜΤΣ:  Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

ΟΠΛΑ:  Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα 

ΠΑΣΟΚ:  Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα 

ΠΕΑΝ:  Πανελλήνια Ένωση Αγωνιζόμενων Νέων 

ΠΕΕΑ:   Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης 

ΡΑΝ:   Ρωμυλία – Αυλών – Νήσοι 

ΦΕΑ:   Φάλαγξ Ελλήνων Αιγυπτιωτών 
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Εισαγωγή 

Μια μελέτη που αφορά τα βήματα της πολιτικοποίησης του ελληνικού στρατού 

στον 20ο αιώνα έχει αναγκαστικά ως ορίζοντα την 21η Απριλίου 1967, την ιστορική 

στιγμή, δηλαδή, κατά την οποία ο πολιτικός ρόλος του στρατού κορυφώνεται, κυρίως 

επειδή αυτονομείται από τα πολιτικά και πολιτειακά κέντρα εξουσίας που 

υπηρετούσε, και αποφασίζει να επέμβει και να αναλάβει μόνος του την πολιτική 

κατεύθυνση και διαχείριση της χώρας. 

Μια ευρύτερη και συμπληρωμένη ερευνητική προσέγγιση με αντικείμενο την 

πολιτικοποίηση του στρατού και την πολιτική του παρεμβατικότητα συγκροτείται 

μέσα από τη μελέτη και την αντίληψη ηθικών και πρακτικών συναρτήσεων. Μεταξύ 

αυτών είναι η εκπαίδευση και η διαμόρφωση του φρονήματος των αξιωματικών, 

καθώς και τα εθνικά πολιτικά και πολεμικά γεγονότα που βιώνουν. 

Ο στρατός, ήδη από τον 19ο αιώνα, διατηρεί ιδιαίτερο ρόλο στην ηθική 

συγκρότηση της ελληνικής κοινωνίας. Η τεχνική και η ταξική του διάσταση τον 

συνδέει με την Αυλή, ενώ η ιδεολογική κυριαρχία της Μεγάλης Ιδέας τον καθιστά 

οικείο και προσφιλή στο σύνολο της κοινωνίας, με όχημα τη διαταξική πρόσβαση 

στον αλυτρωτισμό. Σε αυτή την κατασκευή, η οντότητα του έλληνα αξιωματικού 

αποκτά υψηλό συμβολικό κύρος. Το κύρος μειώνεται ή αυξάνεται όταν δοκιμάζεται 

σε συνθήκες μάχης, όταν μετατρέπεται από συμβολικό σε πραγματικό. Είναι οι 

στιγμές της εφαρμογής τού πλέον «άχαρου» επαγγέλματος, του επαγγέλματος του 

αξιωματικού στον οποίο ανατίθεται ως αποστολή η κινητοποίηση των στρατιωτών 

προς τον θάνατο, δίνοντας ο ίδιος προφανώς το παράδειγμα.
1
  

Οι ελληνικές πολιτειακές και πολιτικές ιδιαιτερότητες, η ταξική ρευστότητα 

όπως και η διαχείριση του ισχυρού πατριωτισμού δεν άφησαν αμέτοχους τους 

αξιωματικούς. Ο ρόλος και το κύρος τους χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα πολιτικά από 

πρόσωπα και παρατάξεις, αλλά και από τους ίδιους, ως στοιχεία εθνικής καταξίωσης 

και κοινωνικής ανόδου. Παρά την πολιτική δύναμη που κατέχει ο στρατός, 

προχωρούσε σε κινήματα, πάντοτε έπειτα από εντολές πολιτικών ή στρατιωτικών 

ηγετών, ποτέ αυτόνομα από «τα κάτω». Η μόνη φορά κατά την οποία ο στρατός 

προχώρησε σε πραξικόπημα χωρίς εντολή πολιτικού χώρου και με επικεφαλής 

                                                 
1 Η φράση περί «άχαρου» επαγγέλματος ανήκει στον Βασίλη Παναγιωτόπουλο, σε μια 

συζήτηση μαζί του περί στρατού το 2004. 
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άσημους αξιωματικούς, χωρίς ευρεία αποδοχή, ήταν την 21η Απριλίου 1967. Είναι η 

στιγμή όπου καταλήγει η νοοτροπία της οποίας την αφετηρία αναλύει η παρούσα 

εργασία.  

Το ερώτημα είναι πώς φτάνει ο στρατός να εξελιχθεί σε αυτόνομο πολιτικό 

οργανισμό, είκοσι σχεδόν χρόνια μετά τη λήξη του Εμφυλίου πολέμου. Πώς δηλαδή 

ένας στρατός που έως τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είναι αλυτρωτικός και χρήσιμος σε 

πολιτικές, πολιτειακές και σε στρατιωτικές ηγεσίες, φτάνει να αλλάξει ταυτότητα και 

να μετατραπεί σε έναν στρατό αυτόνομα παρεμβατικό, εσωστρεφή, 

προσανατολισμένο στον εσωτερικό εχθρό και ικανό να αυτονομηθεί από τη 

στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, καθώς και από τον Θρόνο, την 21η Απριλίου 1967. 

Παρά το γεγονός ότι η δικτατορία του 1967 είναι εκτός του ερευνητικού πεδίου αυτής 

της παρούσας διατριβής, παραμένει η απόληξη των διεργασιών πολιτικής 

αυτονόμησης του στρατού που θεμελιώνονται κατά την περίοδο 1935-1945.  

Η έναρξη της αλλαγής αυτής, όπως και τα πρώτα της βήματα, μπορούν να 

τοποθετηθούν στη δεκαετία 1935-1945, όταν το σώμα των αξιωματικών υφίσταται 

βαθιές αλλαγές και στη συνέχεια όταν ο πόλεμος και οι ελληνικές πολιτικές 

συγκρούσεις της περιόδου ανατρέπουν τα δεδομένα του παρελθόντος, επιτρέποντας 

στο σώμα των αξιωματικών την επανασύνδεση με τον Θρόνο αλλά και την πολιτική 

ριζοσπαστικοποίηση και την εσωστρέφεια των νεαρών βασιλικών αξιωματικών.  

Ως πεδίο έρευνας των αλλαγών και των μετασχηματισμών εντός της περιόδου 

1935-1945 επελέγη ο επίσημος τακτικός ελληνικός στρατός και οι φάσεις του σε 

εκείνη την περίοδο. Πρόκειται για τον στρατό κατά το κίνημα του 1935 και κατά τη 

δικτατορία της 4ης Αυγούστου, τον στρατό του πολέμου 1940-1941, τον Βασιλικό 

Ελληνικό Στρατό Μέση Ανατολή, τον στρατό της Απελευθέρωσης και τον στρατό 

της δεκεμβριανής σύγκρουσης στην Αθήνα, το 1944. Οι εσωτερικές διεργασίες στον 

επίσημο στρατό της περιόδου 1935-1945 κληροδότησαν στη νέα ιστορική περίοδο 

που αρχίζει με την Απελευθέρωση και στον νέο μεταπολεμικό στρατό μια σειρά 

ιδιότητες οι οποίες εξελίχθηκαν, με τη δική τους δυναμική, στην αυτόνομη 

παρέμβαση του 1967. 

Οι κύριοι λόγοι επιλογής μόνον του επίσημου στρατού είναι δύο: το σταθερό 

και αδιάκοπο της λειτουργίας του και το φρόνημα που δομείται από την ηγεσία και 

από τη διαρκή παράδοση. Το αδιάκοπο εξασφαλίζει τη σταθερότητα στη λειτουργία 

του στρατού, ενώ το φρόνημα καλλιεργεί το συνεχές των αξιών που διέπουν τον 

στρατό ως οργανισμό. Είναι τα δύο στοιχεία που, εκτός της εκπαίδευσης και της 
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εξέλιξης του εξοπλισμού, ορίζουν τη διαδοχή των γενεών και την ηθική συγκρότηση 

αξιωματικών και κατ’ επέκταση των στρατιωτών. Το αδιάκοπο και το φρόνημα είναι 

τα δύο στοιχεία που επιτρέπουν στους αξιωματικούς να συγκροτηθούν ως 

επαγγελματίες για να οδηγήσουν τους στρατιώτες.  

Η ανάπτυξη και η πολιτική λειτουργία του Βασιλικού-Πολεμικού Ναυτικού 

έχει περιορισμένη παρουσία στην παρούσα μελέτη. Η δυνατότητα πολιτικών 

παρεμβάσεων του όπλου δεν είναι, εκ των πραγμάτων, συγκρίσιμη με την αντίστοιχη 

του στρατού. Επίσης, η λαϊκότητα στο εσωτερικό του Ναυτικού έχει στεγανά, δεν 

συνδέεται με το σώμα των αξιωματικών του Ναυτικού που παραμένει αμιγώς αστικό 

και συνδεδεμένο κυρίως με τον Θρόνο έως τη δεκαετία του 1960. 

 Η ιστορική μελέτη της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας αποτελεί ειδικό 

αντικείμενο έρευνας – όχι μόνο γιατί οι δυνατότητες της πολιτικής παρέμβασης είναι 

περιορισμένες, αλλά γιατί η Ελληνική Αεροπορία αποτελεί μια ειδική περίπτωση 

πολιτικής-ιστορικής λειτουργίας, η οποία στερείται το βάθος της πολιτικής ιστορίας 

των άλλων δύο όπλων. Η εμφάνισή της μόνο στον 20ό αιώνα, η συγκρότηση του 

σώματος των αξιωματικών της από αξιωματικούς του στρατού και του ναυτικού κατά 

τη δεκαετία του 1930, αλλά και οι εσωτερικές συγκρούσεις που καταγράφτηκαν στο 

εσωτερικό της και αποτυπώθηκαν στη Δίκη των Αεροπόρων το 1952 ανέτρεψαν και 

ανέστειλαν μια ομαλή ιστορική πορεία που θα μπορούσε να υπάρξει.  

Μελετώντας την εξέλιξη του στρατού με αφετηρία τη μεγάλη ταξική και 

επιχειρησιακή μεταστροφή που επέρχεται μετά τους Βαλκανικούς Πολέμους, 

χαρτογραφείται μια πορεία μάλλον σταθερή σε ποιότητα και συστατικά που φτάνει 

στα μέσα της δεκαετίας του 1930 και συγκεκριμένα στο κίνημα του 1935. Η 

κινηματική παρέμβαση του 1935 και η αποτυχία της ανατρέπει όλο το οικοδόμημα 

των είκοσι και πλέον ετών από τη δεκαετία του 1910. Παρά το σύντομο της 

βενιζελικής εποχής (1910-1932) απέναντι στις πολλές δεκαετίες που προηγήθηκαν, η 

περίοδος στάθηκε ιδιαίτερα εύφορη και σε κοινωνικές ανατροπές οι οποίες 

κατέστησαν δυνατές αφού συνδέθηκαν με τις πολιτικές επιτυχίες που σχετίζονταν με 

εδαφικές επεκτάσεις. Επρόκειτο για μια ευρύτερη πολιτική επιτυχία βασισμένη στην 

επιβεβαίωση μέσω της εθνικής ιδεολογίας. 

Στη δεκαετία του 1930 παρακολουθούμε την κατάληξη των στρατιωτικών 

ανατροπών της πολεμικής δεκαετίας 1912-1922, όταν, μέσω των αλυτρωτικών 

πολέμων της περιόδου, έχει ανατραπεί η ισορροπία εντός του στρατού που ίσχυε από 

τον 19ο αιώνα. Ένας στρατός αυλικός και μικρός εξελίσσεται, μέσω των πολέμων, σε 
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στρατό ικανό επιχειρησιακά και έμπειρο πολεμικά, με προηγμένο για την εποχή 

εξοπλισμό. Μαζί εξελίσσεται και μεταβάλλεται ριζικά το σώμα των αξιωματικών, 

προκειμένου να στελεχώσει αριθμητικά και να υποστηρίξει κοινωνικά τη μεγάλη 

εξόρμηση. Στο εσωτερικό του σώματος μονιμοποιούνται νεαροί επαγγελματίες ή 

φοιτητές με βάση όχι τις σπουδές στη Σχολή των Ευελπίδων ή τις συνδέσεις τους με 

την Αυλή και τον ελληνικό αστισμό, αλλά την πολεμική τους εμπειρία στους 

Βαλκανικούς, τη στάση τους στον Εθνικό Διχασμό, τη μαχητικότητα στο βαλκανικό 

μέτωπο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ο νέος στρατός είναι δημιούργημα και 

εργαλείο του Ελευθέριου Βενιζέλου. Με αυτόν κυριαρχεί στους βασιλόφρονες 

αντιπάλους του, με αυτόν διεκδικεί προνομιούχο θέση στη συμφωνία του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου. Διχασμένος είναι ο στρατός και στο εσωτερικό του, κυρίως ως 

προς το πώς υπηρετεί τον αλυτρωτισμό και τη Μεγάλη Ιδέα κάθεμια από τις δύο 

μεγάλες παρατάξεις της εποχής.  

 Η Καταστροφή του 1922 σηματοδοτεί την αποπομπή της βασιλείας και την 

αρχή της αδύναμης Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, μαζί με την έναρξη μιας 

παρεμβατικότητας επώνυμων στρατιωτικών ηγετών της βενιζελικής παράταξης προς 

ίδιον όφελος, με εξέχουσα περίπτωση εκείνη του στρατηγού Θεόδωρου Πάγκαλου. Η 

τελευταία τετραετία του Ελευθέριου Βενιζέλου αλλάζει την κατεύθυνση της 

πολιτικής του: από αλυτρωτική εφαρμογή στη δεκαετία του 1910 εξελίσσεται σε 

μεταρρυθμιστική προσπάθεια, προς τον εκσυγχρονισμό του κράτους και τον ορισμό 

νέων ιδανικών μετά της κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας. Η εκλογική νίκη και η 

άνοδος της αντιβενιζελικής παράταξης κινητοποιούν τον πυρήνα της παράταξης του 

Κόμματος των Φιλελευθέρων και μέρος των αξιωματικών της. 

Από εκεί και ύστερα αρχίζει και διαδραματίζεται, άλλοτε αργά και άλλοτε 

εσπευσμένα, η αλλαγή της ταυτότητας του ελληνικού στρατού, είτε υπακούοντας σε 

πολιτικά κελεύσματα είτε λόγω των εξελίξεων που συμβαίνουν ή εφαρμόζονται εντός 

του σώματος των αξιωματικών.  

Πριν τη συνοπτική παρουσίαση των κεφαλαίων χρειάζεται να επισημανθεί ένα 

στοιχείο που είναι άμεσα παρόν στην ελληνική ιστορία των ετών 1935-1945, όπως 

και στην ιστορία του σώματος των ελλήνων αξιωματικών της περιόδου. Πρόκειται 

για τις συχνά αναφερόμενες στη δημόσια συζήτηση βρετανικές μυστικές υπηρεσίες 

στην Ελλάδα και τη συνεργασία Ελλήνων με αυτές. 

Ο ρόλος των μυστικών υπηρεσιών είναι συνυφασμένος με τα συμφέροντα της 

μεγάλης δύναμης που υπηρετούν. Σε χώρες με γεωστρατηγική σημασία, που όμως 
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είναι στρατιωτικά αδύναμες και πολιτικά ασταθείς, οι υπηρεσίες αυτές έχουν την 

ικανότητα να ελέγχουν τις κυβερνήσεις, συχνά δε και να δημιουργούν πολιτικά 

γεγονότα. Στις υπηρεσίες αυτές –και ιδιαίτερα στις βρετανικές– αποδίδονται συνήθως 

μυθικές και εξωπραγματικές ικανότητες σχετικά με τη διάβρωση των ελληνικών 

συνειδήσεων, ενώ στους έλληνες συνεργάτες τους αποδίδονται από τους αντιπάλους 

τους αποκλειστικά ανήθικα και «προδοτικά» κίνητρα. Επί της ουσίας, πρόκειται για 

τις εμφανείς και αφανείς συνεργασίες μεταξύ Βρετανών και Ελλήνων που διαπερνούν 

ενεργά τουλάχιστον μια ευρύτατη περίοδο από το 1914 έως τουλάχιστον το 1947. Η 

δράση των βρετανικών υπηρεσιών ξεκίνησε σε νέα βάση και σε μεγάλο βαθμό κατά 

τον Εθνικό Διχασμό και περιορίστηκε όταν η Μεγάλη Βρετανία παρέδωσε τον έλεγχο 

της Ελλάδας στις ΗΠΑ, μεσούντος του Εμφυλίου Πολέμου. 

 Οι συνεργασίες αυτές κινήθηκαν και συνδυάστηκαν σε δυο άξονες. Ο ένας 

είναι σταθερός, βρετανικός και αφορά τα συμφέροντα και τους στόχους της 

βρετανικής εξωτερικής πολιτικής ήδη από την προ του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

περίοδο. Ο άλλος άξονας συνεργασίας ήταν ο ελληνικός και μεταβαλλόταν ανάλογα 

με τις κινήσεις των μεσαίων και ανωτέρων στρωμάτων στην Ελλάδα. Το 

φιλοβρετανικό αυτό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας αναδιαμορφώνεται στην 

αρχική φάση του βενιζελισμού, κατά τη δεκαετία του 1910, μέσα από σοβαρές 

συγκρούσεις με τον Θρόνο, το αυλικό περιβάλλον και το οικονομικό πλαίσιο που 

τους περιέβαλλε. Έως την Κατοχή το βενιζελικό πλαίσιο διατήρησε σε γενικές 

γραμμές την εσωτερική, διαταξική συνοχή του και τη φιλοβρετανική κατεύθυνση. Η 

ριζική τομή στο εσωτερικό του γίνεται μέσα στην Κατοχή, όταν ένα μέρος του 

αποκτά μια αριστερόστροφη ροπή προς το ΕΑΜ, ενώ ένα άλλο μια κεντρώα 

αντιεαμική τάση που θα καταλήξει, μετά τον Δεκέμβρη του 1944, να ταχθεί στο 

πλευρό των φιλομοναρχικών, των πρώην αντιπάλων της. 

Το ευρύτερο πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ του στοιχείου του αστικού πόλου 

που εξέφραζε ο βενιζελισμός και των βρετανικών συμφερόντων εξελίχθηκε σε μια 

πορεία τριάντα και πλέον ετών (1914-1947) μέσα από σκληρά συγκρουσιακά δίπολα 

της ελληνικής πολιτικής σκηνής, των βασιλικών-βενιζελικών, το δίπολο 

γερμανόφιλων-ανταντόφιλων, το δίπολο φιλοβασιλικών-δημοκρατικών του 

Μεσοπολέμου και φιλομεταξικών-αντιδικτατορικών της περιόδου της 4ης 

Αυγούστου έως και των φιλοεαμικών-αντιεαμικών της περιόδου 1941-1947. Σε όλη 

αυτή την πορεία, η βρετανική πολιτική όριζε το πλαίσιο και τους στόχους της, οι 

οποίοι συνδυάζονταν με τα εκάστοτε πολιτειακά και παραταξιακά ζητούμενα, αλλά 



20 

 

και με προσωπικές φιλοδοξίες εκ μέρους των Ελλήνων. Πρόκειται για μια σαφή 

επιρροή, η οποία χαρτογραφείται δύσκολα με ασφάλεια, μια επιρροή και με τις δύο 

πλευρές σαφώς ωφελημένες τελικά. 

Η περίπτωση της σύνδεσης των ελληνικών συμφερόντων με τα βρετανικά, κατά 

την περίοδο του Εθνικού Διχασμού, έδωσε την ευκαιρία εδαφικής επέκτασης αλλά 

και εδραίωσης μιας ευρείας πολιτικής παράταξης απέναντι σε έναν γενικό 

αναχρονισμό του Θρόνου. Εν μέσω σφοδρών πολιτικών συγκρούσεων και 

κατηγοριών για εθνική προδοσία, μια μεγάλη γκάμα ειδικών επαγγελματικών 

σχέσεων και τεχνικών συνεργασιών εύκολα μετέτρεπαν τον έλληνα συμβαλλόμενο σε 

βρετανό πράκτορα, δηλαδή σε συνεργάτη των ξένων μυστικών υπηρεσιών. Το 

σύνολο αυτής της δραστηριότητας χαρακτηρίστηκε «συνωμοσία» και «προδοσία», 

χωρίς να αποτυπώνεται στις λέξεις αυτές η πραγματικότητα. Επί της ουσίας, 

επρόκειτο για ένα είδος πολιτικής στράτευσης μέσω της παροχής υπηρεσιών σε μια 

μεγάλη δύναμη της περιόδου, όπως η Μεγάλη Βρετανία – μια επιλογή δηλαδή με την 

οποία έλληνες συμβαλλόμενοι επιδίωκαν να ενισχύσουν τη θέση της χώρας διεθνώς, 

διατηρώντας παράλληλα και τη δική τους ισχυρή εντός της χώρας. Ας επισημανθεί 

ότι, πέρα από τις περιπτώσεις οικονομικού οφέλους, η ελληνική πλευρά σε αυτή τη 

συνεργασία είχε την πεποίθηση ότι υπηρετούσε την παράταξή της και, μέσω αυτής, 

την πατρίδα της. Σε αυτή την κατεύθυνση, οι διαρκείς επικλήσεις για τα ξένα 

συμφέροντα που παρέσυραν τους ασταθείς και επιρρεπείς στην εθνική προδοσία 

ελληνικούς χαρακτήρες είναι άγονες και μάλλον συσκοτίζουν παρά βοηθάνε την 

κατανόηση των πραγματικοτήτων. 

 

Τα κεφάλαια της διατριβής 

Πρώτος μεγάλος σταθμός-αφετηρία των αλλαγών και Πρώτο Κεφάλαιο αυτής 

της εργασίας είναι το κίνημα του 1935. Στο σύνολο των υποκεφαλαίων 

αναπτύσσονται: το κίνημα του 1933 που προηγήθηκε, οι εσωτερικές συνθήκες και 

ισορροπίες στο σώμα των αξιωματικών, η κινητοποίηση των ηγετών της βενιζελικής 

παράταξης, ο ρόλος και η στάση του Ελευθέριου Βενιζέλου, η στάση των 

στρατιωτικών ηγετών της παράταξης, η καθεστωτική νοοτροπία πολλών 

αξιωματικών της και η απροθυμία εμπλοκής, οι αλλαγές στην παρεμβατική στάση 
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τους, οι νέες γενιές αξιωματικών, η προετοιμασία του κινήματος και η αποτυχία του, 

οι διώξεις και οι αποτάξεις των κινηματιών αξιωματικών. 

Το Δεύτερο Κεφάλαιο αφορά τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου, την 

ανασύνταξη του σώματος των αξιωματικών προς τον Θρόνο και προς τα δεξιά, τη 

λειτουργία της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων της περιόδου, τις κινητοποιήσεις και 

τα κινήματα εναντίον της δικτατορίας. Αφορά, επίσης, την πολεμική προπαρασκευή 

της Ελλάδας, τους εξοπλισμούς, τις οχυρώσεις, τον Ιωάννη Μεταξά ως στρατιωτικό 

και πολιτικό ηγέτη, και ως το νέο σύμβολο συντηρητισμού. 

Το Τρίτο Κεφάλαιο και τα υποκεφάλαια του αφορούν τον πόλεμο του 1940-

1941 και την ελληνική εμπλοκή σε αυτόν. Αφορούν τις παραμονές του πολέμου, την 

ιταλική επίθεση, την ελληνική επιτόπια αντίδραση και την αρχή δημιουργίας του 

πνεύματος του μετώπου, την απόσταση του Στρατηγείου στην Αθήνα από το μέτωπο 

και το κενό μεταξύ τους. Επίσης, αφορούν την ανανέωση και την ενίσχυση της 

λαϊκότητας των αξιωματικών και τον ρόλο των νέων αξιωματικών, την προσπάθεια 

θεραπείας του τραύματος των αξιωματικών σχετικά με την ήττα του 1922, τη 

βρετανική συμμετοχή, τη γερμανική επίθεση και τις συνθήκες εντός των οποίων 

αποφασίζεται η συνθηκολόγηση.  

Το Τέταρτο Κεφάλαιο ασχολείται με τη Μάχη της Κρήτης, τις ιδιαίτερες 

συνθήκες στις οποίες διεξάγεται, τη δράση της Σχολής των Ευελπίδων, την έμπρακτη 

λαϊκή συμμετοχή, το παράδειγμα συμμετοχής αμάχων σε πολεμική σύρραξη, το 

ισχυρό βρετανικό ενδιαφέρον, τη βρετανική αποχώρηση και την πρώτη επιστροφή 

στον στρατό απότακτων βενιζελικών αξιωματικών.  

Στο Πέμπτο, στο Έκτο και στο Έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται το σύνολο των 

εξελίξεων που αφορούν τη Μέση Ανατολή και τις συγκρούσεις στο εσωτερικό του 

στρατού, όταν για τρία χρόνια ο εξόριστος στρατός λειτουργεί βουλευόμενος 

πολιτικά ως μέρος του ελληνικού λαού και όχι ως ελληνικό στρατιωτικό τμήμα του 

συμμαχικού στρατού υπό βρετανική διοίκηση, εκτός του ελληνικού εδάφους. 

Σημαντικά στοιχεία για τον στρατό καταλήγουν να είναι η συγκρότησή του με βάση 

όσους αξιωματικούς και στρατιώτες κατατάσσονται εθελοντικά αφού έχουν διαφύγει 

από την κατεχόμενη χώρα, οι έντονες πολιτικές συγκρούσεις στο εσωτερικό του, οι 

λύσεις που προτείνονται από τον αστικό χώρο και οι αντιδράσεις των ισχυρών 

στρατιωτικών οργανώσεων της Αριστεράς. Οι τρεις ελληνικές παρατάξεις που 

συγκρούονται στο εσωτερικό του στρατού σχεδιάζουν τον έλεγχό του με ορίζοντα 
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την επιστροφή μετά την Απελευθέρωση και, μέσω αυτού, την εξασφάλιση της 

ισχυρής παρουσίας τους.  

Το πολύπλοκο παραπάνω σύνολο επηρεάζει την ταυτότητα του σώματος των 

αξιωματικών του εξόριστου στρατού. Η συμμετοχή στο μέτωπο του πολέμου στο 

πλευρό βρετανικών μονάδων διαμορφώνει ισχυρό πνεύμα επαγγελματισμού σε 

νεαρούς κυρίως αξιωματικούς. Οι μεταξικές ισορροπίες ανατρέπονται με την 

επανάκαμψη των απότακτων βενιζελικών. Ο αλυτρωτισμός περνάει για λίγο σε 

δεύτερη μοίρα. Οι αντιδράσεις των βασιλικών αξιωματικών, ιδιαίτερα των νεαρών, 

εντείνονται λόγω της συχνής σύμπνοιας βενιζελικών πρώην απότακτων και 

Αριστεράς. Η εμφύλια αντιπαλότητα κορυφώνεται με το επίμονο αίτημα της 

Αριστεράς για την αναγνώριση της ΠΕΕΑ ως ισότιμης κυβέρνησης με εκείνη της 

οποίας ηγείται ο Θρόνος. Η κατάληξη του μεγάλου κινήματος σε στρατό και στόλο 

τον Απρίλιο του 1944 σηματοδοτεί την ήττα της Αριστεράς στις ένοπλες δυνάμεις και 

την ενοχοποίηση του Κέντρου για την ανεκτική στάση του απέναντί της. Ωφελημένη 

αναδεικνύεται η βασιλική παράταξη, που με τους νεαρούς αξιωματικούς ως αιχμή 

του δόρατος κινείται οργανωμένα προς της συγκρότηση ενός ελεγχόμενου στρατού. 

Ζητούμενο για τους τελευταίους είναι η δημιουργία συνωμοτικών οργανώσεων στο 

εσωτερικό του στρατού και η δίωξη του εσωτερικού εχθρού.  

Το Όγδοο Κεφάλαιο ασχολείται αρχικά με τη Σύσκεψη στον Λίβανο, την 

εξίσωση της Αντίστασης με τον προπολεμικό πολιτικό κόσμο, την απολογητική 

στάση της Αριστεράς και, μέσω της στάσης αυτής, την ένταξή της στο αστικό 

πολιτικό σύστημα. Σε αναφορά τους στον μελλοντικό στρατό, οι εκπρόσωποι του 

αντιεαμικού κόσμου παρουσίασαν τον μελλοντικό στρατό ως εθνικό και όχι ταξικό. 

Η Αριστερά, με την ενοχή των κινημάτων και της εαμικής βίας στις πλάτες της, 

επέμεινε στην πατριωτική προσφορά του ΕΛΑΣ, υπαινισσόμενη ότι αυτό θα έπρεπε 

να είναι το πρότυπο του μελλοντικού στρατού.  

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο εξετάζεται η προετοιμασία του στρατού για την 

επιστροφή στην απελευθερωμένη Ελλάδα. Ασχολείται με τη συγκρότηση της ΙΙΙ 

Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας, της ασφαλούς στρατιωτικής μονάδας για τον αστικό 

κόσμο που δημιουργήθηκε μετά τα κινήματα και την αποπομπή της Αριστεράς από 

τον εξόριστό στρατό. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η ουσιαστική εμπειρία που αποκτά η 

μονάδα σε μάχες σε ευρωπαϊκό έδαφος και η βελτίωση του επαγγελματισμού των 

στελεχών της. Συγχρόνως, όμως, είναι η μονάδα στης οποίας το εσωτερικό 

αναπτύσσονται ισχυρές τάσεις δημιουργίας συνωμοτικών οργανώσεων νεαρών 
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αντικομμουνιστών αξιωματικών, με τάσεις αυτονόμησης από τους ανώτερους και 

από την πολιτική αστική ηγεσία. Το κεφάλαιο ολοκληρώνεται με την παρουσίαση της 

Συμφωνίας της Καζέρτας και των δεσμεύσεων που λαμβάνει η Αριστερά μετά την 

επίσημη είσοδό της στην επίσημη κυβέρνηση.  

Το Ένατο Κεφάλαιο καλύπτει το διάστημα από την Απελευθέρωση μέχρι τη 

Συμφωνία της Βάρκιζας. Η Απελευθέρωση δημιουργεί συνθήκες ιδιαίτερης έντασης 

στο στρατιωτικό ζήτημα, που αφορά τη σύσταση του νέου στρατού, την τύχη των 

αντιστασιακών στρατών, του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ, αλλά και των έμπιστων στην 

κυβέρνηση μονάδων που έως πρότινος επιχειρούσαν στο μέτωπο της Ιταλίας και στο 

Αιγαίο. Οι σκληρές διαπραγματεύσεις για τον πολιτικό χαρακτήρα και για τον 

πολιτικό έλεγχο του νέου στρατού παραμένουν σε εκκρεμότητα έως την έναρξη της 

δεκεμβριανής σύγκρουσης. 

Στη συνέχεια, στο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στη σύγκρουση του Δεκεμβρίου 

του 1944 στην Αθήνα και στον Πειραιά ως αφετηρία για την ηθική, συμβολική και 

επιχειρησιακή συγκρότηση του μεταπολεμικού στρατού. Η καταγραφή των βημάτων 

και η παρουσίαση των ποιοτικών στοιχείων της εμφύλιας σύγκρουσης επί του 

εδάφους αποτυπώνουν την αδυναμία του ΕΑΜ να διατηρήσει τη σειρά των επιτυχιών 

της Κατοχής, δηλαδή την αδυναμία άντλησης βοήθειας από τους πληθυσμούς της 

κάθε περιοχής, τις διαφοροποιήσεις προσφύγων και γηγενών στην εμφύλια 

σύγκρουση. Δείχνει την αδυναμία της Αριστεράς να επιλέξει μεταξύ μεταρρύθμισης 

ή επανάστασης τη στιγμή κατά την οποία το σύνολο του αστικού κόσμου στρέφεται 

εναντίον της.  

Δίπλα στους Βρετανούς μάχονται οι ένοπλες δυνάμεις του αστικού κόσμου. 

Μεταξύ αυτών, οι νέοι αξιωματικοί, οι ευέλπιδες, η ΙΙΙ Ορεινή Ταξιαρχία και τα 

νεοπαγή και αδύναμα και Τάγματα Εθνοφυλακής. Οι κυβερνητικές δυνάμεις 

συμπληρώνονται από άνδρες των κατοχικών Ταγμάτων Ασφαλείας, της 

Χωροφυλακής, της Αστυνομίας Πόλεων. Πρόκειται για ένα σύνολο που, με αφετηρία 

την πολεμική προσπάθεια, την υποστήριξη από τους Βρετανούς, την πίεση και τον 

φόβο που υπέστη, μαζί με την τελική νίκη, συγκροτεί την ένοπλη συσσωμάτωση που 

θα υποστηρίξει τον ενιαίο πλέον αστικό πόλο της περιόδου του Εμφυλίου Πολέμου, 

που θα ακολουθήσει. Ο στρατός αυτού του πόλου θα έχει ως πρώτη και σταθερή 

αναφορά τον Δεκέμβριο του 1944. Πάνω στη νίκη των κυβερνητικών δυνάμεων και 

στη λογική του κορπορατισμού που διακρίνει τους νέους αξιωματικούς εδράζεται η 

δημιουργία του ΙΔΕΑ, της συνωμοτικής οργάνωσης του στρατού που όρισε σε 
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μεγάλο βαθμό την αλλαγή της ταυτότητας του σώματος των αξιωματικών, της 

οργάνωσης που κατηύθυνε τον στρατό στην αναζήτηση και δίωξη του εσωτερικού 

εχθρού. Αυτή θα είναι και η νέα αποστολή του στρατού, που θα κρατήσει στην ουσία 

έως τη Μεταπολίτευση του 1974.  

Τέλος, η Συμφωνία της Βάρκιζας επισημοποιεί την αποκοπή της Αριστεράς από 

τον νέο ελληνικό στρατό. Η ήττα της Αριστεράς και η νίκη των ελληνοβρετανικών 

δυνάμεων ταξινομούν, σε συνέχεια της Μέσης Ανατολής και της ανάπτυξης της 

εαμικής Αριστεράς στην Κατοχή, τον στρατό με τρόπο αυστηρό στην πλευρά του 

αστικού πόλου. Η ήττα της Αριστεράς στον Εμφύλιο, που θα ακολουθήσει, θα 

αποκλείσει τελικά και το Κέντρο από την κατεύθυνση του στρατού. 

Στο κείμενο που παρατίθεται αντί επιλόγου καταγράφεται η πανηγυρική 

αναγνώριση του δικαιώματος των νεαρών αξιωματικών να συγκροτήσουν 

συνωμοτική οργάνωση. Απέναντι στην πολιτική ρευστότητα της μετακατοχικής 

περιόδου, ο στρατός φαντάζει ως ο κατάλληλος φορέας που θα επαναφέρει στη ζωή 

την προκατοχική πολιτική λειτουργία και θα αποδώσει και πάλι ασφαλώς στη 

συντηρητική παράταξη την ηγεσία της χώρας.  

Το τελευταίο κεφάλαιο καταλαμβάνουν τα συμπεράσματα. Παρουσιάζονται 

εδώ τα βήματα από τη διαμόρφωση του αλυτρωτικού στρατού, του πολιτικού 

εργαλείου του βενιζελισμού, έως την εδραίωση της ταυτότητας που σχετίζεται με την 

πολιτική παρεμβατικότητα και την αντιμετώπιση του εσωτερικού εχθρού. Τα βήματα 

αυτά αποψιλώνουν το σώμα των αξιωματικών από στοιχεία που δεν ελέγχει τελικά ο 

Θρόνος, έως την εμπέδωση της συνωμοτικότητας στο εσωτερικό του και τη 

διαμόρφωση ενός άλλου πολιτικού ρόλου από εκείνο του παρελθόντος. 

Παρουσιάζονται ακόμη οι τρόποι με τους οποίους αυτονομούνται οι νέοι 

αξιωματικοί, καθώς και οι ηθικές αξίες που υιοθετούν και κατασκευάζουν – με άλλα 

λόγια, η απαρχή της αποδέσμευσης του στρατού από τις πολιτικές συνθήκες ελέγχου 

και η αφετηρία της αυτονόμησής του.  

Ωστόσο, όσο ο στρατός δεν δεσμεύεται πλέον από το σύνολο των αστικών 

πολιτικών συνθηκών, ο βηματισμός του ορίζεται με βάση την κατεύθυνση της 

πολιτικής αυτονομίας και της ιδιοτελούς απόκτησης της εξουσίας. 
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Κεφάλαιο 1 

Το κίνημα του 1935 

Τα προσωπικά περιβάλλοντα των ανώτατων αξιωματικών και ο 

διάλογος με την πολιτική λειτουργία. Οι νέες γενιές αξιωματικών 

Η συγκρότηση της βενιζελικής παράταξης εντός του στρατού κινήθηκε 

παράλληλα με την εδραίωση της πολιτικής απήχησης της πολιτικής του Ελευθέριου 

Βενιζέλου στην ελληνική κοινωνία. Η πάγια σύζευξη του βενιζελισμού με τον 

αλυτρωτισμό, σε ιδεολογικό επίπεδο, και με την απελευθέρωση νέων κοινωνικών 

ελίτ, σε κοινωνικό, αποτέλεσαν τον ισχυρό συνδυασμό που τον συνέδεσε άρρηκτα με 

τις νέες γενιές αξιωματικών, οι οποίες αναδείχθηκαν κατά τους Βαλκανικούς 

Πολέμους. Το σώμα των βενιζελικών αξιωματικών, με την απήχησή του στον στρατό 

και την πολεμική του απόδοση, αποτελούσε έναν πολύτιμο βραχίονα των πολιτικών 

εφαρμογών του Ελ. Βενιζέλου και ένα ισχυρό μέσο διαπραγμάτευσης, όπου το έκρινε 

χρήσιμο. Η βενιζελική παρουσία μετασχηματίστηκε όταν η Μεγάλη Ιδέα έπαψε να 

λειτουργεί οραματικά και συνθετικά. Η Καταστροφή του 1922 έδωσε τον πρώτο ρόλο 

στους βενιζελικούς αξιωματικούς για την ηθική αποκατάσταση του στρατιωτικού 

γοήτρου, για την εξεύρεση υπευθύνων, αλλά και για την πολιτική διαχείριση που 

ακολούθησε. Ο περιορισμός του πολεμικού ρόλου του στρατού τον οδηγούσε στο 

εξής σε αναζήτηση πολιτικών δράσεων που θα ενίσχυαν τη διακριτή παρουσία του ως 

στοιχείου της εξουσίας. Αυτό θα συνέβαινε σε ένα ιδιοτελές πολιτικά πλαίσιο 

(δικτατορία Πάγκαλου) ή στο πλαίσιο υποστήριξης μιας πολιτικής παράταξης, όπως 

στην περίπτωση εμπλοκής του Νικόλαου Πλαστήρα στα κινήματα υπέρ της 

βενιζελικής παράταξης του 1933 ή του 1935. Ωστόσο, οι συνθήκες είχαν αλλάξει 

ριζικά και οι δυνατότητες των βενιζελικών αξιωματικών δεν ήταν πλέον οι ίδιες. 

Χρειάστηκαν δύο αποτυχημένες προσπάθειες εφαρμογής της ισχύος τους για να 

αποδειχθεί ότι ο ένοπλος βραχίονας του βενιζελισμού δεν διατηρούσε τη δυναμική 

του στη δεκαετία του 1930.  

Η αποδυνάμωση της κραταιάς βενιζελικής παρουσίας στον στρατό 

ολοκληρήθηκε τελικά μετά από δύο αποτυχημένα στρατιωτικά κινήματα που 

πραγματοποίησαν οι βενιζελικοί αξιωματικοί το 1933 και το 1935. Τα 

πραξικοπήματα αυτά ανέδειξαν τις πολιτικές προθέσεις των αξιωματικών της 
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παράταξης, ενώ παράλληλα έδειξαν τα όρια των δυνατοτήτων τους για τον έλεγχο 

του στρατού και κατ’ επέκταση της χώρας. 

Η αποτυχία της βενιζελικής παράταξης στις εκλογές της 5ης Μαρτίου 1933 

προκάλεσε την άμεση κινηματική αντίδραση του απόστρατου πολεμικού ηγέτη των 

Φιλελευθέρων Νικ. Πλαστήρα.
2
 Την 6η Μαρτίου, την επομένη ημέρα της εκλογικής 

ήττας των βενιζελικών, ο πρώην στρατηγός ενεργοποίησε δίκτυα που ήλεγχε ο ίδιος 

προσωπικά εντός του στρατού και κατέλαβε την εξουσία, τελικά για μερικές μόνο 

ώρες. 

 Η νίκη του Λαϊκού Κόμματος σε εκείνες τις εκλογές κινητοποίησε τον Νικ. 

Πλαστήρα στην πραξικοπηματική διαδικασία μέσω του στρατού, όταν ο ίδιος 

θεώρησε ότι η νίκη αυτή ήταν ο πρώτος σταθμός για μια σειρά εξελίξεις, οι οποίες θα 

ανέτρεπαν την πολιτική κυριαρχία των βενιζελικών της τελευταίας δεκαετίας (1922-

1933). Μεταξύ αυτών, ο σημαντικότερος φόβος ήταν η ενδεχόμενη κατάργηση του 

δημοκρατικού πολιτεύματος και η επαναφορά της δυναστείας.  

Ωστόσο, ούτε η αποφασιστικότητα του Νικ. Πλαστήρα στην πραγματοποίηση 

του κινήματος του Μαρτίου 1933 ούτε η επιχειρηματολογία του προς τους 

βενιζελικούς αξιωματικούς ότι όφειλαν να κινηθούν υπέρ της διάσωσης θεσμών και 

προνομίων δεν λειτούργησαν υπέρ του κινήματος. Τίποτε από αυτά δεν κατέστη 

δυνατό να πυροδοτήσει την ένθερμη συνδρομή των βενιζελικών ηγετών του στρατού 

υπέρ της κίνησης Πλαστήρα. Η κινητοποίηση αποδείχθηκε πολύ περιορισμένη και 

καταγράφηκε τελικά μόνον η «συμπάθεια» προς την ενέργεια εκ μέρους ενός 

συντάγματος στρατού στην Αθήνα και κάποιων μονάδων του στρατού των επαρχιών, 

η οποία εκφράστηκε και μέσω της ανοχής των διοικητών κάποιων μεγάλων μονάδων 

μακράν του κέντρου. Σε σχέση με άλλες εποχές, τα αποτελέσματά της ήταν πενιχρά, 

αφού ούτε ο ίδιος ο Νικ. Πλαστήρας ούτε τελικά η ενέργειά του δεν κατάφεραν να 

συσπειρώσουν καμιά από τις στρατιωτικές κεφαλές της παράταξης.  

 Η μη συμμετοχή των βενιζελικών στρατιωτικών ηγετών στη συγκεκριμένη 

κινηματική διαδικασία δεν οφείλεται στην άμβλυνση της παρεμβατικότητας των 

στρατηγών, ούτε στο ότι είχε μεταβληθεί η πεποίθηση όλων πως ο στρατός 

δικαιούνταν έναν συνολικό πολιτικό ρόλο, όπως εκείνον της δεκαετίας του 1910. Τα 

                                                 
2 Σχετικά με τις απόψεις του ίδιου του Πλαστήρα βλ. Π. Α. Ζάννας (επιμ.), Αρχείο της Π. Σ. 

Δέλτα, Β΄ Νικόλαος Πλαστήρας. Εκστρατεία Ουκρανίας 1919, Κίνημα 6ης Μαρτίου 1933, 

Αλληλογραφία, Αθήνα (Ερμής) 1989, σ. 55-72· Τριαντάφυλλος Γεροζήσης, Το σώμα των αξιωματικών 

και η θέση του στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 1821-1975, τ. 2, Αθήνα και Ιωάννινα (Δωδώνη) 1996, 

σ. 425. 
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αίτια της απροθυμίας θα πρέπει να αναζητηθούν στη μη άμεση κάλυψη του 

εγχειρήματος από τον ίδιο τον Ελ. Βενιζέλο, αλλά και στην πρόθεση αυτονόμησης 

και αποστασιοποίησης των εν ενεργεία βενιζελικών ανώτατων αξιωματικών από τον 

εν αποστρατεία τελούντα στρατιωτικό αρχηγό της παράταξης Νικ. Πλαστήρα.
3
 

Ωστόσο, ένα από τα σύμβολα του σώματος των βενιζελικών αξιωματικών, ο 

στρατηγός Αλέξανδρος Οθωναίος,
4
 είχε μάλλον συνειδητά πια αποστασιοποιηθεί από 

κινηματικές διαδικασίες. 

 Ήδη μετά την Επανάσταση του 1922 και μετά τη δικτατορία του Θεόδωρου 

Πάγκαλου, αλλά και μετά από την τελευταία τετραετία Βενιζέλου, οι βενιζελογενείς 

αξιωματικοί –και ιδιαίτερα οι ανώτατοι– δραστηριοποιούνταν σε προσωπικό πλέον 

επίπεδο, δημιουργώντας μεγάλες ή μικρές ομάδες αξιωματικών υπό τον προσωπικό 

τους έλεγχο και την προστασία τους. Ήταν μια διαδικασία πελατειακής πολιτικής που 

απομακρυνόταν πλέον από την κινηματική και ανατρεπτική πολιτική διαδικασία – 

όπως δείχνει και η καταγραφή των οργανωτικών αδυναμιών στην εκτέλεση των 

κινημάτων του 1933 και του 1935, η οποία και ακολουθεί στις επόμενες σελίδες. 

                                                 
3 Θάνος Βερέμης, Οι επεμβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική 1916-1936, Αθήνα 

(Εξάντας) 1977, σ. 20. Επίσης, σχετικά με τις εντός των Φιλελευθέρων απόψεις περί του κινήματος 

του 1933 και αν αυτό αποτέλεσε τελικά την «τελευταία ευκαιρία» της παράταξης, η οποία όμως 

πέρασε ανεκμετάλλευτη, βλ. του ίδιου, «Ανέκδοτα κείμενα γύρω από το κίνημα της 6ης Μαρτίου 

1933», Μνήμων, τ. 5 (1975), σ. 81-101. 
4 Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα «Αλέξανδρος Οθωναίος». Ο Αλέξανδρος Οθωναίος 

(Γύθειο, 1879 – Αθήνα, 1970) μεγάλωσε στην Πλάκα σε μεσοαστικό περιβάλλον και φοίτησε στη 

Σχολή Ευελπίδων. Έλαβε μέρος στον Μακεδονικό Αγώνα με δικό του σώμα ανταρτών και συμμετείχε 

στο κίνημα στο Γουδί το 1909, ως μέλος του Στρατιωτικού Συνδέσμου. Πολέμησε στους Βαλκανικούς 

πολέμους (1912-1913), ενώ την περίοδο του Εθνικού Διχασμού εντάχθηκε στον στρατό της Εθνικής 

Άμυνας και πολέμησε στο Μακεδονικό Μέτωπο διοικώντας Σύνταγμα Κρητών. Κατά την εκστρατεία 

της Ουκρανίας (1919) ήταν διοικητής στρατιωτικής μονάδας, ενώ στο μικρασιατικό μέτωπο διετέλεσε 

διοικητής της Μεραρχίας Κυδωνιών, στην οποία υπηρετούσαν επιστρατευμένοι Μικρασιάτες. 

Αποτάχθηκε από τον στρατό μετά την ήττα των εκλογών του 1920 και επέστρεψε μετά την 

επανάσταση Πλαστήρα-Γονατά τον Σεπτέμβριο του 1922. Προήδρευσε στο στρατοδικείο που δίκασε 

και καταδίκασε τους Έξι σε θάνατο. Παρέμεινε στον στρατό, προσπάθησε να τον αναδιοργανώσει και 

κυρίως να αντιμετωπίσει την τρομερή «αταξία» που είχε δημιουργηθεί στο εξαιρετικά λεπτό θέμα της 

επετηρίδας, μετά από δέκα χρόνια πολέμου, μια εθνική καταστροφή και την αλλαγή του πολιτεύματος. 

Επίσης, από άλλες πηγές προκύπτει ότι δεν έλαβε μέρος σε κανένα κίνημα της περιόδου 1922-

1936 ούτε και στην Αντίσταση κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Ανεκλήθη τον 

Νοέμβριο του 1944 ως δυνάμει αρχηγός του μεταπελευθερωτικού Ελληνικού Στρατού, αλλά 

παραιτήθηκε έπειτα από τη διαπίστωση ότι θα υπήρχε απόλυτος βρετανικός έλεγχος σε αυτόν. Μετά 

τη Συμφωνία της Βάρκιζας και έως την αρχή του Εμφυλίου Πολέμου, το 1946, ηγήθηκε της Ένωσης 

των Δημοκρατικών Συλλόγων Αθηνών, ενός φορέα εαμικής αφετηρίας που μέσω σειράς εκδηλώσεων 

προσπάθησε να ενισχύσει το αντιμοναρχικό πλαίσιο ενόψει του δημοψηφίσματος του 1946. Έκτοτε 

και έως τον θάνατό του δεν εντοπίζονται στοιχεία για κάποιου είδους ανάμειξη στην πολιτική. 

Ο Αλέξανδρος Οθωναίος αποτελεί ίσως την πλέον ενδιαφέρουσα περίπτωση στρατιωτικού 

ηγέτη της παράταξης των Φιλελευθέρων, λόγω του ρόλου και των αξιωμάτων που κατά καιρούς είχε, 

χωρίς ωστόσο ποτέ η εμπλοκή του να συνδεθεί με ιδιοτέλεια ή έστω προσωπική προβολή και 

διεκδίκηση πολιτικού αξιώματος. Σε μια σύντομη αναφορά στην πορεία του θα μπορούσαν να 

εντοπιστούν πολλά σημεία στα οποία θα μπορούσε, σύμφωνα με το πνεύμα συναδέλφων του, να είχε 

κινηθεί πολύ διαφορετικά.  
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Η ενέργεια αυτή των ανώτατων βενιζελικών αξιωματικών είχε ως πρώτο 

σταθμό το ίδιον συμφέρον, για τον μερικό έστω έλεγχο εκ μέρους τους ενός τόσο 

κεντρικού κρατικού φορέα, όπως ο στρατός. Συχνά, ο επόμενος σταθμός ήταν η 

μεταπήδηση πολλών από αυτούς στην κεντρική πολιτική σκηνή με πολιτικό ένδυμα 

πλέον, ως πρώην παράγοντες της στρατιωτικής ζωής και λειτουργίας. Η προοπτική 

μιας μελλοντικής γεφύρωσης της στρατιωτικής με την πολιτική πραγματικότητα 

μέσω των ίδιων θα σήμαινε την εξαργύρωση των ενεργειών τους στον πολιτικό στίβο 

και την καταξίωσή τους στον στρατό, ως πατρώνων αξιωματικών και στρατιωτών. Η 

προοπτική για τη δεξίωσή τους στον πολιτικό στίβο σύστηνε την οντότητα του 

στρατού στην ελληνική κοινωνία ως ένα μείγμα πατριωτικής ευαισθησίας, ιδεωδών 

του αλυτρωτισμού και πολιτικής παρεμβατικότητας. 

Η μεταπήδησή τους θα τους έδινε έναν νέο ρόλο, εκείνον του πρώην ηγέτη ενός 

στρατού που διαβιούσε εν ειρήνη πλέον και επέτρεπε στους επικεφαλής του να 

προβάλλονται προσωπικά και να χρησιμοποιούν τη θέση τους από τα ανώτατα 

κλιμάκια του στρατού ως εφαλτήριο για την πολιτική σκηνή. Αυτός ο ρόλος θα τους 

επέτρεπε να ξεχωρίζουν ως επιτυχημένοι πολιτικοί άνδρες, προερχόμενοι από έναν 

μη πολιτικό μηχανισμό, που όμως διατηρούσε ακόμη έντονο πατριωτικό κύρος και 

κλέος εντός της ελληνικής κοινωνίας. Η τελευταία, εξάλλου, παρά τις μεσοπολεμικές 

εξελίξεις, εξακολουθούσε να κυριαρχείται από την ηθική επιταγή που ήθελε τον 

αξιωματικό ως τον κύριο μνηστήρα για τη δικαίωση των «εθνικών δικαίων», αλλά 

και ως διαχειριστή μιας βουβής αλλά ισχυρής πολιτικής εξουσίας.  

 Τα προσωπικά περιβάλλοντα που διαμορφώνονταν εντός του στρατού, υπό την 

ηγεσία γνωστών στην κοινωνία αξιωματικών, παρέτειναν στην ειρήνη την πολιτική 

σημασία του στρατού. Η δημιουργία τέτοιων οργανωμένων στρατιωτικών 

συσσωματώσεων αναδείκνυε ένα είδος πολιτικής αυτάρκειας του στρατού σε σχέση 

με το ευρύτερο πολιτικό σύστημα.
5
  

                                                 
5 Περιβάλλον δημιουργούν ανώτατοι αξιωματικοί όπως οι Νικόλαος Πλαστήρας, Θεόδωρος 

Πάγκαλος, Γεώργιος Κονδύλης, Στυλιανός Γονατάς, Αλέξανδρος Οθωναίος, Ιωάννης Μεταξάς, 

Αναστάσιος Παπούλας, Νεόκοσμος Γρηγοριάδης κ.ά. Η καλλιέργεια προσωπικών και ελεγχόμενων 

συσσωματώσεων, αρχικά εντός του στρατού, βασίστηκε στην επιτυχημένη πολεμική δράση τους, στα 

στελέχη και στους στρατιώτες των μεγάλων μονάδων τις οποίες διοίκησαν σε καιρό πολέμου και 

εκστρατειών. Οι ηγέτες αυτοί μεταπήδησαν στην πολιτική σκηνή με «προίκα» την πολεμική τους 

φήμη και με αρχικά εργαλεία δημόσιας υποστήριξης τους συνεργάτες τους στον στρατό, διαθέτοντας 

έτσι ευχέρεια δράσης κατά την αφετηρία της πολιτικής τους σταδιοδρομίας, η οποία θα διαρκούσε για 

δεκαετίες. Σχετικά με τα περιβάλλοντα ανώτατων αξιωματικών βλ. Τ. Γεροζήσης, Το σώμα των 

αξιωματικών, τ. 2, ό.π., σ. 435. 
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Ο στρατός είχε φτάσει να λειτουργεί, σε επίπεδο συμβολικό αλλά και 

πραγματικό, σαν ένα ηθικά συνυφασμένο με το έθνος και επιχειρησιακά παράλληλο 

με αυτό πολιτικό σύστημα το οποίο κινούνταν με βάση τους δικούς του όρους και 

σταθερές, οι οποίες μιμούνταν και υποκαθιστούσαν ίσως την ίδια την πολιτική 

δυναμική της ελληνικής κοινωνίας. Ο στρατός λειτουργούσε ως ένας δίδυμος 

παρεμβατικός αδελφός της πολιτικής ζωής – ένας αδελφός που δεν αποφάσιζε ποια 

είναι τελικά η πολιτική κανονικότητα: αυτή που ίσχυε εντός του στρατού ή αυτή που 

ίσχυε εντός της κοινωνίας. Αντίστοιχα, όμως, ούτε από την πλευρά του πολιτικού 

προσωπικού και της κοινωνίας υπήρχαν στεγανά όσον αφορά το πολιτικό πρόσωπο 

του στρατού, αφού ο πατριωτισμός, του οποίου φορέας ήταν ο στρατός, αποτελούσε 

την κυρίαρχη ιδεολογία της εποχής. Τα «εθνικά τραύματα της εποχής» και η 

επούλωση της εθνικής μειονεξίας, μετά το 1922, αύξαναν το πολιτικό κύρος του 

στρατού, αντί να του το στερούν. 

 Στο εσωτερικό του στρατού, αφενός λόγω της περιόδου της ειρήνης και της 

ήττας της Μεγάλης Ιδέας στη μικρασιατική ακτή, και αφετέρου λόγω της κοινωνικής 

ανόδου που είχε επιτευχθεί για πολλούς στο μεταξύ, η συσσωμάτωση των 

βενιζελικών αξιωματικών απώλεσε την άρρηκτη συνοχή της και υπέστη ρωγμές. 

Ήταν μια στιγμή κατά την οποία πολλοί ηγέτες είχαν στραφεί πλέον αυτόνομα στην 

αναζήτηση, σε ατομικό επίπεδο, πολιτικών επιρροών εντός και εκτός στρατού. 

Χαρακτηριστικές ήταν οι περιπτώσεις πολεμικών ηγετών της βενιζελικής παράταξης, 

όπως οι Νικόλαος Πλαστήρας, Στυλιανός Γονατάς, Γεώργιος Κονδύλης και 

Θεόδωρος Πάγκαλος, που μετά την απόστράτευσή τους κατά τη δεκαετία του 1920 

μεταπήδησαν τελικά πολύ γρήγορα στην πολιτική σκηνή. 

Η προσπάθεια για κινητοποίηση και υπεράσπιση των θεμελίων της 

δημοκρατικής παράταξης στο δεύτερο και τελευταίο κίνημα του 1935 δεν θα 

αποδώσει ιδιαίτερα, παρά την ηγετική θέση σε αυτό του ίδιου του Ελ. Βενιζέλου. 

Μεταξύ άλλων, η αιτία της αποτυχίας θα χρειαστεί να αποδοθεί στην έλλειψη 

πολιτικού ενθουσιασμού όσων συμμετείχαν, αφού επρόκειτο για μια ενέργεια που δεν 

συνδεόταν με μια πατριωτική ή αλυτρωτική προοπτική, αλλά αφορούσε την 

απόκτηση της εξουσίας της οικείας τους παράταξης. Ο δεύτερος λόγος –ο οποίος 

ενισχύει τον πρώτο– ήταν ότι οι νεότεροι αξιωματικοί της παράταξης δεν είχαν 

γαλουχηθεί εντός του πολεμικού και αλυτρωτικού βενιζελισμού της δεκαετίας του 

1910, αλλά εντός της στρατιωτικής παρεμβατικότητας της δεκαετίας του 1920. Προς 

αυτό το συμπέρασμα μας οδηγεί η πολύ περιορισμένη στελέχωση του κινήματος του 
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1935 με νέους αξιωματικούς, καθώς και τα αδύναμα αποτελέσματα των ενεργειών 

των μυστικών βενιζελικών οργανώσεων αξιωματικών της περιόδου 1933-1935, όταν 

ο βενιζελισμός είχε τεθεί εκτός της διακυβέρνησης της χώρας.
6
  

 Σχετικά με τους νέους αξιωματικούς-απόφοιτους της Σχολής Ευελπίδων της 

περιόδου 1928-1935 και τις αιτίες για την αποστασιοποίησή τους απέναντι στους 

αρχαιότερους βενιζελικούς αξιωματικούς, αυτές θα πρέπει να αναζητηθούν αφενός 

στην απουσία των συνθηκών εκείνων που δημιουργούσαν τις προϋποθέσεις σύνδεσης 

με τους αρχαιότερους, όπως π.χ. συνέβαινε σε πολεμικές περιόδους. Άλλη μια αιτία, 

αφετέρου, είναι η δημιουργία ενός νεοπαγούς πνεύματος επαγγελματισμού και 

διαφορετικότητας εντός του στρατού που χαρακτήριζε ήδη από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1930 πολλούς από τους αξιωματικούς. Οι νεότεροι αξιωματικοί, 

απόφοιτοι της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, διεκδικούσαν σταδιακά την 

ταυτότητα του «επιστήμονα» αξιωματικού, καθώς και του διακριτού και ξεχωριστού 

μέλους της πολιτικής κοινωνίας. Επρόκειτο δηλαδή για τη διεκδίκηση ενός κύρους 

που είχε μεν αφετηρία την ευρεία εδραίωση του στρατού στην κοινωνία, αλλά που 

πίεζε για μια σαφή κοινωνική αναβάθμιση, σε επίπεδα ανώτερα των προηγουμένων 

γενεών αξιωματικών. Ήθελαν, με άλλα λόγια, να ξεχωρίσουν σε σχέση με τους 

αρχαιότερους, οι οποίοι διατηρούσαν μεν τις παλαιές πολεμικές τους δάφνες, σε 

χρόνια όμως κατά τα οποία πολλά πράγματα είχαν πλέον αλλάξει.
7
 Το διακύβευμα 

πλέον αφορούσε τον αξιωματικό κύρους κατά τη διάρκεια της ειρήνης και όχι του 

πολέμου. 

Το κίνημα του 1933 ως αφετηρία για την κατάργηση της βενιζελικής 

ισχύος 

 Τα δύο κινήματα, του 1933 και του 1935, ανέδειξαν την έλλειψη ευρείας 

επιρροής των αρχαιότερων βενιζελικών αξιωματικών στους νεότερους και κυρίως την 

αδυναμία επιβολής της βενιζελικής στην αντίπαλη στρατιωτική παράταξη. 

 Στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο εξελίξεων και ανατροπών θα πρέπει να γίνει 

αντιληπτό ότι το κίνημα του 1933, που πραγματοποιήθηκε από τον Νικόλαο 

                                                 
6 Στο ίδιο, τ. 2, ό.π., σ. 432. 
7 Θ. Βερέμης, Οι επεμβάσεις του στρατού, ό.π., σ. 222. 
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Πλαστήρα, παρά την αντίθεση του Ελευθέριου Βενιζέλου,
8
 προσέβαλε πραγματικά 

την όποια κανονικότητα των κοινοβουλευτικών αλλά και των δημοκρατικών θεσμών, 

γεγονός που επέτρεψε την αναζωπύρωση των σχεδιασμών για την παλινόρθωση της 

μοναρχίας.
9
 Στην παραπάνω αναφορά περί πολιτικής κανονικότητας θα πρέπει να 

υπολογιστεί ότι η νεοπαγής δημοκρατία δεν ήταν εδραιωμένη ακόμη στις συνειδήσεις 

των πολιτών αλλά και μεγάλου μέρους του πολιτικού προσωπικού. Καθοριστικό, 

επίσης, ήταν το γεγονός ότι ο Νικ. Πλαστήρας δέχθηκε να παραδώσει την εξουσία, 

μετά από την ολιγόωρη κατοχή της, σε έναν εν ενεργεία νομιμόφρονα στρατηγό και 

σαφώς αντίθετο με το κίνημα, τον Αλέξανδρο Οθωναίο.
10

  

 Το κίνημα του 1933 είχε συνέπειες φυσικά και στην εσωτερική πολιτική 

σύνθεση και λειτουργία του στρατού, αφού επέτρεψε ευκολότερα στην κυβέρνηση 

Παναγή Τσαλδάρη να κινηθεί προς την απομάκρυνση δημοκρατικών στελεχών του 

στρατού από θέσεις κύρους και επιχειρησιακής ουσίας, σε επιτελικές και διοικητικές 

θέσεις μικρότερης εμβέλειας και σημασίας.
11

 Η επιστροφή, επίσης, στις τάξεις του 

στρατού των αξιωματικών που ανήκαν στη βασιλική παράταξη έθεσε ζητήματα 

αρχαιότητας, αναστατώνοντας τον τόσο ευαίσθητο τομέα της επετηρίδας των 

αξιωματικών. Με την επιστροφή αυτή ανανεώθηκε το «αποτακτικό προβλήμα», που 

ήδη κυριαρχούσε μετά το 1922.
12

  

                                                 
8 Νικόλαος Εμμ. Παπαδάκης (Παπαδής), Ελευθέριος Βενιζέλος: Ο άνθρωπος, ο ηγέτης. 

Βιογραφία, τ. 2, Χανιά (Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών «Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος») και Αθήνα 

(Εστία) 2017, σ. 1044-1046. 
9 Για την κομβική σημασία του κινήματος του 1933 αναφορικά με τη σχέση στρατού και 

πολιτικής λειτουργίας βλ. Gunnar Hering, Τα πολιτικά κόμματα στην Ελλάδα 1821-1936, μτφρ. 

Θόδωρος Παρασκευόπουλος, τ. 2, Αθήνα (Μορφωτικό Ίδρυμα Εθνικής Τραπέζης) 2004, σ. 1194-

1254. 
10 Γρηγόριος Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940, τ. 2, Η άνοδος του 

αντιβενιζελισμού, Αθήνα (Κάκτος) 1997 [(Ίκαρος) 11955], σ. 201. Το κίνημα του 1933, σύμφωνα με 

τον Γρηγόριο Δαφνή, αποτέλεσε ίσως τον πρώτο σταθμό που οδήγησε σε καταστροφική ανατροπή της 

κυριαρχίας της βενιζελικής παράταξης των ετών 1922-1935. Με βάση τον συλλογισμό αυτό, ως 

επόμενοι σταθμοί μπορούν να οριστούν το κίνημα του 1935, η παλινόρθωση της μοναρχίας, η 

δικτατορία της 4ης Αυγούστου, ακόμη και η αντιμετώπιση του πολέμου του 1940. Αυτό ενισχύεται 

κατά τον Δαφνή, που υποστηρίζει ότι τον Μάρτιο του 1933 η βασιλική παράταξη βρισκόταν ήδη σε 

σημείο οριακής αντοχής και επικείμενης κατάρρευσης, άρα η ενέργεια του Νικ. Πλαστήρα αφενός 

έδειξε το μη ομόψυχο του ένοπλου βραχίονα των βενιζελικών, αφετέρου ενίσχυσε τη βασιλική 

παράταξη στη θεσμική της διάσταση. Στην ουσία, όμως, ετοιμόρροπη ήταν μάλλον η Δημοκρατία ως 

θεσμική και πολιτική οντότητα. Δεν είχε καταφέρει να αποτελέσει ένα εδραιωμένο σύστημα, 

απαλλαγμένο από τον αντιβασιλικό εντυπωσιασμό των ενεργειών του Ελ. Βενιζέλου κατά τη δεκαετία 

του 1910. 
11 Κ. Π. Καλλιγάς, Τα Φοβερά Ντοκουμέντα-1η Μαρτίου 1935, Αθήνα (Φυτράκης) 1974, σ. 85-

86· Τ. Γεροζήσης, Το σώμα των αξιωματικών, τ. 2, ό.π., σ. 430. 
12 Το «αποτακτικό» λειτουργούσε ως πρόβλημα ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 1920. Επί 

της ουσίας επρόκειτο για την αδυναμία δημιουργίας αποτελεσματικού οργανογράμματος στο 

εσωτερικό του στρατού ξηράς, ικανού να απορροφήσει τον πολύ μεγάλο αριθμό των 

μονιμοποιηθέντων εφέδρων και προαχθέντων επ’ ανδραγαθία της πολεμικής δεκαετίας 1912-1922. Η 

κατάσταση οξυνόταν κάθε φορά που ετίθετο το θέμα των αποστρατειών, είτε για να εξυπηρετήσει την 
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Η πορεία προς το κίνημα του 1935: Οι συνωμοτικές οργανώσεις στο 

εσωτερικό του σώματος των αξιωματικών 

Τα στρατιωτικά κινήματα και η συγκρότηση ομάδων στο εσωτερικό του 

σώματος των αξιωματικών αποτελούσαν παλιά πρακτική. Ήταν μια πρακτική που 

λειτούργησε ιστορικά κυρίως σε τρεις κατευθύνσεις, αυτόνομες ή συνδυασμένες 

μεταξύ τους: η πρώτη ήταν προς μια επαναστατική και νεοτερική διαδικασία –ή έστω 

πρόθεση–, η δεύτερη προς όφελος των επικεφαλής των κινήσεων και η τρίτη προς 

την προστασία του εκάστοτε πολιτεύματος.
13

 Σε συνδυασμό και των τριών 

κατευθύνσεων, οργανώθηκαν ομάδες στο εσωτερικό του στρατού στην πορεία προς 

το κίνημα του 1935, με αφετηρία, αμέσως μετά την τελευταία απόπειρα κατά της 

ζωής του Ελ. Βενιζέλου τον Ιούνιο του 1933, την ίδρυση της βενιζελικής οργάνωσης 

«Δημοκρατική Άμυνα»,
14

 στην οποία εντάχθηκαν οι απόστρατοι της παράταξης. Την 

ηγεσία ανέλαβαν διαδοχικά δύο εμβληματικά πρόσωπα για το πολεμικό παρελθόν της 

χώρας, οι στρατηγοί Νεόκοσμος Γρηγοριάδης και Αναστάσιος Παπούλας. Ήταν 

συνδεδεμένοι και οι δύο άρρηκτα με την κορυφαία στιγμή της κατάρρευσης της 

Μεγάλης Ιδέας, δηλαδή τη δίκη και εκτέλεση των Έξι, της τιμωρητικής βενιζελικής 

αντίδρασης στην Καταστροφή.
15

  

Η επόμενη οργάνωση που δημιουργήθηκε και αφορούσε την αντίπαλη 

παράταξη ήταν η «Οργάνωσις “Εθνικόν Κυρίαρχον Κράτος”»
16

 υπό τον κάποτε άλλο 

                                                                                                                                            
αποσυμφόρηση της επετηρίδας είτε λόγω πολιτικών αλλαγών. Πρωταγωνιστής για τη ρύθμιση του 

αποτακτικού ζητήματος ήταν ο εν ενεργεία στρατηγός Αλ. Οθωναίος, ο οποίος είχε τον ρόλο του 

κύριου ρυθμιστή στο εσωτερικό του σώματος των αξιωματικών. Σχετικές εκθέσεις: βλ. ΙΑΜΜ, Αρχείο 

Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 296 / φ. 15. 
13 Στο πλαίσιο των διεργασιών αυτού του είδους στην προ του 1935 περίοδο, θα εμφανιστεί 

σταδιακά η τάση της αυτονόμησης από τέτοιες ομάδες ενός ευρέος αριθμού χαμηλόβαθμων 

αξιωματικών, απόφοιτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων (ΣΣΕ). Οι αξιωματικοί αυτοί είχαν 

κίνητρο τη διεκδίκηση της επαγγελματικής τους ανωτερότητας έναντι των αρχαιότερων συναδέλφων 

τους, οι οποίοι δεν είχαν φοιτήσει στη ΣΣΕ και προέρχονταν από τις τάξεις των μονιμοποιηθέντων 

εφέδρων ή είχαν προαχθεί επ’ ανδραγαθία. Η δεκαετής πλέον απόσταση από την πολεμική δράση είχε 

μεταφέρει την τριβή στο εσωτερικό του σώματος των αξιωματικών, στο δίπολο «απόφοιτοι ΣΣΕ» 

έναντι των αξιωματικών που δεν ήταν απόφοιτοι στρατιωτικής σχολής. Για πρώτη φορά στον ελληνικό 

στρατό υπήρξαν σπέρματα μιας διεκδικούμενης ανωτερότητας που δεν καθοριζόταν από τη δράση στο 

πεδίο της μάχης, αλλά από τη φοίτηση σε θρανία. 
14 Κ. Π. Καλλιγάς, Τα φοβερά ντοκουμέντα, ό.π., σ. 83. 
15 Ο ένας, ο υποστράτηγος εν αποστρατεία και γερουσιαστής Νεόκοσμος Γρηγοριάδης, 

επαναστατικός επίτροπος στη δίκη των Έξι, ήταν μια κλασική μορφή του στρατιωτικού βενιζελισμού. 

Ο άλλος, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Αναστάσιος Παπούλας, βασιλικός αξιωματικός αρχικά, 

ήταν ο προτελευταίος διοικητής της στρατιάς της Μικράς Ασίας. Μετατράπηκε μετά την Καταστροφή 

σε βενιζελικό και ήταν σκληρότατος μάρτυρας κατηγορίας εναντίον των Έξι. 
16 Κ. Π. Καλλιγάς, Τα φοβερά ντοκουμέντα, ό.π., σ. 101. 
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«Διόσκουρο»
17

 του βενιζελισμού και έπειτα πολέμιό του, τον στρατηγό Γεώργιο 

Κονδύλη. Κάποια μέλη της ήταν αξιωματικοί, ακόμη και με φιλοναζιστικές ιδέες, 

στελέχη αργότερα του μεταξικού καθεστώτος.
18

 Η οργάνωση αναπτύχθηκε κυρίως 

στη βόρεια Ελλάδα, χωρίς όμως να αποκτήσει ευρεία απήχηση.  

Εκτός της προσπάθειας συσπείρωσης του αντιβενιζελικού πόλου εντός του 

στρατού, η κίνηση θα πρέπει να συνδεθεί και με την πρόθεση του ίδιου του Γ. 

Κονδύλη να πρωτοστατήσει στην πολιτική και στη διαχείριση της χώρας. 

Η οργάνωση στην οποία εντάχθηκε ο μεγάλος αριθμός των εν ενεργεία 

βενιζελικών αξιωματικών ήταν η Ελληνική Στρατιωτική Οργάνωση (ΕΣΟ). Οι 

πρώτοι που ξεκίνησαν την κίνηση ήταν οι νεαρότεροι σε ηλικία και χαμηλότεροι σε 

βαθμό αξιωματικοί της βενιζελικής παράταξης. Σταδιακά εντάχθηκαν πολλοί
19

 

πολιτικοποιημένοι αξιωματικοί της παράταξης, με κύρος και ισχυρή πολεμική 

εμπειρία, κυρίως από την εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Σε πρώτη φάση, επικεφαλής 

τέθηκε ο λοχαγός Ιωάννης Τσιγάντες-Σβορώνος, ο οποίος συγκρότησε τον αρχικό 

πυρήνα και φρόντισε για τη στελέχωση της οργάνωσης.
20

 Στη συνέχεια, η ηγεσία 

παραδόθηκε στον συνταγματάρχη Στέφανο Σαράφη,
21

 λόγω του κύρους του μεταξύ 

                                                 
17 Εκτός από τον Γεώργιο Κονδύλη, ο χαρακτηρισμός αποδιδόταν και στον Νικόλαο Πλαστήρα 

την εποχή κατά την οποία και οι δύο αποτελούσαν τους ικανότερους και αποφασιστικότερους 

συνταγματάρχες της βενιζελικής παράταξης, τόσο στον πόλεμο όσο και στην εμπλοκή στην πολιτική.  
18 Αναφορά για τον Θεόδωρο Σκυλακάκη, απόστρατο συνταγματάρχη ήδη στα τέλη του 1933, 

όταν ιδρύθηκε η οργάνωση, και μετέπειτα, για σύντομο διάστημα, υπουργό Εσωτερικών της πρώτης 

κυβέρνησης Μεταξά επί καθεστώτος 4ης Αυγούστου. 
19 Πολλοί από αυτούς τους αξιωματικούς θα πρωταγωνιστήσουν στην κυριολεξία στα 

πολεμικά-πολιτικά ελληνικά τεκταινόμενα στην Κατοχή, στην Αντίσταση και στη Μέση Ανατολή, 

κατά τα χρόνια 1941-1945. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται οι: Ιωάννης και Χριστόδουλος Τσιγάντες-

Σβορώνος, Στέφανος Σαράφης, Δημήτρης Ψαρρός, Μάρκος Κλαδάκης, Κωνσταντίνος Βεντήρης και 

Γεώργιος Χατζησταυρής. Από το Πολεμικό Ναυτικό σημειώνουμε, μεταξύ άλλων, τον Ιωάννη 

Τούμπα. 
20 Η ΕΣΟ αποτέλεσε και την πρώτη, στην ουσία, συσσωμάτωση αξιωματικών που έθεσε έστω 

και έμμεσα το ζήτημα της σαφούς διάκρισης υπέρ των αξιωματικών οι οποίοι είχαν αποφοιτήσει από 

τη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων ή από τη Σχολή Υπαξιωματικών παλαιότερα, σε σχέση με τους 

αξιωματικούς οι οποίοι είχαν πάρει τις προαγωγές τους «επ’ ανδραγαθία» στο πεδίο της μάχης. 

Επρόκειτο για δείγμα τόσο της απαιτητικότητας της εποχής σε γνώσεις και κατάρτιση, αλλά και μιας 

διάκρισης που στόχευε στην πρωτοκαθεδρία μιας ομάδας σε βάρος μιας άλλης, εντός του στρατού. Βλ. 

σχετικά Τ. Γεροζήσης, Το σώμα των αξιωματικών, τ. 2, ό.π., σ. 433. Δεν έλειψαν, ακόμη, περιπτώσεις 

όπου βασικά στελέχη των Φιλελευθέρων, όπως ο Γεώργιος Παπανδρέου, απέδωσαν στα στελέχη της 

ΕΣΟ δικτατορικές τάσεις. Βλ. Φοίβος Ν. Γρηγοριάδης, «Ελληνική Δημοκρατία», 1924-1935, τ. 3, 

Αθήνα (Κεδρηνός) 1972, σ. 403. 
21 Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα «Στέφανος Σαράφης» (Τρίκαλα Θεσσαλίας, 1890 – 

Αθήνα, 1957). Ο Στέφανος Σαράφης ανήκε στο περιβάλλον του στρατηγού Αλέξανδρου Οθωναίου και 

είχε διοικήσει με επιτυχία τάγμα στο απαιτητικό 5/42 Σύνταγμα Ευζώνων του Νικόλαου Πλαστήρα 

στη Μικρά Ασία. Στη συνέχεια, με τη μεσολάβηση του στρατηγού Οθωναίου, μετεκπαιδεύθηκε στη 

Γαλλία, για να αναλάβει στα τέλη της δεκαετίας του 1920 και στις αρχές της δεκαετίας του 1930 τη 

ζηλευτή θέση του στρατιωτικού ακόλουθου στην ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι. Ηγήθηκε του ΕΛΑΣ 

από την άνοιξη-καλοκαίρι του 1943 έως την παράδοση του οπλισμού του, τον Φεβρουάριο του 1945. 

Εξορίστηκε κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Βουλευτής της ΕΔΑ, αργότερα, σκοτώθηκε 
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των αξιωματικών, αλλά και της εμπειρίας του στην προετοιμασία και εκτέλεση 

στρατιωτικών κινημάτων.
22

 

Ο ρόλος του Βενιζέλου και το ευρύτερο πλαίσιο της παράταξης  

Η αστάθεια της δημοκρατίας, εκτός των οικονομικών προβλημάτων, των 

διεθνών συγκυριών και των κοινωνικών και πολιτικών εγγενών αδυναμιών, στον 

μεγαλύτερο ίσως βαθμό οφειλόταν στο γεγονός ότι η διατήρηση και η εδραίωσή της 

δεν αποτέλεσαν ποτέ επί της ουσίας πολιτικό πρόταγμα ιδεολογικής υφής. Δεν 

απόκτησε ποτέ την ίδια ισχύ με το πρόταγμα της ικανοποίησης του αλυτρωτισμού, το 

οποίο κινητοποίησε τουλάχιστον έως το 1922 το σύνολο των εντός και εκτός 

συνόρων Ελλήνων. Ο αλυτρωτισμός ως ιδεολογία γοήτευε και ενεργοποιούσε τον 

ίδιο τον Ελευθέριο Βενιζέλο, εξάλλου, με αποτέλεσμα την τόσο αποδοτική εφαρμογή 

του σε εσωτερικό και εξωτερικό πολιτικό πλαίσιο – ιδιαίτερα στην προ και κατά τον 

Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο περίοδο, κατά την οποία η αυτοδιάθεση των λαών συνδέθηκε 

συχνά με τη δημιουργία σφαιρών επιρροής από τις Μεγάλες Δυνάμεις. 

Μετά το τέλος του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και τη Μικρασιατική 

Καταστροφή, και απόντος πλέον του διεθνούς πολεμικού πλαισίου στο οποίο η 

Ελλάδα είχε τη θέση αναγκαίου εταίρου, ο Ελ. Βενιζέλος, κατά την τελευταία 

τετραετία διακυβέρνησής του (1928-1932), οδηγήθηκε σε στροφή προς την 

εσωτερική πραγματικότητα. Αυτή η στροφή μπορεί να οδήγησε στην εφαρμογή 

πετυχημένων πολιτικών νεοτερικής κατεύθυνσης, αλλά στέρησε από τον ηγέτη και 

τους οπαδούς της παράταξης τη διάσταση του οικείου και αρχετυπικού αλυτρωτικού 

λόγου. Το ιδεολογικό και ηθικό κύρος, όμως, που είχε δημιουργήσει ο στρατός, και η 

συνύφανσή του με την πολιτική ζωή της κοινωνίας δημιούργησαν σε πολλούς 

αξιωματικούς την πρόθεση για τη διεκδίκηση του ελέγχου της ειρήνης: της 

κυριαρχίας τους δηλαδή επί της πολιτικής κατάστασης μέσω του στρατού και όχι 

μέσω των πολιτικών θεσμών. 

Η πρόθεση αυτή καταγράφεται και στην πολιτική σκηνή, στις διάφορες 

πολιτικές ταχύτητες και συχνότητες μέσα στις οποίες λειτούργησαν οι συνθήκες κατά 

τη διάρκεια του ελληνικού Μεσοπόλεμου και τις οποίες διαμόρφωσε το πολιτικό και 

δημόσιο κενό στο ηθικό που άφησαν πίσω τους η Μικρασιατική Καταστροφή και η 

                                                                                                                                            
στον Άλιμο, στην παραλιακή λεωφόρο, από αυτοκίνητο που οδηγούσε αμερικανός στρατιωτικός. Κατά 

τη διάρκεια της δίκης του οδηγού διατυπώθηκε η άποψη ότι ο θάνατός του δεν ήταν τροχαίο ατύχημα. 
22 Κ. Π. Καλλιγάς, Τα φοβερά ντοκουμέντα, ό.π., σ. 104-105. 
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κατάρρευση της ιδεολογίας του αλυτρωτισμού. Πρόκειται για ένα κενό που θα 

αργήσει να καλυφθεί και θα αποτελεί για καιρό σταθερή έλλειψη στην εύρυθμη 

πολιτική λειτουργία της χώρας.  

Η πολιτική του αλυτρωτισμού, με τα μεγάλα εδαφικά οφέλη των ετών 1912-

1913 και του 1919, τερματίστηκε με την Καταστροφή του 1922. Η έντονη αυτή 

εξέλιξη της δεκαετίας του 1920 ανέτρεψε το παρελθόν, χωρίς όμως να αφήσει πίσω 

της παράδοση στην πολιτική λειτουργία του κράτους, του κοινοβουλευτισμού και 

των κομμάτων. Στην απειλή για πολιτική ανατροπή των κεκτημένων των 

Φιλελευθέρων κατά τα έτη 1934-1935, παρά τις ριζικά διαφορετικά συνθήκες από 

τον Διχασμό του 1915, επελέγη και από τον ίδιο τον Ελ. Βενιζέλο, το 1935, ο στρατός 

για να δώσει πολιτική λύση. Στόχος του Ελ. Βενιζέλου ήταν η διαφύλαξη των 

πολιτικών κεκτημένων της όποιας νεοτερικότητας είχε εντωμεταξύ εφαρμοστεί. Η 

επιλογή του στρατού οφειλόταν στη δυναμική ανατροπής της πολιτικής κατάστασης, 

αλλά και στη διαπίστωση ότι στο εσωτερικό του –και ιδιαίτερα μεταξύ της 

βενιζελικής ομάδας των αξιωματικών– υπήρχε ομοιογένεια-ομοψυχία απέναντι στην 

εκτέλεση του σκοπού, ισχυρότερη μάλιστα από την αντίστοιχη μεταξύ των πολιτικών 

στελεχών της ευρείας βενιζελικής παράταξης. Για άλλη μια φορά ο στρατός ή μάλλον 

οι αξιωματικοί του, ως μια συντονισμένη δύναμη, ανέλαβαν τον πολιτικό-

εκτελεστικό ρόλο της παράταξης. 

Στην πραγματικότητα, όμως, στο εσωτερικό της τελευταίας καταγράφηκαν η 

έλλειψη ομοψυχίας και η αδυναμία διαμόρφωσης κοινού σκοπού, αλλά και η απουσία 

της πειθαρχίας που απαιτούνταν για τη διοργάνωση των κινηματικών ενεργειών. 

Αυτές οι ελλείψεις δεν καλύφθηκαν ακόμη και όταν τον συντονισμό επιχείρησε να 

κάνει ο ίδιος ο αρχηγός της παράταξης, στην τελική φάση της οργάνωσης του 

κινήματος. 

Σε επιστολή του από τη Χαλέπα Χανίων προς τον πλωτάρχη του Πολεμικού 

Ναυτικού Αθανάσιο Ζάγκα, λίγες εβδομάδες πριν από την εκδήλωση του κινήματος, 

τη 10η Φεβρουαρίου 1935,
23

 ο Ελ. Βενιζέλος προσπαθεί να δώσει την εικόνα 

ανθρώπου που ελέγχει απολύτως την κατάσταση και εμπνέει προσωπικά τα στελέχη 

της παράταξης του: 

 

                                                 
23 ΙΑΜΜ, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. εισ. 719 / φ. 6/56, Επιστολή Ελευθερίου Βενιζέλου 

προς πλωτάρχη Αθανάσιο Ζάγκα, Χαλέπα (10 Φεβρουαρίου 1935). 
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«Από έτους περίπου, όταν αι επίβουλαι διαθέσεις των νυν 

κυβερνώντων απέναντι του δημοκρατικού πολιτεύματος ήρχισαν να μη 

αποκρύπτωνται, εσκέφθην ότι έπρεπεν ο δημοκρατικός κόσμος να μη 

μένη ανοργάνωτος, διά να μη ευρεθή ανέτοιμος την ώραν της ανάγκης. 

Προς τούτο ενεθάρρυνα την σύστασιν των δημοκρατικών οργανώσεων. 

Αλλ’ ουδέποτε εσκέφθην ότι οι ανήκοντες εις αυτάς πολίται θα ηδύναντο 

να χρησιμοποιηθούν, όπως αντιταχθούν κατά της δημοσίας δυνάμεως, 

που διαθέτει η κυβέρνησις, όταν αύτη θα επεδίωκε την εγκατάστασιν 

δικτατορίας Κονδύλη ή Μεταξά, ή την Μοναρχικήν παλινόρθωσιν. Διά 

τούτο επεδίωξα την οργάνωσιν του καθαρώς δημοκρατικού στοιχείου του 

στρατεύματος, το οποίον και μόνον ηδύνατο αποτελεσματικώς ν’ 

αντιταχθή κατά μοναρχικής παλινορθώσεως ή αποπείρας εγκαταστάσεως 

δικτατορίας Κονδύλη ή Μεταξά». 

 

Μετά από την παρουσίαση των συνθηκών που ίσχυαν μεταξύ των ανώτατων 

αξιωματικών του στρατού, εκθειάζει τους βενιζελικούς αξιωματικούς όταν 

αναφέρεται θετικά στις συνθήκες που ίσχυαν στον στόλο και δηλώνει ότι «εάν ο 

στόλος ημπόρει να κινηθή είμαι έτοιμος να ηγηθώ της εξεγέρσεως».  

Επίσης, θίγει τη δυσπιστία που εμφανιζόταν εκ μέρους των αξιωματικών της 

παράταξης απέναντι στα πολιτικά στελέχη: «να διαλυθούν αι σχετικαί πλάναι σας και 

να πιστεύσετε ότι ο φόβος σας μήπως ο κ. Ζάννας “δεν έχει ακόμη αποκτήσει τον 

βαθμόν εκείνον της πίστεως προς τον αγώνα, απαραίτητον διά μίαν τοιαύτην 

ενέργειαν”, δεν είναι βάσιμος». Προσπαθώντας ενδεχομένως να κινητοποιήσει 

αντικομμουνιστικές-αντισοβιετικές θέσεις του πλωτάρχη, εκθειάζει τη δράση 

ηγετικών στελεχών τού υπό ετοιμασία κινήματος, στο πλαίσιο της ελληνικής 

συμμετοχής στην εκστρατεία στη μεσημβρινή Ρωσία το 1919 κατά των μπολσεβίκων: 

«Γνωρίζω ότι εις την Νότιον Ρωσία αναδείχθη ήρως απαράμμιλος, σώσας 

κρισιμωτάτην κατάστασιν διά της πρωτοβουλίας του και της θαυμαστής γενναιότητός 

του». 

Πρόκειται για ένα κείμενο στο οποίο ο ίδιος ο εθνικός ηγέτης προσπαθεί να 

πείσει έναν μεσαίο αξιωματικό του ναυτικού για την εύρυθμη λειτουργία των 

προετοιμασιών, μέσω επιχειρημάτων από τα οποία λείπει το πάθος, η φλόγα και η 

επαναστατικότητα, αλλά και η μεθοδικότητα που απαιτείται τουλάχιστον όταν η 

παρόρμηση λείπει. Τρεις εβδομάδες πριν το κίνημα, ο Ελ. Βενιζέλος, η κεφαλή της 

παράταξης, δηλώνει την ευρύτατη ενημέρωσή του σχετικά με την προετοιμασία του· 

μέσω αυτής της ενέργειας προσπαθεί να πείσει για την ετοιμότητα και την ισχύ του 

δημοκρατικού στοιχείου του στρατεύματος, υπαινισσόμενος ίσως την έλλειψη του 

αντίστοιχου δυναμισμού στο πολιτικό προσωπικό της παράταξης. Η πολυσέλιδη, 
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ίσως ακόμη και φλύαρη επιστολή έχει κύριο γνώμονα την πολιτική εργαλειοποίηση 

του στρατού και του στόλου έναντι του κινδύνου της ανατροπής του δημοκρατικού 

πολιτεύματος, ενός προβλήματος, όμως, του οποίου το μέγεθος η κοινωνία δεν 

έδειχνε τελικά να αντιλαμβάνεται. Σοβαρό στοιχείο που αντιλαμβανόμαστε, επίσης, 

είναι η απουσία της έννοιας του χρόνου κατά τη δόμηση της προετοιμασίας, σαν να 

επρόκειτο, με άλλα λόγια, να υπάρχει και πάλι η «πολυτέλεια» των συνθηκών του 

1916, εκείνη δηλαδή η ευχέρεια που έδωσε στον βενιζελισμό η δημιουργία, επί 

πραγματικού εδάφους, των «δύο ελληνικών κρατών», το ένα εκ των οποίων ο Ελ. 

Βενιζέλος μπόρεσε, στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου πολέμου, να ελέγξει και να 

αναπτύξει εντός του απρόσκοπτα την εξωτερική και στρατιωτική πολιτική του. 

 Στην επιστολή, το κίνημα δείχνει να μην έχει εμφανείς υπαρχηγούς και 

στελέχη, αλλά έμμεσους και αφανείς αρχηγούς και κεφαλές. Από τις κινηματικές 

προεργασίες επιχειρήσεις ήταν απών τόσο ο στρατιωτικός ηγέτης Νικ. Πλαστήρας 

όσο και ο πολιτικός ηγέτης Ελ. Βενιζέλος, που θα εμφανιζόταν, κατά δήλωσή του, να 

ευλογεί το κίνημα όταν αυτό θα είχε πλέον εκραγεί. Ο τελευταίος διατυπώνει, ακόμη, 

ρητά την επιμονή του να μην προκύψει το κίνημα ως προσωπική του πολιτική 

ανάγκη, αλλά ως κοινωνική και πολιτική λαϊκή επανάσταση με στόχο την προάσπιση 

της δημοκρατίας. Παρά την προτροπή για ευρεία κινητοποίηση, όμως, προς το τέλος 

της επιστολής γίνεται ξεκάθαρο το συντεχνιακό δέλεαρ προς τους αξιωματικούς της 

παράταξης, το οποίο είναι η υπόσχεση για τη δημιουργία ενός πολιτικά «καθαρού» 

στρατού μετά την επικράτηση του κινήματος: 

 

«Το έργον της στρατιωτικής επαναστάσεως πρέπει να συγκεντρωθή 

κυρίως εις την εκκαθάρισιν του στρατού και της χωροφυλακής και 

αστυνομίας, από τα ολίγα εκείνα στοιχεία τα οποία διά της “γιγαντικής” 

διαγωγής των κατά την τελευταίαν διετίαν απέδειξαν ότι δεν ειμπορούν 

να θεωρηθούν ειλικρινώς αναγνωρίσαντα την δημοκρατίαν. Και εις την 

καθιέρωσιν της αρχής ότι εις το μέλλον κανείς δεν γίνεται δεκτός εις 

διαγωνισμόν, όπως εισέλθη ως αξιωματικός ή υπαξιωματικός εντός των 

σωμάτων τούτων, εάν επιτροπή απολύτου εμπιστοσύνης δεν αποφανθή 

επί τη βάσει λεπτομερούς ερεύνης, ότι και το προσωπικόν παρελθόν του 

υποψηφίου αλλά και το παρελθόν των στενωτέρων συγγενών του 

εγγυώνται ότι θα είναι εις πάσαν περίστασιν φερέγγυος προασπιστής του 

δημοκρατικού πολιτεύματος». 

 

Επί της ουσίας, πρόκειται για μια επιστολή στην οποία γίνεται προσπάθεια από 

τον Ελ. Βενιζέλο ώστε να ενισχύσει με το κύρος του μια ενέργεια που φαίνεται να μη 

συσπείρωνε τον κόσμο της παράταξης, ακόμη και εντός του στρατού. Αυτή η έλλειψη 
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συσπείρωσης καταγράφεται τόσο μέσω απροθυμίας της εμπλοκής σε βίαιες ενέργειες 

όσο και μέσω της κοινής μεταξύ των βενιζελικών αξιωματικών αντίληψης ότι η 

δημοκρατία δεν κινδύνευε πραγματικά. Στην κατεύθυνση αυτή αναπτύσσει ο αρχηγός 

των Φιλελευθέρων ένα σύμπλεγμα προτροπών και αναλύσεων, με στόχο την 

καλλιέργεια πολιτικών ευαισθησιών δημοκρατικής υφής. Παράλληλα, στην επιστολή 

αναλύει κατά τρόπο υπερβολικό τις υποτιθέμενες καλές σχέσεις, τις ισορροπίες και 

τις απόψεις πολλών υψηλών ηγετικών στελεχών, αποκαλύπτοντας έτσι μάλλον την 

αδυναμία που υπήρχε στη διοικητική πυραμίδα της κινηματικής διαδικασίας. 

Πουθενά, επίσης, δεν κάνει αναφορά στη χρήση, σε όφελος του κινήματος, του 

εκτεταμένου κομματικού δικτύου που λειτουργούσε ήδη μέσω τοπικών οργανώσεων, 

αλλά και μέσω των Λεσχών των Φιλελευθέρων που βρίσκονταν σε μεγάλη ανάπτυξη. 

Αιτία γι’ αυτό, ενδεχομένως, είναι το ότι δεν ήθελε να προτρέψει και τα πολιτικά 

δίκτυα, ώστε να μην επαναπαυθούν τα στρατιωτικά – ή ότι ο στρατός παρέμενε το 

παλαιότερο, άρα το πλέον εύχρηστο εργαλείο για την εφαρμογή των στόχων του.
24

  

 Διαφορετικά θέματα –αλλά και διαφορετική λογική στην ανάπτυξή τους– 

συναντάμε σε μια άλλη επιστολή του Βενιζέλου, προς τον στρατηγό Αλ. Οθωναίο 

αυτή τη φορά, στις 19 Φεβρουαρίου 1935.
25

 Καταρχάς, διαβάζουμε ότι ο Ελ. 

Βενιζέλος προσφέρει ασμένως στον στρατηγό την επιχειρησιακή αρχηγία, δέκα 

ημέρες πριν από την εκδήλωση της κίνησης. Ο Αλ. Οθωναίος αρνείται και παραμένει 

                                                 
24 Στις σχετικές αναλύσεις που έχουν γίνει, η επιστολή συνδέεται συχνά, όπως και πολλά άλλα 

ζητήματα της περιόδου, με τις βρετανικές μυστικές υπηρεσίες. Στην προκειμένη περίπτωση, ο Φοίβος 

Γρηγοριάδης, αφιερώνοντας ολόκληρο κεφάλαιο με τίτλο «Η προς πλωτάρχη επιστολή», αποδίδει 

σαφώς στον Αθ. Ζάγκα την ιδιότητα του πράκτορα της Intelligence Service, γεγονός για το οποίο είναι 

ενήμερος ο Βενιζέλος. Επί της ουσίας, η επιστολή εμφανίζεται από τον Γρηγοριάδη ως η αναφορά του 

Βενιζέλου προς τους Βρετανούς και ως η προσπάθειά του να τους καθησυχάσει για τις προθέσεις του. 

Βλ σχετικά Φ. Ν. Γρηγοριάδης, «Ελληνική Δημοκρατία», τ. 3, ό.π., σ. 388-396. 

Κατά πάσα πιθανότητα, όμως, ήδη το 1935 η Μεγάλη Βρετανία και, κατ’ επέκταση, η 

Intelligence Service είχαν αποσύρει την υποστήριξη που παρείχαν κατά τις προηγούμενες δεκαετίες 

στον Ελ. Βενιζέλο και στον βενιζελισμό εν γένει, αφού δεν τους εξυπηρετούσε πλέον η οποιαδήποτε 

διατάραξη του καθεστώτος στην Ελλάδα υπέρ της ενίσχυσης του τελευταίου. Σε αυτό συνεπικουρεί 

και η άμεση αποδοχή της επιστροφής στον θρόνο του Γεώργιου Β΄ μετά το δημοψήφισμα του 

Σεπτεμβρίου του 1935. Το ενδεχόμενο να ήταν ο πλωτάρχης Αθ. Ζάγκας στέλεχος του ελληνικού 

τμήματος της Intelligence Service ενισχύεται από το γεγονός ότι ο εν λόγω αξιωματικός, παρότι τελικά 

απότακτος του κινήματος του 1935, ανακλήθηκε στην ενέργεια από το καθεστώς Μεταξά, το 1941, για 

να αναλάβει, μετά την είσοδο των Γερμανών, θέση στην ελληνοβρετανική υπηρεσία πληροφοριών στη 

Σμύρνη, το 1942. Από αυτή τη θέση ελεγχόταν η ροή, η πολιτική τοποθέτηση και το φρόνημα των 

ελλήνων φυγάδων, αξιωματικών και πολιτών, κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Για τα βιογραφικά 

στοιχεία του πλωτάρχη, σχετικά με τις βαθμολογικές μεταβολές και τις υπηρεσίες όπου τοποθετήθηκε, 

βλ. Αναστάσιος Κ. Δημητρακόπουλος, Βιογραφικό λεξικό των αποφοίτων της Σχολής Ναυτικών 

Δοκίμων: Οι τάξεις εισόδου 1884-1950, τ. 1, Αθήνα (ΓΕΝ) 2006, σ. 265. Νωρίτερα, ο Αθ. Ζάγκας, ως 

υποπλοίαρχος, μετείχε στο κίνημα του 1922 ως κυβερνήτης του τορπιλοβόλου «Δωρίς» (Κώστας 

Αθάνατος, Το εθνικόν κίνημα Χίου και Μιτυλήνης, Αθήνα 1923, σ. ιγ΄).  
25 ΙΑΜΜ, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. εισ. 719 / φ.6/66, Επιστολή Ελευθερίου Βενιζέλου 

προς στρατηγό Αλέξανδρο Οθωναίο, Χαλέπα (19 Φεβρουαρίου 1935). 
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πιστός στην άποψή του, που ήθελε τον στρατό υπό τον έλεγχο αξιωματικών ως 

εσωτερικών πατρώνων, αλλά αποστασιοποιημένο από επεμβάσεις στην κεντρική 

πολιτική σκηνή, ιδιαίτερα όταν επρόκειτο για ανατροπή μιας κυβέρνησης που είχε 

προκύψει από εκλογές. 

Ενδεικτικές για τη στάση και τις προσπάθειες του Ελ. Βενιζέλου είναι φράσεις 

όπως οι παρακάτω: «Στρατηγέ μου, από ό,τι γίνεται εις τον στρατόν, δεν ειμπορείτε 

να αμφιβάλλητε ότι η Μεγάλη Ελλάς, εκείνη που δημιουργήσαμεν διά των αγώνων 

1912-1920 και η οποία περιεσώθη μετά την Μικρασιατικήν καταστροφήν, θα 

διαλυθή προ της παρελεύσεως πολλών ετών»· «θα διέπραττεν έγκλημα κατά της 

χώρας ο Δημοκρατικός κόσμος, εάν ανέμενε μακαρίως να εκλέξη την ώραν της 

επιθέσεως ο μοναρχισμός, δια ν’ αποφασίση ν’ αμυνθή. Θα είνε τότε πιθανώς πολύ 

αργά»· «Η εκ μέρους σας ανάληψις της ηγεσίας, καθιστά ακόμη πλέον περιττήν την 

εκ μέρους μου ανάληψιν αύτης». 

Ενδιαφέρον έχουν τα επιχειρήματα του Ελ. Βενιζέλου, με τα οποία προσπαθεί 

να πείσει έναν στρατηγό με πολυετή πολεμική και πολιτική εμπειρία, από τον 

Μακεδονικό Αγώνα έως και την Μικρά Ασία, τον πρόεδρο στο στρατοδικείο στη 

δίκη των Έξι, ένα πρόσωπο εμβληματικό με διαμορφωμένη ήδη πολιτική θέση και 

στάση, η οποία είχε εκφραστεί δύο χρόνια πριν, στο κίνημα του 1933. Το κυριότερο 

και το ισχυρότερο επιχείρημα που χρησιμοποίησε ο Ελ. Βενιζέλος ήταν αυτό της 

επικείμενης εδαφικής αλλοίωσης, για την κατάρρευση της Μεγάλης Ελλάδας του 

1912-1920, κυρίως λόγω των αναπάντητων εκ μέρους της Ελλάδας προκλήσεων της 

Αλβανίας και της Βουλγαρίας. Αναφέρεται σε κάποιες διενέξεις που είχαν 

δημιουργηθεί στη συνοριακή μεθόριο των χωρών αυτών με την Ελλάδα. Στη 

συνέχεια ακολουθεί η διατύπωση μιας σειράς φόβων που είχαν να κάνουν με την 

επικείμενη αποδημοκρατικοποίηση του στρατού και την de facto ανατροπή του 

πολιτεύματος. Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τον ηγέτη της παράταξης, θα 

εκδηλωνόταν κατά τη σχεδιαζόμενη μετακομιδή των οστών του Κωνσταντίνου Α΄ 

στο κοιμητήριο στο Τατόι, ως συνέπεια του μεγάλου αριθμού παρόντων μελών της 

βασιλικής οικογένειας στην Αθήνα, μεταξύ των οποίων και του έκπτωτου Γεώργιου 

Β΄. Ένας ακόμη φόβος που εκφράζει είναι η ενδεχόμενη δικτατορία Κονδύλη-

Μεταξά και η κατ’ επέκταση αλλοίωση που θα προκαλούσε στην εντός του στρατού 

επετηρίδα των αξιωματικών. Ο Ελ. Βενιζέλος, ακόμη, χαρακτηρίζει αμυντική 

επίθεση του δημοκρατικού κόσμου το σχεδιαζόμενο κίνημα και προσφέρει την 

ηγεσία στον Αλ. Οθωναίο, προκειμένου να διατηρηθεί ο στρατιωτικός χαρακτήρας 
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της ενέργειας και να μην παρεκτραπεί σε πολιτική κίνηση. Ξαναγυρνώντας στην 

καλλιέργεια εθνικών ευαισθησιών, εξαίρει την εθνική ομοιογένεια της Ελλάδας και 

τη συγκρίνει με τη φυλετική ανομοιογένεια του κράτους του Μεγάλου Αλεξάνδρου 

και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στη δεύτερη επιστολή προς τον Αλ. Οθωναίο, 

περισσότερο από ό,τι στην πρώτη προς τον Αθ. Ζάγκα, καταγράφεται με τρόπο 

ευσύνοπτο το «πάνθεον» των πολιτικών, εθνικών και συντεχνιακών αξιών που 

αποτέλεσαν τον καμβά του πολυετούς διαλόγου μεταξύ του Ελ. Βενιζέλου και του 

σώματος των αξιωματικών που δημιούργησε, συγκρότησε και διαμόρφωσε η 

πολιτική του. 

 Ενδεχομένως οι δύο επιστολές να κινούνται στους άξονες που αναφέρθηκαν 

λόγω του επαγγελματικού πλαισίου των δύο παραληπτών. Ωστόσο και στις δύο 

επιστολές καταγράφεται αδυναμία επιχειρημάτων ή, καλύτερα, μια σειρά αγωνιώδη 

επιχειρήματα που είναι εξαιρετικά αδύναμα, λόγω της ακύρωσης των αλυτρωτικών 

στόχων, αλλά και ανίσχυρα απέναντι στον επελαύνοντα συντηρητισμό. Ίσως να ήταν 

λογικό, όμως, για τον Ελ. Βενιζέλο και για τις πολιτικές αφετηρίες του να κρίνει ως 

βασικότερο κίνητρο υπεράσπισης της συνολικής πολιτικής του προσπάθειας την 

επέκταση των συνόρων και τη δικαίωση του αλυτρωτισμού, και όχι την εξέλιξη 

κρατικών δομών και θεσμών που δημιούργησε η διακυβέρνησή του κατά την περίοδο 

1910-1920. Θα χρειαστεί να έλθει ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, με τις ριζικές 

ανατροπές που επέφερε, για να απομακρυνθεί εκ των πραγμάτων από τον 

αλυτρωτισμό μια μεγάλη μερίδα της βενιζελικής παράταξης και να προσανατολιστεί, 

μέσω της εαμικής προσπάθειας, στη βελτίωση της κοινωνικής οργάνωσης και στην 

ικανοποίηση των αιτημάτων που ζητούσαν αύξηση της λαϊκής συμμετοχής στη 

δημόσια ζωή. 

Οι τελικές προετοιμασίες για το κίνημα 

 Κάνοντας μια μικρή αναδρομή, θα πρέπει να αναφερθούμε ξανά –αποδίδοντάς 

της ουσιαστικό ρόλο στην πορεία προς την κινηματική ενέργεια– στην απόπειρα κατά 

της ζωής του Ελ. Βενιζέλου δύο μήνες μετά το κίνημα του 1933, τον Ιούνιο του ίδιου 

έτους. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε το κράτος αφενός την απόπειρα και 

αφετέρου αυτούς που συμμετείχαν σε αυτήν
26

 αύξησε την πόλωση στην πολιτική 

                                                 
26 Το κράτος σχεδόν αδιαφόρησε, με αποτέλεσμα η σύλληψη των συμμετεχόντων στην 

απόπειρα να γίνει με πρωτοβουλία ιδιωτών και απόστρατων πολιτικών φίλων του Ελ. Βενιζέλου και 
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ζωή, και μαζί με αυτό τη σταδιακή δραστηριοποίηση βενιζελικών αξιωματικών στο 

πλαίσιο μυστικών οργανώσεων στο εσωτερικό του στρατού. Κύριος και δεδομένος 

στόχος των βενιζελικών οργανώσεων, όπως έχει αναφερθεί, ήταν αφενός μεν η 

αποτροπή επανόδου της βασιλείας και αφετέρου η συγκράτηση των πλέον ακραίων 

βενιζελικών αξιωματικών από ανοργάνωτες πραξικοπηματικές ενέργειες.
27

  

Η σταδιακή ανάπτυξη της κύριας συνωμοτικής οργάνωσης. Η 

ενεργοποίηση των αξόνων του κινήματος  

 Όσο οι τάξεις της ΕΣΟ πύκνωναν, με την ένταξη κατώτερων αξιωματικών σε 

αυτήν, δημιουργήθηκε η ανάγκη να τεθεί επικεφαλής της ένας αξιωματικός με κύρος 

και διοικητικές ικανότητες, προκειμένου να αναλάβει επιχειρησιακά την όλη 

προετοιμασία. Έτσι ανέλαβε την ηγεσία, όσον αφορά το λειτουργικό μέρος, ο 

συνταγματάρχης Στέφανος Σαράφης. Η άλλη οργάνωση με πολιτικά και με 

στρατιωτικά στοιχεία στις τάξεις της (κυρίως απόστρατους), η Δημοκρατική Άμυνα, 

αποκτούσε πλέον συμπληρωματικό ρόλο, κυρίως ως φορέας ηθικής υποστήριξης των 

προετοιμασιών. Έτσι, οι δύο βενιζελικές στρατιωτικές οργανώσεις, κινούμενες 

αρχικά με διαφορετικούς ίσως στόχους και στη συνέχεια συμπληρωματικά, 

απέκτησαν κοινή προοπτική: τη στρατιωτική ενέργεια. 

 Η παρουσία του Γεώργιου Κονδύλη, παλαιού βενιζελικού, στο Υπουργείο 

Στρατιωτικών της κυβέρνησης Παναγή Τσαλδάρη έδινε τη δυνατότητα στην 

τελευταία να ελέγχει έως έναν βαθμό το μέγεθος της απειλής που αποτελούσαν οι 

βενιζελικοί αξιωματικοί για την ασφάλειά της. Παράλληλα, ενέργειες και κινήσεις 

της κυβέρνησης του Λαϊκού Κόμματος έπλητταν συνεχώς την προνομιακή παρουσία 

των αξιωματικών, που στα χρόνια του βενιζελισμού είχαν κυριαρχήσει, βασιζόμενοι 

στο κύρος της πολεμικής δράσης.
28

  

 Πρόσωπα με κύρος και με διασυνδέσεις στα στρατιωτικά και πολιτικά 

κλιμάκια της παράταξης των Φιλελευθέρων ανέλαβαν τον έλεγχο των κινήσεων και 

                                                                                                                                            
όχι της αστυνομίας. Βλ. σχετικά Γεώργιος Ασπρέας, Πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος 1821-

1960, τ. 2, Αθήνα (Σύγχρονα Βιβλία) 1963, σ. 599. Όσο για τη δίκη των κατηγορουμένων για την 

απόπειρα, αυτή έγινε τις αμέσως προηγούμενες ημέρες της εκδήλωσης του κινήματος του Μαρτίου του 

1935. Μετά την εκδήλωση και την αποτυχία του κινήματος, η δίκη έληξε με συνοπτικό τρόπο, χωρίς 

να αποδοθούν ουσιαστικά ευθύνες στους κατηγορούμενους. 
27 Θ. Βερέμης, Οι επεμβάσεις του στρατού, ό.π., σ. 222. 
28 Η αναφορά αφορά τους αξιωματικούς που ξεκίνησαν τη σταδιοδρομία τους ως μέλη της 

Εθνικής Άμυνας του 1915. Βλ. σχετικά Στέφανος Σαράφης, Ιστορικές αναμνήσεις: Από τα παιδικά 

χρόνια ώς την Κατοχή, Αθήνα (Επικαιρότητα) 1980 [11952], σ. 343. 
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τον συντονισμό της προετοιμασίας ενός δικτύου εντός του στρατού που θα 

διατηρούσε σε κατάσταση ετοιμότητας τους εν ενεργεία δημοκρατικούς 

αξιωματικούς, με τελικό σκοπό και ελπίδα τη συντεταγμένη στρατιωτική επέμβαση 

για την κατάληψη της εξουσίας. Εκτός της οργάνωσης κρατήθηκαν αξιωματικοί εν 

αποστρατεία, καθώς η απουσία τους θα βοηθούσε την αυτονόμηση των νεότερων από 

την επιρροή των αρχαιότερων. Επίσης, η απουσία των απόστρατων θα ισχυροποιούσε 

τη νεανική δυναμική των επίδοξων κινηματιών, αλλά και θα ενίσχυε το κύρος των 

απόφοιτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων σε βάρος των παλαιότερων που 

στερούνταν σπουδές. Στην υψηλή εποπτεία της κίνησης μετείχαν πολιτικά πρόσωπα 

του δημοκρατικού χώρου και πρόσωπα που γεφύρωναν την προετοιμασία απευθείας 

με τον ίδιο τον Ελ. Βενιζέλο. Μεταξύ άλλων, ρόλο είχαν ο Αλέξανδρος Ζάννας
29

 ο 

Γεώργιος Βεντήρης
30

 και στην τελική φάση ο Στέλιος Πιστολάκης.
31

 

 Ζήτημα ουσίας αποτέλεσε η έλλειψη ενθουσιασμού και γενικότερα η πολιτική 

και στρατιωτική αδράνεια που επέδειξε ο κόσμος και οι αξιωματικοί της παράταξης 

κατά την εκτέλεση του κινήματος. Ίσως τα στοιχεία καθεστωτισμού που 

χαρακτήριζαν τους βενιζελικούς εξηγούσαν εν μέρει τη στάση αυτή, όπως αντίστοιχα 

ίσως εξηγούνται και τα στοιχεία αδράνειας που παρουσιάστηκαν και στον ρόλο του 

στρατού στο κίνημα, πάλι λόγω της σχέσης τους με την εξουσία, για σειρά ετών. 

Έτσι, κατά την πορεία προς το κίνημα, η ανάγκη άμεσων ενεργειών για την 

προετοιμασία και την εκτέλεσή τoυ δεν αντιμετωπίστηκε από όλους τους 

εμπλεκόμενους με τον ίδιο τρόπο, με αποτέλεσμα να υπάρξουν στελέχη του 

                                                 
29 Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα «Αλέξανδρος Ζάννας» (Θεσσαλονίκη, 1892 – Αθήνα, 

1963). Υπήρξε πολιτικός και ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες της βενιζελικής παράταξης 

στη Μακεδονία. Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Στρασβούργο, αλλά με την κήρυξη των 

Βαλκανικών Πολέμων κατατάχθηκε ως εθελοντής και έδρασε στην περιοχή Ολύμπου-Πιερίων. 

Αναμείχθηκε στο κίνημα Εθνικής Άμυνας (1916) και συνεργάστηκε στενά με τον Ελ. Βενιζέλο. 

Υπήρξε ο πρώτος υφυπουργός και αργότερα υπουργός Αεροπορίας (1929-1932). Συμμετείχε στο 

κίνημα του 1935, συνελήφθη και καταδικάστηκε σε φυλάκιση. Αμνηστεύθηκε λίγους μήνες αργότερα 

από τον βασιλιά Γεώργιο Β΄. 
30 Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα «Γεώργιος Βεντήρης» (Άρτα, 1890 – Λωζάννη, 1954). 

Υπήρξε δημοσιογράφος, ιστορικός και πολιτικός συνεργάτης του Ελ. Βενιζέλου. Σπούδασε νομικά και 

πρωτοστάτησε με την αρθρογραφία του στη διαμόρφωση της φιλελεύθερης παράταξης. Διετέλεσε 

στενός συνεργάτης του Ελ. Βενιζέλου κατά την τελευταία πρωθυπουργία του (1928-1932). 
31 Στυλιανός Πιστολάκης (Χανιά, 1898-1970). Σπούδασε νομικά στην Ελλάδα και στη 

Γερμανία. Εξελέγη βουλευτής Χανίων με το Κόμμα Φιλελευθέρων. Επίσης χρημάτισε νομάρχης 

Σερρών το 1928 και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Γεωργίας. Έπειτα από το κίνημα του 1935 

συνελήφθη και καταδικάστηκε σε ισόβια. Αμνηστεύθηκε λίγους μήνες αργότερα και επανεξελέγη 

βουλευτής Χανίων το 1936 με το Κόμμα Φιλελευθέρων. Μετέβη στις ΗΠΑ, όπου παρέμεινε καθ’ όλη 

τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και δραστηριοποιήθηκε μέσα από τις γραμμές του ΕΑΜ των 

ελλήνων μεταναστών στην Αμερική. Εξελέγη βουλευτής για τελευταία φορά το 1956. Βλ. σχετικά 

Δημήτρης Δημητράκος, Κώστας Μητσοτάκης: Πολιτική βιογραφία, τ. 1, Αθήνα (Παπαζήσης) 1989· 

νεκρολογία στην εφ. Το Βήμα, 4 Νοεμβρίου 1970. 
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στρατιωτικού και πολιτικού χώρου των βενιζελικών που κινήθηκαν σε δύο ταχύτητες. 

Ακόμη, φαινόμενα πρωτοβουλιών και πολυαρχίας λειτούργησαν συχνά αρνητικά 

αλλά και συγχυτικά στο πλαίσιο της καθοδήγησης που θα είχαν οι αξιωματικοί από 

τα πολιτικά πρόσωπα του χώρου· αυτή είναι η περίπτωση του Αλ. Ζάννα, το κύρος 

του οποίου προσπάθησε να ενισχύσει ο Ελ. Βενιζέλος στην επιστολή του προς τον 

πλωτάρχη Ζάγκα.
32

 

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, η εμβληματική παρουσία του ίδιου του Ελ. 

Βενιζέλου, παρ’ όλο τον σεβασμό που απέπνεε, δεν ήταν αρκετή για να διαμορφώσει, 

όπως είχε κάνει πριν από δεκαετίες, τη συσπείρωση και την άρρηκτη πειθαρχία 

απέναντι στον στόχο, που ήταν επί της ουσίας η κατάκτηση της εξουσίας μέσω της 

θεραπείας των εθνικών σκοπών. Στην προκειμένη περίπτωση του 1935, απέναντι 

στον κίνδυνο απώλειας της ισχύος της εντός του κράτους, αλλά και μπροστά στην 

ανησυχία για επαναφορά της βασιλείας, η παράταξη δεν θα έδειχνε τα ίδια 

αντανακλαστικά Σε αυτή την ανεπάρκεια προθέσεων προστέθηκε η ασάφεια εντολών 

και, βεβαίως, η προσπάθεια τήρησης των κανόνων του κοινοβουλευτισμού, λόγος 

που εκδήλωσε σοβαρές αποστασιοποιήσεις από το κίνημα όπως εκείνη του εν 

ενεργεία αρχαιότερου αντιστράτηγου Αλ. Οθωναίου, που αναφέρθηκε ήδη, και 

αφορούσε το κίνημα του 1933.
33

  

Επιχειρησιακός σχεδιασμός 

 Η βασική δύναμη των αξιωματικών που θα συμμετείχαν στην προετοιμασία 

του κινήματος προερχόταν κυρίως από τα τρία Σώματα Στρατού που έδρευαν εκτός 

της Αθήνας, δηλαδή στα Β΄, Γ΄ και Δ΄ – και όχι στο Α΄ που έδρευε στην πρωτεύουσα. 

Ο βασικός σχεδιασμός δεν προέβλεπε την κυριαρχία των κινηματιών στην Αθήνα, 

αλλά στον Βορρά της χώρας, καθώς και την εγκατάσταση κυβέρνησης στη 

Θεσσαλονίκη, στα πρότυπα δηλαδή της διχαστικής σύγκρουσης του Α΄ Παγκοσμίου 

Πολέμου. Παρά τη ρητή εντολή του Ελευθέριου Βενιζέλου να κινηθούν οι κινηματίες 

εκτός της Αθήνας –ίσως λόγω της ισχυρής παρουσίας φιλοκυβερνητικών δυνάμεων, 

αλλά και σε μια προσπάθεια, ίσως, να αποφευχθεί η αιματοχυσία–, υπήρχαν και 

επιχειρησιακά σχέδια για δυναμικές επεμβάσεις σε μονάδες της πρωτεύουσας.  

                                                 
32 ΙΑΜΜ, Αρχείο Ελευθερίου Βενιζέλου, αρ. εισ. 719 / φ. 6/56, Επιστολή Ελευθερίου Βενιζέλου 

προς πλωτάρχη Αθανάσιο Ζάγκα, Χαλέπα (10 Φεβρουαρίου 1935). 
33 Γ. Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, τ. 2, ό.π., σ. 183. 
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 Η πρωτοβουλία των αξιωματικών-κινηματιών που είχαν σχεδιάσει και ενέργεια 

στην Αθήνα ήταν ορθή, αφού είχαν στόχο τον άμεσο έλεγχο του κέντρου του κράτους 

– και όχι την έμμεση πίεση στην κυβέρνηση, μέσα από την κυριαρχία στις βόρειες 

επαρχιακές πόλεις και τον ευρύτερο εδαφικό έλεγχο μεγάλου μέρους της επικράτειας. 

Μεταξύ άλλων ενεργειών, είχε σχεδιαστεί η κατάληψη του πρότυπου Συντάγματος 

Μακρυγιάννη, της Σχολής Ευελπίδων και του εργοστασίου ηλεκτρικού.
34

 Ισχυρή 

ομάδα επίδοξων κινηματιών υπήρχε επίσης και μεταξύ των αξιωματικών του στόλου. 

 Η προσπάθεια για την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή αξιωματικών στο κίνημα, 

όπως και η συμμετοχή πολιτικών προσώπων σε αυτό, καθώς και η πεποίθηση των 

βενιζελικών ότι έλεγχαν την πολιτική ζωή της χώρας δεν επέτρεψαν τη διατήρηση 

κανόνων συνωμοτικότητας κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας. Επίσης, παρά τη 

δημοσίευση της είδησης
35

 για επικείμενο κίνημα βενιζελικών και πλαστηρικών, οι 

κυβερνητικές δυνάμεις δεν κινήθηκαν έγκαιρα για τη ματαίωσή του. Παρά τον 

κίνδυνο που ενείχε ένα στρατιωτικό κίνημα για την κυβέρνηση Τσαλδάρη, η 

εκδήλωσή του σε «ασφαλές» και υπό έλεγχο –κατά το δυνατό– πλαίσιο, που θα 

βοηθούσε στην καταστολή του, αποτελούσε τη «χρυσή» αφορμή για την οριστική 

αποπομπή από τον στρατό κάθε αξιωματικού που δεν ανήκε στον κύκλο γύρω από 

τον Γ. Κονδύλη και στη φιλοβασιλική παράταξη. Αποτελούσε δηλαδή ένα κίνημα 

που κατά τα φαινόμενα θα έλεγχε η Αθήνα, μια δυνάμει ευκαιρία εκκαθάρισης του 

στρατού και ελέγχου του από τη συντηρητική παράταξη μετά από δεκαετίες. Ίσως για 

αυτό τον λόγο δεν κινητοποιήθηκαν εγκαίρως οι κυβερνητικές δυνάμεις για την 

αποτροπή του.  

Το κίνημα  

Την 1η Μαρτίου 1935 εκδηλώθηκε το κίνημα. Οι κύριες ενέργειες που τελικά 

πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής ήταν η 

κατάληψη των στρατώνων του πρότυπου ευζωνικού τάγματος στου Μακρυγιάννη 

                                                 
34 Ιωάννης Πεπονής, Νικόλαος Πλαστήρας: Στα γεγονότα 1909-1945, Θεσσαλονίκη 

(Γαλατιανού) χ.χ., σ. 461. 
35 Εφ. Ριζοσπάστης, 26-27 Φεβρουαρίου 1935. Στην αρθρογραφία της εφημερίδας των ημερών 

εκείνων το επικείμενο κίνημα χαρακτηρίζεται «στρατιωτικοφασιστικό» και ως πηγή των πληροφοριών 

αναφέρεται αντιφασίστας ανώτερος αξιωματικός. Παρόλο που οι οργανώσεις των κομμουνιστών 

αξιωματικών δεν είχαν ουσιαστική παρουσία μέσα στο στράτευμα, είναι ενδιαφέρουσα η προσπάθεια 

της κομμουνιστικής εφημερίδας να διεκδικήσει και για τους κομμουνιστές ρόλο στον μηχανισμό του 

στρατού, δημιουργώντας έτσι την αίσθηση ότι στον κρατικό αυτό θεσμό υπήρχε και διαδικασία 

πολιτικής επαναστατικής ζύμωσης, πέρα από την εσωτερική σύγκρουση στην οποία βρίσκονταν οι 

συνιστώσες του αστικού καθεστώτος. 
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από τμήμα και αξιωματικούς με επικεφαλής τον συνταγματάρχη Στέφανο Σαράφη, 

και η κατάληψη της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων από τον λοχαγό Ιωάννη 

Τσιγάντε και συνεργάτες του. 

 Πραγματοποιήθηκε, ακόμη, ο απόπλους του στόλου από τον ναύσταθμο 

Σαλαμίνας υπό την ηγεσία του ναυάρχου Ιωάννη Δεμέστιχα
36

 και ο πλους τελικά 

προς την Κρήτη και όχι προς Βορρά, δηλαδή προς τη Θεσσαλονίκη ή την Καβάλα. 

Στόχος του ναυάρχου ήταν η επιβίβαση επί του Αβέρωφ του ίδιου του Ελ. Βενιζέλου. 

Μέσω της παρουσίας του τελευταίου, ο ναύαρχος ήλπιζε να λυθεί η ασάφεια εντολών 

στην οργάνωση του κινήματος. Υπήρξε ακόμη ένας ισχυρός συμβολισμός, με την 

επανάληψη των κινήσεων που έφεραν τον Ελ. Βενιζέλο επικεφαλής του κράτους της 

Εθνικής Αμύνης, είκοσι χρόνια νωρίτερα. Ωστόσο, ο πλους προς Κρήτη αντί προς 

Βορρά ακύρωσε την υποστήριξη που ενδεχομένως τα πλοία θα παρείχαν στους 

κινηματίες στη βόρεια Ελλάδα.
37

 

Η μόνη μαζική και δυναμική χερσαία εκδήλωση της κίνησης έγινε την επομένη 

της εκδήλωσής της από το Δ΄ Σώμα Στρατού, υπό την ηγεσία του αντιστράτηγου 

Δημήτριου Καμμένου. Το Δ΄ Σώμα Στρατού δεν κινήθηκε όμως προς τη 

Θεσσαλονίκη, αλλά ανέπτυξε τις δυνάμεις του στην ανατολική όχθη του ποταμού 

Στρυμόνα, γεγονός που δεν αποτέλεσε επί της ουσίας πίεση προς την κυβέρνηση της 

Αθήνας, όπως θα την πίεζε η κατάληψη της δεύτερης σε μέγεθος ελληνικής πόλης 

από τις δυνάμεις του κινήματος.  

 Η πολυαρχία, η κακή οργάνωση και η βεβαιότητα επικράτησης συνδυάστηκαν 

με την απροθυμία των μυημένων να κινηθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά. Τα 

ειρηνικά χρόνια κοντά στην εξουσία, που είχαν μεσολαβήσει, δεν βοήθησαν στην 

καλλιέργεια του κλίματος πολεμικής έγερσης που το κίνημα είχε ανάγκη. Οι ένοπλες 

συγκρούσεις για τον έλεγχο εκ μέρους των κινηματιών των δύο μονάδων στην Αθήνα 

άντεξαν λίγες ώρες, χωρίς να λειτουργήσουν ούτε καν ως αντιπερισπασμός για την 

υπόλοιπη επικράτεια. Τις έλεγξε τελικά ο ίδιος ο υπουργός Στρατιωτικών, ο 

                                                 
36 Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα «Ιωάννης Δεμέστιχας» (Αθήνα, 1882-1960). Υπήρξε 

βενιζελικός αξιωματικός του ναυτικού, γνωστός με το ψευδώνυμο «Καπετάν Νικηφόρος». Συμμετείχε 

στον Μακεδονικό Αγώνα και ήταν ένας από τους ήρωες του έργου της Π. Σ. Δέλτα, Στα μυστικά του 

βάλτου (1937). Έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο αλλά και στη 

Μικρασιατική Εκστρατεία, ως κυβερνήτης πλοίων επιφανείας. Μετά την απόταξή του λόγω της 

συμμετοχής του στο κίνημα του 1935 και την καταδίκη του σε θάνατο, επανακατατάχθηκε στο ναυτικό 

το 1936, μετέβη στη Μέση Ανατολή κατά την περίοδο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, όπου και 

αποστρατεύθηκε. Μετά την αποστρατεία του διετέλεσε υφυπουργός στη βραχύβια κυβέρνηση του 

Σοφοκλή Βενιζέλου στη Μέση Ανατολή, τον Απρίλιο του 1944. 
37 Στυλιανός Χαρατσής, 1023 αξιωματικοί και 22 κινήματα, τ. 1, Αθήνα 1985, σ. 171-213. 
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στρατηγός Γεώργιος Κονδύλης, αφού περίμενε πολύ ψύχραιμα την εξέλιξη των 

γεγονότων σε βάρος των κινηματιών. Το ίδιο συνέβη και με την κίνηση του Δ΄ 

Σώματος Στρατού, όπου την καταστολή συντόνισε και εκεί ο ίδιος. Όσο για τον 

στόλο, η απόφαση να πλεύσει προς Κρήτη –και όχι προς τη Θεσσαλονίκη ή την 

Καβάλα– έφερε τα πλοία πιο κοντά στον ίδιο τον Ελ. Βενιζέλο, απομακρύνοντάς τα, 

όμως, από τη Μακεδονία και από τη δυναμική και ουσιαστική παρουσία των πλοίων 

εκεί, η οποία θα έδινε, λόγω των πυροβόλων τους, τη δυνατότητα υποστήριξης των 

επαναστατημένων μονάδων του στρατού ξηράς στη βόρεια Ελλάδα.  

 Η επιβίβαση του Ελ. Βενιζέλου, επίσημου πλέον πολιτικού αρχηγού του 

κινήματος, στο θωρηκτό Αβέρωφ δεν ολοκληρώθηκε με θριαμβευτικό κατάπλου στη 

Θεσσαλονίκη, όπως σχεδιαζόταν, αλλά με την τελική αποβίβασή του στα 

ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα, λόγω της αποτυχίας του κινήματος, και την οριστική 

του πλέον αναχώρηση από την Ελλάδα. 

 Η τριχοτόμηση του κινήματος στην Αθήνα, στον Βορρά και στον πλου του 

στόλου προς την Κρήτη αποτέλεσε τον αποτυχημένο καμβά όπου εφαρμόστηκε το 

τελευταίο στρατιωτικό εγχείρημα των Φιλελευθέρων. Η έλλειψη συντονισμού, αλλά 

κυρίως η έλλειψη στράτευσης για την πραγμάτωση του σκοπού ήταν οι κύριοι λόγοι 

για το θνησιγενές της ενέργειας. Πολλά γράφτηκαν για τον ρόλο των βρετανικών 

μυστικών υπηρεσιών στην υποκίνηση του κινήματος, ακόμη και στη γεωγραφική 

τριχοτόμησή του.
38

 Παρά το ότι αποδόθηκαν ευθύνες στις βρετανικές υπηρεσίες, 

καίρια αιτία για την αποτυχία του κινήματος πρέπει να θεωρηθεί η προβληματική 

κινητοποίηση των Φιλελευθέρων, καθώς και η μη κατάληψη και έλεγχος της Αθήνας 

από τους κινηματίες. Η προσπάθεια επανάληψης των συνθηκών του κινήματος της 

«Εθνικής Αμύνης» του 1916 δεν απέδωσε, καθώς τότε οι Φιλελεύθεροι, με τη 

βοήθεια των Δυτικών συμμάχων, έλεγχαν τη μισή σχεδόν επικράτεια. 

Στις δίκες που ακολούθησαν, η νικήτρια παράταξη χειρίστηκε την όλη υπόθεση 

με κυρίαρχο το πνεύμα αντεκδίκησης και αποκατάστασης του πλήγματος που είχε 

υποστεί από την εκτέλεση των Έξι μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, αλλά και 

μετά τη γενικότερη απώλεια του ελέγχου του κράτους λόγω της ανάπτυξης του 

βενιζελικού αστικού πόλου. Στην προκειμένη περίπτωση, ο φόρος αίματος που 

κατέβαλαν οι δημοκρατικοί ήταν μάλλον περιορισμένος, τόσο λόγω της διαφυγής της 

πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας του κινήματος εκτός Ελλάδας, όσο ίσως και 

                                                 
38 Γ. Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, τ. 2, ό.π., σ. 342. 
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λόγω της στενής σχέσης και συνεργασίας, στο παρελθόν, πολιτικών και αξιωματικών 

της δημοκρατικής παράταξης με βρετανικές πολιτικές και στρατιωτικές υπηρεσίες. 

Οι εκτελέσεις θανατικών καταδικών αφορούσαν δευτεραγωνιστές της 

παράταξης. Τα τρία πρόσωπα που εκτελέστηκαν ήταν αξιωματικοί: δύο απόστρατοι 

και ένας εν ενεργεία. Ο αρχαιότερος των τριών, ο στρατηγός Αναστάσιος 

Παπούλας,
39

 πλήρωσε με τη ζωή του την απομάκρυνσή του από τη βασιλική 

παράταξη και την εμπλοκή του στην δίκη των Έξι ως κατήγορου. Πλήρωσε, επίσης, 

την εμπλοκή του γιου του υπίλαρχου Λάκη Παπούλα
40

 στο κίνημα, ώστε να 

διευκολυνθεί ο απόπλους του στόλου από τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας μετά τον έλεγχό 

του από τους κινηματίες. Ο επόμενος, ο Μιλτιάδης Κοιμήσης, ήταν και αυτός 

απόστρατος στρατηγός, παλαιός βασιλικός που είχε εμπλακεί στην Επανάσταση του 

1922 συμμετέχοντας στην επαναστατική επιτροπή που δημιουργήθηκε από αυτήν.
41

 

Πριν από τους δύο στρατηγούς εκτελέστηκε στη Θεσσαλονίκη ο χανιώτης επίλαρχος 

Στυλιανός Βολάνης, με απολύτως συνοπτικές διαδικασίες, που χειρίστηκε ο τότε 

διοικητής του Γ΄ Σώματος Στρατού Aλέξανδρος Παπάγος. Χωρίς να είναι τυχαίο, η 

πρώτη θανατική καταδίκη που εκτελέστηκε αφορούσε μέλος κρητικής στρατιωτικής 

οικογένειας με πολλά μέλη ενεργά στους απελευθερωτικούς αγώνες, αλλά και στον 

Μακεδονικό Αγώνα. Το γεγονός αποτέλεσε προειδοποίηση προς την ισχυρή ομάδα 

των κρητών δημοκρατικών αξιωματικών. Στην αντίθετη κατεύθυνση, αποτέλεσε 

ισχυρό φιλικό μήνυμα, με αποδέκτες άλλες ομάδες εντός του στρατεύματος που 

δυσανασχετούσαν από την καταξίωση των κρητών αξιωματικών, ως συνέπεια της 

γενικότερης δυναμικής παρουσίας του βενιζελισμού.  

 Ο φόρος αίματος περιορίστηκε στους τρεις που αναφέρθηκαν. Για το μεγάλο 

μέρος των καταδικασμένων αξιωματικών, οι κυρίαρχοι πλέον βασιλικοί του στρατού 

προχώρησαν σε δημόσια καθαίρεση με εξευτελιστικό τρόπο. Λοιπές θανατικές 

καταδίκες δεν εκτελέστηκαν, αφού οι καταδικασμένοι είχαν διαφύγει στη Βουλγαρία 

και στην Τουρκία. 

                                                 
39 Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα «Αναστάσιος Παπούλας» (Μεσολόγγι, 1857 – Αθήνα, 

1935). Υπήρξε ανώτατος στρατιωτικός που διετέλεσε αρχιστράτηγος των ελληνικών δυνάμεων κατά 

τη Μικρασιατική Εκστρατεία. Κατά την Επανάσταση του 1922, ο Παπούλας έλαβε μέρος στις 

διαπραγματεύσεις ανάμεσα στην τότε κυβέρνηση και στους επαναστάτες. Κατέθεσε ως μάρτυρας 

κατηγορίας στη «δίκη των Έξι». Μετά την ίδρυση της Β΄ Ελληνικής Δημοκρατίας, κατά τα τέλη της 

δεκαετίας του 1920 και τις αρχές του 1930, μετατράπηκε σε ισχυρό αντίπαλο της μοναρχίας και σε 

υποστηρικτή του Ελ. Βενιζέλου. Συμμετείχε στο αποτυχημένο κίνημα του 1935, παραδόθηκε στις 

αρχές, δικάστηκε και καταδικάστηκε σε θάνατο. Εκτελέστηκε το 1935. 
40 Στέφανος Παπαγεωργίου, «Το κίνημα του 1935», εφ. Ελευθερία (Λάρισα), 1 Μαρτίου 2015. 
41 Κ. Αθάνατος, Το εθνικόν κίνημα Χίου και Μιτυλήνης, ό.π., σ. 114. 
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 Από τις 18 Μαρτίου έως τις 14 Μαΐου 1935, όσο διαρκούσε ο στρατιωτικός 

νόμος, δικάστηκαν 1.130 στρατιωτικοί και πολίτες (παρόντες και απόντες από τη 

χώρα), με 60 από τους κατηγορούμενους να καταδικάζονται σε θάνατο. Οι αποτάξεις 

των δημοκρατικών αξιωματικών υπολογίζονται σε 1.000, μεταξύ των οποίων δεν 

ήταν μόνο οι συμμετέχοντες στο κίνημα, αλλά και όσοι κρίθηκαν ότι πιθανώς θα 

αμφισβητούσαν τη νέα κατάσταση στον στρατό και στη χώρα. Σε δεύτερη φάση 

αποτάχθηκαν περίπου 1.000
42

 ακόμη, με κύριο κριτήριο την πολιτική τους 

τοποθέτηση και τον δυναμισμό τους. Οι αποτάξεις έφθασαν μέχρι τους ανώτερους σε 

βαθμό αξιωματικούς, χωρίς να αποψιλωθούν οι τάξεις των αξιωματικών από τον 

βαθμό του λοχαγού και κάτω. Κύριος λόγος για αυτό πρέπει να θεωρηθεί η ανάγκη 

διατήρησης του αξιόμαχου του στρατού, σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς 

συγκυρίες πρόβαλλαν σύνθετες και προβληματικές. 

 Τέλος, οι αποτάξεις εκκαθάρισαν τον στρατό από στελέχη που δεν ελέγχονταν 

από τον Θρόνο. Ορίζεται με τον τρόπο αυτό η αφετηρία της πεποίθησης που θα 

διέκρινε στο εξής τον Θρόνο και την παράταξή του, ότι θα κάνει ό,τι χρειάζεται για 

να μην απολέσει ξανά τον έλεγχο και την πολιτική κυριαρχία του στρατού. Πρόκειται 

για μια πεποίθηση που θα ανατραπεί εξ οικείων –και όχι εξ αντιπάλων– την 21η 

Απριλίου 1967 και θα σημάνει, εκτός πολλών άλλων, και το τέλος της μοναρχίας 

στην Ελλάδα. 

 

 

  

                                                 
42 Πάνος Κρίκης, Ο ρόλος του στρατού στην εξέλιξη της ιστορίας από την επανάσταση του 1821 

μέχρι το 1975: Κινήματα – «Επαναστάσεις» – Στάσεις – Πραξικοπήματα – Χούντα. Οι 

παραστρατιωτικές οργανώσεις των Αξιωματικών και Υπαξιωματικών, Αθήνα (Κουλτούρα) 2008, σ. 

175. Αναφέρει ότι από την ημέρα του κινήματος έως τις εκλογές της 9ης Ιουνίου 1.500 αξιωματικοί 

απομακρύνθηκαν, εκ των οποίων 1.350 μετά από δίκη σε στρατοδικεία. Έως το τέλος του 1935 

αποτάχθηκαν και αποστρατεύθηκαν συνολικά 2.000 αξιωματικοί. Διώχθηκαν για τη συμμετοχή ή την 

αδράνεια κατά τη διάρκεια του κινήματος, αλλά και για δημοκρατικές ιδέες. Ακόμη, διώχθηκαν για τις 

σχέσεις τους με στρατιωτικά ή πολιτικά πρόσωπα του δημοκρατικού χώρου. 
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Κεφάλαιο 2 

Η δικτατορία της 4ης Αυγούστου 

Το κίνημα του 1935 έλυσε τελικά την αδυναμία επιβολής της φιλοβασιλικής 

παράταξης στον στρατό, με μια αντίστοιχη «λύση» με αυτή που εφαρμόστηκε στον 

υπόλοιπο κρατικό μηχανισμό. Η αποψίλωση του στρατού από βενιζελικούς 

αξιωματικούς κρίθηκε απαραίτητη από την αντίπαλη παράταξη, αφού ο στρατός 

αποτελούσε την πιο στεγανή βάση του βενιζελικού συστήματος. 

 Η ανασύνταξη των βασιλικών στον στρατό θα γινόταν με τα ίδια βήματα που 

θα επανέφεραν τον Γεώργιο Β΄ στον θρόνο και τον Ιωάννη Μεταξά στη θέση του 

κυβερνήτη-δικτάτορα. Οι εκκαθαρίσεις στον στρατό, ο θάνατος μιας σειράς 

στρατιωτικών και πολιτικών προσωπικοτήτων,
43

 καθώς και τα νέα πολιτικά και 

ιδεολογικά προτάγματα αποτέλεσαν τις προϋποθέσεις για την ανάδειξη νέων 

προσώπων που χειρίστηκαν τις στρατιωτικές λειτουργίες στη δεκαετία του 1940. 

 Στις αρχές του 20ού αιώνα, η εμπειρία των Βαλκανικών Πολέμων αλλά και 

του Εθνικού Διχασμού ενεργοποίησαν κοινωνικές μεταβολές και εξελίξεις στην 

ελληνική κοινωνία, κυρίως μάλιστα στα μεσαία κοινωνικά στρώματα, των 

μικρότερων και των μεγαλύτερων πόλεων. Οι αλλαγές και οι ανατροπές συνδέονταν 

αναπόφευκτα με τον πόλεμο και το κλίμα που τον συνόδευε. Σε αυτή την κατεύθυνση 

αναπτύχθηκαν ιδεολογικές διαδικασίες με έντονο το πατριωτικό στοιχείο, γεγονός 

που συνέδεσε ισχυρότερα –και σε νέες ηθικές βάσεις– τον στρατό με την κοινωνία, 

ενισχύοντας και το κοινωνικό κύρος των αξιωματικών. Έτσι, μέσω του 

πατριωτισμού, ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας ήρθε κοντά στη βενιζελική 

παράταξη και αναγνώρισε ως θετικές τις γενικότερες πολιτικές προτάσεις που αυτή 

αρθρώνει. 

Μετά το 1913, σταδιακά, η βενιζελική παράταξη αρθρώθηκε και συγκροτήθηκε 

πανηγυρικά μέσα στον στρατό. Την κινητήρια δύναμή της θα αποτελούσαν νεαροί 

έφεδροι αξιωματικοί-πολεμιστές, οι οποίοι μονιμοποιήθηκαν μετά το νικηφόρο πέρας 

των Βαλκανικών Πολέμων και τη μονοετή φοίτησή τους, κυρίως στη Σχολή 

Υπαξιωματικών, η οποία έδινε «λύσεις» σε στιγμές κρίσιμες για τη στελέχωση του 

                                                 
43 Το 1936 πέθαναν οι Αλέξανδρος Παπαναστασίου, Ανδρέας Μιχαλακόπουλος, Παναγής 

Τσαλδάρης, Ελευθέριος Βενιζέλος, Γεώργιος Κονδύλης. Οι στρατιωτικοί ηγέτες Αλέξανδρος 

Οθωναίος, Νικόλαος Πλαστήρας και Στυλιανός Γονατάς θα διαδραματίσουν ξανά ρόλο μετά την 

Απελευθέρωση – σε πολιτικό όμως και όχι στρατιωτικό πλαίσιο.  
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στρατού.
44

 Στο εσωτερικό του τελευταίου διαμορφώθηκε, έτσι, ένα υπολογίσιμο 

αντίπαλο δέος με πολεμικές «δάφνες» στο ενεργητικό του, απέναντι στο αυλικό έως 

τότε περιβάλλον των αξιωματικών. Βήμα βήμα και παράλληλα με τις εξελίξεις στην 

«πολιτική» κοινωνία εντός του στρατού, οι μονιμοποιηθέντες από τον Βενιζέλο 

αξιωματικοί θα αποτελούσαν τον ένοπλο βραχίονα της βενιζελικής πολιτικής 

νεοτερικότητας που θα προσπαθούσε να φέρει σε λειτουργία η νεοαστική βενιζελική 

παράταξη. Όταν η πολιτική σύγκρουση του Εθνικού Διχασμού θα διαχώριζε την 

ελληνική κοινωνία, αντιστοίχως θα διαχωριζόταν και ο ελληνικός στρατός. Το 

βενιζελικό στρατιωτικό σύστημα θα ανδραγαθούσε στα μέτωπα του ελληνικού Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου στο πλευρό των Αγγλο-Γάλλων και θα αναδεικνυόταν ηθικά, 

αποκτώντας εθνική και κοινωνική αίγλη και κύρος, μέσα από αυτή την πυκνή 

διαδικασία πολεμικών επιτυχιών.  

 Εάν μέχρι το 1910 ο στρατός αποτελούσε για τους νεαρούς αξιωματικούς μια 

πύλη εισόδου προς τις ανώτερες τάξεις της κοινωνίας, μετά τη δημιουργία του 

«βενιζελικού στρατού» έφυγε από τα χέρια της Αυλής, διαιρούμενος πια σε δύο πεδία 

ανάδειξης αξιωματικών προς τα υψηλότερα στρώματα: ένα των βενιζελικών και ένα 

των αντιβενιζελικών. 

 Ωστόσο, οι εξελίξεις της δεκαετίας του 1930 και οι επιπτώσεις του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου διαμόρφωσαν σταδιακά συνθήκες πολιτικής αμφισβήτησης με 

κοινωνικό και ταξικό χαρακτήρα. Η μεγάλη κινητήρια δύναμη που ήταν έως τότε ο 

αλυτρωτισμός, τόσο για τον ελληνικό πατριωτισμό όσο και για τη βενιζελική 

οντότητα, μπήκε αναγκαστικά σε δεύτερη μοίρα και τα κοινωνικά ζητήματα σιγά-

σιγά έκαναν πιο αισθητή την παρουσία τους. Η πλειονότητα των βενιζελικών 

αξιωματικών είχε μεν αποκτήσει κάποια επαφή με τον ελληνικό αστισμό, ενώ 

παράλληλα διατηρούσε ισχυρή την ηθική και το αξιακό σύστημα της λαϊκότητας, 

κυρίως λόγω της σχετικής προέλευσης των περισσότερων, αλλά και λόγω της 

                                                 
44 Από τη Σχολή Υπαξιωματικών, παρά το όνομά της, αποφοιτούσαν αξιωματικοί 

(ανθυπολοχαγοί), οι οποίοι είχαν τον ίδιο βαθμό με τους απόφοιτους της Σχολής Ευελπίδων, αλλά 

έπονταν σε αρχαιότητα. Παρά το γεγονός αυτό, οι απόφοιτοι της Σχολής Υπαξιωματικών είχαν υψηλό 

πολεμικό κύρος εντός του στρατού και στελέχωναν τα δύο επιθετικά του όπλα, δηλαδή το πεζικό και 

το ιππικό, τα οποία επωμίζονταν τις πολεμικές επιχειρήσεις, σημειώνοντας υψηλές απώλειες και 

κατακτώντας σημαντικό ηθικό κύρος. Αντίστοιχο κύρος διέθεταν, ως πολεμιστές-αξιωματικοί, και στο 

εσωτερικό της κοινωνίας. Στην προκειμένη περίπτωση, το 1914, από τη Σχολή Υπαξιωματικών 

αποφοίτησαν ως ανθυπολοχαγοί πολλοί μαχητές υπαξιωματικοί των Βαλκανικών Πολέμων, κυρίως 

λοχίες απόφοιτοι γυμνασίου. Μετά από ένα έτος φοίτησης, ονομάστηκαν ανθυπολοχαγοί το 1914. Δύο 

περιπτώσεις, μεταξύ άλλων, ήταν οι Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος και ο Κωνσταντίνος Βεντήρης, οι 

οποίοι έφτασαν και οι δύο, το 1946 και 1947, να γίνουν αντιστράτηγοι και αρχηγοί του ΓΕΣ. 
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διαρκούς επικοινωνίας τους με τους στρατιώτες, μέσω των καθηκόντων διοίκησης 

που είχαν ως αξιωματικοί.  

 Καθώς ο αλυτρωτισμός έφθινε και εξέλιπε τελικά ως κυρίαρχη ιδεολογία, το 

καθεστώς του Ιωάν. Μεταξά οργάνωσε τη δική του εκδοχή εθνικής ιδεολογίας. 

Ανέπτυσσε έτσι τον ασφυκτικό αστυνομικό έλεγχο, την πολιτική καταστολή μαζί με 

την προβολή μιας στείρας εκδοχής ενός διαχρονικού ελληνικού πολιτισμού, ως 

απάντηση ιδίως στα κοινωνικά ζητήματα που είχε δομήσει η παρουσία των 

προσφύγων στις πόλεις και στην ύπαιθρο. Το καθεστώς της 4ης Αυγούστου 

προσπάθησε να οργανώσει την ελληνική κοινωνία, τη νεολαία και τους εργαζόμενους 

με βάση όχι την ικανοποίηση των αλυτρωτικών «ενστίκτων», όπως γινόταν στη 

δεκαετία του 1910, αλλά με βάση ένα ήπιο και ταυτόχρονα άμεσο στρατιωτικό 

πλαίσιο σε πολιτική εφαρμογή, επιμένοντας στο «ελληνικό μεγαλείο» και κυρίως 

στους τρεις, κατά δική του ερμηνεία, «ελληνικούς πολιτισμούς». 

 Οι εκκαθαρίσεις στον στρατό και στο ναυτικό διαμόρφωσαν μια βάση που 

επέτρεψε στο καθεστώς Μεταξά να κυριαρχήσει και στα δύο όπλα και να 

διασφαλίσει τη θέση του – στόχο τον οποίο φαίνεται να πέτυχε, καθώς δεν 

απειλήθηκε ποτέ με τρόπο ουσιαστικό.
45

 Στο τοπίο των εσωτερικών ισορροπιών του 

στρατού, δεν κατέστη δυνατό να δημιουργηθεί μια ισχυρή αντιμεταξική κατεύθυνση 

για τρεις κυρίως λόγους: α) τη γενική απροθυμία των φιλοβασιλικών-νομιμοφρόνων 

αξιωματικών να αμφισβητήσουν το καθεστώς Μεταξά, β) την αποψίλωση από 

αξιωματικούς που ανήκαν στο αντιβασιλικό στρατόπεδο και τέλος γ) τη συνεχώς 

αυξανόμενη πολεμική απειλή που έγινε πλέον απτή την άνοιξη του 1939, όταν η 

Ιταλία επεκτάθηκε στην Αλβανία.  

 Οι αθρόες αποτάξεις των βενιζελικών αξιωματικών μείωσαν –έως και 

ακύρωσαν– την επιρροή του στρατηγού Νικόλαου Πλαστήρα στον στρατό της 4ης 

Αυγούστου. Ο τελευταίος, ενόσω βρισκόταν στο Παρίσι, σχημάτισε την «Επιτροπή 

Αντιδικτατορικού Αγώνα»,
46

 χωρίς όμως αποτελέσματα μεταξύ των αξιωματικών. 

Από τον χώρο των νομιμοφρόνων αξιωματικών και με θέσεις κατά του αρχηγού του 

ΓΕΣ Αλέξανδρου Παπάγου οργανώθηκε κίνηση με επικεφαλής τους υποστράτηγους 

Ιωάννη Τσαγγαρίδη και Κωνσταντίνο Ματάλα, οι οποίοι συνελήφθησαν και 

                                                 
45 Μετά την απόταξη των βενιζελικών, το στράτευμα απέκτησε πολιτική ομοιογένεια με 5.000 

αξιωματικούς στις τάξεις του και επικεφαλής τους τον βασιλιά Γεώργιο Β΄. Βλ. σχετικά: Θάνος 

Βερέμης, Ο στρατός στην ελληνική πολιτική: Από την ανεξαρτησία έως τη δημοκρατία, Αθήνα (Κούριερ 

Εκδοτική) 1997, σ. 219. 
46 Σέφης Αναστασάκος, Ο Πλαστήρας και η εποχή του 1933-1953, τ. 3, Αθήνα (Επικαιρότητα) 

2007, σ. 106. 
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εκτοπίστηκαν το 1938.
47

 Από το στενό περιβάλλον του Παναγιώτη Κανελλόπουλου 

και συγκεκριμένα από τον συνεργάτη του Επαμεινώνδα Τσέλο συγκροτήθηκε η 

«Μυστική Επαναστατική Οργάνωση». Σε αυτή μετείχαν νεότεροι κυρίως αξιωματικοί 

και στην πορεία πλαισιώθηκαν και από ανώτερους. Η οργάνωση δεν έφτασε σε 

τέτοια συσπείρωση ώστε να απειλήσει ουσιαστικά το καθεστώς.
48

 Η σημαντικότερη 

ενέργεια –που χαρακτηρίστηκε «εξέγερση»– κατά του καθεστώτος έγινε στα Χανιά, 

το 1938. Εκεί υπήρξε σύμπραξη μεταξύ στελεχών του βενιζελικού αντιδικτατορικού 

χώρου και στελεχών του ΚΚΕ, όπως ο Μάρκος Βαφειάδης, ενώ συνεργάστηκαν 

ακόμη απόστρατοι ανώτεροι βενιζελικοί-αντιβασιλικοί αξιωματικοί όπως ο 

Εμμανουήλ Μάντακας.
49

 Άλλη μια κίνηση αξιωματικών αποκαλύφθηκε το καλοκαίρι 

του 1938, με αποτέλεσμα να αποστρατευτούν οι μετέχοντες σε αυτήν εν ενεργεία 

φιλοβασιλικοί στρατηγοί (Κωνσταντίνος Μανέτας, Μάρκος Δράκος, Ιωάννης 

Δεμέστιχας κ.ά.).
50

 Παραμένει ερώτημα εάν ήταν ουσιαστική η απήχηση και η 

συνωμοτική ισχύς των κινήσεων αυτών και εάν απείλησαν ουσιαστικά το καθεστώς. 

 Σε αυτό το μάλλον ασφαλές κλίμα στο εσωτερικό του στρατού, το καθεστώς 

Μεταξά προσπάθησε να χαράξει τη νέα στρατιωτική πολιτική της χώρας – πρωτίστως 

πια αμυντική, και όχι επιθετική και επεκτατική. Εμμένοντας στον φυσικό της πλέον 

γεωγραφικό χώρο, η Ελλάδα οργανωνόταν ως βαλκανική χώρα απέναντι σε 

αντίστοιχους γειτονικούς αντιπάλους. Σε αυτή την κατεύθυνση, κύρια απειλή 

παρέμενε η Βουλγαρία, θέση με βάση την οποία είχε οργανωθεί και όλος ο 

πολεμικός-αμυντικός προσανατολισμός. Όμως οι κινήσεις των ευρωπαϊκών 

δυνάμεων μετά την αναστάτωση από τον Ισπανικό Εμφύλιο Πόλεμο, ιδίως η 

επέκταση των ζωνών επιρροής της ναζιστικής Γερμανίας στην Αυστρία, τον Μάρτιο 

του 1938, και στην Τσεχοσλοβακία, την άνοιξη του 1939 και, ακόμη περισσότερο, η 

ιταλική επεκτατικότητα στην Αλβανία, τον Μάρτιο του 1939, έστρεψαν εσπευσμένα 

–ίσως απρόθυμα και, κυρίως, διακριτικά– την αμυντική προσοχή της Ελλάδας και 

προς τα βορειοδυτικά σύνορά της, δηλαδή την ελληνοαλβανική μεθόριο.  

                                                 
47 Γρηγόριος Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-1940, τ. 2, Η άνοδος του 

αντιβενιζελισμού, Αθήνα (Κάκτος) 1997 [(Ίκαρος) 11955], σ. 440-441. 
48 Σπύρος Λιναρδάτος, 4η Αυγούστου, Αθήνα (Θεμέλιο) 1988, σ. 316-317. 
49 Γ. Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων, τ. 2, ό.π., σ. 442-445. 
50 Τ. Γεροζήσης, Το σώμα των αξιωματικών και η θέση του στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 

1821-1975, Αθήνα-Ιωάννινα (Δωδώνη) 1996, σ.459-463· Πάνος Κρίκης, Ο ρόλος του στρατού στην 

εξέλιξη της ιστορίας από την επανάσταση του 1821 μέχρι το 1975: Κινήματα – «Επαναστάσεις» – 

Στάσεις – Πραξικοπήματα – Χούντα. Οι παραστρατιωτικές οργανώσεις των Αξιωματικών και 

Υπαξιωματικών, Αθήνα (Κουλτούρα) 2008, σ. 210. 
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 Για την προοπτική αντιμετώπισης μιας διπλής πλέον εχθρικής προσβολής από 

τα βορειοανατολικά (από τη Βουλγαρία) αλλά και από τα βορειοδυτικά (από την 

Ιταλία, μέσω Αλβανίας), εκπονήθηκε στις αρχές του 1940 το σχέδιο άμυνας με την 

ονομασία «Ι-Β» (Ιταλία-Βουλγαρία). Στο πλαίσιο αυτό ενισχύθηκε η ικανότητα 

αντίστασης της συνοριακής γραμμής στο κλιμάκιο προκάλυψης της ελληνοαλβανικής 

μεθορίου και οργανώθηκε η ταχεία και ασφαλής συγκέντρωση του στρατού 

εκστρατείας στη ζώνη του θεάτρου των επιχειρήσεων.
51

 Ο σχεδιασμός αυτός 

αποτελούσε την επέκταση-προέκταση –χωρίς όμως τα σταθερά οχυρωματικά έργα– 

του ήδη υπάρχοντος αμυντικού σχεδίου και δικτύου που είχε ήδη οργανώσει ο ίδιος ο 

πρωθυπουργός Ιωάν. Μεταξάς, και αφορούσε την οχύρωση με ισχυρές εγκαταστάσεις 

των βόρειων-βορειοανατολικών συνόρων με τη Βουλγαρία, από το όρος Μπέλες 

μέχρι τον ποταμό Έβρο, γραμμή οχυρών που έμεινε γνωστή ως «Γραμμή Μεταξά». 

Στο πρώτο μέρος της γραμμής, από το Μπέλες μέχρι τον Νέστο, κατασκευάστηκαν 

μόνιμα περίκλειστα κύρια και δευτερεύοντα οχυρά μεταξύ των οποίων τα εξής: 

Ρούπελ, Εχίνος, Λίσσε, Πυραμιδοειδές κ.ά. Πολλά από τα οχυρά συνδέονταν μεταξύ 

τους με ενδιάμεσα έργα και ημιμόνιμα στοιχεία από σκυρόδεμα.
52

  

 Στην άλλη συνοριακή γραμμή, εκείνη της ελληνοαλβανικής μεθορίου, από 

όπου αναμενόταν επίσης επίθεση, η κυβέρνηση Μεταξά δεν προχώρησε σε μόνιμα 

και σταθερά οχυρωματικά έργα. Κατά κύριο λόγο κατασκευάστηκαν ημιμόνιμα έργα 

με στόχο την καθυστέρηση του επιτιθέμενου, και αυτά με πρωτοβουλία του τοπικού 

διοικητή της VIII Μεραρχίας Ηπείρου, του στρατηγού Χαράλαμπου Κατσιμήτρου, ο 

οποίος πρωτοστάτησε με ίδια κυρίως μέσα στην εκτεταμένη κατά το δυνατό εκσκαφή 

αντιαρματικών τάφρων σε ορεινές διαβάσεις της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αξίζει 

να σημειωθεί, επίσης, ότι η ασφάλεια της Ηπείρου από Βορρά αφέθηκε στη ζωντανή 

άμυνα εκ μέρους των ελληνικών τμημάτων προκάλυψης και στις αντεπιθέσεις των 

ελληνικών δυνάμεων προς αποκοπή των όποιων επιτιθεμένων εχθρικών δυνάμεων.
53

 

Η σταθερή και μόνιμη οχύρωση, εξάλλου, των ελληνοαλβανικών συνόρων 

ενδεχομένως να προκαλούσε την ενόχληση της Ιταλίας και τη μέσω του 

προτεκτοράτου της, Αλβανίας πρόωρη επίθεση κατά της Ελλάδας. Με ορατό αυτό 

                                                 
51 ΓΕΣ, Ιστορία της οργανώσεως του ελληνικού στρατού 1821-1954, Αθήνα (ΔΙΣ) 1957, σ. 127. 
52 Η ισχυρή οχύρωση της ελληνοβουλγαρικής μεθορίου είχε τεθεί ως αναγκαία προοπτική ήδη 

από τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Οι αποφάσεις εφαρμογής ελήφθησαν επί υπουργίας του Ιωάννη 

Μεταξά στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, από τον Νοέμβριο του 1935, και επί πρωθυπουργίας του, 

μετά την 4η Αυγούστου 1936. 
53 Δημήτριος Καθενιώτης, Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις του πολέμου 1940-1941, Αθήνα 

(Φίλιππος ο Μακεδών) 1946, σ. 12-13. 
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τον κίνδυνο η ελληνική κυβέρνηση προσπαθούσε να είναι το λιγότερο δυνατόν 

προκλητική, διατηρώντας ουδετερότητα. 

 Για διαφορετικούς λόγους, που συνδέονταν με τη γενικότερη αντίληψη περί 

του πολεμικού έργου που θα καλούνταν να επιτελέσει ο ελληνικός στρατός, ο 

σχεδιασμός για την αντιμετώπιση εχθρικής εισβολής μέσω των ορεινών όγκων των 

βορείων συνόρων παρέμενε προσηλωμένος σε περασμένες εποχές, χωρίς να έχει 

επηρεαστεί από πιο σύγχρονες τακτικές. Σε αυτή την αδυναμία έπαιζε ουσιαστικό 

ρόλο το γενικότερο πρόβλημα που είχε ο στρατός σε θέματα μεταφορών, τα οποία για 

τους ίδιους λόγους παρέμεναν συνδεδεμένα με παλαιότερα δόγματα πολέμου. Ας 

υπολογιστεί ακόμη ότι οι έλληνες αξιωματικοί που είχαν μετεκπαιδευτεί, κατά τη 

διάρκεια του Μεσοπολέμου, στη Σχολή Πολέμου των Παρισίων ανήκαν κατά κύριο 

λόγο στη βενιζελική παράταξη και είχαν αποταχθεί μετά το κίνημα του 1935, με 

συνέπεια ο στρατός να στερηθεί όχι μόνο το κύρος αλλά και την επιτελική και 

στρατηγική τους γνώση, που βασιζόταν σε σύγχρονη θεωρία.
54

 Έτσι, στη διενέργεια 

του εξαιρετικά δύσκολου και αστάθμητου ορεινού αγώνα του 1940-1941, οι 

διοικητές θα παρέμεναν προσκολλημένοι σε δόγματα αμυντικά και κυρίως με εμμονή 

στις κατά μέτωπο επιθέσεις, απέχοντας από επιθετικές ενέργειες που θα προσέβαλλαν 

τα ακάλυπτα πλευρά των ιταλικών διεισδύσεων. Ακόμη δηλαδή και στην κύρια 

αμυντική προσπάθειά του, ο ελληνικός στρατός ήταν συνδεδεμένος με σχεδιασμούς 

παλαιότερων εποχών.
55

 

Γυρίζοντας αναγκαστικά σε προηγούμενες δεκαετίες, για να έχουμε μια 

πληρέστερη εικόνα, διαπιστώνουμε ότι στον τομέα των εξοπλισμών του στρατού 

ξηράς κατά την περίοδο 1922-1935 δόθηκαν μεγάλες παραγγελίες σε παραγωγικές 

μονάδες του εξωτερικού και του εσωτερικού, κυρίως στον τομέα των πυρομαχικών. 

Στον τομέα αυτόν πρωταγωνίστησε μια από τις παλαιότερες ελληνικές βιομηχανικές 

επιχειρήσεις, το Πυριτιδοποιείο-Καλυκοποιείο, με έτος ίδρυσης το 1884. Η 

συγκεκριμένη επιχείρηση γνώρισε κατά την περίοδο 1912-1922 μεγάλη οικονομική 

άνθιση λόγω του είδους των προϊόντων της. Η ειρηνική περίοδος έκαμψε την 

                                                 
54 Όπως θα καταγραφεί στο επόμενο κεφάλαιο, στην παρουσίαση του Ελληνοϊταλικού 

Πολέμου, ένα βασικό ζήτημα στην εξέλιξη του ελληνικού πολεμικού αγώνα ήταν η φυσική και κατ’ 

επέκταση ψυχική απόσταση μεταξύ της ηγεσίας (του αρχιστράτηγου Αλ. Παπάγου) και των ηγετών 

των μεγάλων μονάδων που επιχειρούσαν στο μέτωπο. Η απομάκρυνση κάποιων εκλεκτών 

αξιωματικών μετά το κίνημα του 1935 και η μη επαναφορά τους στέρησε την εκστρατεία από την 

ευρηματικότητα ικανών στελεχών, που συνδύαζαν την ακαδημαϊκή κατάρτιση με την πολεμική 

εμπειρία που είχαν αποκτήσει στην εκστρατεία στη Μικρά Ασία. 
55 Δ. Καθενιώτης, Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις, ό.π., σ. 12-13. 
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οικονομική δυναμική της εταιρείας, με αποτέλεσμα να αναλάβει τον έλεγχο η Εθνική 

Τράπεζα το 1931, και το 1934 να μεταβιβαστούν οι μετοχές στον επιχειρηματία 

Πρόδρομο Αθανασιάδη Μποδοσάκη, κεντρικό πρόσωπο της ελληνικής βιομηχανίας 

κατά τον Μεσοπόλεμο.
56

 Ο επιχειρηματίας σχεδίασε τη συμμετοχή του στον κλάδο 

των πυρομαχικών με μακροπρόθεσμη προοπτική και όχι με τη βραχυπρόθεσμη 

κερδοσκοπική πράξη που τον διέκρινε συνήθως.
57

 Η βιομηχανική παραγωγή 

πυρομαχικών στην Ελλάδα θα αναπτύξει δεσμούς με την αντίστοιχη γερμανική, σε 

μια προσπάθεια διαρθρωτικής σύνδεσης της παραγωγής των γερμανικών 

εργοστασίων στον ευρωπαϊκό χώρο. Οι προσπάθειες του έλληνα βιομήχανου για 

σύνδεση των προϊόντων του με τη βρετανική πολεμική βιομηχανία δεν είχαν 

αποτέλεσμα.  

 Σε μια προσπάθεια αυτονόμησης από τις εκτός Ελλάδας αγορές εξοπλισμών, 

τα χρόνια 1934-1935 διατυπώθηκε μια πρόταση η οποία αφορούσε τη δημιουργία 

ναυπηγείων για κατασκευή μονάδων επιφανείας του ελληνικού πολεμικού στόλου. Η 

μεγαλεπήβολη ιδέα προήλθε από τον τότε απόστρατο ναύαρχο και υπουργό 

Ναυτικών Αλέξανδρο Χατζηκυριάκο. Το εγχείρημα, ωστόσο, συνάντησε πολλές 

δυσκολίες λόγω της πραγματικής τεχνικής αδυναμίας που αφορούσε την απουσία από 

τη χώρα μεγάλης χαλυβουργίας, η οποία θα προμήθευε τις πρώτες ύλες για τη 

ναυπήγηση των πολεμικών πλοίων. Το μεγάλο χρονικό διάστημα από την απόφαση 

δημιουργίας, το 1934, έως την εγκαινίαση των ναυπηγείων, το 1939, οφείλεται στις 

διαρκείς πολιτικές πιέσεις και παλινωδίες από το εσωτερικό, και στις οικονομικές 

κωλυσιεργίες από το εξωτερικό. Η προοπτική δημιουργίας ναυπηγείου στην Ελλάδα 

προκάλεσε ανησυχία τόσο στη Γαλλία, της οποίας η συνδρομή ζητήθηκε αρχικά, όσο 

και στη Μεγάλη Βρετανία, στη συνέχεια. Οι συγκεκριμένες χώρες θα μετείχαν στο 

πρόγραμμα κατασκευής που θα συνδυαζόταν με την κατασκευή πλοίων στις δικές 

τους υποδομές, συγχρόνως με την παραχώρηση τεχνογνωσίας για τη ναυπήγηση στην 

Ελλάδα. Κύριοι λόγοι ανησυχίας ήταν η κατασκευή υποδομών ναυπήγησης σε μια 

χώρα σαν την Ελλάδα, η παραχώρηση των κατασκευαστικών σχεδίων των σκαφών 

και κυρίως η διαφαινόμενη πρόθεση για τη δημιουργία μονάδων αυτόνομης 

ελληνικής πολεμικής βιομηχανίας. 

                                                 
56 Κώστας Χατζιώτης, Πρόδρομος Αθανασιάδης Μποδοσάκης 1891-1979, Αθήνα (Ίδρυμα 

Μποδοσάκη) 2005, σ. 107. 
57 Χρήστος Χατζηιωσήφ, Η γηραιά σελήνη: Η βιομηχανία στην ελληνική οικονομία 1830-1940, 

Αθήνα (Θεμέλιο) 1993, σ. 156-161. 
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Οι εχθρικές αντιδράσεις, σε συνδυασμό με τις εσωτερικές αντιρρήσεις, 

οδήγησαν στα εγκαίνια των ναυπηγείων στον Σκαραμαγκά μόνο τον Ιούνιο του 1939, 

δέκα μήνες πριν τη γερμανική εισβολή. Μετά τα εγκαίνια των ελληνικών 

ναυπηγείων, είχαν τελικά τοποθετηθεί μόνον οι τρόπιδες των δύο πρώτων 

αντιτορπιλικών.
58

 Συγχρόνως με την προσπάθεια που αναφέρθηκε, η κυβέρνηση 

Μεταξά προχώρησε στην παραγγελία από βρετανικά ναυπηγεία δύο αρκετά ισχυρών 

αντιτορπιλικών, των «Βασίλισσα Όλγα» και «Βασιλεύς Γεώργιος», τα οποία 

εντάχθηκαν στη δύναμη του στόλου το 1938.
59

 Επίσης, η κυβέρνηση Μεταξά, 

κάνοντας δειλά και χαμηλού οικονομικού κόστους βήματα, προχώρησε στην αγορά 

τεσσάρων ξύλινων αγγλικών αλιευτικών σκαφών, τα οποία μετασκεύασε σε 

ναρκαλιευτικά, προσπαθώντας έτσι να αυξήσει τις δυνατότητες του στόλου σε 

περίπτωση ευρύτερης ναυτικής σύγκρουσης και ναρκοπολέμου στο Αιγαίο και στο 

Ιόνιο Πέλαγος.  

 Το 1939 το ΓΕΣ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον λεπτομερή σχεδιασμό των 

σχεδίων επιστράτευσης, στην ακριβή καταμέτρηση των διαθέσιμων όπλων και στην 

αύξηση των εφέδρων αξιωματικών που φοιτούσαν στις αντίστοιχες σχολές που είχε 

ενισχύσει η κυβέρνηση Μεταξά.
60

 Οι παραγγελίες πολεμικού υλικού μεταξύ των 

περιόδων 1923-1935 και 1935-1940 έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους ως προς τις 

ποσότητες και μικρότερες ως προς το είδος του υλικού, ενώ οι παραγγελίες της 

δεύτερης περιόδου είναι συμπληρωματικές της πρώτης. Υπάρχει όμως μια μικρή 

διαφορά: έστω και διστακτικά, κατά τη δεύτερη περίοδο, γίνονται παραγγελίες και 

αρκετών αντιαεροπορικών πυροβόλων και κάποιων περιορισμένων (έως ελάχιστων) 

αντιαρματικών μέσων, που θα ενίσχυαν την άμυνα της χώρας. Πρόκειται για μικρά 

βήματα που συνέδεαν την Ελλάδα με το νέο είδος πολέμου, στο οποίο πλέον θα 

κυριαρχούσαν τα τεθωρακισμένα άρματα, αντικαθιστώντας τα άλογα του ιππικού. 

Ταυτόχρονα, τα βήματα αυτά αποσκοπούσαν στην αντιμετώπιση των επιθετικών 

αεροσκαφών, καταδιωκτικών και βομβαρδιστικών, τα οποία θα προσέδιδαν στις 

πολεμικές συγκρούσεις διαστάσεις άγνωστες έως τότε.
61

 Κατά την περίοδο 1936-

1940, επίσης αγοράστηκαν και εισήχθησαν στην Ελλάδα, για τις ανάγκες του 

                                                 
58 Στο ίδιο, σ. 154-165 και 310-311. 
59 Κωνσταντίνος Παΐζης-Παραδέλης, Τα πλοία του πολεμικού ναυτικού 1829-1999, επιμ. Γήσης 

Παπαγεωργίου, Αθήνα (Αστραία) 1999, σ. 43-45.  
60 Δ. Καθενιώτης, Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις, ό.π., σ. 4. 
61 ΓΕΣ, Εφοδιασμοί του στρατού εις υλικά οπλισμού και πυρομαχικών πυροβολικού και πεζικού 

κατά τον πόλεμον 1940-41, Αθήνα (ΔΙΣ) 1982, σ. ΧΙΙ-ΧΙΙΙ. 
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στρατού, 6.000 κτήνη μεταφοράς διαφόρων κατηγοριών.
62

 Πρέπει να επισημανθεί, 

βέβαια, και η γενικότερη δυσκολία στο τέλος της δεκαετίας του 1930 για παραγγελίες 

πολεμικού υλικού στην Ευρώπη, λόγω της ανάγκης εξοπλισμού που προκαλούσε ο 

επικείμενος πόλεμος σε όλα τα βιομηχανικά κράτη, καθώς και η διαρκής αποστολή 

πολεμικού υλικού στα ήδη υπάρχοντα μέτωπα του πολέμου, της Ισπανίας και της 

Κίνας. 

 Για το νέο όπλο της εποχής, την Πολεμική Αεροπορία, οι ελληνικές 

κυβερνήσεις προσπάθησαν να προχωρήσουν στην απόκτηση πολεμικών αεροσκαφών 

και στη μετεκπαίδευση των υποψήφιων χειριστών στο εξωτερικό. Λόγω των υψηλών 

δαπανών που απαιτούσε η απόκτηση των αεροσκαφών και των απαραίτητων 

ανταλλακτικών, ξεκίνησε έρανος υπό κρατικό συντονισμό το 1935, χωρίς ιδιαίτερα 

θετικά αποτελέσματα. Ο έρανος αναδιοργανώθηκε με μεγαλύτερες απαιτήσεις το 

1937, επί κυβέρνησης Μεταξά.
63

 Καταληκτικά, η Ελλάδα παρέταξε στον πόλεμο με 

την Ιταλία περί τα 150 αεροπλάνα, χωρίς μεγάλη δυνατότητα εμπλοκής σε 

επιχειρήσεις σύγχρονου πόλεμου, έναντι των περίπου 400 ενεργών της ιταλικής 

αεροπορίας.  

 Κατά την περίοδο 1935-1940 δεν δόθηκε έμφαση στη βελτίωση της πολεμικής 

και εκστρατευτικής ικανότητας του ελληνικού στρατού, αλλά στη διαμόρφωση μιας 

βαλκανικής λογικής στρατού, με άμυνα βασισμένη όχι στην έγκαιρη και 

αποφασιστική κίνηση των μονάδων αλλά σε στατικά έργα, χωρίς προοπτικές 

ανάπτυξης μέσω σχεδιασμένων κινήσεων αντεπίθεσης και χωρίς στοιχεία απειλής για 

τα γειτονικά κράτη. Υπήρχε η πεποίθηση ότι η Ελλάδα δεν επρόκειτο να εμπλακεί σε 

συγκρούσεις ούτε αυτόνομα ούτε σε σύμπραξη με γειτονικά κράτη, ενώ η πορεία της 

ήταν πια τόσο δεμένη με παγκόσμιες δυνάμεις (κυρίως με τη Μεγάλη Βρετανία), όσο 

δεδομένο ήταν το στρατόπεδο όπου θα εντασσόταν. Η σύνδεση αυτή με τη Μεγάλη 

Βρετανία προσδιόριζε την εξωτερική πολιτική της χώρας, ελευθερώνοντας τον δρόμο 

στην κυβέρνηση Μεταξά να κινηθεί στο εσωτερικό πολιτικό μέτωπο χωρίς κανένα 

δημόσιο πολιτικό αντίλογο. 

 Παρά τη βία εναντίον των πολιτικών αντιπάλων, το χαμηλό πολιτιστικό 

επίπεδο της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου, τη σφοδρή επίθεση στην ελεύθερη 

                                                 
62 ΓΕΣ, Ιστορία της οργανώσεως του ελληνικού στρατού 1821-1954, ό.π., σ. 140. 
63 Κωνσταντίνος Τοπαλίδης, «Ιστορία της Πολεμικής Αεροπορίας στην Ελλάδα. 1919-1940», 

αδημοσίευτη μεταπτυχιακή εργασία, Τμήμα Βαλκανικών και Ανατολικών Σπουδών, Σχολή 

Οικονομικών και Περιφερειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονικη 2016, σ. 133-

138. 
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σκέψη και το κάψιμο βιβλίων, η περίοδος εκείνη ταίριαξε με τη λειτουργία της 

συντηρητικής και φιλοβασιλικής λαϊκότητας που χαρακτήριζε σε μεγάλο βαθμό την 

ταυτότητα των κατοίκων κυρίως της «παλιάς» Ελλάδας. Στο εσωτερικό του στρατού, 

η περίοδος Μεταξά, συνδυαζόμενη με την απουσία βενιζελικών πατρώνων, 

σημάδεψε ιδιαίτερα τους νέους αξιωματικούς που ήδη υπηρετούσαν στις μονάδες, 

αλλά και όσους φοίτησαν στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων κατά τη μεταξική 

περίοδο.
64

 

                                                 
64 Χαρακτηριστική για την περίοδο εκείνη υπήρξε η τάξη που φοίτησε κατά την πλήρη 

ανάπτυξη του καθεστώτος Μεταξά. Εισήλθε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) τον Οκτώβριο 

του 1937 και αποφοίτησε το καλοκαίρι του 1940. Ονομάστηκε «1940 Α» ή «40 Α» και όχι απλώς 

«τάξη 1940», λόγω της ονομασίας της επομένης τάξης ως «1940 Β» ή «40Β». Η τάξη 40Β δεν 

εξάντλησε τα τρία έτη φοίτησης αλλά οι μαθητές της ορκίστηκαν εσπευσμένα ανθυπολοχαγοί, επτά 

μήνες νωρίτερα, λόγω της έναρξης του πολέμου. Η τάξη 40 Α και οι 289 απόφοιτοί της απέκτησαν 

φήμη σχεδόν μυθικών διαστάσεων λόγω της άμεσης εμπλοκής τους σε μάχιμα τμήματα στον 

Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, αλλά και από το γεγονός ότι υπήρξε μεγάλος ο αριθμός των πεσόντων 

αποφοίτων και κατά τη διάρκεια της Κατοχής και κατά τη διάρκεια, συνολικά των επιχειρήσεων της 

δεκαετίας 1940-1949. Έπειτα από τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, πολλοί συνέχισαν τη δράση τους είτε 

στον ΕΛΑΣ, είτε στον ΕΔΕΣ, είτε στη Μέση Ανατολή και, στη συνέχεια, στην ταξιαρχία του Ρίμινι και 

στον Εμφύλιο Πόλεμο. Ο αριθμός απωλειών ήταν υψηλός: 30 απόφοιτοι από τις 7 Νοεμβρίου 1940 

έως τις 30 Απριλίου 1941, 20 απόφοιτοι από την 1η Μαΐου 1941 έως την 31η Ιανουαρίου 1945 και 20 

απόφοιτοι από την 1η Φεβρουαρίου 1945 έως την 31η Δεκεμβρίου 1949. Νεκροί υπήρχαν στις 

συγκρούσεις με τους κατακτητές και, επίσης, στις εμφύλιες συγκρούσεις της Κατοχής, είτε 

υπηρετώντας στον ΕΛΑΣ, είτε ως συλληφθέντες και εκτελεσθέντες από την ΟΠΛΑ του ΕΛΑΣ, είτε 

πεσόντες κατά τη διάρκεια του Δεκέμβρη του 1944, όπου απόφοιτοι πολέμησαν και στις δύο πλευρές. 

Το ίδιο συνέβη και κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου. Σχετικά με τα αριθμητικά στοιχεία και 

τους πεσόντες της τάξης 40 Α, βλ. Μελέτης Δ. Κριεκούκης, Η τάξις μας 1940 [της Στρατ. Σχολής 

Ευελπίδων], Αθήνα 1980. Όσοι μετείχαν στον ΕΛΑΣ αποτάχθηκαν και πολλοί από αυτούς 

εγκλείστηκαν στο στρατόπεδο της Μακρονήσου. Κατά τη μετεμφυλιακή περίοδο, έως την 21η 

Απριλίου 1967, καλλιεργήθηκε σε όφελος των εν ενεργεία αποφοίτων ένα έντονα θετικό κλίμα . Το 

κλίμα αυτό διατηρήθηκε σε υψηλό επίπεδο λόγω της πολεμικής τους εμπειρίας, αλλά καλλιεργήθηκε 

και λόγω της ικανότητας που τους αποδιδόταν ότι θα ήταν οι θεματοφύλακες του κύρους του στρατού 

και κυρίως της νίκης του στον Γράμμο το 1949, ενώ αναμενόταν ότι θα αντιστέκονταν στην απαξίωση 

των αξιωματικών από τους πολιτικούς. Παράλληλα, υποστήριζαν έντονα την ανάγκη αθρόων 

προαγωγών εντός της επετηρίδας, άρα την αριθμητική διεύρυνση του στρατού. Απόφοιτοι της τάξης, 

κατά τη μετεμφυλιακή περίοδο, επέμεναν τόσο στη διεκδίκηση των οικονομικών συμφερόντων του 

κλάδου των αξιωματικών όσο και στην αναβάθμιση του κοινωνικού κύρους τους, που δεν ήταν υψηλό 

κατά την περίοδο ειρήνης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, μεταξύ άλλων, ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, ο 

Νικόλαος Μακαρέζος, ο Γρηγόριος Μπονάνος και πολλοί από τους πρωταγωνιστές της δικτατορίας 

της 21ης Απριλίου 1967 ήταν απόφοιτοι αυτής της τάξης. Η συντεχνιακή καλλιέργεια των πολιτικών 

«αρετών» της τάξης 40 Α οφείλεται πιθανότατα σε ανάπτυξη συζητήσεων και φημών εκ μέρους της 

συνωμοτικής ομάδας που συγκρότησε και διεύθυνε ήδη από τη δεκαετία του 1950 ο ίδιος ο Γεώργιος 

Παπαδόπουλος. Προφανώς, η καλλιέργεια της μετεμφυλιακής αντίληψης περί διάσωσης του κύρους 

του στρατού από την αίσθηση απαξίωσής του από την πολιτική δεν εξέφρασε το σύνολο των 

αποφοίτων της τάξης της ΣΣΕ 1940 Α. Μεγάλος αριθμός αυτών αντιστάθηκαν με τρόπο ουσιαστικό 

στη δικτατορία του 1967. Σχετικά με το κύρος της τάξης ΣΣΕ 40 Α, αναφορές γίνονται σε συνεντεύξεις 

στον γράφοντα, το 2016, του ταξίαρχου εν αποστρατεία Παναγιώτη Δημουλέα (απόφ. ΣΣΕ 1965), 

αλλά και το 2015, του υποστράτηγου εν αποστρατεία Ιωάννη Πριόβολου (απόφ. ΣΣΕ 1975). Στην 

περίπτωση του πρώτου, οι αναφορές αφορούν την προδικτατορική περίοδο του 1967, οπότε η τάξη 40 

Α είχε «αναλάβει» την υπεράσπιση του κύρους του σώματος των αξιωματικών απέναντι στην 

απαξίωση που «υφίστατο» από την πολιτική της οικογένειας Παπανδρέου. Στην περίπτωση του 

δεύτερου, η επίκληση του κύρους της 40 Α αφορά την έστω σποραδική ταύτιση των απόφοιτων ΣΣΕ 

της τάξης 1973 με εκείνους της 40 Α. Η ταύτιση γίνεται λόγω της επιτυχούς συμμετοχής κάποιων 
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 Η δικτατορία Μεταξά έδωσε πνοή στην προοπτική της πολιτικής αυτονόμησης 

του στρατού και στον μετασχηματισμό του σε αυτάρκη πολιτική δύναμη. Η 

συσσώρευση των εμπειριών ευχερών στρατιωτικών παρεμβάσεων στην πολιτική 

λειτουργία της Ελλάδας κατά τα παλαιότερα χρόνια, σε συνδυασμό με την πολιτική 

αυθαιρεσία και την απαξίωση των πολιτικών θεσμών από το καθεστώς της 4ης 

Αυγούστου, τη στρατιωτική ιδιότητα και το στρατιωτικό κύρος του ίδιου του 

Μεταξά, όπως και με την απήχηση του καθεστώτος στη συντηρητική Ελλάδα, 

έδωσαν οντότητα και προοπτική στην πρόθεση πολιτικής αυτονόμησης των 

στρατιωτικών από τις σχέσεις πατρωνίας που τους συνέδεαν έως τότε με τα πολιτικά 

πρόσωπα. 

Σε ευρύτερο πλαίσιο, ξεκινώντας από την τάξη εξόδου της Στρατιωτικής 

Σχολής Ευελπίδων του 1929 έως και τις τελευταίες τάξεις της περιόδου Μεταξά 

(1940-1941),
65

 πολλοί ευέλπιδες και στη συνέχεια αξιωματικοί αποδεσμεύτηκαν 

ηθικά από τον ηρωικό «παράδεισο» του αλυτρωτισμού και διαμόρφωσαν σταδιακά το 

σώμα των αξιωματικών ως ξεχωριστή κοινωνική-εθνική τάξη. Οι ίδιοι, ταυτόχρονα, 

εμφανίζονταν περισσότερο ως οι κύριοι φορείς μιας συντεχνιακής εθνικής 

μιλιταριστικής ιδεολογίας, παρά ως δεσμευμένοι αποκλειστικά με την υποχρέωση για 

την επέκταση του εδάφους της χώρας ή για την άμυνα των ανθρώπων της. Το 

στοιχείο αυτό θα καταγραφόταν κατά τη μεγάλη διαίρεση που θα υφίστατο το σώμα 

των νεαρών αξιωματικών καθ’ όλη τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Κυρίως, όμως, η καταγραφή αυτή θα αναδεικνυόταν στο εσωτερικό του σώματος των 

αξιωματικών στις δεκαετίες του 1950 και του 1960, σε μια χρονική περίοδο κατά την 

οποία αυτό αποτελούνταν αυστηρά από πρόσωπα προερχόμενα από τον αστικό χώρο 

και σχετιζόμενα με πολιτικές εκφάνσεις του. 

 Δεν είναι τυχαίο ότι το φαινόμενο του μιλιταριστικού κορπορατισμού μεταξύ 

των νέων αξιωματικών έχει ως στιγμή εμφάνισής του την τάξη εξόδου του 1929.
66

 Οι 

                                                                                                                                            
απόφοιτων της τάξης του 1973 στις Δυνάμεις Καταδρομών που πολέμησαν στην Κύπρο το 1974, κατά 

την τουρκική εισβολή.  
65 Στην επετηρίδα του στρατού ξηράς του 1939 καταγράφονται 4.378 αξιωματικοί. Από αυτούς, 

στα χρόνια της δικτατορίας του Μεταξά αποφοίτησαν από τη ΣΣΕ 836, με μεγαλύτερη πυκνότητα το 

1937, οπότε αποφοίτησαν 317. Απόφοιτοι της τετραετίας αποτέλεσαν τον κύριο κορμό των κατώτερων 

αξιωματικών στις επιχειρήσεις της δεκαετίας του 1940. Κατά την περίοδο 1926-1936, η φοίτηση έγινε 

τετραετής και μετά πάλι τριετής. Βλ σχετικά Επαμεινώνδας Στασινόπουλος, Ιστορία της Σχολής 

Ευελπίδων 1828-1938, Αθήνα 1954, σ. 131-132. 
66 Μεταξύ των απόφοιτων της τάξης του 1929 εκτιμάται ότι υπήρχε μεγάλη πύκνωση μελών του 

ΙΔΕΑ, της πλέον ισχυρής συνωμοτικής οργάνωσης των αξιωματικών, η οποία ιδρύθηκε λίγο πριν τον 

Δεκέμβριο του 1944 και αναπτύχθηκε έως την ανάληψη της αρχιστρατηγίας από τον Αλέξανδρο 

Παπάγο, τον Ιανουάριο του 1949, οπότε και θεωρητικά ολοκλήρωσε την πρώτη φάση δράσης της. 
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ευέλπιδες αυτοί έχουν βιώσει μια σειρά έντονα γεγονότα, στα οποία ο στρατός είχε 

ισχυρή παρουσία. Είναι αυτοί που έχουν εισαχθεί στα μέσα της δεκαετίας του 1920, 

δηλαδή την περίοδο κατά την οποία κάποιοι βενιζελικοί στρατιωτικοί ηγέτες έχουν 

αποδεσμευτεί τόσο από τον ίδιο τον Ελ. Βενιζέλο όσο και από την πολιτική ηγεσία 

της παράταξής τους. Έχουν βιώσει τους στρατιωτικούς ηγέτες ως κεφαλές του 

κράτους με απόλυτη επιρροή, όπως εκδηλώθηκε τόσο στη δυναμική-

πραξικοπηματική επέμβαση του 1922, η οποία «διέσωσε» την τιμή της πατρίδας και 

της παράταξης που εξέφραζαν, όσο και στην εκτέλεση των Έξι, που είχε ως συνέπεια 

τον πολιτικό αποκεφαλισμό της βασιλικής παράταξης. Έχουν εμπειρίες, ακόμη, από 

τις πολιτικές διεργασίες της περιόδου 1922-1926 (π.χ. την αλλαγή του πολιτεύματος 

το 1924 και την προσωποπαγή δικτατορία του Πάγκαλου), στις οποίες ο στρατός και 

οι βενιζελικοί ηγέτες του είχαν διαδραματίσει πρωτεύοντα ρόλο ως κρατικοί 

ιθύνοντες. Όλα τα παραπάνω έχουν ορίσει στα μάτια των νεαρών αξιωματικών τον 

στρατό ως κυρίαρχο στο πολιτικό παιχνίδι – και άρα είναι ίσως αναμενόμενο ότι η 

Μεγάλη Ιδέα του αλυτρωτισμού, που είχε καταρρεύσει, θα έδινε σταδιακά τη θέση 

της για πολλούς σε μια αυτόνομη πλέον και σωματειακή μιλιταριστική ιδεολογία.  

 Σε αυτή τη δυναμική θέση του μιλιταρισμού συσπειρώθηκαν σε ένα κοινό 

πνεύμα πολλοί νέοι αξιωματικοί, για να αυτονομηθούν στη συνέχεια, στο περιβάλλον 

της Μέσης Ανατολής, από τον έλεγχο και την επιρροή των ανώτερών τους, και να 

φτάσουν να ορίζουν σε μεγάλο βαθμό εκείνοι το «παιχνίδι» στο εσωτερικό του 

στρατού. Πέραν των κινημάτων στη Μέση Ανατολή, καθοριστικός σε αυτή την 

εξέλιξη στάθηκε ο ρόλος του Δεκέμβρη του 1944, αλλά και του Εμφυλίου Πολέμου 

του 1946-1949. Μπορούμε να εκτιμήσουμε ότι το πολιτικό-πατριωτικό παρελθόν του 

ελληνικού στρατού, η αυτονόμηση των βενιζελικών αξιωματικών κατά τη δεκαετία 

του 1920, το αποτυχημένο κίνημα του 1935 και η συνακόλουθη πολιτική εκκαθάριση 

του σώματος των αξιωματικών, το μεταξικό πνεύμα, σε συνδυασμό με τις 

ολοκληρωτικές προτάσεις του ευρωπαϊκού Μεσοπολέμου και βεβαίως την ισχυρή 

εμφάνιση της Αριστεράς στη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της Κατοχής, 

προκάλεσαν ουσιαστική διαφοροποίηση στην προσέγγιση αλλά και στην πεποίθηση 

                                                                                                                                            
Σχετικά με τη λειτουργία του ΙΔΕΑ βλ. Γεώργιος Καραγιάννης, 1940-1952: Το δράμα της Ελλάδος, 

έπη και αθλιότητες, Ι.Δ.Ε.Α., Αθήνα, χ.χ. Στη συνέχεια, μετά τα μέσα της δεκαετίας του 1950, ένα 

μέρος των δικτύων του ΙΔΕΑ, όπως και ένα μέρος των μελών του ενεργοποιήθηκαν και εντάχθηκαν 

στην ΕΕΝΑ (Ένωσις Ελλήνων Νέων Αξιωματικών), η οποία είχε ουσιαστικά επικεφαλής τον Γεώργιο 

Παπαδόπουλο. 
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που απέκτησε μερίδα νέων αξιωματικών σε σχέση με τον ρόλο και την αποστολή του 

στρατού. 

 Η πεποίθηση αυτή δεν προέκυψε τυχαία, αλλά αποτελεί τελικό σταθμό μιας 

πορείας που καταλήγει στην ηθική αυτονόμηση. Από την πολιτική παρέμβαση στο 

όνομα μιας πολιτικής παράταξης, όπως ίσχυε στη δεκαετία του 1910, ο πολιτικός 

ρόλος του στρατού εκφράζεται με προσωποπαγείς και «ιδιοτελείς» παρεμβάσεις, 

όπως στις περιπτώσεις Πάγκαλου και Κονδύλη της δεκαετίας του 1920, για να 

καταλήξει στη στρατιωτικοποίηση της χώρας με τη δικτατορία Μεταξά, με έναν 

στρατό σε απολύτως μονομερή λειτουργία σε όφελος του βασιλικού πόλου. Ο 

στρατός εισήλθε στη δεκαετία του 1940, μια πολεμική δεκαετία θεμελιακών 

ανατροπών, με συσσωρευμένη αυτή την πολιτική εμπειρία τριάντα χρόνων 

εξελισσόμενης στρατιωτικής παρεμβατικότητας και με τη δικτατορία του Μεταξά ως 

επιστέγασμα. 

Αρχής γενομένης από το κίνημα του 1935 και τη δικτατορία του Μεταξά, ο 

στρατός θα άλλαζε σταδιακά προσανατολισμό στην πολιτική του πυξίδα. Ο πόλεμος 

της Αλβανίας, η Μάχη της Κρήτης και η Κατοχή θα επικαιροποιούσαν την ανάγκη 

των πολιτικών παρατάξεων να ελέγχουν τον στρατό σε όφελός τους. Η αυτονόμηση 

όμως των αξιωματικών θα αναπτυσσόταν κατά κύριο λόγο στη Μέση Ανατολή, 

ιδιαίτερα όταν, με την ενορχήστρωση των Συμμάχων, έγινε προσπάθεια να αμβλυνθεί 

ο μεσοπολεμικός αστικός διχασμός στα ανώτερα κλιμάκια του στρατού. Έτσι, μέσα 

στις οξείες δυσκολίες συνύπαρξης και σύνθεσης των βενιζελικών και βασιλικών 

αξιωματικών στη Μέση Ανατολή, θα εμφανιζόταν δυναμικά και η Αριστερά. Στο 

πλαίσιο αυτό, ο μιλιταρισμός της μεταξικής περιόδου θα λειτουργούσε συσπειρωτικά 

και θα αποτελούσε εντέλει, ιδιαίτερα για τους νέους αξιωματικούς, το πολεμικό 

εργαλείο απέναντι στον δυναμικά αναπτυσσόμενο χώρο της Αριστεράς εντός του 

στρατού. Καταγράφεται δηλαδή στη Μέση Ανατολή ένα νέο είδος πολιτικής 

σύγκρουσης, μεταξύ αντικομμουνισμού και αντιφασισμού, που είχε ως αφετηρία τη 

μεταξική περίοδο και κύρια εφαρμογή την περίοδο μετά την Απελευθέρωση. 

Πρόκειται για μια σύγκρουση που παραμέρισε την προηγούμενη, μεταξύ βασιλικών 

και βενιζελικών, και την παλιά έριδα του Εθνικού Διχασμού· μαζί όμως παραμέρισε 

και το πολιτικό Κέντρο, αφού ο αστισμός στράφηκε κατά της Αριστεράς, με τη Δεξιά 

επικεφαλής. 

Όσο στα ανώτατα κλιμάκια η θύελλα του πολέμου σάρωνε τους επικεφαλής 

αξιωματικούς, τα κατώτερα κλιμάκια θα αναλάμβαναν τη θέση θεματοφυλάκων της 
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πολιτικής ισχύος αλλά και του πολιτικού ρόλου του στρατού. Με άλλα λόγια, θα 

αποκτούσαν την προοπτική της εφαρμογής αυτής της ισχύος απέναντι σε μια 

αντιστασιακή Αριστερά που θα προσπαθούσε διαρκώς, μέχρι τον Δεκέμβρη του 

1944, να βρει τον βηματισμό της μεταξύ επανάστασης και μεταρρύθμισης. 
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Κεφάλαιο 3 

1940: Ο πόλεμος στα βουνά της Αλβανίας67 

Οι παραμονές του πολέμου: η προετοιμασία  

Δεκαοκτώ χρόνια μετά το 1922 και τη Μικρασιατική Καταστροφή, με μια 

Ελλάδα εντελώς διαφορετική από ό,τι στο παρελθόν, ο στρατός αναγκάστηκε να 

κινηθεί και πάλι προς τη φυσική του ανάπτυξη και κατεύθυνση, δηλαδή τον πόλεμο. 

Επρόκειτο ωστόσο για έναν πόλεμο ο οποίος θα ανέτρεπε το γνωστό πλαίσιο μέσα 

στο οποίο δρούσε και κινούνταν έως τότε ο στρατός και ο οποίος θα διεξαγόταν 

απέναντι σε μια επιτιθέμενη μεγάλη δύναμη της εποχής, ενώ ο ελληνικός στρατός 

παρέμενε, λόγω του μεγέθους του, της φιλοσοφίας των ηγετών του, των εμπειριών 

του και της γεωγραφικής θέσης της χώρας, ένας στρατός βαλκανικού κράτους, 

προετοιμαζόμενος για αντίστοιχες απειλές και αντίστοιχους αντιπάλους. 

Όσο και να προσπάθησε ο Ιωάννης Μεταξάς να αποφύγει την εμπλοκή της 

χώρας σε έναν πόλεμο με παγκόσμιες διαστάσεις, κάτι τέτοιο στάθηκε τελικά 

αδύνατο. Η Ιταλία, συμβολικό έρμα στην ευστάθεια του Άξονα, χρειαζόταν διακαώς 

μια διεθνή απόδειξη για την «ιστορική» φασιστική της αποστολή. Η επίθεση σε μια 

μικρή χώρα, όπως η Ελλάδα, θα εξυπηρετούσε τη διεκδίκηση –και, εντέλει, την 

κατάκτηση– εκ μέρους της της θέσης ενός δραστήριου συνέταιρου της Γερμανίας. 

 Πριν από την τελική ιταλική επίθεση, η κυβέρνηση Μεταξά απέφυγε κάθε 

πράξη, ενέργεια και δράση που είχε άρωμα πολέμου ή θα μπορούσε να δημιουργήσει 

την εντύπωση πως έθιγε τα ιταλικά συμφέροντα. Σε αυτό το πλαίσιο, δεν δόθηκε 

καμία συνέχεια στον τορπιλισμό του ευδρόμου «ΕΛΛΗ» στο λιμάνι της Τήνου, τον 

Δεκαπενταύγουστο του 1940, από ιταλικό υποβρύχιο. Παρά τις αποδείξεις που 

                                                 
67 Η παρακολούθηση των προετοιμασιών και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο τρέχον 

κείμενο, σχετικά με την ιταλική και γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας, βασίστηκε βιβλιογραφικά 

στα εξής: ΓΕΣ, Επίτομη ιστορία του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου 1940-1941 

(Επιχειρήσεις στρατού ξηράς), Αθήνα (ΔΙΣ) 1985 [ανατύπωση: 1991]· ΓΕΣ, Ο Ελληνοϊταλικός 

Πόλεμος. Η ιταλική εισβολή, 28 Οκτωβρίου μέχρι 13 Νοεμβρίου 1940, Αθήνα (ΔΙΣ) 1986· Sebastiano 

Visconti-Prasca, Io ho aggredito la Grecia, Μιλάνο (Rizzoli) 1946 [ελλ. μτφρ.: Εγώ εισέβαλα στην 

Ελλάδα, μτφρ. Νικόλαος Κολόμβας, Αθήνα (Γκοβόστης) 1999]· Mario Montanari, L’esercito italiano 

nella campagna di Grecia, Ρώμη (Stato Maggiore dell’Esercito-Ufficio Storico) 1999· Heinz Richter, 

Η Ιταλο-γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος, μτφρ. Κώστας Σαρρόπουλος, Αθήνα (Γκοβόστης) 

1998· Διονύσιος Κόκκινος, Οι δύο πόλεμοι 1940-41: Η πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική ιστορία 

του ελληνο-ιταλικού και ελληνο-γερμανικού πολέμου, 2 τ., Αθήνα (Πλάτων) 1946· Γιώργος 

Μαργαρίτης, Παραγγελία θυελλωδών ανέμων: Ο πόλεμος της Αλβανίας και η πρώτη περίοδος της 

Κατοχής, Αθήνα (Βιβλιόραμα) 2009. 
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συγκεντρώθηκαν ήδη από τις πρώτες ημέρες μετά τον τορπιλισμό, ο Ιωάν. Μεταξάς, 

επιμένοντας στη γραμμή αποφυγής κάθε πρόκλησης κατά της Ιταλίας, αποσιώπησε 

την ταυτότητα του υποβρυχίου.
68

  

 Παρά τις αρχικές προσπάθειές του να διατηρήσει την Ελλάδα εκτός του 

πολεμικού κλίματος που εξελισσόταν ραγδαία στην Ευρώπη, το καθεστώς Μεταξά 

προχώρησε εντέλει αναγκαστικά στο ελάχιστο της στρατιωτικής προετοιμασίας. 

Κατά τη διάρκεια του 1939 και του 1940 πραγματοποίησε γυμνάσια μεγάλων 

μονάδων και επιλεκτική εκπαίδευση εφέδρων. 

Μετά τις ιταλικές ενέργειες του Απριλίου του 1939, με την απόβαση και 

εγκατάσταση σημαντικών ιταλικών δυνάμεων στη δυτική πλευρά της Αλβανίας και 

στην ακτή της Αδριατικής, παρακολουθούμε την Ελλάδα να διαμορφώνει με 

διαφορετικό τρόπο το αμυντικό δόγμα της και να αντικαθιστά το σχέδιο Β, που ίσχυε 

έως τότε, με το σχέδιο «Ι-Β» (Ιταλία-Βουλγαρία). Πρόσθεσε, με άλλα λόγια, στο 

σχέδιο Β, που οργάνωνε την άμυνα στα βορειοανατολικά σύνορα και αποσκοπούσε 

στην αντιμετώπιση της κύριας επιθετικής προσπάθειας από τη Βουλγαρία, το σχέδιο 

Ι, δηλαδή την οργάνωση άμυνας και στα βορειοδυτικά σύνορα της χώρας, άμυνα η 

οποία αφορούσε την αντιμετώπιση της ιταλικής επίθεσης μέσω Αλβανίας.
69

  

 Η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία απομακρύνθηκε σταδιακά από 

την αντίληψη ότι ο ελληνικός στρατός υπήρχε για να λειτουργεί μόνο εντός των 

βαλκανικών τεκταινόμενων. Η απόφαση ήταν μεν διστακτική αλλά ουσιαστική, αφού 

μια μικρή χώρα αποφάσιζε να προετοιμαστεί, έστω και στοιχειωδώς, για τη 

συμμετοχή της σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. 

 Με τη μεθοδικότητα και την αυστηρότητα που διέκριναν τον αρχηγό ΓΕΣ, τον 

στρατηγό Αλέξανδρο Παπάγο, τον Αύγουστο του 1939 διατάχθηκε –έστω και 

διακριτικά– μερική επιστράτευση. Η ενέργεια έγινε λίγες ημέρες πριν κηρύξει 

επιστράτευση η Πολωνία, που απειλούνταν από τη ναζιστική μηχανή. Η μερική 

επιστράτευση αφορούσε τις μονάδες που εμπλέκονταν κυρίως στις περιοχές της 

Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή την VIII και ΙΧ Μεραρχία, και 

μονάδες του Β΄ και Γ΄ Σώματος Στρατού. Οι αδυναμίες που προέκυψαν από την 

επιστρατευτική ενέργεια ήταν αρκετές, κάτι που επέτρεψε στον ελληνικό μηχανισμό 

                                                 
68 Σπύρος Λιναρδάτος, Ο Ιωάννης Μεταξάς και οι Μεγάλες Δυνάμεις (1936-1940), Αθήνα 

(Προσκήνιο) 1993, σ. 157· Παναγιώτης Βατικιώτης, Μια πολιτική βιογραφία του Ιωάννη Μεταξά: 

Φιλολαϊκή απολυταρχία στην Ελλάδα, 1936-1941, μτφρ.-επιμ. Δήμητρα Αμαραντίδου, Αθήνα 

(Ευρασία) 2005, σ. 327. 
69 Αλέξανδρος Παπάγος, Ο ελληνικός στρατός και η προς πόλεμον προπαρασκευή του: Από 

Αυγούστου 1923 μέχρι Οκτωβρίου 1940, Αθήνα (Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν) 1997, σ. 393, 444. 
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να εντοπίσει προβλήματα και κενά, γεγονός χρήσιμο για το δωδεκάμηνο που 

ακολούθησε. Παράλληλα, προχώρησαν οι επιτελικοί τουλάχιστον σχεδιασμοί για μια 

αμυντική γραμμή που θα ξεκινούσε από την Αδριατική και θα έφτανε έως τον δυτικό 

Γράμμο, ακολουθώντας τους σταθμούς Καλπάκι-Κόνιτσα-Επταχώρι-Νεστόριο. Αυτή 

η γραμμή άμυνας θα εμπόδιζε θεωρητικά τους Ιταλούς να κινηθούν τόσο προς τα 

παραλιακά πεδινά και ημιορεινά, δυτικά της Πίνδου, όσο και στον ορεινό αυχένα, ο 

οποίος μέσω Μετσόβου θα επέτρεπε τη διάχυσή τους στον θεσσαλικό κάμπο. 

Παράλληλα, το ελληνικό επιτελείο προσπάθησε να συνδεθεί τον Σεπτέμβριο του 

1939 με τους Βρετανούς και με τις γαλλικές δυνάμεις που στάθμευαν στη Συρία, σε 

μια προσπάθεια να δημιουργηθεί ένα νέο «ανατολικό μέτωπο» εναντίον των 

Γερμανών, με κέντρο τη Θεσσαλονίκη.
70

 Όμως η επανάληψη του σεναρίου του Α΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου στην Ανατολή δεν θα επαναλαμβανόταν και τα βασικά θέατρα 

του πολέμου θα αναπτύσσονταν μακριά από την Ελλάδα, τη Μεσόγειο και τη 

Βαλκανική. 

 Η απόφαση της Ελλάδας να οργανώσει άμυνα στην ιταλική απειλή οδήγησε 

στην απαίτηση για μια ουσιαστικότερη προετοιμασία και ενίσχυση στο μέτωπο της 

Ηπείρου. Ούτε κονδύλια δόθηκαν, όμως, ούτε τα έργα προχώρησαν. Ο Ιωάν. 

Μεταξάς δεν αποφάσισε να δώσει πιστώσεις στα οχυρωματικά της Ηπείρου και 

δίστασε πάρα πολύ να κινηθεί φανερά προς μια πολεμική προετοιμασία στα 

ελληνοαλβανικά σύνορα. Σε γενικές γραμμές, ως δυτική πλευρά της ελληνικής 

άμυνας του μετώπου της Ηπείρου επελέγη ο ποταμός Καλαμάς, ενώ ως κεντρική 

τοποθεσία του ίδιου μετώπου η κοντινή στα Ιωάννινα περιοχή του Καλπακίου 

(Ελαία).
71

 

Η γερμανική δυναμική οδήγησε σε ραγδαία εξέλιξη τον πόλεμο και 

διαμόρφωσε συνθήκες κυριαρχίας για τον γερμανικό στρατό στη δυτική Ευρώπη. Τον 

Μάιο και τον Ιούνιο του 1940 κατελήφθησαν από τη Βέρμαχτ το Βέλγιο, η Ολλανδία 

και η Γαλλία. Τον Ιούνιο η Ιταλία, επωφελούμενη της γερμανικής προέλασης, κήρυξε 

τον πόλεμο στη Γαλλία και ετοιμαζόταν να εμφανίσει τις δυνάμεις της στο πλευρό 

του Άξονα.
72

 Στα τέλη Σεπτεμβρίου 1940 σημειώθηκαν οι πρώτες μετακινήσεις 

                                                 
70 Αλέξανδρος Ζαούσης, Οι δύο όχθες 1939-1945: Μια προσπάθεια για εθνική συμφιλίωση, τ. 

Α΄ (Ι), Αθήνα (Παπαζήσης) 1987, σ. 53. 
71 Σ. Λιναρδάτος, Ο Ιωάννης Μεταξάς και οι Μεγάλες Δυνάμεις, ό.π., σ. 137-141. 
72 Ουίστον Τσώρτσιλ, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, 6 τ., Αθήνα (Ελληνική Μορφωτική 

Εστία) χ.χ.· William Carr, Poland to Pearl Harbor: The Making of the Second World War, Λονδίνο (E. 

Arnold) 1985· Klaus Hildebrand, The Foreign Policy of the Third Reich, Λονδίνο (University of 

California Press) 1973· Militärgeschichtliches Forschungsamt (επιμ.), Germany and the Second World 
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ιταλικών μονάδων στα ελληνοαλβανικά σύνορα. Παρά τον προφανή σκοπό των 

ιταλικών κινήσεων, η ελληνική πλευρά δεν διέταξε γενική επιστράτευση, εμμένοντας 

στη διαδικασία ατομικών προσκλήσεων προς εφέδρους. Σε όλη τη διάρκεια του 

Οκτωβρίου, ο ιταλικός Τύπος εξακολουθούσε να διατηρεί υψηλούς τόνους κατά της 

Ελλάδας.
73

  

 Ο Ιωάν. Μεταξάς είχε ήδη δώσει από τα τέλη Αυγούστου την άδεια της 

επίσημης επιστράτευσης της VIII Μεραρχίας, με έδρα την Ήπειρο, και της ΧΙ, με 

έδρα τη Θεσσαλονίκη.  

 Η αφορμή για την ιταλική επίθεση δόθηκε μετά από ενέργεια ιταλικών 

μυστικών υπηρεσιών κατά του λιμεναρχείου των Αγίων Σαράντα. Η πράξη αυτή 

αποδόθηκε από την επίσημη ιταλική ηγεσία και προπαγάνδα σε δράση βρετανών και 

ελλήνων πρακτόρων, έτσι ώστε να διαμορφωθούν οι συνθήκες ενός άλλοθι για την 

ιταλική επίθεση.
74

  

 Η Ιταλία, ανήσυχη ότι θα υστερούσε έναντι της συμμάχου της Γερμανίας, ότι 

δεν θα αποκτούσε δηλαδή δικές της κτήσεις στα Βαλκάνια, κινήθηκε αυτοβούλως 

εναντίον της Ελλάδας, πεπεισμένη ότι επρόκειτο για μια επιχείρηση απλή, χαμηλού 

ρίσκου, με δεδομένο το θετικό αποτέλεσμα. Αντίστοιχη της αισιοδοξίας ήταν και η 

ιταλική πολεμική προετοιμασία και ο στρατηγικός σχεδιασμός της. 

 Παρά τη γενικευμένη πολεμική σύγκρουση στην Ευρώπη και τη δεδομένη 

ελληνοβρετανική σύνδεση, η ελληνική ηγεσία επέμεινε, μέχρι και την εκδήλωση της 

ιταλικής επίθεσης, στην αποφυγή κάθε κίνησης που θα προκαλούσε την ανοιχτή 

εμπλοκή της Γερμανίας εναντίον της Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, η διαρκής 

επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ του βρετανού πρέσβη στην Αθήνα Μάικλ 

Πάλερετ (Michael Palairet) και της ελληνικής πλευράς κρατήθηκαν μυστικές, προς 

αποφυγή κάθε πρόκλησης. Οι Βρετανοί, από την πλευρά τους, καλλιεργούσαν μέσω 

διπλωματικού και στρατιωτικού δικτύου αντίστοιχη επικοινωνία και με άλλες χώρες 

της περιοχής (Γιουγκοσλαβία και Τουρκία). Γενικότερα, κατά την περίοδο αυτή, η 

Μεγάλη Βρετανία διατηρούσε τη συμπεριφορά μεγάλης πολεμικής δύναμης η οποία, 

παρά την πορεία αποχώρησης από την Ευρώπη και την ήττα στη Δουνκέρκη, 

προσπαθούσε να διαφυλάξει ζωντανό κάθε συμμαχικό εμπόδιο που θα δυσκόλευε τη 

                                                                                                                                            
War, 3 τ., Λονδίνο (Oxford University Press) 1995, 2015· Ian Kershaw, Στην κόλαση δύο πολέμων: 
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γερμανική επέκταση. Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο επιβεβαίωνε την ηγετική της 

θέση στο στρατόπεδο των χωρών που υφίσταντο επίθεση από τον Άξονα, παρά την 

κατάρρευση της Γαλλίας και του Βελγίου. Σεβόμενη τον ελληνικό φόβο για πιθανή 

πρόκληση της γερμανικής επιθετικότητας, εγκατέστησε μια μικρή μόνο βρετανική 

στρατιωτική βάση στην Κρήτη, στον κόλπο της Σούδας, δύο ημέρες μετά την ιταλική 

επίθεση – κίνηση ενδεικτική για τον ρόλο της ως θαλάσσιας δύναμης αλλά και για τη 

στρατηγική σημασία που απέδιδε στο νησί.
75

 Η κίνηση αυτή κατέδειξε επίσης τη 

βρετανική δέσμευση για την άμυνα και προφύλαξη της Κρήτης, γεγονός που τελικά 

επέτρεψε στην ελληνική κυβέρνηση να μεταφέρει αργότερα (Ιανουάριος 1941) την V 

Μεραρχία (Κρητών), που έδρευε στο νησί, στα βόρεια σύνορα, ενισχύοντας τη 

χερσαία άμυνα της χώρας αλλά στερώντας έτσι στους Κρήτες τη δυνατότητα να 

υπερασπιστούν οι ίδιοι τελικά την Κρήτη, κατά τη γερμανική επίθεση.
76

 

 Η ιταλική επίθεση και ο τρόπος αντιμετώπισής της αποτέλεσαν ουσιαστικό 

σταθμό για την πολιτική σκέψη και τις αντίστοιχες ζυμώσεις στην Ελλάδα, καθώς 

σηματοδότησαν την είσοδο της χώρας στο θέατρο του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. 

Παρά την τελική ήττα της Ελλάδας μετά την επιτυχή γερμανική επίθεση, η πορεία 

της ελληνοϊταλικής σύγκρουσης και το υψηλό ποσοστό λαϊκής συμμετοχής σε αυτήν, 

εκ μέρους της ελληνικής κοινωνίας, αποτέλεσαν παράγοντες που ευνόησαν την 

πολιτική αμφισβήτηση των προπολεμικών κατεστημένων, ενισχύοντας σταδιακά τις 

προτάσεις πολιτικών ανατροπών.  

Την επεξεργασία και την πραγμάτωση των συνθηκών για την άρθρωση της 

ανατροπής ανέλαβαν και στην Ελλάδα, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη, στελέχη 

της Aριστεράς. Ο αριστερός λόγος συνδύασε το απελευθερωτικό στοιχείο με την 

κοινωνική διεκδίκηση και συνέδεσε, με επιτυχή τρόπο, την πρωτοβουλία και τον 

αυτοσχεδιασμό που ανέπτυξαν ο στρατός και οι πολεμιστές της Αλβανίας, κατά τη 

διάρκεια του πολέμου, με τη συμμετοχή στην Αντίσταση.
77

 

 Ειδικότερα, στην ελληνική περίπτωση, τον αρχικό και τον γενικό σχεδιασμό 

του αντιστασιακού κινήματος θα αναλάμβαναν «οι επαγγελματίες επαναστάτες» 

αριστερής και κομμουνιστικής κυρίως ιδεολογικής προέλευσης, χωρίς ουσιαστική 

συμβολή των προπολεμικών στρατιωτικών και πολιτικών ηγετών της χώρας. Το 
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γεγονός αυτό οφείλεται εν μέρει και στον τρόπο με τον οποίο έδρασε ο ελληνικός 

στρατός κατά το εξάμηνο μεταξύ Οκτωβρίου 1940 και Απριλίου 1941, αλλά και στο 

γεγονός ότι η προπολεμική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία δεν αντελήφθη τις 

ανάγκες των νέων συνθηκών και δεν ανέλαβε τις ηγετικές πολιτικές ευθύνες της. 

Αυτά τα δύο στοιχεία ανέτρεψαν το προπολεμικό πλαίσιο και προκάλεσαν τεράστιες 

πολιτικές συνέπειες, αρχής γενομένης από τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο.
78

  

 Παρά τις συζητήσεις εκ των υστέρων ότι η Ιταλία δεν αποτελούσε «πρώτης 

τάξεως εχθρό»,
79

 η επιτυχής αντιμετώπιση, από τον ελληνικό στρατό, πολλαπλάσιων 

εχθρικών δυνάμεων ενός ευρωπαϊκού στρατού συνιστούσε σημαντικό γεγονός σε 

εθνικό αλλά και σε συμμαχικό επίπεδο, αφού μετά από έναν χρόνο πολέμου ο 

Άξονας, έστω και στο ασθενέστερο μέλος του, υπέστη την πρώτη του ήττα. Με την 

αποτυχία της στην εκστρατεία κατά της Ελλάδας, η Ιταλία ανάγκασε τη Γερμανία να 

αναλάβει την τελική λύση του προβλήματος, χάνοντας πολύτιμο χρόνο από την 

εκστρατεία κατά της EΣΣΔ.
80

 Ακόμη, το γεγονός της ελληνικής αντίστασης ενίσχυσε 

το ηθικό και το φρόνημα των Βρετανών και των συμμάχων τους, δυνάμεις των 

οποίων επέστρεψαν –έστω και για σύντομο χρόνο– στην ηπειρωτική Ευρώπη μετά 

την καταστροφή της Δουνκέρκης, με σκοπό την ενίσχυση ενός συμμαχικού κράτους, 

όπως η Ελλάδα, στον αγώνα του κατά του Άξονα.
81

 

 Ο τρόπος με τον οποίο έφτασε η Ελλάδα, με περιορισμένη προετοιμασία για 

τον πόλεμο του 1940-1941, να έχει τόσο αποτελεσματική άμυνα χρειάζεται να 

μελετηθεί ακόμη. Πέρα από τις όποιες παραγγελίες πολεμικού υλικού καθαυτές, τη 

μετεκπαίδευση των μονάδων, την εκπαίδευση των εφέδρων αξιωματικών, τη μερική 

ή ολική επιστράτευση, παραμένει θέμα συζήτησης η ηθική προετοιμασία, το 

πολεμικό φρόνημα που υπήρχε τόσο κατά τη διάρκεια της προπαρασκευής όσο και 

κατά τη διάρκεια του πολέμου. Πρόκειται δηλαδή για την ψυχολογική προπαρασκευή 

των ηγετικών κλιμακίων, πολιτικών και στρατιωτικών, καθώς και την ηθική 
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προετοιμασία της ίδιας της κοινωνίας. Η Ελλάδα, μακριά από πολέμους για σχεδόν 

δύο δεκαετίες, χρειαζόταν να ξαναβρεί ένα νέο όραμα που θα αντικαθιστούσε με 

ασφάλεια εκείνο του αλυτρωτισμού. Παρά τις όποιες ανησυχίες για το αντίθετο, το 

ότι αντιτάχθηκε αυτή η συνολική άμυνα έναντι της απειλής του «πατρώου» εδάφους 

ήταν ίσως αρκετό για να συγκροτηθεί τελικά μια εθνική διαταξική κινητοποίηση-

πανστρατιά, η οποία, έστω και για ένα εξάμηνο, συνέθεσε και οργάνωσε στο 

εσωτερικό της όλο το φαινομενικά ασύνδετο χάσμα της ελληνικής κοινωνίας των 

δεκαετιών 1920 και 1930 μεταξύ κατοίκων της «Παλιάς Ελλάδας» και των «Νέων 

Χωρών», αλλά και των ενσωματωμένων με μεγάλη δυσκολία προσφύγων του 1922. 

 Μετά από μια μακρά σειρά πολιτικών μεταπτώσεων, η κοινωνία είχε βιώσει 

την πρόχειρη επούλωση του εθνικού αλυτρωτικού τραύματος και της Μικρασιατικής 

Καταστροφής και είχε προσπαθήσει να βρει έναν βηματισμό, στον οποίο συνέβαλε με 

τρόπο περιορισμένο η «καινοτόμος» Δημοκρατία του 1924, οριακά η τελευταία 

τετραετία του Βενιζέλου 1928-1932 και –πολύ πρόχειρα και επίπεδα– η δικτατορία 

της 4ης Αυγούστου. 

Μετά την επιχειρησιακή συντριβή της Μεγάλης Ιδέας και τον περιορισμό της 

διάχυσης του αλυτρωτισμού, η πολιτική λειτουργία τροποποιήθηκε και η λαϊκή 

συμμετοχή στην πολιτική ζωή άλλαξε κατεύθυνση, αποκτώντας διαφορετική χροιά. 

Αυτό κατέστη εφικτό κυρίως λόγω της συνύπαρξης και όχι της συγχώνευσης ντόπιων 

και προσφύγων, και λόγω των διαφορετικών κυβερνητικών πρακτικών, από τις οποίες 

απουσίαζε ο εύχρηστος και οικείος έως τότε πατριωτισμός. Ο ψυχισμός των πολιτών, 

με απούσα τη συγκολλητική επίκληση του αλυτρωτισμού, βρέθηκε σε ένα είδος 

αδράνειας ως προς τις εξάρσεις και τον επαναπροσανατολισμό του πατριωτισμού. Οι 

μεγάλες ομάδες του πληθυσμού που διαβιούσαν στην ύπαιθρο βρίσκονταν εκτός 

δομών, θεσμών και κράτους. Ένα άλλο μέρος του πληθυσμού, που διαβιούσε στις 

παρυφές των πόλεων, είχε συνδεθεί επαγγελματικά όχι με τη γη ή με την παροχή 

υπηρεσιών, αλλά με τη βιοτεχνία και με την ελαφρά βιομηχανία. Σε αυτές τις 

συνθήκες, με τις ευρείες μάζες να μην είναι πια στρατευμένες στη Μεγάλη Ιδέα, ο 

πατριωτισμός ήρθε να εκτοξεύσει με τρόπο έντονο, απέναντι στην ξένη επιβουλή, τη 

λαϊκή κινητοποίηση υπέρ της συμμετοχής στον πόλεμο, ιδιαίτερα σε μια αμυντική 

καταρχάς διαδικασία. 

 Με τα αντίστοιχα βήματα των πολιτών και μέσα στους ίδιους πολιτικούς 

«τόπους» βάδισε ο στρατός και οι αξιωματικοί του στις δύο εκείνες δεκαετίες του 

ελληνικού Μεσοπολέμου. «Κατεστραμμένοι» και «αποτυχόντες» οι αξιωματικοί μετά 



71 

 

το 1922, ενεπλάκησαν σε ρόλους πολιτικούς και παραστρατιωτικούς στις δεκαετίες 

που ακολούθησαν. Ο κοινωνικός δυναμισμός των αξιωματικών που είχαν 

υποστηρίξει με τρόπο συντεταγμένο και πολιτικά χρωματισμένο τα νέα σχήματα 

εξουσίας, τα οποία, με τη σειρά τους, είχαν ανατρέψει τα δεδομένα και καθιερωμένα 

σχήματα κατά την περίοδο 1909-1935, αντιμετωπίστηκε σαφώς εχθρικά από τον 

Ιωάν. Μεταξά. Μετά από το κίνημα του 1935 ο στρατός απέκτησε μονοσήμαντο 

πολιτικό πρότυπο μέσω του Βασιλιά και επέστρεψε στους στρατώνες και στα αμιγώς 

στρατιωτικά ζητήματα, παρέχοντας ασφάλεια στο παλαιό καθεστώς, μετά την 

παλινόρθωσή του. Μερικούς μήνες αργότερα, ο ίδιος ο Μεταξάς, ένας απόστρατος 

στρατηγός, στυλοβάτης του Θρόνου στην Ελλάδα, θα καταργούσε τα πολιτικά 

κόμματα και το Σύνταγμα με την καθοδήγηση του Βασιλιά. Ανασφαλής και φοβικός 

ο στρατιωτικός «κυβερνήτης» της Ελλάδας για πιθανές συνωμοσίες και για ανυπακοή 

του δημόσιου τομέα στα κελεύσματά του, κράτησε εκτός του στρατεύματος κατά τον 

πόλεμο στην Αλβανία τους ικανούς αξιωματικούς της βενιζελικής παράταξης. 

Ο πόλεμος του 1940 υπήρξε η μεγάλη ευκαιρία για την αναβάπτιση των 

αξιωματικών στα εθνικά πολεμικά ύδατα και παράλληλα ευκαιρία για την ανανέωση 

της ισχυρής λαϊκότητας που διέκρινε τον ελληνικό στρατό, δηλαδή εκείνης της 

δυναμικής που παρέκαμπτε την κοινωνική-πολιτική λειτουργία και έφτανε να 

συνδέσει την κοινωνία με τον στρατό μέσω ενός εθνικού σκοπού και στόχου. Αυτή η 

πορεία του στρατού ως προς τη λαϊκότητα υλοποιήθηκε σε μεγάλο βαθμό, τόσο σε 

επίπεδο συμβολικό όσο και σε πρακτικό. Υπεύθυνοι της πορείας αυτής υπήρξαν, 

όπως συμβαίνει συνήθως, οι νεαροί αξιωματικοί, αυτοί που με τα φρέσκα διακριτικά 

του βαθμού τους βάδιζαν προς τη δόξα και τον θανατο, διαλέγοντας στο μεταξύ αν θα 

συντάσσονταν άρρηκτα, μέσω της λαϊκότητας, με ένα μικρό έστω τμήμα του λαού-

έθνους που θα διοικούσαν, ή αν θα πρότασσαν τους εαυτούς τους για να διασώσουν 

ένα κομμάτι του κατεστημένου, στο οποίο ήθελαν να ηγηθούν. 

 Στο πλαίσιο και στη λογική αυτή, είναι πολύ ενδιαφέρουσα η παρακολούθηση 

των ζυμώσεων και των νέων συνθηκών που προκλήθηκαν στον πόλεμο της Αλβανίας 

και κατά τη διάρκεια της γερμανικής εισβολής. 

 Με βάση τα παραπάνω είναι εύλογο το ερώτημα γιατί δεν υπήρξε λαϊκή 

αντίδραση εναντίον της κυβέρνησης Μεταξά στην αρχή και κατά τη διάρκεια του 

πολέμου. Αυτό δεν σήμαινε ότι επιβραβεύθηκαν τα τέσσερα χρόνια της δικτατορίας, 

τουλάχιστον όσο αφορούσε το μέρος του πληθυσμού που ήταν πολιτικά συνδεδεμένο 

με τις παρατάξεις που διώχθηκαν τα στελέχη τους, ούτε βέβαια για τους κατοίκους 
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περιοχών που παρέμεναν αρνητικοί με το καθεστώς. Η ομόθυμη στράτευση, εντός 

του στρατού και του ναυτικού ή στο πλευρό τους, αποτελούσε ένα είδος ηθικής 

υποχρέωσης και εθνικού καθήκοντος, χωρίς να συνδέεται άμεσα με την πολιτική 

τοποθέτηση. Στον Μεταξά αναγνωρίστηκε η θέση του ηγέτη, όταν μαζί με αυτόν 

στην κεφαλή του κράτους βρέθηκε ο στρατός, σε ευρεία ανάπτυξη, αποτελώντας την 

κύρια μαζική εκπροσώπησή του. Ο στρατός ανέλαβε δηλαδή τον παραπάνω ρόλο 

όταν ο πόλεμος, ο κίνδυνος, οι τραυματισμοί, οι κακουχίες, οι απώλειες και οι λαϊκοί 

ηρωισμοί ξαναήρθαν στην καθημερινότητα, παίρνοντας τη θέση της κούφιας 

ελληνικότητας που πρόβαλλε το καθεστώς του κυβερνήτη – με άλλα λόγια, όταν η 

βιωμένη εμπειρία του πολέμου λειτούργησε ως συγκολλητική ουσία μεταξύ των 

τμημάτων του στρατού και η πραγματικότητα παραμέρισε την προπαγάνδα της 4ης 

Αυγούστου. 

 Η λαϊκή κινητοποίηση έκανε ευκολότερη την επιστράτευση που ξεκίνησε μετά 

την επίδοση του ιταλικού τελεσίγραφου την 28η Οκτωβρίου 1940. Το σχέδιο 

επιστράτευσης που τέθηκε σε εφαρμογή δεν αφορούσε μόνον τον στρατό. Η γενική 

επιστράτευση δεν σήμαινε μόνον την άφιξη χιλιάδων νεαρών σε κέντρα κατάταξης, 

αλλά και μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση, κρατική και λαϊκή, με μια μακρά σειρά 

σταθμούς και ενέργειες. Μεταξύ άλλων, συγκεντρώθηκαν ζωοτροφές και 

οργανώθηκαν οι ημιονικές μεταφορές. Επιτάχθηκαν φορτηγά και μικρά αυτοκίνητα 

για τις ανάγκες των μεταφορών, καθώς και επιβατικά σκάφη για τις ανάγκες του 

πολέμου. Επίσης, οργανώθηκαν κινητές υποδομές χειρουργικής επέμβασης και 

νοσηλείας για το μέτωπο, καθώς και νοσοκομειακοί σταθμοί στα μετόπισθεν για τη 

νοσηλεία των τραυματιών. Η επιστράτευση σήμανε ακόμη την απόλυτη ανατροπή 

στις κινήσεις του σιδηροδρομικού και οδικού δικτύου της χώρας.
82

 Επρόκειτο δηλαδή 

για μια μηχανή από ανθρώπους, κτήνη, μηχανές, τρένα, φορτηγά, πλοία, σκάφη και 

υλικά, τα γρανάζια της οποίας συνέδεσαν σπίτια, χωριά και πόλεις με τις μονάδες της 

προκάλυψης στη μεθόριο και στον πόλεμο. Λεπτομερείς περιγραφές από 

γεωγραφικές περιοχές μακράν του μετώπου, όπως εκείνες της Πελοποννήσου, μας 

παρουσιάζουν καταστάσεις που συνδυάζουν τον πατριωτικό ενθουσιασμό, την 

οικογενειακή συγκίνηση λόγω της αναχώρησης των νεαρών ανδρών για το μέτωπο, 

αλλά και την ανησυχία από τη ριζική ανατροπή που θα έφερνε στη ζωή και στην 

εργασία ο πόλεμος, μεταξύ άλλων και λόγω της επίταξης των ζώων που 
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χρησιμοποιούνταν για τις αγροτικές εργασίες. Δεν ήταν, μάλιστα, λίγες οι 

περιπτώσεις όπου οι ιδιοκτήτες ζητούσαν να επιστρατευτούν ως ημιονηγοί, 

προκειμένου να συνοδεύουν ασφαλώς το ζώο τους, έτσι ώστε αυτό να μην κακοπάθει 

για να επιστρέψει στο τέλος της εκστρατείας.
83

  

 Ήδη από την αρχή της εμπλοκής της χώρας στον πόλεμο, ουσιαστική αρωγή 

προσέφερε η συχνή συνδρομή κατοίκων ορεινών χωριών κοντινών στη γραμμή των 

πρόσω του μετώπου, κυρίως γυναικών, στη μεταφορά στρατιωτικών εφοδίων και 

πυρομαχικών. Η προσφορά αυτή αποτέλεσε μέρος της επιμελητειακής υποστήριξης 

της εκστρατείας, ένθεν κακείθεν των ελληνοαλβανικών συνόρων, σε περιοχές 

δηλαδή, όπου βρίσκονταν ελληνικοί πληθυσμοί πρόθυμοι να βοηθήσουν.
84

 Δεν 

συνέβαινε το ίδιο στις περιοχές όπου βρέθηκε ο ελληνικός στρατός κατά την 

προέλασή του στο εσωτερικό της Αλβανίας, περιοχές όπου σημειώθηκαν τα μεγάλα 

προβλήματα τροφοδότησης και ενίσχυσης των προκεχωρημένων τμημάτων. 

Η ιταλική επίθεση 

 Η επίθεση των Ιταλών εκδηλώθηκε τα ξημερώματα της 28ης Οκτωβρίου. Η 

ιταλική Μεραρχία «Φερράρα» και η τεθωρακισμένη Μεραρχία «Κένταυροι» 

επιτέθηκαν με κύρια πολεμική προσπάθεια την ανατροπή της συνοριακής γραμμής 

του Καλπακίου. Δυτικότερα, η Μεραρχία Σιένα κινήθηκε σε σχήμα λαβίδας, με το 

ένα σκέλος να κατευθύνεται προς στον ποταμό Καλαμά και το άλλο να στοχεύει την 

παραθαλάσσια οδό με προορισμό το πλευρό της πόλης της Ηγουμενίτσας και τον 

ποταμό Αχέροντα. Ακόμη μια επιθετική προσπάθεια των Ιταλών εκτυλίχθηκε 

δυτικότερα προς τον τομέα της Πίνδου, προς τον Σμόλικα, το ύψος του οποίου φτάνει 

τα 2.600 μέτρα. Αυτή την προσπάθεια των ιταλικών δυνάμεων είχε αναλάβει η 

εκπαιδευμένη σε ορεινό πόλεμο Μεραρχία Αλπινιστών «Τζούλια», με τρεις 

κατευθύνσεις. Η δεξιά κίνηση της ορεινής μεραρχίας είχε κατεύθυνση τον Γράμμο 

και στη συνέχεια το Νεστόριο, η κεντρική το Σαραντάπορο και στη συνέχεια τη 

Σαμαρίνα, και η αριστερή την Κόνιτσα και στη συνέχεια τη βόρεια όχθη του ποταμού 

Αώου. Στόχος και των τριών επιθετικών αξόνων της Τζούλια ήταν η ανατροπή των 

ελληνικών τμημάτων προκάλυψης και η συνακόλουθη βαθιά διείσδυση δεκάδων 

ιταλικών μονάδων στον θεσσαλικό κάμπο. Η ιταλική σφήνα, με σημείο εκκίνησης το 

                                                 
83 Παντελής Μούτουλας, Πελοπόννησος 1940-45: Η περιπέτεια της επιβίωσης, του διχασμού και 

της απελευθέρωσης, Αθήνα (Βιβλιόραμα) 2004, σ. 3-8. 
84 Ε. Δρακόπουλος, «Ο πόλεμος 1940-1941», ό.π., σ. 172. 
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Μέτσοβο και στη συνέχεια τα πεδινά της Θεσσαλίας, θα έλεγχε τον δρόμο 

Ιωαννίνων-Τρικάλων, που την εποχή εκείνη ήταν η μόνη επικοινωνία μεταξύ της 

ορεινής ανατολικής και δυτικής Ελλάδας. Επρόκειτο για μια ιταλική κίνηση, μέσω 

πορείας χιλιομέτρων στους ορεινούς όγκους του Σμόλικα και του Γράμμου, με 

ευκταία την επιτυχή κατάληξη της επιθετικής πορείας στο Μέτσοβο και, στη 

συνέχεια, την ελεύθερη ροή των τμημάτων στα χαμηλότερα των ορεινών όγκων της 

Πίνδου.
85

 

 Οι ορεινές μεραρχίες του ιταλικού στρατού ήταν εκπαιδευμένες και 

εξοπλισμένες για ορεινό χειμερινό πόλεμο και τα στελέχη και οι άνδρες τους 

προέρχονταν από την ευρύτερη περιοχή των ιταλικών Άλπεων. Από την άλλη 

πλευρά, οι ελληνικές μονάδες της προκάλυψης στο ορεινό μέτωπο της Ηπείρου και 

της Πίνδου ήταν ταγμένες σε σωστές θέσεις, οι άνδρες ήταν μάλλον έμπειροι στην 

ορεινή διαβίωση και ήταν κατά πλειονότητα Ηπειρώτες. Ήδη από την αμυντική 

προετοιμασία της Ελλάδας για την αντιμετώπιση της ιταλικής επίθεσης 

καταγράφηκαν δύο σοβαρές διαφορές που θα χαρακτήριζαν τα δύο στρατόπεδα. Οι 

Ιταλοί, όπως και οι Γερμανοί, παρά τις μεγάλες διαφορές μεταξύ τους, διατηρούσαν 

εξαρχής ένα «υγιές» πολεμικό επιθετικό πνεύμα, που χαρακτήριζε τις προσπάθειές 

τους και την πορεία των επιχειρήσεών τους. Αντίθετα, ο ελληνικός στρατός βίωνε μια 

διττή διάσταση, αφού στη στρατιωτική ζωή, δηλαδή στην πολεμική παράδοση των 

ελληνικών συνταγμάτων, κυριαρχούσαν οι επιθετικές παραδόσεις των πολέμων 1912-

1913 και 1919-1922, ενώ στους επιτελικούς αξιωματικούς κυριαρχούσε το πνεύμα 

της γαλλικής σχολής πολέμου, στις οποίες είχαν εκπαιδευτεί οι περισσότεροι ήδη από 

το 1918. Το γαλλικό δόγμα, κυρίαρχο λόγω της επιτυχίας του στον Α΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο, υποστήριζε τον αμυντικό πόλεμο μέσω σταθερών οχυρώσεων 

(χαρακωμάτων). Ωστόσο η συγκεκριμένη μέθοδος αφορούσε πολεμική αναμέτρηση 

σε πεδινά εδάφη και ήταν αδύνατο να εφαρμοστεί στα ελληνικά βουνά. Αν 

εφαρμοζόταν, θα σήμαινε και την απώλεια του πλεονεκτήματος των αντεπιθέσεων 

που εφάρμοσε με επιτυχία ο ελληνικός στρατός. Με αυτές τις βασικές διαφορές 

μεταξύ ελληνικού και ιταλικού στρατού προχώρησε ο πόλεμος της Αλβανίας: δηλαδή 

με την ιταλική συνέπεια σε ένα δόγμα που ήθελε τον στρατό να κινείται προς τα 

εμπρός και να αναδιπλώνεται με τρόπο οργανωμένο και συντεταγμένο στην 
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οπισθοχώρηση, και με την έλλειψη σαφούς δόγματος, τελικά, στην πολεμική 

λειτουργία του ελληνικού στρατού.  

 Η έλλειψη ενός δόγματος, είτε επιθετικού είτε αμυντικού, σήμαινε καταρχήν 

μεγάλη απώλεια χρόνου και συχνά φθορά των τμημάτων. Την έλλειψη επιθετικού 

δόγματος και την έλλειψη σχεδιασμού θα μπορούσε να αντιμετωπίσει μόνο η 

αποφασιστικότητα ενός κεντρικού προσώπου, ενός ηγέτη-συντονιστή που θα ενέπνεε 

και θα καλλιεργούσε τη διατήρηση της πρωτοβουλίας στα ελληνικά χέρια. Ωστόσο το 

ελληνικό Γενικό Στρατηγείο βρισκόταν στην Αθήνα, δηλαδή μακράν της πολεμικής 

ενέργειας, χωρίς οι οδηγίες του να ανταποκρίνονται στις ιδιαιτερότητες της άμυνας 

που αντέταξαν οι ελληνικές δυνάμεις – και κυρίως στις ευκαιρίες αντεπιθέσεων, που 

προέκυπταν χωρίς προειδοποίηση. Το πλεονέκτημα της επιτυχούς άμυνας δεν είχε 

συνδεθεί με ένα κεντρικό τολμηρό σχέδιο αντεπιθέσεων, επιθετικών ελιγμών και 

ορισμού των περαιτέρω κατευθύνσεων που θα είχαν οι ελληνικές αντεπιθέσεις.
86

 Ο 

όποιος σχεδιασμός των τοπικών αντεπιθέσεων αφορούσε αντιδράσεις με βάση τα 

επιθετικά αντανακλαστικά των κατά τόπους διοικητών των μονάδων. Η μεγάλη αυτή 

διαφοροποίηση μεταξύ των δύο δογμάτων που ίσχυαν στο εσωτερικό του ελληνικού 

στρατού, δηλαδή εκείνου της στατικής οχυρωματικής άμυνας και εκείνου των 

ταχύτατων και αντιδραστικών επιθέσεων, προκάλεσε μεγάλες καθυστερήσεις στις 

ελληνικές αντεπιθέσεις. Επέτρεψε, επίσης, στον εχθρό να ανασυντάσσεται και κυρίως 

να δημιουργεί σταδιακά ένα πνεύμα πολεμικής πρωτοβουλίας στο εσωτερικό των 

επιθετικών μονάδων του. Αντίστοιχο πνεύμα θα άρχιζε να οργανώνεται στις 

ελληνικές μονάδες μετά το πρώτο δεκαήμερο, καθώς κρινόταν εφικτή μια 

συγκροτημένη αντεπίθεση και διαμορφωνόταν ένα πλαίσιο που θα χαρακτήριζε, σε 

έναν βαθμό, εκείνη την πολεμική αναμέτρηση. Αυτή η αλλαγή, με άλλα λόγια, 

προκλήθηκε αφού έγινε αντιληπτό ότι η αναμέτρηση θα διεξαγόταν περισσότερο με 

ορεινές συγκρούσεις μικρών σχετικά τμημάτων και από τους δύο αντιπάλους, παρά 

με συγκρούσεις μεγάλων σχηματισμών. 

Δύο μονάδες, στην ουσία, μια μεγάλη και μια μικρή, αντέταξαν άμεση άμυνα 

τις πρώτες ώρες και ημέρες απέναντι στην ιταλική επίθεση: η VIII Μεραρχία του 

στρατηγού Χαράλαμπου Κατσιμήτρου (10.000 περίπου άνδρες)
87

 στο Καλπάκι, στο 
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δυτικό πλευρό της Πίνδου, και το «Απόσπασμα Πίνδου» με επικεφαλής τον 

συνταγματάρχη Κωνσταντίνο Δαβάκη (2.000 περίπου άνδρες), στην καρδιά της 

Πίνδου, στην ευρύτερη περιοχή του Γράμμου. 

Ενδεικτικά, η δεύτερη μονάδα, το μικρό και ευέλικτο «Απόσπασμα Πίνδου», 

αντιμετώπισε την 3η Ιταλική Μεραρχία Αλπινιστών Τζούλια το πρωί της 28ης 

Οκτωβρίου του 1940, όταν εκδηλώθηκε η ιταλική εισβολή. Η τακτική του ήταν 

αμυντική σε ολόκληρη την έκταση της ζώνης ευθύνης του (35 χιλιόμετρα) και 

προχώρησε, μάλιστα, και σε υποχωρητικό ελιγμό. Σταθεροποίησε τις θέσεις του, 

αναμένοντας ενισχύσεις, οι οποίες έφτασαν τέσσερις ημέρες μετά, την 1η Νοεμβρίου 

1940, γεγονός που κατέστησε εφικτή μια τοπικής κλίμακας αντεπίθεση όπου οι 

ιταλικές δυνάμεις υπό πίεση περιόρισαν την ορμή τους.
88

 

Στην πρώτη περίπτωση, η ανάληψη της διοίκησης της μεραρχίας από τον 

Κατσιμήτρο, το 1938, οδήγησε σε μια προσπάθεια οχύρωσης της ελληνικής μεθορίου 

με τρόπο πρόχειρο και ημιμόνιμο αλλά, όπως φάνηκε, ουσιαστικό. Η προετοιμασία 

αυτή, η επιστράτευση του Αυγούστου 1939 και εκείνη του Αυγούστου 1940 

προπαρασκεύασαν πολεμικά τους εκατοντάδες μονίμους και εφέδρους αξιωματικούς 

της μεραρχίας. Με δεδομένο το γεγονός ότι, πλην της Τζούλια, οι ιταλικές μεραρχίες 

ήταν πεδινής σύνθεσης και θα είχαν ως κύρια προσπάθεια την κατάληψη της 

ημιορεινής διάβασης του Καλπακίου, οι εντολές που είχε ο Κατσιμήτρος ήταν να 

προστατεύσει επί της ουσίας το δυτικό πλευρό του κύριου θεάτρου του πολέμου, που, 

                                                                                                                                            
αποφάσισε να αντιτάξει άμυνα στη γραμμή Ελαία-Καλαμάς, παρά τις διαφορετικές προτάσεις του 

Γενικού Στρατηγείου. Μετά τη συνθηκολόγηση συμμετείχε στην κατοχική κυβέρνηση Γ. 

Τσολάκογλου. Το 1945 δικάστηκε για την πράξη του αυτή, καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 5 ½ 

ετών και αποπέμφθηκε από το στράτευμα. Αποκαταστάθηκε αναδρομικά με επαναφορά του βαθμού 

του αντιστρατήγου εν αποστρατεία το 1953. Βλ. σχετικά Κατσιμήτρος Χαράλαμπος, ο Ευρυτάνας 

στρατηγός της νίκης του 1940, Αθήνα (Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων) 1993.  
88 Κωνσταντίνος Δαβάκης (Κεχριάνικα Λακωνίας, 1897 – Αδριατική θάλασσα, 1943). 

Διακρίθηκε στη μάχη του Σκρα και της Δοϊράνης κατά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ κατά τη 

Μικρασιατική Εκστρατεία τιμήθηκε με το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας. Εκπαιδεύτηκε στη Γαλλική 

Σχολή Αρμάτων και μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ασχολήθηκε με τη συγγραφή ειδικών 

εγχειριδίων. Το 1937 αποστρατεύτηκε για λόγους υγείας. Ανακλήθηκε στην ενεργό υπηρεσία τον 

Αύγουστο του 1940 και ανέλαβε τη διοίκηση αρχικά του 51ου Συντάγματος Πεζικού και κατόπιν του 

αποσπάσματος Πίνδου, όπου αντιμετώπισε την επιθετική κίνηση της Μεραρχίας Τζούλια στην περιοχή 

του Γράμμου. Αντεπιτέθηκε μετά από τετραήμερο αμυντικό ελιγμό. Κατά την αντεπίθεση αυτή, στη 

θέση Προφήτη Ηλία Κάντσικου (Δροσοπηγή) βόρεια της Κόνιτσας, ο Δαβάκης τραυματίστηκε στο 

στήθος και αποχώρησε από τις επιχειρήσεις. Τον Δεκέμβριο του 1942 και ενώ ακόμη νοσηλευόταν 

στην Αθήνα, ο Δαβάκης συνελήφθη ως όμηρος από τις ιταλικές αρχές κατοχής, μαζί με πολλούς 

διακεκριμένους αξιωματικούς, γιατί θεωρήθηκαν ύποπτοι αντιστασιακής δράσης. Οι συλληφθέντες 

επιβιβάστηκαν στην Πάτρα στο ατμόπλοιο «Τσιττά ντι Τζένοβα» για να μεταφερθούν σε στρατόπεδο 

συγκέντρωσης στην Ιταλία. Το πλοίο τορπιλίστηκε από συμμαχικό υποβρύχιο και βυθίστηκε στα 

ανοιχτά των νότιων αλβανικών ακτών, με αποτέλεσμα οι επιβαίνοντες να πνιγούν στα νερά της 

Αδριατικής. Το πτώμα του Δαβάκη περισυνελέγη, αναγνωρίστηκε και τάφηκε στον Αυλώνα. 

Μεταπολεμικά τα οστά του διακομίστηκαν και ενταφιάστηκαν στην Αθήνα. Βλ. σχετικά Ε. 

Δρακόπουλος, «Ο πόλεμος 1940-1941», ό.π., σ. 171. 
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όπως πίστευε η ελληνική ηγεσία, θα ήταν η δυτική Μακεδονία. Για αυτό τον λόγο, 

του επεσήμαναν να μην εξαντλήσει τις δυνάμεις του σε μεμονωμένες μάχες, να μην 

αγκιστρωθεί στο Καλπάκι αλλά να συμπτυχθεί στο Μέτσοβο και, κυρίως, να μην 

διεκδικήσει έδαφος σε βάρος των επιτιθέμενων. 

 Ο τομέας του Κατσιμήτρου ξεκινούσε από τη θάλασσα και κατέληγε στην 

Κόνιτσα. Από εκεί άρχιζε ο τομέας του «αποσπάσματος Πίνδου», με σαφέστατη 

μειονεξία των ελληνικών δυνάμεων. 

Στο απόσπασμα Πίνδου, τη δεύτερη μονάδα του μετώπου της Ηπείρου, στη 

βορειοδυτική προκάλυψη, είχε ανατεθεί η κάλυψη ενός μετώπου 70 χιλιομέτρων από 

την Κόνιτσα έως το Επταχώρι-Νεστόριο. Αντί να υπάρχει μια μεραρχία ως κρίκος 

μεταξύ του μετώπου της δυτικής Ηπείρου με το μέτωπο της δυτικής Μακεδονίας, μια 

μεγάλης μονάδας δηλαδή 10.000 ανδρών που να συνδέει το Τμήμα Στρατιάς Δυτικής 

Μακεδονίας με την VIII Μεραρχία Ηπείρου, υπήρχε το Απόσπασμα Πίνδου με μόνο 

2.000 άνδρες. 

 Η επιτυχής άμυνα που αντέταξαν τα στρατιωτικά αποσπάσματα στον δυτικό 

κυρίως τομέα της ελληνοαλβανικής μεθορίου κατά τις πρώτες ώρες και ημέρες της 

επίθεσης αποτέλεσαν τον ουσιαστικό παράγοντα για τη θετική έκβαση της ελληνικής 

αμυντικής προσπάθειας. Δόθηκε έτσι η δυνατότητα στις μονάδες επιστράτευσης να 

συγκροτηθούν και να φθάσουν στις θέσεις τους από τα μετόπισθεν, έστω και πολύ 

ταλαιπωρημένες, αφού από τις πεδινές περιοχές έως τις ημιορεινές και τις ορεινές 

κινούνταν με τα πόδια. Μεγάλη σημασία σε αυτή την επιτυχία είχε το γεγονός ότι η 

ιταλική πολεμική αεροπορία, λόγω έλλειψης πληροφοριών ή αδιαφορίας, δεν έπληξε 

το πλήθος των εφέδρων στα κέντρα συγκέντρωσης, ούτε και την πορεία των 

επιστρατευμένων προς τις μονάδες του μετώπου, ενώ πραγματοποίησε 34 

αεροπορικές επιθέσεις σε πόλεις από 14 Νοεμβρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου.
89

 

 Όπως αναφέρθηκε ήδη, ο τομέας άμυνας της Ηπείρου ανήκε στην VIII 

Μεραρχία με διοικητή τον υποστράτηγο Χαράλαμπο Κατσιμήτρο. Οι επιλογές που 

όρισε το ΓΕΣ σχετικά με την τοποθεσία διεξαγωγής του αμυντικού αγώνα ήταν δύο: 

η περιοχή μεταξύ της τοποθεσίας Ελαία (Καλπάκι) και του ποταμού Καλαμά και η 

υποχώρηση έως την ανατολική πλευρά του ποταμού Άραχθου, που οριζόταν ως το 

έσχατο όριο υποχώρησης. Ο υποχωρητικός ελιγμός, που θα σήμαινε την απώλεια της 

πόλης των Ιωαννίνων και γενικότερα όλης της δυτικής όχθης του ποταμού Άραχθου, 

                                                 
89 Σπύρος Λιναρδάτος, Ο πόλεμος του 1940-1941 και η μάχη της Κρήτης, Αθήνα (Προσκήνιο) 
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δεν εφαρμόστηκε. Αντίθετα, ο Κατσιμήτρος αποφάσισε τη διεξαγωγή του αμυντικού 

αγώνα στην περιοχή Ελαίας και ποταμού Καλαμά, παρά τις υποδείξεις του ΓΕΣ να μη 

φθείρει
90

 τις δυνάμεις του στην τοποθεσία αυτή. Μετά την 5η Νοεμβρίου 1940 και 

την επιτυχή έκβαση της μάχης της Πίνδου, το ΓΕΣ έδωσε εντολή να διεξαχθεί ο 

αγώνας στην περιοχή όπου συνέβαινε ήδη, με βάση την αρχική επίθεση των ιταλικών 

δυνάμεων
91

 και αφού είχε αποκρουστεί η ιταλική επίθεση στον οδικό άξονα 

Καλπακίου-Ιωαννίνων.  

 Η προβληματική τακτική προετοιμασία υποχωρητικού ελιγμού και η 

καθυστερημένη άφιξη ταλαιπωρημένων ενισχύσεων οδήγησε στην αδυναμία τήρησης 

της αμυντικής διαδικασίας που προβλεπόταν από τους κανονισμούς. Το πρόβλημα 

αντιμετωπίστηκε από την πρωτοβουλία και ευρηματικότητα των τοπικών ηγητόρων, 

γεγονός που επέτρεψε τη συνέχεια της πολεμικής προσπάθειας που εκτυλισσόταν 

στον τομέα της Ηπείρου και στον ορεινό όγκο της κεντρικής Πίνδου.
92

  

 Οι πρώτες αμυντικές επιτυχίες της Ελλάδας δημιούργησαν μεγάλο 

ενθουσιασμό στον στρατό και στην κοινωνία. Για λόγους ψυχολογικής ανάτασης και 

ηθικής συμπαράστασης στον στρατό, καλλιεργήθηκε ένα κλίμα επικών περιγραφών, 

που ήθελε τον έλληνα στρατιώτη να καταδιώκει από την πρώτη ώρα τον Ιταλό.
93

 

Στην ελληνοαλβανική μεθόριο, ωστόσο, το σύνολο των ιταλικών δυνάμεων 

ανερχόταν σε 59 τάγματα πεζικού, 135 πυροβολαρχίες (από τις οποίες 23 βαριές), 

150 άρματα μάχης, 18 ίλες ιππικού, 6 τάγματα όλμων και 1 τάγμα πυροβόλων. Από 

την άλλη πλευρά, οι Έλληνες αμύνθηκαν με 39 τάγματα πεζικού και 40 ½ 

πυροβολαρχίες διαφόρων διαμετρημάτων. Επιτέθηκαν 78 ιταλικά τάγματα και 

αμύνθηκαν 57 ελληνικά. Στον αέρα οι Ιταλοί ήταν κυρίαρχοι με περίπου 400 

αεροπλάνα, ενώ οι Έλληνες είχαν 143.
94

  

 Οι έλληνες στρατιώτες έβλεπαν για πρώτη φορά τεθωρακισμένα και τα 

ελληνικά αντιαρματικά μέσα ήταν ελάχιστα, με σωστή αλλά εξαιρετικά ισχνή 

αμυντική διάταξη.
95

 Η κατανομή των ελληνικών δυνάμεων διατήρησε ικανό αριθμό 
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σε εφεδρεία για το ενδεχόμενο προσβολής των συνόρων στη Μακεδονία, δυνάμεις οι 

οποίες θα μπορούσαν να έχουν βοηθήσει το μέτωπο της Ηπείρου με τρόπο 

ουσιαστικό. Σε αυτές τις συνθήκες, σε ένα μέτωπο ορεινό, χιονισμένο και μεγάλης 

έκτασης, η άμυνα που αντιτάχθηκε διασφάλισε καταρχήν τον χρόνο στις ελληνικές 

δυνάμεις να κατευθυνθούν ασφαλώς προς το μέτωπο και, παράλληλα, με βήμα 

σταθερό, ενέπλεξε τους αξιωματικούς, τους στρατιώτες αλλά και την κοινωνία σε μια 

πολεμική εμπλοκή που θεωρήθηκε υπόθεση όλων. 

 Όταν ο έλληνας πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς απέρριψε το ιταλικό 

τελεσίγραφο και η χώρα μπήκε επίσημα σε πόλεμο. ενεργοποιήθηκαν τέσσερα πεδία 

που αρχικά κινήθηκαν παράλληλα και σταδιακά έφτασαν να αλληλοσυμπληρώνονται. 

Το πρώτο πεδίο αποτέλεσαν η κυβέρνηση και το ΓΕΣ, που –με επιφύλαξη μεν– 

υποστήριζαν τον πόλεμο. Το δεύτερο πεδίο ήταν η ελληνική κοινωνία και ιδιαίτερα 

εκείνη της Αθήνας. Στην περίπτωση αυτή, ο πόλεμος διαμόρφωσε ένα νέο συνολικό 

και συλλογικό στόχο μετά από σειρά ετών, που είχε ως κατάληξη την 

ανασυγκρότηση ενός διαταξικού αλλά κυρίως λαϊκού πατριωτισμού, ο οποίος θα 

αναδιάτασσε, μεταξύ άλλων, και την κοινωνική διάρθρωση στα χρόνια που θα 

ακολουθούσαν. Πρόκειται για έναν πατριωτισμό στον οποίο η προπολεμική πολιτική 

ηγεσία της χώρας τέθηκε ουραγός, αντί να πρωτοστατήσει σε ρόλο ηγέτη. Τρίτο 

πεδίο ήταν οι μονάδες στα μετόπισθεν που έπρεπε να ολοκληρώσουν τη διαδικασία 

της επιστράτευσης και να κινηθούν προς το μέτωπο ή να υποστηρίξουν τον πόλεμο 

σε άλλα σημεία των μετόπισθεν. Τέταρτο και καθοριστικότερο ήταν οι ελληνικές 

δυνάμεις προκαλύψεως στα μέτωπα Ηπείρου και Πίνδου. Η σύνθεση και η δράση που 

διαμορφώθηκε στο τέταρτο πεδίο επέτρεψε την ασφαλή λειτουργία των τριών 

υπολοίπων και όρισε την αφετηρία για αυτό που ονομάζεται «η ελληνική πολεμική 

δεκαετία του 1940». 

 Εάν λοιπόν ο τρόπος με τον οποίο αμύνθηκε η VIII Μεραρχία στο μέτωπο 

Ηπείρου και στο σημείο του Καλπακίου καλλιέργησε υψηλό φρόνημα για τις 

αμυντικές ικανότητες των Ελλήνων, παρά την αδύναμη αμυντική προετοιμασία, στην 

άλλη πλευρά του μετώπου, στον τομέα της Πίνδου, τα πράγματα ήταν διαφορετικά. Ο 

αγώνας που διεξήγαγαν εκεί τα ελληνικά τμήματα μετά την πρώτη ανατροπή τους 

από την ιταλική επίθεση ήταν κατά κύριο λόγο αγώνας αντεπιθέσεων, στοιχείο που 

συνέβαλε και αυτό τόσο στην ανύψωση του φρονήματος όσο και στη δημιουργία, στη 

συνέχεια, μιας παράδοσης που ήθελε τον νεαρό έλληνα αξιωματικό και στρατιώτη να 
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δρα συνδιάζοντας την αποφασιστικότητα και την αυταπάρνηση σε αντίξοες 

συνθήκες.
96

  

 Συγκριτικά, δηλαδή, με την αμυντική «τάξη» του τομέα του Καλπακίου, στον 

τομέα της Πίνδου επικράτησε χάος. Εκεί στις μάχες δεν ενεπλάκη το πυροβολικό, 

ούτε τα τεθωρακισμένα άρματα εκ μέρους των Ιταλών, ενώ οι συγκρούσεις γίνονταν 

σε απόλυτη επαφή των δύο αντιπάλων, σώμα με σώμα. Ακόμη και η χρήση των 

ορεινών όλμων ως μέσων άμυνας ήταν δύσκολη –ή ακόμη και αδύνατη– εξαιτίας των 

τεχνικών ελλείψεων που υπήρχαν στο ελληνικό πολεμικό υλικό. Η Μεραρχία 

Τζούλια, με ορμή και τόλμη, ανέτρεψε ταχύτατα τα έτσι και αλλιώς αδύναμα 

ελληνικά τάγματα προκάλυψης. Η ιταλική μεραρχία στην κατεύθυνση της 

Βούρμπιανης και της Πυρσόγιαννης διείσδυσε με μεγάλη αποφασιστικότητα σε 

πορεία αρκετών χιλιομέτρων, φτάνοντας να διαμορφώσει έναν ελεγχόμενο θύλακα 

στην περιοχή της Κόνιτσας. Ελάχιστα από τα ελληνικά τμήματα –και αυτά με 

μεγάλες δυσκολίες– κατάφεραν και εγκαταστάθηκαν σε υψώματα άνω των 2.000 

μέτρων (Κιάφα) και σε συνθήκες βαρύτατου ψύχους. Μεγάλος αριθμός ελλήνων 

φυγάδων στρατιωτών και αξιωματικών κατέφυγε στο Επταχώρι.
97

 Δίνοντας προσοχή 

στις δυσκολίες του συγκεκριμένου πολέμου, οι Ιταλοί είχαν μελετήσει καλά τις 

ορεινές διαβάσεις, με αποτέλεσμα η Τζούλια, κατά τις ημέρες μεταξύ 29-31 

Οκτωβρίου, να δημιουργήσει συνθήκες δραματικές για τα ελληνικά τμήματα. Από 

τον θύλακα της Κόνιτσας, η βόρεια αιχμή της ιταλικής μεραρχίας έδειχνε προς την 

Καστοριά και το Νεστόριο, ενώ στο κέντρο, μεταξύ Γράμμου και Σμόλικα, έδειχνε 

προς το Κεράσοβο και από εκεί στη Σαμαρίνα. Ανατολικότερα της Κόνιτσας οι 

γραμμές του «αποσπάσματος Δαβάκη» είχαν διαλυθεί· στις 29 Οκτωβρίου, ωστόσο, 

πραγματοποίησε την πρώτη αντεπίθεση προς βορρά προς το ύψωμα Μούκα, όταν 

έφτασε να απειλείται ακόμη και ο ελληνικός σταθμός διοίκησης του αποσπάσματος 

στο Επταχώρι. 

Το απόγευμα της 30ής Οκτωβρίου έφτασε στο Επταχώρι ένα ελληνικό τάγμα 

προς ενίσχυση του αποσπάσματος, γεγονός που ανέβασε εξαιρετικά το ηθικό των 

επιτελών του αποσπάσματος αλλά και των φυγάδων. Σταδιακά, έως το απόβραδο της 

30ής Οκτωβρίου, έφτασαν και άλλα τμήματα της Ι Μεραρχίας στο Επταχώρι. Παρά 

το γεγονός ότι η μεγάλη αγωνία για την Πίνδο κράτησε άλλες τρεις ημέρες, έως τις 3 
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Νοεμβρίου δηλαδή, ήδη οι μεγάλες σφηνοειδείς διεισδύσεις της Τζούλια προς 

Σαμαρίνα και Δίστρατο είχαν αφήσει το αριστερό πλευρό των Ιταλών εντελώς 

ακάλυπτο, γεγονός που επέτρεψε τον σχεδιασμό ελληνικών αντεπιθέσεων για την 

πλευροκόπησή τους. 

 Η άφιξη των ενισχύσεων και η διάσωση του Επταχωρίου κοινοποιήθηκαν 

πανηγυρικά στα μετόπισθεν και ενίσχυσαν τον δεσμό και τον διάλογο με το μέτωπο. 

Παρακίνησαν χιλιάδες Αθηναίους και ιδίως Αθηναίες να αναλάβουν μια ηθική 

πατριωτική αποστολή που θα έβαζε σε απόλυτη προτεραιότητα τις ανάγκες των 

στρατιωτών. 

 Στη δυτική πλευρά, έστω και στις 6 Νοεμβρίου, δηλαδή 10 ημέρες μετά την 

ιταλική επίθεση, η σταθεροποίηση στο Καλπάκι διαμόρφωσε την αντίληψη στο 

Γενικό Στρατηγείο στην Αθήνα, ότι το μέτωπο της Ηπείρου δεν θα «έσπαγε» εύκολα. 

Μαζί με τα συγχαρητήρια του Αλέξανδρου Παπάγου στον Χαρ. Κατσιμήτρο, έγινε 

αντιληπτό ότι η ανυπακοή του τελευταίου στη σύμπτυξη που είχαν προτείνει είχε 

τελικά εμποδίσει την Τζούλια να φθάσει στο Μέτσοβο, αν και απείχε από την πόλη 

μόνον έξι ώρες. 

 Η εγγύτητα των ιταλικών τμημάτων προς τον καίριο κόμβο του Μετσόβου 

πίεζε ήδη από τις 2 Νοεμβρίου τις ελληνικές δυνάμεις για την οργάνωση του σχεδίου 

επειγόντων αντεπιθέσεων. Σε μια από αυτές, ο ίδιος ο Κων. Δαβάκης τραυματίστηκε 

βαρύτατα και αποσύρθηκε από το μέτωπο. Στις 3 Νοεμβρίου οι ελληνικές δυνάμεις, 

ενισχυμένες από μονάδες που βάδιζαν 14 ώρες μέσα στη βροχή, αντεπιτέθηκαν 

πιέζοντας –για πρώτη φορά πραγματικά– τα τμήματα της Μεραρχίας Τζούλια. Οι 

ελληνικές μονάδες είχαν αποκτήσει πλέον σαφή επαφή με τις ιταλικές, έχοντας πλέον 

ως στόχο την παγίδευση της ιταλικής μεραρχίας. Από τις 3 Νοεμβρίου, στην ορεινή 

περιοχή της Πίνδου η ιταλική προέλαση είχε σαφώς περιοριστεί. Τα ελληνικά 

τμήματα είχαν αναδιοργανωθεί και με ενίσχυσή τους από την ταξιαρχία ιππικού, η 

ελληνική πίεση στις ιταλικές θέσεις είχε αυξηθεί και σταδιακά οι συνθήκες έτειναν 

προς την ανατροπή των ιταλικών τμημάτων από τις θέσεις που είχαν καταλάβει.
98

  

 Από γνωστά υλικά και «δοκιμασμένα» δημιουργήθηκε σταδιακά στο μέτωπο 

της Ηπείρου ένας νέος ηθικός καμβάς που θα χρησίμευε και στην Κατοχή, μια εθνική 

και ηθική σύνθεση μέσα στην οποία θα έπαιρναν τη θέση τους οι μικροί και οι 

μεγάλοι πρωταγωνιστές της πολεμικής πραγματικότητας των ημερών εκείνων. Έτσι, 
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η άφιξη των ενισχύσεων με μεγάλη ταλαιπωρία, η καρτερικότητα και ο ηρωισμός των 

στρατιωτών, η αμεσότητα και η ψυχραιμία πολλών από τους αξιωματικούς του τομέα 

της Πίνδου, η υποστήριξη των στρατιωτικών ενεργειών από τον τοπικό πληθυσμό και 

ιδιαίτερα από τις γυναίκες, και βεβαίως η απώθηση των ιταλικών δυνάμεων 

διαμόρφωσαν αυτό που αργότερα ονομάστηκε «εποποιία της Πίνδου». Η σύνθεση 

αυτή αφορά μια ηθική-εθνική αποσκευή, ανθεκτική σε κάθε είδους «μεταφορά», μια 

σύνθεση διαγενεακή που θα αντέξει, σε άνδρες και γυναίκες, για δεκαετίες στο 

πλαίσιο της κοινωνίας, της εκπαίδευσης, του κράτους, του στρατού, με μεγάλη ηθική 

ασφάλεια, ως ένα τεκμήριο επιτυχίας της ελληνικής ενότητας το οποίο θα 

διεκδικήσουν οι πάντες.  

 Η σύνθεση μπήκε στη σφαίρα της εξιδανίκευσης, παρά τις τραγικές 

αντιξοότητες και δυσκολίες που βίωσαν οι μετέχοντες, και λειτούργησε μόνο θετικά, 

σαν φωτογραφία όμως μιας στιγμής. Η σύνθεση του έπους της Αλβανίας 

αποτυπώθηκε σε έναν εθνικό «πίνακα» σαν μια στατική εικόνα χωρίς κίνηση και 

χωρίς ροή – σαν να ήταν ένα στατικό γεγονός που δεν προήλθε από την ιστορική 

γονιμότητα και δεν είχε συνέχεια στον χρόνο. Τη χρήση αυτού του «εθνικού πίνακα» 

καρπώθηκαν και η Δεξιά και η Αριστερά, στα χρόνια και στις καταστάσεις που 

ακολούθησαν.  

Η Δεξιά το έκανε αναβαπτίζοντας και αναβαθμίζοντας διαχρονικά τον λαϊκό 

πατριωτισμό της μέσω της εκτεταμένης χρήσης του «πίνακα», σε όφελος του Θρόνου 

και του Ιωάννη Μεταξά. Η Αριστερά θέλησε να συνδέσει, προς όφελός της, άμεσα 

τον «πίνακα» με την επόμενη φάση, στην οποία και μεσουράνησε. Θα 

χρησιμοποιούσε ως εφαλτήριο τον «πίνακα» για τη δική της ιδεολογική σύνθεση 

κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Είναι μια σύνθεση στην οποία πρωτοστατεί η έννοια 

του λαϊκού στρατού των αλβανικών βουνών, αποδίδοντας σε αυτόν μια 

εξωπραγματική διάσταση που τον ήθελε αποτελούμενο τελικά μόνον από στρατιώτες 

οι οποίοι πολέμησαν χωρίς ηγεσία και έλυσαν δυσεπίλυτα πολεμικά προβλήματα 

ακέφαλοι, βασιζόμενοι στη λαϊκή αγνότητα και στο θάρρος τους.  

Το «Κέντρο», δηλαδή οι πρώην βενιζελικοί, η παράταξη που θα βρισκόταν 

πλέον στη μέση, λόγω της ισχυρής εμφάνισης της Αριστεράς στην Κατοχή, δεν 

μπόρεσε να τοποθετήσει τον εαυτό του σε θέση διακριτή και σαφή, με ευρεία 

ανάπτυξη, στον παραπάνω «πίνακα». Η απουσία αυτή ορίστηκε ίσως ως το πρώτο 

σημάδι ακύρωσης της παρουσίας μιας κεντρώας αυτόνομης συνθετικής αφήγησης και 

αυτόνομης πολιτικής δύναμης για την πολεμική δεκαετία του 1940. Ίσως και εδώ η 
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απουσία του αλυτρωτισμού να στέρησε από τον κεντρώο χώρο το προσφιλές του 

λαϊκό αφήγημα και την εξοικείωσή της παράταξης με αυτό.  

 Τα δύο στρατιωτικά πεδία που αναφέρθηκαν νωρίτερα, του μαχόμενου 

στρατού και του στρατού σε διαδικασία επιστράτευσης, ενώθηκαν. Σε πολιτικό 

επίπεδο, η πολιτική ηγεσία παρασύρθηκε από την κοινωνία, μέσω του φρενήρη 

ενθουσιασμού και της ατμόσφαιρας που χαρακτήρισε τα μετόπισθεν του πολέμου, 

ενώ σημαντικές σε αυτή την κατεύθυνση ήταν οι λαϊκές κινητοποιήσεις στα αστικά 

κέντρα της χώρας.  

 Το πρώτο δεκαήμερο του πολέμου στην Αλβανία η άμυνα, η αντεπίθεση και η 

αντοχή έφτιαξαν μια συνθήκη για τους αξιωματικούς, τους στρατιώτες αλλά και τους 

πολίτες της χώρας, που θα λειτουργούσε ως «ηθικό-αξιακό» παράδειγμα, το οποίο 

στη συνέχεια, όταν το κράτος θα είχε καταληφθεί και καταρρεύσει, θα εφαρμοζόταν 

μέσα από μια κοινή αλλά και προσωπική κρίση και θέση κάθε έλληνα και ελληνίδας.  

 Ιδιαίτερα για τους αξιωματικούς αλλά και για τη μεταπολεμική στρατιωτική 

Σχολή των Ευελπίδων, ο άξονας της πρώτης περιόδου του πολέμου της Αλβανίας, 

όταν ήταν κυρίαρχη η φράση «Η Ελλάς νικά»,
99

 θα λειτουργούσε ως μία από τις δύο 

ισχυρότερες βάσεις για την ηθική ισχυροποίηση του στρατού. Η άλλη βάση για τον 

μεταπολεμικό στρατό θα ήταν ο αντικομμουνισμός και η καλλιέργεια του 

κομμουνιστικού κινδύνου. 

Ο «διάλογος» μεταξύ του Γενικού Στρατηγείου της Αθήνας και του 

μετώπου: Μια κατάσταση αυτονομίας  

 Ξαναγυρίζοντας στον τρόπο με τον οποίο διεξήχθη ο πόλεμος στο μέτωπο της 

Ηπείρου-Πίνδου, θα πρέπει να γίνει αναφορά στο πνεύμα και στο κλίμα αυτονομίας 

που διαμορφώθηκε αναγκαστικά, καθώς οι οδηγίες του Γενικού Στρατηγείου δεν 

ανταποκρίνονταν στη ραγδαία αλλαγή της πραγματικότητας. Κατ’ επέκταση, οι 

ηγέτες των μεγάλων μονάδων έπρεπε να αποφασίσουν μόνοι τους για τον τρόπο 

διεξαγωγής της άμυνας, αλλά και για την ταχύτητα και το βάθος της καταδίωξης του 

αντιπάλου, όταν αυτός υποχωρούσε. 

 Αντιστοίχως, η λειτουργία αυτή διαμόρφωσε τις συνθήκες για τη διάχυση μιας 

σχετικής αυτονομίας σε όλη την πυραμίδα της διοίκησης του στρατού – και αυτό 

ενδεχομένως ερμηνεύει την τάση αντίστασης των ελλήνων αξιωματικών κατά τη 

                                                 
99 Γεώργιος Βλάχος, «Η Ελλάς νικά», εφ. Η Καθημερινή, 10 Νοεμβρίου 1940. 
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διάρκεια της Κατοχής. Για την ανάπτυξη και την εδραίωση του εαμικού ιδιαίτερα 

κινήματος, όπως θα δούμε στη συνέχεια, σημαντικό ρόλο έπαιξε η αδράνεια του 

προκατοχικού κατεστημένου στην Ελλάδα της περιόδου 1941-1944. 

 Όπως προαναφέρθηκε, η εξ αποστάσεως διοίκηση της εκστρατείας 

διαμόρφωσε τις συνθήκες που προσανατόλισαν την πολεμική λειτουργία προς τη 

σφαίρα της αυτονόμησης μεράρχων και των σωματαρχών από την κεντρική διοίκηση. 

Σε αυτή την αποκοπή
100

 μπορεί να αποδοθεί τόσο το επιθετικό πνεύμα, που 

διέκρινε αναγκαστικά πολλούς από αυτούς κατά τη διάρκεια της εκστρατείας, αλλά 

και η πρωτοβουλία που πήραν για τη σύναψη συνθηκολόγησης, με κύριο επιχείρημα 

αυτής της ενέργειάς τους τη διάσωση του ελληνικού στρατού, όταν αυτός 

απειλούνταν από τη συντριβή αλλά και την αιχμαλωσία από τις γερμανικές δυνάμεις. 

 Δέκα ημέρες μετά την ιταλική επίθεση, το Γενικό Στρατηγείο, πιεζόμενο από 

τις ελληνικές επιτυχίες, αποφάσισε να τις καρπωθεί και να διοργανώσει διεισδυτική 

πια επίθεση πέρα από τα αλβανικά σύνορα, με στόχο την πόλη της Κορυτσάς, 

ευρισκόμενη στο άνω δεξιό μέρος του ελληνικού μετώπου, σχεδόν απέναντι από την 

πόλη της Καστοριάς, εντός του αλβανικού εδάφους. 

 Για την κίνηση αυτή επελέγη το Γ΄ Σώμα Στρατού υπό τον στρατηγό Γεώργιο 

Τσολάκογλου, ο οποίος διακρινόταν από σαφώς επιθετικό πνεύμα σε σχέση με τον 

στρατηγό Ιωάννη Πιτσίκα, ανώτερό του και διοικητή του Τμήματος Στρατιάς 

Δυτικής Μακεδονίας, που ήταν και διστακτικός και αρνητικός στις επιθετικές 

ενέργειες.
101

 

 Η πόλη της Κορυτσάς ήταν στην ουσία ένα ιταλικό οχυρό στο οποίο είχαν 

συγκεντρωθεί σημαντικές ιταλικές δυνάμεις και το οποίο προστατευόταν καθ’ όλη 

την ανατολική του πλευρά από το όρος Μόροβα και αντίστοιχα, από τον Βορρά, από 

το όρος Ιβάν, ύψους 1.800 μέτρων. Το σχέδιο του Τσολάκογλου μετέτρεπε την 

ελληνική ενέργεια από αμυντική, στο πάτριο έδαφος, σε επιθετική, στο αντίπαλο, και 

διακρινόταν από μια σειρά επιθετικούς ελιγμούς υψηλού ρίσκου. Η ενέργεια 

βασιζόταν στον αιφνιδιασμό, σε τέτοιο βαθμό όπου η επίθεση δεν συνδυάστηκε με 

την προπαρασκευή από βολές πυροβολικού. Στην XV Μεραρχία ανατέθηκε η 

κατάληψη του Ιβάν μέσα από μια σειρά αναρριχήσεις των τμημάτων της στον 

χιονισμένο ορεινό όγκο. Η προσπάθεια ήταν να αιφνιδιαστούν τα εκεί ιταλικά 

τμήματα, να ανατραπούν και να πλευροκοπηθούν οι κύριες ιταλικές δυνάμεις που 

                                                 
100 Βλ. αναλυτικότερα εδώ, σημ. 111. 
101 Δ. Καθενιώτης, Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις, ό.π., σ. 63-64. 
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υπερασπίζονταν την Κορυτσά. Έτσι, η κύρια ελληνική προσπάθεια θα ξεδιπλωνόταν 

νοτιότερα και χαμηλότερα, στην κατεύθυνση του άξονα Νεστόριο-Κορυτσά. Το 

σχέδιο προέβλεπε κατά μέτωπο επιθέσεις στα οχυρωμένα σημεία και χρήση των 

ορεινών διαβάσεων για να υπερκεραστούν τα σημεία της οργανωμένης ιταλικής 

άμυνας. 

 Την αυγή της 14ης Νοεμβρίου άρχισε η ελληνική επίθεση σε ένα μέτωπο που 

εκτεινόταν από τις όχθες της Μεγάλης Πρέσπας μέχρι τις βόρειες πλαγιές του 

Γράμμου. Για οκτώ ημέρες ο ελληνικός στρατός μαχόταν σε ορεινό πεδίο και σε 

συνθήκες ισχυρού ψύχους για να κάμψει τη σθεναρή ιταλική άμυνα, αποδεικνύοντας 

ότι ήταν εξίσου ικανός να πολεμήσει επιθετικά όσο είχε πολεμήσει και αμυντικά. Οι 

δυνάμεις των αντιπάλων ήταν σχεδόν ισάριθμες, με την ιταλική αεροπορία βεβαίως 

να υπερέχει. Σε συχνές περιπτώσεις, νεαροί ριψοκίνδυνοι έλληνες αξιωματικοί 

οδήγησαν τις μονάδες τους σε επικίνδυνες διεισδύσεις. Παρά την ιταλική σθεναρή 

άμυνα, πολλές ελληνικές μονάδες κρατήθηκαν εκτός θεάτρου επιχειρήσεων 

ανατολικότερα και πίσω από το μέτωπο, αφού ακόμη ίσχυε η αμυντική διάταξη που 

φρόντιζε και για την άμυνα σε ενδεχόμενη βουλγαρική επίθεση. Παρά δηλαδή τη 

σαφή προώθηση των ελληνικών μονάδων στο μέτωπο της Ηπείρου, το ελληνικό 

Στρατηγείο και η κυβέρνηση δεν έσπευσε να ενισχύσει τον στρατό στην προέλασή 

του.
102

 Ο Τσολάκογλου απέδειξε ότι η καλά σχεδιασμένη επιθετική ενέργεια και η 

σταθερή παρουσία του, ως ηγέτη εκείνης της επιθετικής προσπάθειας, κοντά στα 

μαχόμενα τμήματα μπορούσαν να υποστηρίξουν ενέργειες παράτολμες, όπως ήταν η 

αναρρίχηση των ελλήνων στρατιωτών στην κορυφογραμμή της Μόροβας και ο 

εξαναγκασμός των ιταλικών δυνάμεων να εξέλθουν από τα οχυρά σημεία τους και να 

πολεμήσουν σε ανοικτό πεδίο. Σε αυτή την πρώτη ελληνική αντεπίθεση, ο άτεγκτος 

και υπηρεσιακός αρχιστράτηγος Παπάγος δεν αποφάσισε να παραστεί και ο ίδιος στο 

μέτωπο, με αποτέλεσμα το πνεύμα της αυτονομίας των στρατηγών να αναπτυχθεί και 

άλλο, μεγαλώνοντας έτσι περισσότερο το χάσμα μεταξύ της «υπηρεσιακής» 

διοίκησης του στρατού με την πολεμική διοίκηση και το πνεύμα του μετώπου. 

 Η είσοδος του ελληνικού στρατού, τα ξημερώματα της 22ας Νοεμβρίου 1940, 

στην πόλη της Κορυτσάς γιορτάστηκε με τρόπο πανηγυρικό από την αλαλάζουσα 

κοινωνία της Αθήνας.
103

 Με βάση τη μαχητικότητα του στρατού, τα εμπόδια που 

συνάντησε στην επίθεση εκείνη, τον ενθουσιασμό της ελληνικής κοινότητας της 

                                                 
102 Στο ίδιο, σ. 61-62. 
103 «Η κυανόλευκος κυματίζει από χθες εις Κορυτσά», εφ. Ακρόπολις, 23 Νοεμβρίου 1940. 
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Κορυτσάς και κυρίως τον ενθουσιασμό και τη συγκίνηση της τότε ελληνικής 

κοινωνίας, παραμένει δύσκολο να κριθεί με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν 

τότε εάν η πόλη «απελευθερώθηκε» ή «καταλήφθηκε» από τον ελληνικό στρατό. 

Είναι η στιγμή κατά την οποία, μέσα από αυτή την ανανέωση του δεσμού μεταξύ 

κοινωνίας και μαχόμενου στρατού, αναβίωσε εμπράκτως και πάλι, 18 χρόνια μετά τη 

Μικρασιατική Καταστροφή, το κλίμα του αλυτρωτισμού στην ελληνική κοινωνία. 

Ενδεικτική της ατμόσφαιρας που διαμόρφωσε η προέλαση του στρατού είναι η 

ανταπόκριση εφημερίδας που κατέληγε ως εξής: «Με ψυχήν πλημμυρισμένην από 

συγκίνησιν και υπερηφάνειαν, συγκεντρώνω από τραυματίας αξιωματικούς στοιχεία 

από τας προχθεσινάς και χθεσινάς μάχας εις το μέτωπον της Ηπείρου. Χρειάζεται 

νέος Όμηρος διά την περιγραφήν της σημερινής εποποιίας. Ζώμεν εις μίαν 

ατμόσφαιραν μέθης και παραληρήματος».
104

 

Από τις 22 Νοεμβρίου 1940 και μετά, το θέμα που ετίθετο διαρκώς για τον 

ελληνικό στρατό ήταν η πολεμική εκμετάλλευση των επιτυχιών που είχε σε όλο το 

μήκος του μετώπου σε συνάρτηση με τον παράγοντα χρόνο – και αυτό γιατί «χρόνος» 

σήμαινε καταρχάς την επικείμενη έλευση ενός βαρύτατου χειμώνα. Κατά δεύτερο 

λόγο, σήμαινε και την ενεργοποίηση της ισχυρής ικανότητας του αντίπαλου τόσο να 

ανασυνταχθεί όσο και να ενισχυθεί με μεγάλες εφεδρείες σε προσωπικό και υλικά, 

την ώρα που ο ελληνικός στρατός δεν διέθετε αντίστοιχες. Από τότε και μετά, το 

ελληνικό Γενικό Στρατηγείο ταλαντευόταν έντονα μεταξύ δύο τάσεων 

αντιφατικών:
105

 η μία ήθελε τη διατήρηση των θέσεων και η άλλη την περαιτέρω 

προέλαση. Ωστόσο, όσο οι θέσεις θα διατηρούνταν σταθερές χωρίς πίεση σε βάρος 

των Ιταλών, εκείνοι θα μπορούσαν να ανασυνταχθούν. Αντίστοιχα, αν δινόταν ώθηση 

στην προέλαση, αργά ή γρήγορα θα αποκαλύπτονταν οι αδυναμίες του ελληνικού 

στρατού στον εφοδιασμό και στην υποστήριξη αντικειμενικών πολεμικών στόχων 

του, μακριά από τις βάσεις της αφετηρίας του. 

                                                 
104 Ο Παύλος Παλαιολόγος, απεσταλμένος του Ελευθέρου Βήματος στο μέτωπο, απέστειλε την 

παρακάτω ενθουσιώδη ανταπόκριση: «ΜΕΤΩΠΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ. 22 Νοεμβρίου (Του απεσταλμέ[νου] 

μας). – Η Ήπειρος ολόκληρος με μίαν ψυχήν πανηγυρίζει ενθουσιωδώς την κατάληψιν της Κορυτσάς. 

Ο Μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων, εθναπόστολος, περιερχόμενος το μέτωπον, με ησπάσθη 

ψιθυρίζων: “Ωμίλησεν ο Θεός. Ούτοι εν άρμασιν, ούτοι εν ίπποις, ημείς δε εν ονόματι Θεού”. Οι 

στρατιώται αγκαλιάζουν αλλήλους. Με ψυχήν πλημμυρισμένην από συγκίνησιν και υπερηφάνειαν 

συγκεντρώνω από τραυματίας αξιωματικούς στοιχεία από τας προχθεσινάς και χθεσινάς μάχας εις το 

μέτωπον της Ηπείρου. Χρειάζεται νέος Όμηρος δια την περιγραφήν της σημερινής εποποιίας. […] 

Ζώμεν εις μίαν ατμόσφαιραν μέθης και παραληρήματος» (Π. Παλαιολόγος, «Ούτοι εν άρμασιν, ούτοι 

εν ίπποις, ημείς εν ονόματι Θεού», εφ. Ελεύθερον Βήμα, 24 Νοεμβρίου 1940). 
105 Δ. Καθενιώτης, Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις, ό.π., σ. 65-69. 
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Η ελλιπής και κακής προετοιμασίας ιταλική επιχείρηση αποδείχθηκε και τέτοια 

στην πράξη, αφού ούτε στη διεισδυτική προσπάθεια δεν σημείωσε επιτυχίες, εκτός 

από τον δυτικό τομέα του μετώπου της Ηπείρου, όπου τα ιταλικά τμήματα έφθασαν 

μετά το Μαργαρίτι και τον ποταμό Αχέροντα. Η απουσία επαρκούς αριθμού μονάδων 

μηχανικού από τις ιταλικές δυνάμεις για την υποστήριξη των επιχειρήσεων σε 

λασπωμένες και δύσβατες ορεινές περιοχές, η μέτρια ποιότητα των μονάδων 

τεθωρακισμένων και η δυσκολία χρησιμοποίησής τους λόγω της λάσπης ανήκαν 

στους παράγοντες που έκαναν σαφή την έλλειψη ιταλικής προετοιμασίας. Οι 

παράγοντες αυτοί, σε συνδυασμό με το σάστισμα που τους προκάλεσε η ελληνική 

άμυνα, αποδυνάμωσαν καθοριστικά την ιταλική προσπάθεια μπροστά σε μια νέα 

πραγματικότητα, που διαμορφώθηκε καίρια και από την ευρηματικότητα και την 

καρτερία που επέδειξαν οι έλληνες στρατευμένοι και επιστρατευμένοι. Η αποβατική 

ενέργεια κατά της Κέρκυρας, που δεν πραγματοποιήθηκε λόγω των καιρικών 

συνθηκών κατά τους ιταλούς επιτελείς, στέρησε τη γενικότερη εχθρική επίθεση από 

το στοιχείο του αντιπερισπασμού. Η ενίσχυση του εκστρατευτικού σώματος στην 

Αλβανία με τη μεραρχία που θα αποβιβαζόταν στην Κέρκυρα δεν βελτίωσε τη θέση 

των ιταλικών δυνάμεων. Οι ρυθμοί της Ρώμης βρίσκονταν σε διαμετρική διαφορά με 

τις ανάγκες του πολεμικού μετώπου. Οι εκτιμήσεις του ιταλικού ηγετικού 

περιβάλλοντος του Φασιστικού Κόμματος για τις στρατιωτικές ανάγκες της 

εκστρατείας κατά της Ελλάδας ήταν διαφορετικές από εκείνες του στρατιωτικού. Οι 

στρατηγοί δεν έκαναν σαφείς τις αντιρρήσεις τους πριν την έναρξη της εκστρατείας, 

γεγονός όμως που δεν τους εμπόδισε τελικά να αποδώσουν την αρνητική εξέλιξη της 

εκστρατείας στην ιταλική πολιτική ηγεσία.
106

 

Η αποτυχία της εκστρατείας, ωστόσο, βασίζεται σε σειρά αίτια. Τα σοβαρά 

προβλήματα που προκάλεσε η καθυστερημένη μεταφορά εφοδίων και εφεδρειών δεν 

επαρκούν για να εξηγήσουν την αρνητική έκβασή της. Εξαρχής, η εκστρατεία δεν 

αντιμετωπίστηκε από την ιταλική ηγεσία με τη στρατιωτική σοβαρότητα που άρμοζε 

σε κάθε κατακτητικό εγχείρημα, ενώ η διαφορετική προσέγγιση του πολέμου μεταξύ 

των στρατηγών που ηγήθηκαν της προσπάθειας την επηρέασαν εντέλει αρνητικά. 

Καθοριστικό στοιχείο υπήρξε επίσης η ανάγκη επιβεβαίωσης που χαρακτήριζε τη 

φασιστική Ιταλία από την «αδελφή» στον Άξονα ναζιστική Γερμανία. Τέλος, η 

πολιτική ηγεσία δεν στάθμισε σοβαρά τις όποιες αντιθέσεις στο εσωτερικό, αφού 

                                                 
106 S. Visconti Prasca, Io ho aggredito la Grecia, ό.π., σ. 108-114. 
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υπήρχε η κοινή πεποίθηση ότι η ελληνική άμυνα και αντίδραση θα μπορούσαν να 

αντιμετωπιστούν με ευχέρεια και, εν πάση περιπτώσει, με ασφάλεια.
107

 

Ο πόλεμος οδήγησε στη διεύρυνση του σώματος των ελλήνων αξιωματικών. 

Λόγω πολέμου είχαν προστεθεί εκατοντάδες –ίσως και μερικές χιλιάδες– νεαροί 

έφεδροι αξιωματικοί, απόφοιτοι των σχετικών σχολών,
108

 οι οποίες από το 1933 είχαν 

αυξηθεί από μία σε επτά και οι απόφοιτοί τους από 100 ετησίως σε 1.200.
109

 Η 

κατάταξη εφέδρων οπλιτών και αξιωματικών στον ελληνικό στρατό εκστρατείας 

ανανέωσε το λαϊκό στοιχείο του στρατού, μέσα σε ένα πλαίσιο πολεμικών επιτυχιών 

και εδαφικής εξόρμησης. Οι νέοι έφεδροι αξιωματικοί, πολλοί από αυτούς δάσκαλοι, 

υπάλληλοι, επαγγελματίες, απόφοιτοι ανώτερων και ανώτατων σχολών, ανέλαβαν 

ρόλους μέσα από τους οποίους ανέδειξαν οργανωτικές, διοικητικές και πολεμικές 

ικανότητες που τους καταξίωσαν σε σύντομο χρόνο στα μάτια των στρατιωτών τους 

ως μικρούς πολεμικούς ηγήτορες. Η μεγάλη ανάγκη που διακρίνει τους στρατούς 

εκστρατείας για υψηλό αριθμό κατώτερων αξιωματικών που ηγούνται των τμημάτων 

στο πεδίο της μάχης επέτρεψε την κατάταξη και απόδοση ρόλων σε έφεδρους 

αξιωματικούς, και παράκαμψε τις βασικές επιφυλάξεις που εξέφραζε ένα μέρος της 

πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της φιλοβασιλικής παράταξης απέναντι στην 

ενισχυμένη παρουσία των έφεδρων αξιωματικών στον στρατό. Οι επιφυλάξεις αυτές 

συνδέονταν με το ότι στο παρελθόν είχαν δημιουργηθεί καταστάσεις που παραλίγο να 

δημιουργήσουν πολιτική ανατροπή στο εσωτερικό του στρατού.
110

 Κάτι τέτοιο 

συνέβη κατά την πολεμική δεκαετία 1912-1922, όταν άλλαξαν ριζικά οι συσχετισμοί 

των ισορροπιών μεταξύ των μόνιμων αξιωματικών. Ένας από τους κύριους λόγους γι’ 

αυτό ήταν η μονιμοποίηση των εφέδρων που είχαν διακριθεί και προαχθεί για τη 

δράση τους στα πολεμικά μέτωπα. Κάτι αντίστοιχο δεν επαληθεύτηκε ως κίνδυνος 

στην περίπτωση των εφέδρων του αλβανικού μετώπου, αφού ο πόλεμος λόγω της 

                                                 
107 Στο ίδιο, σ. 108-114.  
108 Οι Σχολές Εφέδρων Αξιωματικών του στρατού λειτουργούσαν στην Ελλάδα από τα τέλη του 

19ου αιώνα. Οι απόφοιτοί τους, έπειτα από εκπαίδευση –αρχικά δωδεκάμηνη και αργότερα 

εννεάμηνη– εντάσσονταν στον στρατό ως δόκιμοι αξιωματικοί, στη συνέχεια ονομάζονταν έφεδροι 

αξιωματικοί. Συνήθως αναλάμβαναν τη θέση του επικεφαλής διμοιριών. Κάλυπταν μεγάλο αριθμό 

μάχιμων θέσεων σε περιόδους εκστρατειών. 
109 Δ. Καθενιώτης, Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις, ό.π., σ. 3-4. 
110 Ας επισημανθεί ότι μεγάλος αριθμός των στρατηγών του πολέμου της Αλβανίας ήταν 

στελέχη του περιβάλλοντος του δικτάτορα Ιωάννη Μεταξά. Κάποιοι από αυτούς ενδεχομένως θα 

βρίσκονταν υπό πολιτική δραστηριοποίηση στο Κόμμα Ελευθεροφρόνων, αν δεν τους εμπόδιζε η 

Επανάσταση του 1922. Τελικά αποτάχθηκαν μετά το κίνημα του Oκτωβρίου 1923 (Γαργαλίδη – 

Λεοναρδόπουλου). Βλ. σχετικά: Θάνος Βερέμης, Οι επεμβάσεις του στρατού στην ελληνική πολιτική 

1916-1936, Αθήνα (Εξάντας) Αθήνα, 1977, σ 138. Οι αξιωματικοί αυτοί επανακατατάχθηκαν στις 

τάξεις του στρατού μετά τις εκλογές του 1932 και τη νίκη του Λαϊκού Kόμματος. 
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Κατοχής παρατάθηκε κατά κάποιον τρόπο και δεν υπήρξε αμέσως μετά την 

εκστρατεία περίοδος ανασυγκρότησης του κράτους και του στρατού. Έτσι, ο 

κοινωνικός δυναμισμός των εφέδρων του 1940-1941 δεν βρέθηκε απέναντι σε ένα 

συντηρητικό κράτος που θα προσπαθούσε να το χειραγωγήσει, αλλά σε μεγάλο 

βαθμό βρήκε θέση στην αντιστασιακή δράση που διαδέχθηκε τον πόλεμο. 

Η νοοτροπία, οι επιφυλάξεις και ο φόβος του Ιωάννη Μεταξά για σύνδεση με 

την όποια πολιτική νεοτερικότητα ήταν οι κύριες αιτίες μη επαναφοράς, κατά τον 

πόλεμο του 1940-1941, ενός ικανοποιητικού αριθμού απότακτων του κινήματος του 

1935, παρά την πολεμική τους πείρα, τις επιτελικές τους ικανότητες και τις 

δυνατότητες που είχαν στην κινητοποίηση των στρατιωτών. Για την πολιτειακή και 

πολιτική ηγεσία, η εμπλοκή της χώρας στην παγκόσμια σύρραξη δεν αποτέλεσε την 

τομή που θα επέτρεπε την κατάργηση των στεγανών που απομόνωναν την πολιτική 

εξουσία από τα πρόσωπα του δημοκρατικού περιβάλλοντος. 

Σε ευρύτερα πλαίσια και σε έμμεση σύνδεση με τον στρατό και τις παρατάξεις 

στο εσωτερικό του, η ελληνική ηγεσία, πολιτειακή και πολιτική, ο Μεταξάς δεν 

θεώρησε την εμπλοκή της χώρας στη σύρραξη ικανή αιτία για να χειριστεί τον 

πόλεμο εντός ενός πλαισίου πολιτικής συναίνεσης, σύνθεσης και συμμετοχής. Η 

πολιτική συσπείρωση της πλειονότητας του αστικού κόσμου και η μη ανοιχτή 

διατύπωση τέτοιων αιτημάτων κατά τη διάρκεια του Ιταλοελληνικού Πολέμου 

εισπράχθηκε ενδεχομένως ως αποδοχή της βασιλικής και της μεταξικής στάσης. Η 

συνέχεια της στάσης αυτής ιχνηλατείται στη στάση του παλαιού πολιτικού κόσμου σε 

όλη τη δεκαετία του 1940. Βεβαίως, ο παγκόσμιος πόλεμος δεν αντιμετωπίστηκε 

στην πολιτική και στην κοινωνική του διάσταση από τον αστικό κόσμο με τρόπο 

ενιαίο και απολύτως συντεταγμένο – κάθε άλλο. Ένα ισχυρό μέρος της ελληνικής 

κρατούσας τάξης στάθηκε εχθρικό απέναντι στις πολιτικές ζυμώσεις του 

Μεσοπολέμου και εισήλθε στο περιβάλλον του παγκόσμιου πολέμου κρατώντας 

απόσταση και εχθρότητα από κάθε τι που θα εμπεριείχε την έννοια της εξέλιξης. 

Προέκρινε σταθερά ως ζητούμενο, σε συνδυασμό με τους συμμαχικούς σχεδιασμούς, 

τη διεκδίκηση για τα εθνικά ζητήματα, τις εκκρεμότητες εθνικής ολοκλήρωσης, ό,τι 

ήταν ήδη ανοιχτό από τις περασμένες δεκαετίες. Η ανασυγκρότηση, η ανανέωση και 

ο εκσυγχρονισμός του πολιτικού αστικού χώρου δεν αποτέλεσε ούτε πρόκριμα ούτε 

ζητούμενο. 

Η ταχύτερη ενέργεια του αστικού πλαισίου υπήρξε η συσπείρωση γύρω από τον 

Θρόνο μπροστά στην απήχηση του ΕΑΜ στα λαϊκά στρώματα. Μόνο εντός της 
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Κατοχής, όταν ο νεαρός αριστερός πόλος, στερούμενος εμπειρίες και αντιλήψεις 

αστικής πολιτικής πρακτικής, προσπάθησε να πρωταγωνιστήσει μέσω ευρύτερων 

συνεργασιών στην πολιτική ζωή της χώρας, ένα μικρό μέρος των βενιζελικών 

στελεχών και αξιωματικών, καθώς και ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων της 

βενιζελικής παράταξης υποστήριξαν το ΕΑΜ, σε μια πορεία επισφαλή και δύσκολη. 

Ο ευρύτερος μεσαίος και δημοκρατικός χώρος φανέρωσε την αδυναμία εξέλιξης και 

την ένδεια λειτουργικών πολιτικών δομών μετά τη φυσική απουσία του ιστορικού 

ηγέτη του, σαν να απαιτούνταν η ιδεολογία του αλυτρωτισμού για να τον 

κινητοποιήσει. Προσωποπαγής και προσωπογενής, η εγκατάσταση μιας πολιτικής 

νεοτερικότητας, κατά κύριο λόγο από τον ίδιο τον Βενιζέλο, συνέχιζε να υλοποιείται 

μετά από αυτόν από τους βραχίονες της παράταξης, στρατιωτικούς και πολιτικούς, με 

τρόπο αποσπασματικό και ελλιπή, τουλάχιστον ως προς τη διαρκή της εφαρμογή και 

διατήρηση. 

 Επιστρέφοντας στο ζήτημα της διεύθυνσης του πολέμου, το ζήτημα της 

παραμονής του ελληνικού Στρατηγείου στην Αθήνα, στα υπόγεια του ξενοδοχείου 

Μεγάλη Βρεταννία, παρέμενε μια από τις αιτίες αυστηρής κριτικής που δέχθηκε τόσο 

ο αρχιστράτηγος Αλέξανδρος Παπάγος όσο και ο δικτάτορας Ιωάννης Μεταξάς.
111

 

Ενδεχομένως, για τις πρώτες ημέρες του πολέμου, η απόφαση αυτή να ήταν 

συνδεδεμένη με τον φόβο της ευχερούς ιταλικής προέλασης που θα οδηγούσε στην 

κατάληψη της χώρας. Στη συνέχεια, όμως, η παραμονή της κεφαλής της εκστρατείας 

στην Αθήνα, μετά τις αμυντικές επιτυχίες του στρατού, ήταν οριακά αδικαιολόγητη. 

Ίσως η παραμονή αυτή οφειλόταν στη στρατιωτική ιδιοσυγκρασία του ίδιου του 

Παπάγου αλλά και του Μεταξά, οι οποίοι ήταν και οι δύο πολύ ικανοί στον 

στρατιωτικό-επιτελικό σχεδιασμό, ήταν ωστόσο αυστηρά επιτελικοί αξιωματικοί, 

χωρίς εμπειρία και τριβή από τη διοίκηση μονάδων στο πεδίο της μάχης. Στερούνταν 

δηλαδή και οι δύο τις εμπειρίες, τις αρετές και τις ικανότητες ενός αξιωματικού, που 

όντας δίπλα στα τμήματά του μπορεί να εμπνεύσει και να συνδέσει την τύχη του με 

                                                 
111 Δ. Καθενιώτης, Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις, ό.π., σ. 168· Τριαντάφυλλος Γεροζήσης, 

Το σώμα των αξιωματικών και η θέση τους στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 1821-1975, τ. 2, Αθήνα και 

Ιωάννινα (Δωδώνη) 1996, σ. 537. Παρά την ισχυρή κριτική που δέχθηκε ο Παπάγος σε σχέση με τη 

διεύθυνση του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, αξίζει να σημειωθεί ότι τον διέκρινε ιδιαίτερη ικανότητα στη 

στρατηγική σύλληψη και σχεδιασμό των επιχειρήσεων, στοιχείο που αποδείχθηκε όταν διεύθυνε τις 

επιχειρήσεις κατά το τελευταίο έτος του Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949. Οι συνθήκες διεξαγωγής των 

επιχειρήσεων της εκστρατείας στο αλβανικό μέτωπο ήταν ιδιαίτερες και η επιβολή του Παπάγου επί 

των στρατηγών του μετώπου δεν ήταν ιδιαίτερα ευχερής, λόγω της μικρής διαφοράς μεταξύ του ίδιου 

και των στρατηγών σε επίπεδο ηλικίας και ιεραρχίας. Δεν θα συνέβαινε το ίδιο στον Εμφύλιο Πόλεμο, 

όταν εκείνος, ως επικεφαλής, ηγούνταν στρατηγών με τους οποίους υπήρχε μεγάλη διαφορά και στα 

δύο παραπάνω επίπεδα. 
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τους στρατιώτες που οδηγεί στον πόλεμο. Το στοιχείο αυτό, όμως, ήταν ένα από τα 

βασικά κεφάλαια που αναπτύχθηκαν στον πόλεμο της Αλβανίας. Ήταν μια κινητήρια 

δύναμη και ένα «καύσιμο» που προώθησε τη διοικητική αυτάρκεια των μεράρχων 

του αλβανικού πολέμου και, συνεπώς, την αποκοπή τους από την επιρροή της 

κεντρικής εξουσίας, γεγονός που οδήγησε πιθανώς και στην πρωτοβουλία για 

συνθηκολόγηση μετά τη γερμανική επίθεση. Κατ’ επέκταση –και κατεβαίνοντας στην 

ιεραρχία των αξιωματικών–, η άμεση πολεμική εμπειρία διαμόρφωσε συνθήκες 

τέτοιες που οδήγησαν πολλούς αξιωματικούς να πιστέψουν ότι είχαν δικαίωμα στην 

αυτονόμησή τους από την κεντρική στρατιωτική και πολιτική διοίκηση. 

Ο Γιώργος Μαργαρίτης έχει αναπτύξει μια ουσιαστική προσέγγιση για την 

ανάπτυξη της αυτονόμησης των μονάδων και των ανθρώπων στον πόλεμο της 

Αλβανίας, η οποία αφορά σχεδόν αποκλειστικά τους στρατιώτες και κινείται σε 

διαφορετική κατεύθυνση από όσα αναφέρθηκαν έως τώρα. Η προσέγγιση αυτή 

αναπτύσσεται αποδεσμευμένη από την εξέταση της σταθεράς που θεωρεί φυσική 

ηγεσία του στρατεύματος τους μόνιμους αξιωματικούς, αλλά και από εκείνη των 

αλλαγών που επέφερε η εκστρατεία στην ηθική λειτουργία των αξιωματικών και στις 

ζυμώσεις στο εσωτερικό του Σώματός τους. Τέλος, κινείται μακριά από τη διαρκή 

σύνδεση μεταξύ μονίμων αξιωματικών και στρατιωτών.  

Πρόκειται για μια οπτική που ταυτίζει σχεδόν την επιτυχή πολεμική ανάπτυξη 

του Ελληνικού Στρατού κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο με την έννοια της 

αυτόνομης δράσης των μικρών μονάδων, των λόχων (ανώτατος αριθμός 100 άνδρες) 

και την ουσιαστική αποδέσμευσή τους από τους μεγάλους σχηματισμούς όπου 

ανήκαν. Κατ’ επέκταση, είναι μια οπτική που συνδέει την αυτονόμηση των λόχων 

από τους μεγάλους σχηματισμούς με την αυτονόμηση των εφέδρων αξιωματικών, 

των στρατιωτών και των υπαξιωματικών από τον ηγετικό ρόλο των μονίμων 

αξιωματικών τους. Η θέση αυτή στηρίζει μια ολόκληρη σύνθεση αυτονόμησης στο 

ιδιαίτερο και διακεκομμένο ανάγλυφο των περιοχών της νότιας Αλβανίας, στο 

διεσπαρμένο θέατρο των επιχειρήσεων δηλαδή, όπου το διακεκομμένο του ορεινού 

εδάφους διαμόρφωσε μικρές πραγματικότητες – και όχι μεγάλα «κάδρα», μεγάλες και 

ενιαίες συνθέσεις. Πρόκειται για ένα καθοριστικό μορφολογικό στοιχείο του εδάφους 

το οποίο υποχρέωσε τις μικρές μονάδες να δρουν αυτόνομα κατά την εξάμηνη 

εκστρατεία και οδήγησε, σύμφωνα με την οπτική του Μαργαρίτη, στη δημιουργία 

ιδιαίτερων ηθικών συνθέσεων στο εσωτερικό τους, με συνέπεια να αψηφούν τον 

εχθρό όπως και τους ανώτερούς τους. Στο πλαίσιο αυτό, εκτιμάται ότι η αυτονόμηση 



92 

 

που γέννησε ο Ελληνοϊταλικός Πόλεμος ήταν μερικό απότοκο του ελληνικού 

Μεσοπολέμου και άμεσος πρόγονος του φαινομένου της εαμικής αντίστασης.
112

 

Παρά τα εύσημα που αποδόθηκαν στον στρατό, ωστόσο, αξίζει να 

επιστρέψουμε στην κριτική που διατυπώθηκε προς τον Αλέξανδρο Παπάγο και τον 

ρόλο του ως αρχιστράτηγου του Ελληνικού Στρατού. Αυτό συνέβη ιδιαίτερα κατά τη 

διάρκεια της Κατοχής, σε εκθέσεις που ζήτησε το κατοχικό Υπουργείο Εθνικής 

Αμύνης από πρωταγωνιστές της εκστρατείας αλλά και από ικανούς επιτελικούς 

αξιωματικούς.
113

 

Ο Παπάγος αποπειράθηκε και ο ίδιος, συγγραφικά, να δικαιώσει τη στάση και 

τη δράση του.
114

 Παρά τις προσπάθειες του ίδιου και στενού συνεργάτη του,
115

 

ωστόσο, να φιλοτεχνήσουν μια αποκλειστικά θετική εικόνα, ερωτήματα σχετικά με 

τη δράση του βρήκαν τη θέση τους και μεταπολεμικά σε έντυπο του αντίπαλου 

πολιτικού στρατοπέδου. Πρόκειται για δημοσίευμα στην αντιστασιακή αριστερή 

εφημερίδα Ελεύθερη Ελλάδα την άνοιξη του 1946, στο οποίο παρουσιάζεται η άποψη 

του στρατηγού Άρτσιμπαλντ Γουέιβελ (Archibald Wavell, βρετανού επικεφαλής της 

Μέσης Ανατολής έως το καλοκαίρι του 1941) για τη στάση του Παπάγου. Ο 

Γουέιβελ κατηγορεί τον Μεταξά, τον Παπάγο και τον ίδιο τον Γεώργιο Β΄ για 

αναποφασιστικότητα, απροθυμία και άρνηση να αποτελέσει ο ελληνικός αγώνας 

                                                 
112 Γ. Μαργαρίτης, Από την ήττα στην εξέγερση, ό.π., σ. 31-47. 
113 Κεντρικό πρόσωπο στην κριτική στο πολεμικό έργο του Παπάγου είναι ο Δημήτριος 

Καθενιώτης, στο έργο του Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις του πολέμου 1940-1941, ό.π. Επίσης, η 

κριτική καταγράφεται στις εκθέσεις (βλ. εδώ, σημ. 118) των σωματαρχών, μεράρχων και διοικητών 

που συγκέντρωσε «εν θερμώ» το 1941-1942 το κατοχικό Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, μέρος των 

οποίων απόκειται στο Αρχείο Βεντήρη στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου Μπενάκη (ΙΑΜΜ, Αρχείο 

Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269). Οι εκθέσεις χρησιμοποιήθηκαν στην παρούσα 

εργασία για το ζήτημα της συνθηκολόγησης του Απριλίου του 1941 που παρουσιάζεται στο τέλος του 

παρόντος κεφαλαίου. Σε αυτές, τα στοιχεία κριτικής καταγράφονται με μεγάλες τεχνικές λεπτομέρειες, 

γεγονός που τις καθιστά μάλλον ακατάλληλες για το είδος της προσέγγισης που εφαρμόζεται στην 

παρούσα μελέτη. Επίσης, η όποια κριτική κόπασε μεταπολεμικά, τόσο λόγω του νέου κοινού εχθρού 

του αστικού κόσμου που αποτυπωνόταν στο πρόσωπο της Αριστεράς όσο και λόγω της ισχυρής θέσης 

του Αλέξανδρου Παπάγου στο πλευρό του βασιλιά, καταρχάς, και στην πραγματικά επιτυχή ηγεσία 

των ενόπλων δυνάμεων, στη συνέχεια, κατά τον τελευταίο χρόνο του Εμφυλίου Πολέμου. Επιπλέον, 

όσοι αξιωματικοί συμμετείχαν σε ηγετικές θέσεις στην εκστρατεία και στη συνέχεια μετείχαν σε 

κατοχικές κυβερνήσεις είχαν, μετά την Απελευθέρωση, διαφορετικές προτεραιότητες από το να 

κατηγορούν τον Αλ. Παπάγο. 
114 Αλέξανδρος Παπάγος, Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941, Αθήνα (Φίλοι του Βιβλίου) 1945, 

σ. 340-341. 
115 Πρόκειται για το βιβλίο Ελληνικοί πόλεμοι: Βαλκανικοί – Ελληνοϊταλικός – 

Συμμοριτοπόλεμος, Αθήνα (Ελληνικόν Φως) 1967 του στρατηγού Γεώργιου Κοσμά, συνεργάτη του 

Αλέξανδρου Παπάγου στην αντιστασιακή οργάνωση «Ιεραρχία» και συγκρατούμενού του, στη 

συνέχεια, κατά την κράτησή τους, με πέντε ακόμη αντιστράτηγους, στη Γερμανία την περίοδο της 

Κατοχής. Ο Κοσμάς διετέλεσε αρχηγός του ΓΕΣ επί αρχιστρατηγίας του Παπάγου κατά το τελευταίο 

έτος του Εμφυλίου Πολέμου. 
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μέρος του συμμαχικού αγώνα κατά του Άξονα.
116

 Πέρα από επιμελητειακά ζητήματα 

και ζητήματα διοικητικής μέριμνας, στο δημοσίευμα του 1946 διατυπώνεται και ένα 

κύριο σχετικά με την έλλειψη αποφασιστικότητας και επιθετικής φαντασίας που 

διέκρινε την κεντρική ηγεσία του ελληνικού στρατού. 

Συνοψίζοντας την κριτική στην ηγεσία Παπάγου, ο Δημήτριος Καθενιώτης, στο 

έργο του, και οι αντιστράτηγοι, στις εκθέσεις τους, αναδεικνύουν μεταξύ άλλων τα 

εξής: έλλειψη οράματος κατά τη διάρκεια της διεύθυνσης του πολέμου, 

διστακτικότητα εκμετάλλευσης της σύμπτυξης των ιταλικών τμημάτων, έλλειψη 

διαταγών που θα επέβαλλαν την επαφή με τον υποχωρούντα εχθρό, διαρκείς 

προτροπές για ευθυγράμμιση του μετώπου, που υποχρέωναν μονάδες να ανακόψουν 

την προέλασή τους, και, ακόμη, για τη διατήρηση μεγάλου αριθμού μεραρχιών σε 

εφεδρεία αρχιστρατήγου, γεγονός που από μόνο του περιόριζε τις επιθετικές δυνάμεις 

του ελληνικού στρατού. Όλα αυτά συνδυάζονταν και ενισχύονταν από την απροθυμία 

του ίδιου του Παπάγου να παρίσταται στο μέτωπο (πρώτη επίσκεψη στις 2 

Δεκεμβρίου 1940), να συντονίζει από κοντά τις επιχειρήσεις και να λύνει επιτόπου τα 

προβλήματα που συνεχώς προκύπτουν έτσι και αλλιώς κατά τη διάρκεια ενός 

πολέμου. Κυρίως, όμως, η παρουσία του θα ήταν απαραίτητη για να έχει και ο ίδιος, 

κατά το δυνατόν, την ίδια ακριβώς εικόνα που θα είχαν ακόμη και τα προωθημένα 

τμήματα που βρίσκονταν σε επαφή με τον εχθρό. Αντιλαμβανόμενος και ο ίδιος, 

ενδεχομένως, την ελλιπή παρουσία του στο μέτωπο, δημοσίευσε χρονολόγιο των 

επισκέψεών του εκεί, από το οποίο όμως προκύπτει τελικά ότι η σύνδεσή του με το 

μέτωπο των επιχειρήσεων γινόταν είτε μέσω των εκπροσώπων του που έστελνε στη 

γραμμή των πρόσω είτε ακόμη και μέσω επισκέψεων των διοικητών μεγάλων 

σχηματισμών στην Αθήνα, για παραλαβή οδηγιών σχετικών με τις επιχειρήσεις.
117

 Τα 

παραπάνω στοιχεία ενισχύουν την πεποίθηση ότι η αντιμετώπιση της ιταλικής 

επίθεσης και, στη συνέχεια η εφαρμογή της πρώτης ελληνικής αντεπίθεσης, που έγινε 

μόλις 17 ημέρες μετά την κήρυξη του πολέμου, συντονίστηκαν από τους διοικητές 

των τμημάτων στρατιάς, τους σωματάρχες και τους μεράρχους, χωρίς την επιτόπου 

διεύθυνση του πολεμικού ηγέτη. Οι μέραρχοι και οι σωματάρχες αποτέλεσαν στην 

πλειονότητά τους αξιωματικούς με πρωτοβουλία και επιθετικό πνεύμα, οι οποίοι 

                                                 
116 Σχετικά με τις απόψεις του στρατηγού Γουέιβελ βλ. Robin Higham, «Duty, Honor and Grand 

Strategy: Churchill, Wavell and Greece 1941», Balkan Studies, τ. 46 (2012), σ. 145-184. 
117 Α. Παπάγος, Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941, ό.π., σ. 340-341. 
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χειρίστηκαν με αμεσότητα τα προβλήματα που προέκυπταν λόγω της ιδιομορφίας του 

εδάφους, των καιρικών συνθηκών και των γενικών ελλείψεων.
118

 

Η πρώτη επίσκεψη του Παπάγου συνδέεται ενδεχομένως και με τον κίνδυνο 

που διεφάνη στα τέλη Νοεμβρίου του 1940 για την πιθανή συνδρομή και υποστήριξη 

της Γερμανίας προς την Ιταλία. Τότε η ελληνική ηγεσία βρέθηκε μπροστά στο 

ενδεχόμενο να μην περιοριστεί η ελληνική συμμετοχή στον πόλεμο στη σύγκρουση 

με την Ιταλία, αλλά να χρειαστεί η χώρα να αντιμετωπίσει την ισχυρότερη πολεμική 

μηχανή της εποχής εκείνης. 

Η συνέχεια της εκστρατείας: Ιανουάριος 1941 

Ωστόσο, ο πόλεμος συνεχίστηκε και η χειμερινή εκστρατεία στα βουνά της 

Αλβανίας ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 1940 και κράτησε έως τις αρχές της άνοιξης. 

Δύο από τα ονόματα των στρατηγικών στόχων των μηνών εκείνων παρέμεναν 

καταγεγραμμένα στη λαϊκή παράδοση αλλά και στην επική μνήμη του πολέμου της 

Αλβανίας. Ήταν ο κόμβος της Κλεισούρας και ο κόμβος του Τεπελενίου, σε μια 

πορεία προς τα δυτικά με στόχο κατά πάσα πιθανότητα το λιμάνι της Αυλώνας στην 

Αδριατική. Για τη δύσκολη επιχείρηση, σε συνθήκες δριμύ χειμώνα, κινήθηκε από τα 

δυτικά το Α΄ Σώμα Στρατού στη γραμμή: ελληνοαλβανικά σύνορα – Αργυρόκαστρο 

– ποταμός Δρίνος – Τεπελένι. Δυτικότερα και με αφετηρία το ύψος της Κόνιτσας 

κινήθηκε το Β΄ Σώμα Στρατού, με κατεύθυνση τη δεξιά όχθη του ποταμού Αώου και 

                                                 
118 Το ενδιαφέρον για την αποτίμηση της ελληνικής δράσης στον πόλεμο του 1940-1941 υπήρξε 

μεγάλο, ήδη από τους πρώτους μήνες της Κατοχής. Με σκοπό τη σύνταξη πολεμικής έκθεσης για τον 

Ελληνοϊταλικό και τον Ελληνογερμανικό Πόλεμο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας της κατοχικής 

κυβέρνησης στρατηγός Γεώργιος Μπάκος όρισε συμβούλιο απόστρατων αντιστράτηγων υπό τον 

αντιστράτηγο Δημήτριο Καθενιώτη, υπεύθυνο για τη συλλογή εκθέσεων και για την εξαγωγή 

συμπερασμάτων. Συγκεντρώθηκε αρχειακό υλικό των μονάδων και εκθέσεις των αξιωματικών που 

πρωταγωνίστησαν. Δόθηκε διαταγή για την έκδοση της έκθεσης τον Οκτώβριο του 1943, σε 50 

αντίτυπα. Αντίτυπα της έκθεσης είναι δυσεύρετα. Σύμφωνα με πληροφορίες, αποσύρθηκε το 1945 

λόγω της κριτικής που ασκούσαν οι συγγραφείς σε βάρος του Αλ. Παπάγου. Βλ. Ν. Σ. Δεπάστας, 

«Δυνατότητες της Ιστορίας και της Αρχαιολογίας εντός των πλαισίων του Στρατεύματος», ΣΕΕΘΑ 

Εθνικαί Επάλξεις, τ. 38 (Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2000), σ. 13-14. 

 Υλικό πιθανώς σχετικό με την έκθεση Καθενιώτη αποτελούν τεκμήρια που περιέχονται στο 

Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη που απόκειται στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου 

Μπενάκη. Στις συγκεκριμένες εκθέσεις σωματαρχών, μεράρχων και επιτελών αναπτύσσονται οι 

απόψεις των συντακτών σε στρατηγικά ζητήματα και ζητήματα τακτικής. Αναδεικνύονται ως κυρία 

αρνητικά στοιχεία: η αποστασιοποίηση και η μη ενεργός συμμετοχή πολλών αξιωματικών στις 

πολεμικές συμπλοκές, η κάμψη του ηθικού του στρατού και κατά συνέπεια η ανησυχία για την 

πειθαρχία. Επίσης, όσοι από τους συντάκτες μετείχαν στη διαδικασία συνθηκολόγησης στήριξαν το 

αναπόφευκτο της ενέργειας σε τρία σημεία: στην εξάντληση σωματικών και ψυχικών αποθεμάτων των 

στρατιωτών, στη σπουδή να διασωθεί το κύρος της ελληνικής νίκης σε βάρος του ιταλικού στρατού 

και στην αποφυγή της αιχμαλωσίας του μαχόμενου στρατού και τη μεταφορά του εκτός Ελλάδας. 

Αναφορά στις εκθέσεις και σχολιασμός γίνεται στο βιβλίο του Καθενιώτη που εκδόθηκε μετά τον 

θάνατό του με τίτλο: Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις του πολέμου 1940-1941, ό.π. 
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συνέχεια επί αυτής την Πρεμετή και τον κόμβο της Κλεισούρας. Στόχος ήταν η 

συνάντηση των αξόνων των πορειών των δύο σωμάτων στον κόμβο του Τεπελενίου. 

Επίσης, μέσα στον χειμώνα, οι ελληνικές δυνάμεις και ιδιαίτερα η V Μεραρχία 

Κρητών, η οποία ενεπλάκη στον αγώνα τον Ιανουάριο του 1941, κινήθηκαν 

μαχόμενες με τεράστια προσπάθεια στους ορεινούς όγκους του Γκαρονίν, της 

Τρεμπεσίνας και του Σέντελι, πολεμώντας μέσα σε χιονοθύελλες, με μια σταδιακή 

αλλά σταθερή και δραματική απομάκρυνση από τις βάσεις ανεφοδιασμού. Το 

αντίθετο ίσχυε για τους Ιταλούς. Όσο ο ελληνικός στρατός λειτουργούσε πλέον 

επιθετικά και όχι αμυντικά, και προέλαυνε χωρίς να είναι προπαρασκευασμένος για 

αυτές τις ενέργειες, τόσο ο ιταλικός στρατός, αμυνόμενος σταδιακά, πλησίαζε 

συνεχώς τις κεντρικές βάσεις ανεφοδιασμού του. Η επιθετική τάση των ελλήνων 

ανώτερων και ανώτατων αξιωματικών οφειλόταν σε επίπεδο τεχνικό στην 

αναδίπλωση και στην πτώση της μαχητικότητας του ιταλικού στρατού. Σε επίπεδο 

συμβολικό, όμως, αυτός ο επιθετικός πόλεμος καταξίωνε την εκτίμησή τους στον 

στρατό και σε πολύ μεγάλο βαθμό απομάκρυνε τη γεύση της ήττας που είχαν βιώσει 

οι αξιωματικοί αυτοί που είχαν συμμετάσχει στη Μικρασιατική Εκστρατεία.
119

 

Επίσης σε επίπεδο συμβολικό και ηθικό, ο πόλεμος αυτός ήταν για τους νεαρούς 

χαμηλόβαθμους αξιωματικούς, τους φρέσκους απόφοιτους της Σχολής των 

Ευελπίδων, η μεγάλη ευκαιρία να διακριθούν και να καταστήσουν οι ίδιοι τον εαυτό 

τους και τον στρατό βασικό στοιχείο εθνικής δόξας και καταξίωσης, μετά από την 

καταστροφή της Μεγάλης Ιδέας, αλλά και μετά από 18 χρόνια πολεμικής νάρκωσης 

της ελληνικής κοινωνίας, μια περίοδος κατά την οποία ο «άγνωστος» και 

καθημερινός αξιωματικός είχε παραμεριστεί από τον ρόλο του πρωταγωνιστή. Σε 

μεγάλο βαθμό, το ίδιο ίσχυσε και για τους ανώνυμους πολεμιστές του αλβανικού 

πολέμου, που με κύριο όπλο την αντοχή και τη λόγχη διεξήγαγαν έναν πόλεμο σε 

εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες. Και για αυτούς η εκστρατεία αναβάπτιζε, παρά τις 

τραγικές δυσκολίες και ελλείψεις, την ηθική κινητοποίηση που καλλιεργούσε και 

δημιουργούσε ο πατριωτισμός στους περισσότερους Έλληνες. Όπως ήταν φυσικό, ο 

συμβολισμός, η ηθική διάσταση και η εξιδανίκευση αυτού του πολέμου 

διατηρήθηκαν τελικά ως στοιχεία, ίσως και απλοποιημένα, στη συλλογική μνήμη της 

ελληνικής κοινωνίας. Στην προκειμένη περίπτωση, η μνήμη που αφορά τον στρατό 

έμεινε ισχυρότερη από την πολιτική – και αυτό γιατί η πρώτη συνδέθηκε εύλογα με 

                                                 
119 Οι νεαροί ανθυπολοχαγοί και υπολοχαγοί της εκστρατείας της Μικράς Ασίας ήταν 

αντισυνταγματάρχες και συνταγματάρχες του πολέμου της Αλβανίας. 
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τον πόλεμο, ο οποίος έγινε αντιληπτός ως μια ακμαία ηθική αφετηρία στη συμβολική 

επανεκκίνηση ενός στρατού. 

Στις 10 Ιανουαρίου 1941, μετά από τραγικές μάχες και απίστευτη ταλαιπωρία, 

οι δυνάμεις του Β΄ Σώματος Στρατού κατέλαβαν την Κλεισούρα, όμως ο ιταλικός 

στρατός αντέδρασε άμεσα ρίχνοντας στη μάχη νέες ξεκούραστες μονάδες. Στις μάχες 

αυτές, η σχετική εμπλοκή με την κορυφογραμμή της Τρεμπεσίνας αποτέλεσε μια 

στιγμή δραματικής αγωνίας για τον τρόπο με τον οποίο ζούσαν στα μετόπισθεν τα 

γεγονότα του πολέμου. Παρά το ότι η λογοκρισία απέκρυπτε τις δυσκολίες και παρά 

τον συχνό εξωραϊσμό των πολεμικών ειδήσεων, η ελληνική κοινή γνώμη ταυτιζόταν 

ειλικρινά με τη γενική έννοια του μαχόμενου στρατού. Από τις πρώτες ημέρες του 

πολέμου, παρακολουθούσε και τελικά συμμετείχε έμμεσα αλλά έντονα στα πολεμικά 

γεγονότα, συσφίγγοντας τους ήδη υπάρχοντες δεσμούς με το σύνολο του στρατού.
120

 

 Δύο ημέρες πριν εκκαθαριστεί η παγωμένη Τρεμπεσίνα, στις 29 Ιανουαρίου 

1941, πέθανε ο Ιωάννης Μεταξάς. Ενδεχομένως να μην καταλάβουμε ποτέ, με τα 

σημερινά πολιτικά κριτήρια μιας δημοκρατικής κοινωνίας, σε τι οφειλόταν ο 

σύνδεσμος που είχε δημιουργηθεί μεταξύ των Ελλήνων και του δικτάτορα Μεταξά 

στους μήνες της αλβανικής εκστρατείας. Παρά το χαμηλό πολιτικό και πολιτισμικό 

επίπεδο που είχε δημιουργήσει ο Μεταξάς με τον «Γ΄ Ελληνικό Πολιτισμό», παρά 

την εχθρότητά του στην πολιτική λειτουργία της χώρας, παρά τον άκρατο 

συντηρητισμό του και τη φοβικότητά του, ο Μεταξάς είχε δημιουργήσει την 

εντύπωση ότι ήταν ο πραγματικός εγκέφαλος και πολεμικός ηγέτης της Ελλάδας 

στους μήνες του πολέμου. Ο βαθύτατα αμφιλεγόμενος δικτάτορας κηδεύτηκε μέσα 

σε συνθήκες λαϊκής θλίψης. Ο θάνατός του, ενόσω η χώρα πολεμούσε σε κατάσταση 

οριακής αντοχής, προκάλεσε σοβαρό πολιτικό και στρατιωτικό κενό. Η επιλογή του 

Κορυζή ίσως σήμανε και τη σταδιακή απομάκρυνση του Γεώργιου Β΄ από την 

προσπάθεια για την άμυνα της χώρας και την καλλιέργεια υψηλού πατριωτικού 

ηθικού απέναντι στον πόλεμο. Πέραν όμως αυτού, από την ανάθεση της 

πρωθυπουργίας στον τραπεζίτη Αλέξανδρο Κορυζή, η κοινή γνώμη αντελήφθη ότι τα 

                                                 
120 Ας σημειωθεί ότι η ελληνική προέλαση επί του αλβανικού εδάφους, από τον Νοέμβριο του 

1940 έως τον Φεβρουάριο του 1941, αποτελούνταν από μερικές δεκάδες χιλιόμετρα τα οποία δεν 

ξεπερνούσαν τα 50 έως 60. Επρόκειτο όμως για έδαφος του οποίου το ανάγλυφο ήταν ορεινό, 

διακεκομμένο και συχνά κακώς ή πλημμελώς χαρτογραφημένο. Σε συνδυασμό με την απουσία της 

πολεμικής εμπειρίας μεγάλου αριθμού των στρατιωτών σε τέτοια εδάφη, με τις δυσμενείς 

κλιματολογικές συνθήκες, το υψηλό ψύχος και τη μεγάλη ποσότητα χιονιού ή λάσπης, γίνεται 

αντιληπτός ο λόγος της εξύψωσης της ελληνικής προσπάθειας, παρά τον περιορισμένο αριθμό της 

χιλιομετρικής απόστασης που διένυσε ο μαχόμενος στρατός. 
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ηνία της χώρας πέρασαν και επίσημα πια στα χέρια του Βασιλιά, άρα η σαφέστερη 

σύνδεση της χώρας με τους Bρετανούς θα ήταν το επόμενο αναμενόμενο βήμα. Παρά 

την πρόθεση των Βρετανών και ιδιαίτερα του πρωθυπουργού τους να δημιουργηθεί 

ένα βρετανικό προγεφύρωμα στη Θεσσαλονίκη, η ελληνική κυβέρνηση δίσταζε 

ακόμη να προχωρήσει σε κινήσεις που θα προκαλούσαν τη Γερμανία.
121

 

Μέχρι τον Μάρτιο του 1941 –και με εξαίρεση την επιχείρηση του Β΄ Σώματος 

Στρατού στις 10 Ιανουαρίου, που ολοκληρώθηκε με την κατάληψη των στενών της 

Κλεισούρας–, οι ελληνικές δυνάμεις παρέμειναν στάσιμες, αποκρούοντας τις ιταλικές 

προσβολές. Κυριάρχησαν σε μια γραμμή από τη Μεγάλη Πρέσπα και το Πόγραδετς 

έως τη Χειμάρα, σε ολόκληρο σχεδόν το έδαφος της νότιας Αλβανίας, που από την 

ελληνική κυβέρνηση και κοινή γνώμη εξακολουθούσε να διεκδικείται ως Βόρεια 

Ήπειρος.  

 Στους τομείς δράσης του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας υπήρχαν 

άνισα μεταξύ τους αποτελέσματα, με αιτία τη διαφορά δυναμικού που υπήρχε. Με 

μικρές δυνάμεις, η πολεμική αεροπορία απέδωσε τόσο ώστε τα ανδραγαθήματα των 

αεροπόρων να αποτελέσουν εναύσματα για την ανύψωση του λαϊκού φρονήματος. Το 

επίπεδο δυνατοτήτων του πολεμικού ναυτικού ήταν διαφορετικό, ήδη από την εποχή 

των Βαλκανικών Πολέμων. Η δύναμη του ελληνικού στόλου –και ιδιαίτερα των 

υποβρυχίων– επέτρεπε την ελληνική αποτελεσματική δράση έναντι των ιταλικών 

νηοπομπών εφοδιασμού. Εφοδιαζόμενος ο ελληνικός στόλος από τον ισχυρό 

βρετανικό, στο ενδεχόμενο γενικής σύγκρουσης με τον ιταλικό σε ανοιχτή θάλασσα, 

επιχειρούσε με τρόπο αποφασιστικό. Ελληνικές μονάδες επιφανείας και κυρίως 

υποβρύχια απειλούσαν τις μεταφορές, βυθίζοντας τελικά ιταλικά πλοία εφοδιασμού 

και μεταφοράς προσωπικού και δημιουργώντας προβλήματα στην ήδη επιβαρυμένη 

από αδυναμίες αντίπαλη πολεμική μηχανή.
122

  

Η βρετανική συμμετοχή 

 Κατά το τελευταίο δεκαήμερο του Ιανουαρίου του 1941, οι επιχειρήσεις στο 

αλβανικό μέτωπο βρέθηκαν πλέον σε ουσιαστική αδράνεια. Η προωθητική δύναμη 

                                                 
121 Δ. Καθενιώτης, Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις, ό.π., σ. 138-139· Τ. Γεροζήσης, Το σώμα 

των αξιωματικών, τ. 2, ό.π., σ. 542-543. 
122 Για τη δράση του Βασιλικού Ναυτικού μεταξύ άλλων βλ. Επαμεινώνδας Καββαδίας, Ο 

ναυτικός πόλεμος του 1940 όπως τον έζησα, Αθήνα (Πυρσός) 1950, σ. 172-197· Νικόλαος 

Πετρόπουλος, Αναμνήσεις και σκέψεις ενός παλαιού ναυτικού, 5 τ., Αθήνα (Ασπιώτης-Έλκα) 1966-

1978. 
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του στρατού, μετά την προέλαση σε βάθος μερικών δεκάδων χιλιομέτρων επί 

αλβανικού εδάφους, είχε φτάσει πια στα όριά της. Πέραν της κόπωσης του στρατού, 

η αδράνεια κατά κύριο λόγο προκλήθηκε από τη διαφορετική πραγματικότητα που 

βίωνε η διοίκηση του πολέμου στο κέντρο της χώρας και οι επικεφαλής των μεγάλων 

μονάδων στο μέτωπο. Η κατάσταση αυτή είχε επιτείνει τις ήδη υπάρχουσες 

διαφωνίες μεταξύ των δύο βασικών πολεμικών αξόνων του στρατού, με αποτέλεσμα 

τη σαφή δημιουργία αποστάσεων σε επιχειρησιακό και ηθικό επίπεδο. H διατύπωση 

μιας σαφέστερης πλέον απειλής για γερμανική επίθεση βελτίωσε την κατάσταση στο 

εσωτερικό της διοίκησης του στρατού, υπερβαίνοντας το ερώτημα περί δράσης ή μη 

εντός του αλβανικού εδάφους. Το νέο και δραματικότερο ζήτημα ήταν πια ο τρόπος 

με τον οποίο θα εμπλεκόταν η Ελλάδα σε πόλεμο με έναν αντίπαλο, του οποίου οι 

δυνάμεις ήταν εντελώς άλλης κλίμακας από τις ιταλικές. Η Ελλάδα αφενός όφειλε να 

αποφύγει την εξαντλητική φθορά των στρατιωτών, του μεγάλου μέρους δηλαδή του 

ενεργού εργασιακά πληθυσμού, όπως και των υποδομών της, αφετέρου να τηρήσει 

τις συμμαχικές της δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, καθώς και να παραμείνει, σε ηθικό 

επίπεδο, νικήτρια στον πόλεμο εναντίον της Ιταλίας. Σε μια προσπάθεια τόνωσης των 

δεσμών του Γενικού Στρατηγείου στην Αθήνα με τις μαχόμενες μονάδες στο μέτωπο, 

ο Παπάγος, πιθανώς διαισθανόμενος το σοβαρό πρόβλημα που είχε δημιουργηθεί, 

φρόντισε να καλέσει τους διοικητές των μεγάλων μονάδων στην Αθήνα.
123

 Στην ίδια 

λογική, μεταξύ 20-25 Ιανουαρίου 1941, επισκέφθηκε μονάδες κοντά στο μέτωπο και 

ο ίδιος ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄. Στις συνθήκες αυτής της επιχειρησιακής αλλά και 

ηθικής αποκοπής του κέντρου από τα μαχόμενα τμήματα εδραιώθηκε σταδιακά η 

εικόνα της επικείμενης γερμανικής εισβολής και της ελληνικής αδυναμίας σε αυτή. 

Παράλληλα, όμως, και ως συνέπεια του προηγούμενου, διαμορφώθηκαν και οι 

συνθήκες για την άμεση βρετανική συμμετοχή και υποστήριξη στις ελληνικές 

δυνάμεις. 

Παρά τις ελληνικές ελπίδες ότι η ελληνοϊταλική σύγκρουση θα παρέμενε 

αγώνας δύο αντιπάλων, αναπόφευκτα αποτέλεσε τμήμα της ευρύτερης σύγκρουσης 

που κυριαρχούσε ήδη στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Οι ισχυρές ελληνικές επιφυλάξεις, 

υποστηριζόμενες από τον Μεταξά, όσο ζούσε,
124

 και από τους διαδόχους του, στη 

                                                 
123 Α. Παπάγος, Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941, ό.π., σ. 340. Σε πίνακα που συνοδεύει το 

βιβλίο του Παπάγου, στη συγκεκριμένη σελίδα, αναφέρεται ότι κατά το κρίσιμο διάστημα από 5 

Φεβρουαρίου 1941 έως και 26 Μαρτίου 1941 ο αρχιστράτηγος δέχθηκε 5 επισκέψεις των διοικητών 

των μεγάλων μονάδων στο γραφείο του στην Αθήνα. 
124 Ιωάννης Μεταξάς, Το προσωπικό του ημερολόγιο, τ. 1, Αθήνα (Εστία) 1951, σ. 484. 
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συνέχεια, δεν στάθηκαν ικανές να εμποδίσουν τη γερμανική συνδρομή στη σύμμαχο 

Ιταλία, γεγονός που κατέστησε τη βρετανική συμμετοχή στο πλευρό των Ελλήνων 

αναγκαία.
125

 Η βρετανική πλευρά θα προχωρούσε στην ενίσχυση της ελληνικής 

άμυνας, δεσμευμένη ηθικά απέναντι στην πολιτειακή και πολιτική ηγεσία της 

Ελλάδας, καθώς και στο πλαίσιο στρατηγικών κινήσεων γοήτρου και ουσίας. Ο 

ουσιαστικός στόχος θα αφορούσε την επιβράδυνση της γερμανικής προέλασης στην 

ηπειρωτική Ελλάδα, με απώτερο στόχο την κυριαρχία στην Κρήτη και μέσω αυτής τη 

διατήρηση των εκεί βρετανικών ναυτικών βάσεων ως θεμέλιο ενός προκεχωρημένου 

ναυτικού προγεφυρώματος και ορμητηρίου, που μαζί με την Κύπρο θα ενίσχυε τη 

βρετανική θέση στην ανατολική Μεσόγειο.  

 Τις διαπραγματεύσεις με τους Βρετανούς ανέλαβε ο νέος πρωθυπουργός 

Αλέξανδρος Κορυζής. Στην ουσία, τον κεντρικό χειρισμό διατήρησε στα χέρια του ο 

ίδιος ο βασιλιάς Γεώργιος Β΄. Η προετοιμασία της βρετανικής συμμετοχής στο 

πλευρό των ελληνικών δυνάμεων επιβεβαίωνε και ανανέωνε στην πράξη την 

επανασύνδεση του βρετανικού παράγοντα με τον εγχώριο αστικό πολιτικό κόσμο. 

Στο πλαίσιο ενός νέου παγκόσμιου πολέμου, η δεδομένη και αναμενόμενη αυτή 

συμμαχία μεταξύ της μεγάλης θαλασσοκράτειρας και του ενιαίου σταδιακά 

ελληνικού αστικού πόλου έμπαινε σε άμεση λειτουργία. Οι παλιές αντιπαλότητες του 

φιλογερμανικού ελληνικού θρόνου είχαν πλέον ακυρωθεί μετά τη σύνδεση του 

Γεώργιου Β΄ αλλά και του Ιωάννη Μεταξά με τη Μεγάλη Βρετανία.
126

 Ακόμη, οι 

αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού που θα παραμείνουν εντός του αστικού πόλου 

και δεν θα συνεργαστούν με τον κατακτητή, θα συνδεθούν κατά τη διάρκεια του 

πολέμου με τον βρετανικό παράγοντα.  

 Οι εκ του σύνεγγυς συνομιλίες μεταξύ των βρετανικών και των ελληνικών 

κύκλων πραγματοποιήθηκαν τον Φεβρουάριο του 1941 μετά από κινητοποίηση της 

βρετανικής ηγεσίας, λόγω του φημολογούμενου ενδεχόμενου σύναψης ξεχωριστής 

ειρήνης μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας.
127

 Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε επίσκεψη του ίδιου 

                                                 
125 Αννίβας Βελλιάδης, Μεταξάς – Χίτλερ: Ελληνογερμανικές σχέσεις στην μεταξική δικτατορία 

1936-1941, Αθήνα (Ενάλιος) 2003. σ. 237-238. 
126 Σχετικά με τη φιλοβρετανική πρόθεση και στάση του Μεταξά, των ηγετικών κύκλων της 

χώρας και του βασιλιά βλ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Το “ΟΧΙ” του Μεταξά: Βραχυπρόθεσμοι και 

μακροπρόθεσμοι παράγοντες μιας απόφασης», Η Ελλάδα του ’40: Επιστημονικό συμπόσιο (19 και 20 

Απριλίου 1991), Αθήνα (Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, Ιδρυτής 

Σχολή Μωραΐτη) 1993, σ. 233-248. Επίσης βλ. Γρηγόριος Δαφνής, Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων 1923-

1940, τ. 2, Η άνοδος του αντιβενιζελισμού, Αθήνα (Κάκτος) 1997 [(Ίκαρος) 11955], σ. 456-461. 
127 Ιωάννης Κολλιόπουλος, «Ο πόλεμος του 1940/1941», Ιστορία του ελληνικού Έθνους, τ. 15, 

Νεώτερος ελληνισμός από το 1913 ώς το 1941, Αθήνα (Εκδοτική Αθηνών) 1978, σ. 428-429. 
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του υπουργού Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Άντονυ Ήντεν (Antony Eden) και 

των στρατηγών Τζων Ντιλ (John Dill) και Άρτσιμπαλντ Γουέιβελ στην Αθήνα τον 

ίδιο μήνα. Το κύριο θέμα που τέθηκε ήταν η ενίσχυση των ελληνικών δυνάμεων στο 

ελληνοβουλγαρικό μέτωπο. Τις ημέρες εκείνες επιχειρούσαν στο μέτωπο της 

Αλβανίας 14 ελληνικές μεραρχίες και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα παρέμεναν 4. 

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 12 γερμανικές μεραρχίες που βρίσκονταν ήδη 

στη Ρουμανία ο Παπάγος ζήτησε από τον βρετανό στρατηγό Γουέιβελ τη συνδρομή 9 

μεραρχιών. Εκείνος, υπολογίζοντας τις ουσιαστικές βρετανικές ανάγκες στο μέτωπο 

της Αφρικής, πρότεινε τη μεταφορά δύο ή τριών μεραρχιών όχι αμέσως, αλλά τον 

ερχόμενο Μάρτιο. Δήλωσε, ακόμη, ότι σε εκείνη τη φάση μπορούσε να διαθέσει 

μόνο λίγα συντάγματα πυροβολικού και ένα σύνταγμα τεθωρακισμένων.
128

 Η άφιξη 

στην Ελλάδα περιορισμένων και ίσως ασθενών βρετανικών δυνάμεων κρίθηκε 

επικίνδυνη από την ελληνική στρατιωτική ηγεσία, αφού θα επιτάχυνε τη γερμανική 

επίθεση χωρίς να προσφέρει ουσιαστική προστασία και βοήθεια για την 

αντιμετώπισή της. Η ελληνική πλευρά, θέλοντας πιθανώς να διασφαλίσει την 

ενίσχυση αλλά και να μη δεσμευτεί άμεσα, έθεσε ζητήματα στα οποία δύσκολα 

μπορούσε να ανταποκριθεί η βρετανική πλευρά. Εκτός της αποστολής των δυνάμεων 

που αναφέρθηκαν, ζητήθηκε η κατασκευή αεροδρομίων για τα αεροσκάφη της RAF 

(Royal Air Force) που θα επιχειρούσαν στην Ελλάδα, όπως και αποβατικές 

εγκαταστάσεις τέτοιων προδιαγραφών που θα επέτρεπαν την ταχεία και ασφαλή 

αποβίβαση των βρετανικών δυνάμεων.
129

 

Η μεγάλη ελληνοβρετανική σύσκεψη έγινε στα ανάκτορα του Τατοΐου στις 22 

Φεβρουαρίου 1941. Εξαρχής τέθηκε ένα ζήτημα που στη στρατηγική του διάσταση 

και στην εφαρμογή του πολέμου επί χάρτου φαινόταν απλό. Επρόκειτο για την 

αναδιάταξη που πρότεινε η βρετανική αποστολή και αφορούσε τις ελληνικές 

δυνάμεις, με ζητούμενο τη σύνδεσή τους με τις υπό απόβαση βρετανικές. Με στόχο 

την αντιμετώπιση της γερμανικής επίθεσης, οι Βρετανοί σχεδίαζαν την αναδίπλωση 

των ελληνικών δυνάμεων νοτιότερα, προκειμένου να συνδεθούν με τις βρετανικές 

που μετά την αποβίβασή τους θα ερχόντουσαν στο ύψος ενός άξονα που 

δημιουργούσαν τα βουνά Καϊμακτσαλάν-Βέρμιο και Όλυμπος. Στην αναδιάταξη 

αυτή αφενός τα περίφημα οχυρά της γραμμής Μεταξά θα έπαιζαν έναν ρόλο κυρίως 

                                                 
128 R. Higham, «Duty, Honor and Grand Strategy», ό.π., σ. 159. 
129 Procopis Papastratis, British Foreign Policy towards Greece during the Second World War 

1940-1945, αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή, LSE, Λονδίνο 1978, σ. 13-14. 
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επιβραδυντικό σε βάρος της γερμανικής προέλασης, αφετέρου με πρωτοβουλία του 

Γενικού Στρατηγείου και της ελληνικής κυβέρνησης θα εγκαταλείπονταν ένα μεγάλο 

μέρος του εδάφους της χώρας και ιδίως η πόλη της Θεσσαλονίκης. Επρόκειτο για μια 

θαρραλέα βρετανική πρόταση, που όμως θα έπρεπε να εφαρμοστεί στην Ελλάδα και 

στον ελληνικό στρατό – και όχι σε έναν αυτοκρατορικό στρατό με εμπειρία και 

ψυχραιμία σε απώλειες εδαφών και προσωπικού. Αφορούσε δηλαδή μια χώρα, μια 

κοινωνία και έναν στρατό, ένα σύνολο πλασμένο εκ συστάσεως με αλυτρωτικά 

φαντασιακά θραύσματα, όπου το εθνικό έδαφος, ως ζώσα οντότητα, ήταν 

συνδεδεμένο με την ύπαρξη, τη λειτουργία και το πατριωτικό ηθικό σύστημα. Το 

ανέφικτο της βρετανικής πρότασης γίνεται ευκολότερα αντιληπτό όταν η ελληνική 

κυβέρνηση και ο βασιλιάς κλήθηκαν να εγκρίνουν την εγκατάλειψη στον εχθρό του 

συνόλου σχεδόν των εδαφών που προσαρτήθηκαν με τους Βαλκανικούς Πολέμους 

και τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, μεταξύ αυτών και την πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Αντίστοιχα, η πρόταση γινόταν στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδιασμού του 

βρετανικού επιτελείου σε μια προσπάθεια να εμποδιστεί η επέκταση του πολέμου και 

να μην αποκτήσει παγκόσμιο χαρακτήρα, μεταφερόμενος στο σύνολο της ανατολικής 

Μεσογείου – μια προσπάθεια δηλαδή να ελεγχθεί το μέγεθος του πολέμου όσο αυτός 

βρισκόταν επί του εδάφους της ευρωπαϊκής ηπείρου. Ωστόσο, ο Παπάγος επέμενε 

έντονα στην εφαρμογή του αμυντικού ρόλου των ελληνικών οχυρών προκειμένου να 

«τιμηθεί» από το κράτος το μεγάλο μέγεθος των θυσιών που είχαν γίνει για την 

κατασκευή τους. 

Με τη γερμανική απειλή να αποκτά σταδιακά οντότητα, οι ελληνικές δυνάμεις 

κατέλαβαν το σημαντικό πέρασμα της Κλεισούρας στη νοτιοανατολική Αλβανία, στις 

10 Ιανουαρίου 1941, και ακολούθησε η αντεπίθεση των ιταλικών δυνάμεων. Στην 

σύγκρουση ενεπλάκησαν το Β΄ και το Γ΄ Σώμα Στρατού. Ιδιαίτερη μαχητικότητα 

έδειξαν συντάγματα της V Μεραρχίας (Κρητών), με υψηλό αριθμό απωλειών σε 

σκληρές και αντίξοες συνθήκες μάχης. Τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου 

κατελήφθη το όρος Τρεμπεσίνα. Η επιτυχία δεν άλλαζε ριζικά την εικόνα της 

δυστοκίας θετικών αποτελεσμάτων για την Ελλάδα, γεγονός που απέκλειε την 

κεφαλαιοποίηση των επιτυχιών σε όφελος του Θρόνου και του αρχιστράτηγου. 

Καθώς η φυσική παρουσία των Βρετανών στο πλευρό των Ελλήνων ωθούσε τον 

Γεώργιο εγγύτερα σε αυτούς, και όχι στον Παπάγο, το ισχυρό πλέον δίπολο 

(Γεώργιος και Βρετανοί) προχωρούσε στην αλλαγή μεγάλου μέρους της 

στρατιωτικής ηγεσίας του Μετώπου. Οι επικεφαλής έχασαν τις διοικήσεις τους, με τις 
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έμμεσες κατηγορίες της μη δυναμικής διοίκησης αλλά και της έμμεσης κατηγορίας 

του φιλογερμανισμού. Η κίνηση της ηγεσίας είχε ίσως διπλό στόχο: απέκλειε την 

ενδεχόμενη επικοινωνία με τον νέο εχθρό και, παράλληλα, διέσωζε το κύρος του 

Θρόνου και του αρχιστράτηγου απέναντι στην πραγματική αδυναμία του Ελληνικού 

Στρατού να κινηθεί σαρωτικά και να λύσει συνολικά την κατάσταση σε όφελός του, 

προελαύνοντας και εξωθώντας τελειωτικά τις ιταλικές δυνάμεις.
130

 Οι αλλαγές των 

διοικήσεων εκ μέρους της ανώτατης ηγεσίας έδειξαν για άλλη μια φορά την 

προσπάθεια πολιτικής, τρόπον τινά, εργαλειοποίησης του πολέμου σε όφελός της, 

αλλά και την έλλειψη ηθικού συνδέσμου μεταξύ ηγεσίας και μαχόμενων στρατιωτών, 

καθώς οι απομακρύνσεις πραγματοποιήθηκαν λίγες εβδομάδες μετά τη δραματική 

επιτυχία της V Μεραρχίας Κρητών στην περιοχή του Τεπελενίου, όπου σκοτώθηκαν 

2.500 στρατιώτες, το 1/3 περίπου των μαχόμενων τμημάτων της. Ωστόσο, οι ιταλικές 

δυνάμεις, επιμένοντας να φέρουν την κατάσταση σε όφελός τους, εκδήλωσαν ευρεία 

επιθετική κίνηση («Primavera», Εαρινή Επίθεση), το πρωί της 9ης Μαρτίου 1941, 

κατά του τομέα της ελληνικής Ι Μεραρχίας (Τρεμπεσίνα και Μπούμπεσι). Παρά την 

αρχική αφόρητη πίεση του ιταλικού πυροβολικού επί τέσσερα συνεχόμενα 

εικοσιτετράωρα, οι ελληνικές δυνάμεις κράτησαν τις θέσεις τους με ιδιαίτερη αντοχή 

όπως η περίπτωση της άμυνας στο Ύψωμα 731. 

Παράλληλα, μακριά από το θέατρο της ελληνοϊταλικής σύγκρουσης, ξεκίνησε 

τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου του 1941 η προετοιμασία για την αποστολή του 

εκστρατευτικού σώματος της Κοινοπολιτείας στην Ελλάδα, όταν οι γερμανικές 

δυνάμεις διάβηκαν τον Δούναβη προς Νότο. Στους μήνες που μεσολάβησαν, κύριο 

ζήτημα των ελληνοβρετανικών διαπραγματεύσεων αποτέλεσε η αναζήτηση 

συμφωνίας επί του τόπου και άρα του τρόπου με τον οποίο θα αντιμετωπιζόταν η 

γερμανική εισβολή. Οι Βρετανοί έθεταν εξαρχής ευρύτερους στόχους για την 

επιχείρηση από εκείνους που υποστήριζε η ελληνική πολιτική και στρατιωτική 

ηγεσία. Ο θάνατος του Ιωάννη Μεταξά, όμως, στις 29 Ιανουαρίου 1941, άφησε 

πολιτικά ακέφαλη την ελληνική πλευρά, με αποτέλεσμα τον σταδιακό πολιτικό αλλά 

και στρατιωτικό αποσυντονισμό των ελληνικών προσπαθειών και κυρίως την 

αναθέρμανση της έριδας μεταξύ ανώτατων αξιωματικών. Ο ρόλος και η στάση του 

Γεώργιου Β΄ αφορούσε τη σταθερή σύνδεση με τον βρετανικό παράγοντα και όχι τη 

δημιουργική παρέμβασή του σε ζητήματα ενδοελληνικών ισορροπιών. Οι 

                                                 
130 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Α΄ (Ι), ό.π., σ. 191, 193. 
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δυνατότητες του νέου πρωθυπουργού Αλέξανδρου Κορυζή στον χειρισμό ενός 

τέτοιου θέματος ήταν περιορισμένες και η δυσκαμψία του Παπάγου αποτελούσε 

εμπόδιο για να μπορέσει να αλλάξει το πνεύμα και τον προσανατολισμό των 

ελληνικών ενεργειών. Ο έως τότε προσανατολισμός των ελληνικών πολεμικών 

ενεργειών και η επιτυχής έκβασή τους αποτέλεσαν τους κύριους γνώμονες των 

σχεδιασμών και των αποφάσεων ενόψει της γερμανικής επίθεσης. Στην επιφυλακτική 

στάση των περισσότερων, ρόλο έπαιξε η εξάντληση των στρατιωτών και οι μεγάλες 

ελλείψεις σε υλικά απέναντι στην κατά πολύ ανώτερη γερμανική πολεμική μηχανή. 

Για πολλούς όμως από τους έλληνες στρατηγούς, το κύριο ζητούμενο ήταν η 

διαφύλαξη του κύρους της νικηφόρας πορείας, όπως και του γοήτρου των 

αξιωματικών· αυτά θα ανανέωναν τις ελληνικές δάφνες, τις πληγωμένες 

ανεπανόρθωτα μετά τη Μικρασιατική Εκστρατεία.  

 Η βρετανική πλευρά, λειτουργώντας ως παγκόσμια υπερδύναμη, επέμεινε 

σαφώς, ήδη από τη σύσκεψη στα ανάκτορα του Τατοΐου της 22ας Φεβρουαρίου 

1941,
131

 στην ανάγκη αναδίπλωσης των ελληνικών δυνάμεων από το μέτωπο των 

ελληνοβουλγαρικών συνόρων και στη μεταφορά τους για τη δημιουργία μιας 

αμυντικής γραμμής στην καμπή του Αλιάκμονα, που θα προχωρούσε βορείως του 

Ολύμπου και θα συνέχιζε προς τα ελληνογιουγκοσλαβικά σύνορα, κατά μήκος της 

περιοχής του Βερμίου. Η πρόταση είχε δύο ουσιαστικά προβλήματα: την 

εγκατάλειψη εν ψυχρώ ελληνικών πόλεων και πληθυσμών, και την εξάρτηση της 

επιτυχίας από τη στάση και αντοχή του γιουγκοσλαβικού στρατού, από τον οποίο θα 

εξαρτιόταν η προστασία της αριστερής πλευράς των ελληνικών δυνάμεων. Η ένταξη 

της Γιουγκοσλαβίας στο στρατόπεδο του Άξονα και η επιστροφή της στο συμμαχικό, 

κατά τις τελευταίες ημέρες του Μαρτίου του 1941, διαμόρφωσαν ασταθείς συνθήκες 

για την Ελλάδα. Η κύρια αδυναμία της Γιουγκοσλαβίας ήταν η περιορισμένη 

δυναμική και η μεγάλη διασπορά του στρατού της. 

 Η εγκατάλειψη των ελληνικών εδαφών παρέμενε το ουσιαστικότερο πρόβλημα 

για τους έλληνες επιτελείς. Η απόφαση που θα αφορούσε την εγκατάλειψη εδαφών 

έπρεπε να γίνει προκειμένου να διατηρηθεί η χώρα στο πλευρό της συμμαχικής 

δράσης και θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μόνον κατόπιν ισχυρότατης 

συμμαχικής πίεσης.
132

 Για την επιτυχία του εγχειρήματος ήταν αναγκαίος ο ανάλογος 

ευφάνταστος πολιτικός χειρισμός από την ελληνική πλευρά. Η μεγάλη δυσκολία για 

                                                 
131 Δ. Καθενιώτης, Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις, ό.π., σ. 142. 
132 Στο ίδιο, σ. 129-130. 
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έναν τέτοιο χειρισμό καταγραφόταν και στην απροθυμία επιτελών να αναδιπλωθούν 

τα ελληνικά τμήματα που είχαν προχωρήσει στο βάθος του αλβανικού εδάφους, 

εγκαταλείποντας κατακτημένο και «αλύτρωτο» έδαφος, προκειμένου να ταχθούν στη 

νέα αμυντική γραμμή του ποταμού Αλιάκμονα. Για τις παραπάνω κινήσεις ο 

Αλέξανδρος Παπάγος είχε αρχικά συναινέσει, δηλώνοντας ταυτόχρονα την απόφαση 

της Ελλάδας να προτάξει άμυνα κατά της γερμανικής επίθεσης, γεγονός που 

ενθουσίασε τη βρετανική αποστολή. Παρά τη συναίνεση, η κίνηση αναδίπλωσης, που 

θα απαιτούσε κατά τον Παπάγο 15 ημέρες, δεν ξεκίνησε στο διάστημα μεταξύ 22ας 

Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου 1941 – αφενός λόγω μη δέσμευσης της γιουγκοσλαβικής 

κυβέρνησης, αφετέρου προκειμένου να μη δεχθούν οι ελληνικές δυνάμεις επίθεση 

κατά τη σύμπτυξή τους. Ο Παπάγος επέμεινε στην άποψή του για αποστολή μεγάλων 

βρετανικών δυνάμεων στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, ενώ δήλωσε ότι θα διέθετε για 

τη γραμμή Αλιάκμονα τρεις μεραρχίες.
133

 

 Οι βρετανικές επιλογές ήταν τρεις: α) η αποσπασματική αποστολή δυνάμεών 

τους στα μακεδονικά σύνορα, β) η αποδοχή της ελληνικής προσφοράς των τριών 

μεραρχιών στη γραμμή του Αλιάκμονα και η δόμηση της βρετανικής αμυντικής 

διάταξης πίσω από τις ελληνικές δυνάμεις, και γ) η ολοκληρωτική απόσυρση της 

πρότασης στρατιωτικής στήριξης της Ελλάδας. Η τρίτη λύση απορρίφθηκε λόγω της 

αρνητικής εντύπωσης που θα είχε η εγκατάλειψη της Ελλάδας στην Εγγύς Ανατολή, 

στο σύνολο της Κοινοπολιτείας και στις ΗΠΑ. Επελέγη τελικώς η δεύτερη λύση.
134

 

 Παράλληλα με τις ελληνοβρετανικές διαπραγματεύσεις, η αυλαία του θεάτρου 

του πολέμου της Αλβανίας έκλεινε με μια ακόμη ελληνική νίκη. Στις 9 Μαρτίου 

1941, στο στενό μέτωπο μεταξύ Άψου και Αώου ποταμού, εκδηλώθηκε η εαρινή 

ιταλική επίθεση στον τομέα ευθύνης του Β΄ Σώματος Στρατού. Επικεφαλής του 

Σώματος είχε αναλάβει προ λίγων ημερών ο στρατηγός Γεώργιος Μπάκος,
135

 

                                                 
133 Εικονογραφημένη Ιστορία του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου, ό.π., σ. 594-

595. 
134 P. Papastratis, British Foreign Policy, ό.π., σ. 49-51. 
135 Γεώργιος Μπάκος (1892 [;] – Κρώρα, 1945). Μετείχε στο επιτελείο του Δ΄ Σώματος 

Στρατού που παραδόθηκε στη Μακεδονία το 1916 στις γερμανικές δυνάμεις από τη βασιλική 

κυβέρνηση της Αθήνας. Οι 7.000 αξιωματικοί και στρατιώτες του σώματος εκείνου μεταφέρθηκαν έως 

το τέλος του πολέμου σε στρατόπεδο της γερμανικής πόλης Γκέρλιτς. Θεωρούνταν από τους πλέον 

γερμανόφιλους έλληνες αξιωματικούς. Ως υπουργός Εθνικής Αμύνης της πρώτης κατοχικής 

κυβέρνησης οργάνωσε συσσίτια για τους αξιωματικούς κατά τη διάρκεια της Κατοχής και ενίσχυσε 

οικονομικά τους ευέλπιδες που επέστρεψαν σε κακή κατάσταση μετά την αιχμαλωσία τους στην 

Κρήτη, έπειτα από την κατάληψή της από τους Γερμανούς. Στο πλαίσιο της φροντίδας των 

αξιωματικών ίδρυσε επί υπουργίας του το Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού 

(ΝΙΜΤΣ) καθώς και το ευζωνικό τάγμα Φρουράς του Άγνωστου Στρατιώτη. Σχεδίασε χωρίς επιτυχία 

τη συγκρότηση της «Κυανόλευκης Λεγεώνας», της ελληνικής μονάδας που θα πολεμούσε στο 
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πρόσωπο αναφοράς τόσο για το τέλος του Ελληνοϊταλικού Πολέμου και τις ενέργειες 

για τη συνθηκολόγηση, όσο και για την ανάληψη της ηγεσίας του Υπουργείου 

Στρατιωτικών κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Ο Μπάκος, με ψυχραιμία και 

αποφασιστικότητα, ανέδειξε τις αρετές των ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών. 

Πάλι με μια αμυντική προπαρασκευή του εδάφους που βασίστηκε σε προσωπική 

εργασία των στρατιωτών, οι δυνάμεις του Β΄ Σώματος Στρατού, μαχόμενες επί 

αλβανικού εδάφους, αναχαίτισαν τη σφοδρή ιταλική επίθεση βασιζόμενοι στην πολύ 

προσεκτική τάξη των πυροβόλων τους και στην αποτελεσματική διαμόρφωση των 

πρόχειρων οχυρώσεων. Η αποτυχία της ιταλικής εαρινής επίθεσης έπληξε καίρια το 

κύρος του ιταλού ηγέτη Μπενίτο Μουσολίνι, αφού στην ενέργεια είχε τεθεί ο ίδιος 

επικεφαλής και παρακολούθησε την εξέλιξή της από παρατηρητήριο του μετώπου. 

Στις 14 Μαρτίου, πέντε ημέρες μετά την αρχή της επίθεσης, η ιταλική προσπάθεια 

κλονιζόταν με ραγδαίο ρυθμό, έτσι που διατυπώθηκε η πρόταση εκ μέρους του 

ελληνικού Θρόνου να γιορτασθεί η 25η Μαρτίου 1941 μέσα στο Τεπελένι, με την 

παρουσία του έλληνα βασιλιά.
136

 

 Η πραγματική αλλά και ηθική νίκη του ελληνικού στρατού ολοκληρώθηκε με 

την παραπάνω επιτυχημένη ενέργεια. Ο αγώνας πέντε και πλέον μηνών θα 

εδραιωνόταν ως το ελληνικό έπος στα βουνά της Αλβανίας και θα ενέπνεε 

«δημιουργικό πατριωτισμό» καθώς η Ελλάδα έμπαινε στα γρανάζια της γερμανικής 

επίθεσης, της συνθηκολόγησης και από εκεί στη σκοτεινή περίοδο της Κατοχής. 

Η γερμανική επίθεση
137

  

 Στις 28 Φεβρουαρίου 1941, οι γερμανικές δυνάμεις διέβησαν τον Δούναβη και 

κινήθηκαν δυναμικά με κατεύθυνση τη νότιο Βαλκανική. Η απειλή πλέον κατά της 

Ελλάδας ήταν σαφής και άμεση. Η είδηση για τη γερμανική προέλαση προκάλεσε 

αμέσως στο εσωτερικό της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας ανησυχία και φόβο 

για την επικείμενη κατοχή της χώρας. Ενδεικτικός για τη δραματικότητα που 

                                                                                                                                            
πλευρών των ναζιστικών δυνάμεων στο ανατολικό μέτωπο εναντίον της ΕΣΣΔ. Κατά τη διάρκεια της 

σύγκρουσης του Δεκεμβρίου του 1944 συνελήφθη ως όμηρος από τον ΕΛΑΣ, κρατήθηκε στην 

Πάρνηθα, δικάστηκε συνοπτικά και εκτελέστηκε στις αρχές του Ιανουαρίου του 1945 στο χωριό 

Κρώρα (σημερινό Στεφάνι), στην περιοχή των Δερβενοχωρίων. Βλ. «Γερμανική κατοχή 1941-1944», 

Ιστορικά (εφ. Ελευθεροτυπία), τχ. 80 (26 Απριλίου 2001), σ. 37. 
136 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Α΄ (Ι), ό.π., σ. 203. 
137 Η παρακολούθηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων στο τρέχον κείμενο, σχετικά με τη 

γερμανική επίθεση κατά της Ελλάδας, βασίζεται κατά κύριο στο ΓΕΣ, Επίτομη ιστορία του 

ελληνοϊταλικού και ελληνογερμανικού πολέμου 1940-1941, ό.π. 
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κυριαρχούσε είναι και ο τρόπος με τον οποίο διάλεξε να εκφραστεί το 

εμβληματικότερο πρόσωπο του δεξιού Τύπου, ο Γεώργιος Α. Βλάχος. Ο άνθρωπος 

που ίδρυσε και διηύθυνε την εφημερίδα Η Καθημερινή, και υπήρξε ο κύριος, ο 

σκληρότερος και ο επιθετικότερος εκφραστής της παράταξής του στην ιδεολογική 

αντιπαράθεση με τον βενιζελισμό, εκφράζεται στην προκειμένη περίπτωση με τη 

δεξιά και πλήρη λαϊκής ευαισθησίας γραφίδα του, δημοσιεύοντας στις 8 Μαρτίου 

1941 το κεντρικό άρθρο με τίτλο «Ανοικτή επιστολή προς την Α.Ε. τον κ. Α. Χίτλερ, 

Αρχικαγκελάριο του Γερμανικού κράτους». Η δεδομένη ικανότητα του Βλάχου να 

συνδέει τα ανώτατα κλιμάκια εξουσίας με τη λαϊκή λογική απέδωσε στο έπακρο όταν 

με το άρθρο του έθεσε σε κίνηση μια πυρετώδη προετοιμασία για το επικείμενο 

«μαρτύριο της σταύρωσης» που θα ανέμενε τους Έλληνες. Η κορυφαία στιγμή αυτής 

της «εθνικής» προετοιμασίας ήταν στο κλείσιμο του άρθρου. Εκεί, ο άλλοτε 

φανατικά αντιανταντικός «ΓΑΒ» του Διχασμού μεταξύ κωνσταντινικών και 

βενιζελικών κινήθηκε σε οικεία πατριωτικά μονοπάτια και ανέδειξε την «ηθική» 

ανωτερότητα του ελληνικού στρατού, και κατ’ επέκταση των Ελλήνων, έναντι της 

κραταιάς πολεμικής μηχανής της Γερμανίας, μέσω μιας τραγικής αλλά ανέφικτης 

βεβαίως πρότασης: 

 

«Δεν πιστεύομεν ότι ένα Κράτος πάνοπλον, ογδοήκοντα πέντε 

εκατομμυρίων ανθρώπων, μαχόμενον δια να δημιουργήση εις τον 

Κόσμον “νέαν τάξιν πραγμάτων” –τάξιν, φανταζόμεθα αρετής– θα 

ζητήση να πλευροκοπήση ένα Έθνος “μικρόν”, που αγωνίζεται υπέρ της 

ελευθερίας του, μαχόμενον προς μίαν Αυτοκρατορίαν σαράντα πέντε 

εκατομμυρίων. Διότι τι θα κάμη ο Στρατός αυτός (ο γερμανικός) 

Εξοχώτατε, αν αντί πεζικού, πυροβολικού και μεραρχιών, στείλη η Ελλάς 

φύλακας εις τα σύνορα της είκοσι χιλιάδας τραυματιών χωρίς πόδια, 

χωρίς χέρια, με τα αίματα και τους επιδέσμους για να τον υποδεχθούν; 

[…] Αυτούς τους στρατιώτας φύλακας θα υπάρξη στρατός διά να τους 

χτυπήση;». 

 

Επρόκειτο για πρόταση η οποία θα εξέθετε τη γερμανική βαρβαρότητα και θα 

αναδείκνυε την ελληνική θυσία με τρόπο κυριολεκτικά καθηλωτικό. Ο Βλάχος 

πρότεινε να παραθέσει η Ελλάδα στα βόρεια σύνορά της, σε εκείνα όπου θα 

εισερχόταν ο γερμανικός στρατός, τις χιλιάδες των τραυματιών και 

ακρωτηριασμένων, των αναπήρων αξιωματικών και στρατιωτών της εκστρατείας της 

Αλβανίας, για να φυλάξουν εκείνοι τη χώρα από τους νέους και πανίσχυρους 

εχθρούς. Ρωτώντας ρητορικά ο Βλάχος τον Χίτλερ, απαντούσε μόνος του, βέβαιος ότι 

θα ήταν αδύνατο να χτυπηθούν οι ήρωες αυτοί από τον γερμανικό στρατό.  
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 Με την επίγνωση όσων θα έφερνε η αναπόφευκτη ήττα, ιδιαίτερα μετά από μια 

απρόσμενη νίκη κατά της Ιταλίας, ξεκίνησε η σύγκρουση με τη ναζιστική Γερμανία. 

Για τον ελληνικό στρατό και λαό, οι δύο πόλεμοι, παρότι αλληλένδετοι, 

διαχωρίστηκαν, με αποτέλεσμα ο Ελληνογερμανικός Πόλεμος να παραμείνει τελικά 

στη συλλογική μνήμη ως η αρχή της δραματικής κατοχής και όχι ως τμήμα του 

Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Λόγω του σύντομου χρόνου, των λίγων εβδομάδων 

δηλαδή που διήρκεσε, αλλά και λόγω των διαρκών διεργασιών σε υψηλά στρατιωτικά 

και πολιτικά επίπεδα, ο πόλεμος αυτός δεν απέκτησε ποτέ τη λαϊκότητα του 

Ελληνοϊταλικού Πολέμου. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι έλειψαν και οι νίκες, αλλά 

και βεβαίως οι πλούσιοι συμβολισμοί και η πανηγυρική διάσταση. Ο πόλεμος αυτός, 

ωστόσο, θα αποτελούσε την αφετηρία για την εξαιρετικά στενή σχέση και 

συνεργασία στην ανατολική Μεσόγειο μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της 

«επίσημης Ελλάδας», δηλαδή της υψηλής κοινωνικής τάξης της χώρας και του 

μεγάλου μέρους των αξιωματικών, τουλάχιστον όσων δεν θα γοητεύονταν ή 

συνδέονταν με τους κατακτητές. Η θετική και συμμαχική αυτή σύνδεση θα 

ακολουθούνταν προφανώς και από όλη την κοινωνική πυραμίδα που βρισκόταν σε 

πολιτική και ηθική σύνδεση με την άρχουσα τάξη της χώρας και τον Θρόνο.  

 Σε επίπεδο τοπικό, η ελληνογιουγκοσλαβική συμμαχία θεωρητικά θα 

ενεργοποιούνταν σε όφελος των δύο συμμάχων μετά από την εκδήλωση της 

γερμανικής επίθεσης. Το πραξικόπημα υπέρ του Άξονα στη Γιουγκοσλαβία δεν 

έδωσε τη δυνατότητα προετοιμασίας της συμμαχίας αυτής. Η ανατροπή, στη 

συνέχεια, της φιλοαξονικής κυβέρνησης της Γιουγκοσλαβίας επανέφερε τη χώρα στο 

συμμαχικό στρατόπεδο, χωρίς παρ’ όλα αυτά να σταθεί δυνατή η συνεννόηση μεταξύ 

Βρετανών, Ελλήνων και Γιουγκοσλάβων λόγω της ισχυρής γερμανικής επιθετικής 

πίεσης. 

 Από την άλλη πλευρά, η ελληνοβρετανική συμμαχία προχωρούσε ταχύτατα, 

στην προσπάθεια να ανακοπεί η γερμανική προέλαση και να συγκρατηθεί η 

γερμανική επεκτατικότητα. Όμως οι 100.000 άνδρες, τα 142 άρματα και τα 650 

πυροβόλα, οι αριθμοί δηλαδή που είχε υποσχεθεί ο Άντονυ Ήντεν στην ελληνική 

κυβέρνηση κατά την επίσκεψή του, στις 22 Φεβρουαρίου 1941, δεν έγιναν 

πραγματικότητα. Οι πραγματικοί αριθμοί του εκστρατευτικού σώματος της 

Κοινοπολιτείας κυμάνθηκαν μεταξύ των 40.000 και 50.000 ανδρών, και 100 αρμάτων 

μάχης υπό τη διοίκηση του νεοζηλανδού στρατηγού Μπέρναρντ Φράιμπεργκ 
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(Bernard Freyberg),
138

 ήρωα του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, ικανού πολεμιστή αλλά 

με προσεγγίσεις μάχης και εμπλοκής διαφορετικές από εκείνες που είχε αναπτύξει ο 

γερμανικός στρατός. 

 Η μη πραγματοποίηση της αρχικής υπερπροσφοράς των δυνάμεων της 

Κοινοπολιτείας προς την Ελλάδα θα πρέπει να εξεταστεί και εντός του πλαισίου των 

συνθηκών που ίσχυαν τον Μάρτιο του 1941, όταν η Μεγάλη Βρετανία αντιμετώπιζε 

ακόμη μόνη της τον Χίτλερ, με τη σύμμαχό της Γαλλία ήδη κατακτημένη και τις 

ΗΠΑ και ΕΣΣΔ ακόμη εκτός παγκοσμίου πολέμου. Προείχε άρα η εξασφάλιση της 

ισχυρής βρετανικής παρουσίας στο μέτωπο της βόρειας Αφρικής, με την Ελλάδα να 

λειτουργεί σαν τελευταία σύνδεση των βρετανικών δυνάμεων με τη νότια Ευρώπη. 

 Η επιστροφή της Γιουγκοσλαβίας στο φιλοβρετανικό στρατόπεδο προκάλεσε 

την πραγματική μήνη του ιδίου του Χίτλερ, αλλά και την ανάγκη για αυξημένη 

γερμανική εμπλοκή στα Βαλκάνια, με συνέπεια την πρώτη μετάθεση, από τα μέσα 

Μαΐου στο τέλος Ιουνίου, της έναρξης της επιχείρησης Μπαρμπαρόσα, που είχε ως 

στόχο την κατάληψη της Σοβιετικής Ένωσης. Αυτό συνέβη γιατί η επιχείρηση 

εναντίον της Ελλάδας (κωδική ονομασία «Μαρίτα»), προκειμένου να αναπτύξει τις 

δυνάμεις της και κατά της Γιουγκοσλαβίας, ενέπλεξε τελικά 32 γερμανικές μεραρχίες 

αντί των 12 που είχε αρχικά σχεδιαστεί, δυνάμεις δηλαδή οι οποίες προορίζονταν για 

την επίθεση στην ΕΣΣΔ.
139

 

 Στην προσπάθεια δημιουργίας ενός ελληνογιουγκοσλαβικού μετώπου με την 

υποστήριξη των Βρετανών, προτάθηκε πάλι από τους τελευταίους η απόσυρση του 

γιουγκοσλαβικού στρατού του βόρειου τμήματος της χώρας και η αμυντική του 

συσπείρωση στο νότιο τμήμα, για την ουσιαστική και λειτουργική συνεργασία του με 

τον ελληνικό στρατό και το εκστρατευτικό σώμα της Κοινοπολιτείας.
140

 Ωστόσο, η 

απόσυρση του γιουγκοσλαβικού στρατού στον Νότο θα σήμαινε και σε αυτή την 

περίπτωση –για τους Γιουγκοσλάβους, εν προκειμένω– την εγκατάλειψη ενός 

μεγάλου μέρους του εθνικού τους εδάφους, πράγμα το οποίο εμποδίστηκε από μια 

αντίστοιχη νοοτροπία που είχε κυριαρχήσει και στην ελληνική περίπτωση.  

 Για την ελληνική άμυνα που προτάχθηκε απέναντι στη γερμανική εισβολή θα 

έπαιζαν επιτέλους ρόλο τα πολυδιαφημισμένα οχυρά της γραμμής Μεταξά. 

Επρόκειτο για μια σειρά σχεδόν 20 μόνιμων επίγειων-υπόγειων οχυρωματικών 

                                                 
138 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Α΄ (Ι), ό.π., σ. 223. 
139 Στο ίδιο, τ. 1, σ. 224. 
140 Δ. Καθενιώτης, Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις, ό.π., σ. 153-156. 
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κατασκευών, οι οποίες αναπτύσσονταν από τις νότιες και ανατολικές παρυφές του 

όρους Μπέλες (Κερκίνη) και βρίσκονταν σε πυκνή διασπορά, αναπτυγμένες έως τη 

δυτική όχθη του ποταμού Νέστου, στην οδό όπου μέσω του βαθύτοπου του 

Νευροκοπίου και από το φαράγγι Ρούπελ οδηγούσε στην ανατολική Μακεδονία. Η 

αμυντική γραμμή αποτελούσε τον πρώτο φράκτη και για την επόμενη σειρά 

οχυρώσεων.  

 Το πεδίο που κάλυπταν, στην ουσία, ήταν ανατολικά και δυτικά του ποταμού 

Στρυμόνα έως τον Νέστο, αφού τα δύο οχυρά (Εχίνος και Νυμφαίο), που 

προφύλασσαν τις πόλεις της Ξάνθης και της Κομοτηνής αντίστοιχα, ήταν εκτός του 

δικτύου που υπήρχε στην κοιλάδα του Στρυμόνα. Μέσα στο προστατευτικό πέταλο 

των οχυρών καλύπτονταν οι πόλεις των Σερρών, της Δράμας και της Καβάλας. Εντός 

των οχυρών είχαν εγκατασταθεί δυνάμεις οι οποίες θα δρούσαν αυτόνομα και 

αυτοτελώς από τις υπόλοιπες μονάδες της ανατολικής Μακεδονίας, οι οποίες θα 

εμπλέκονταν και αυτές σε σύγκρουση στο ανοικτό πεδίο κατά την επικείμενη 

γερμανική επίθεση. Διαβιώνοντας εντός θηριωδών κατασκευών από σκυρόδεμα με 

πολλά υπόγεια επίπεδα, οι άνδρες των οχυρών είχαν διαμορφώσει τη δική τους 

στρατιωτική πραγματικότητα σε ολόκληρο το διάστημα των πέντε μηνών κατά το 

οποίο ο κύριος όγκος του ελληνικού στρατού μάχονταν στο αλβανικό έδαφος. 

Παρέμεναν εκεί σε αναμονή μιας επίθεσης που καθυστερούσε, ως τμήματα μιας 

ανενεργούς πολεμικά προκάλυψης που όμως στεγαζόταν μέσα σε ό,τι πιο προηγμένο 

είχε να δείξει ο τομέας των δημοσίων έργων στην Ελλάδα. Επρόκειτο για ένα 

στρατιωτικό προσωπικό που αποτελούνταν από αρκετές εκατοντάδες μέλη, με τις 

δικές του ισορροπίες, οι οποίες είχαν δημιουργηθεί απέναντι σε μια εξαιρετικά 

απαιτητική μάχη, την επικείμενη μεγάλη σκληρότητα της οποίας γνώριζαν εκ των 

προτέρων. 

Εκείνο το τμήμα του ελληνικού στρατού είχε στερηθεί, σε σχέση με εκείνο των 

αλβανικών βουνών, τις νίκες στο ανοικτό πεδίο και την κοινή και ευρεία πολεμική 

προσπάθεια μέσω των εμπλοκών, των προωθήσεων και των αποσύρσεων των 

τμημάτων, των ενεργειών που διαρκώς ανανέωναν τον στρατό στην Αλβανία και 

διαρκώς εδραίωναν την εκστρατεία σαν κοινή στρατιωτική και λαϊκή υπόθεση.  

Ο κόσμος, οι μάχες και οι θυσίες των οχυρών λειτούργησαν επικά και ηθικά εκ 

των υστέρων, κατά κύριο λόγο στην επίσημη στρατιωτική ιστορία, αφού η σύντομη 

αλλά επιτυχημένη άμυνα που αντέταξαν στη γερμανική επίθεση τιμούσε άμεσα και 

τον εμπνευστή τους Ιωάννη Μεταξά, με την ιδέα, την προετοιμασία και την 
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κατασκευή τους να αποτελούν τμήμα της δημόσιας μνήμης που συνδέεται άμεσα με 

το πρόσωπό του. Η «Μάχη των Οχυρών», η μόνη πολυήμερη ελληνογερμανική μάχη 

στην ηπειρωτική Ελλάδα, λειτούργησε ως μια στρατιωτική και πολιτική τελικά 

παρακαταθήκη, μέσα στην οποία το επίσημο κράτος και ο τότε πολιτικός επικεφαλής 

του διατηρούν αναμφισβήτητα την πρωτοκαθεδρία και το ηθικό πλεονέκτημα 

απέναντι στη λαϊκότητα που, αντιθέτως, έχει την πρωτοκαθεδρία στον στρατό της 

εκστρατείας στην Αλβανία. Εκεί, η έννοια και το μεγαλείο του έπους, της θυσίας και 

της αντοχής συνδέθηκαν ισχυρά –δηλαδή ταυτίστηκαν– με το διάχυτο λαϊκό στοιχείο 

που φτάνει να αποτυπωθεί σε έναν δεσμό μεταξύ στρατού και κοινωνίας. Αυτός ο 

δεσμός έφτασε να παρακάμψει τον ρόλο του κράτους και να θολώσει την υπόστασή 

του, όχι μόνο σε επίπεδο διοίκησης του στρατού, αλλά και ως προς την ελλιπή 

παρουσία του κράτους και της πολιτικής ηγεσίας εντός του.  

Το πρωί της Κυριακής, στις 4 Απριλίου 1941, εκδηλώθηκε με σφοδρότητα η 

γερμανική επίθεση εναντίον των ελληνικών οχυρών, στην οποία ενεπλάκησαν δύο 

ολόκληρα γερμανικά Σώματα Στρατού, δηλαδή περίπου 60.000 άνδρες, με στόχο την 

ανατροπή της ελληνικής οχύρωσης και την απρόσκοπτη προέλαση στις κοιλάδες της 

ανατολικής Μακεδονίας. Παρότι τα οχυρά είχαν σχεδιαστεί για να αντιμετωπίσουν 

τον βουλγαρικό στρατό, δηλαδή έναν βαλκανικό πολεμικό μηχανισμό, η κατασκευή, 

το ηθικό και η μαχητικότητα των υπερασπιστών τους κατέφερε και έθεσε σοβαρά 

εμπόδια στην προέλαση του γερμανικού στρατού. Καταναλώνοντας, ωστόσο, 

πολύτιμο χρόνο και χρησιμοποιώντας την αρτιότητα του οπλισμού τους, οι 

γερμανικές δυνάμεις κατάφεραν μέρα με τη μέρα να κάμπτουν την άμυνα ορισμένων 

οχυρών. Συχνές ήταν οι άμεσες συμπλοκές σώμα με σώμα, ακόμη και εντός των 

οχυρών, μεταξύ των αμυνομένων και των γερμανών στρατιωτών που είχαν εισβάλει. 

Κύριος στόχος της άμυνας των οχυρών ήταν να εμποδίσουν τους επιτιθέμενους να 

ξεχυθούν στην κοιλάδα του Στρυμόνα, προστατεύοντας έτσι το ανατολικό πλευρό της 

Θεσσαλονίκης. 

 Η «εποποιία» των οχυρών, τα εικοσιτετράωρα της πείσμονος άμυνας και η 

κατάληψή τους μετά από ειδικές ευθείες βολές πυροβολικού στα φατνία των θυρίδων 

αμύνης, μετά και από τη χρήση φλογοβόλων και αερίων από τις γερμανικές μονάδες, 

«προίκισαν» πολεμικά αλλά και ηθικά τους αξιωματικούς, κατά κύριο λόγο, που 

μετείχαν στην άμυνά τους. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, ωστόσο, αυτή η 

σθεναρή άμυνα δεν ζυμώθηκε με τη λαϊκότητα. Λόγω της σύντομης διάρκειάς της, 
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λόγω των προηγμένων τεχνολογιών που εφαρμόστηκαν και λόγω του μικρού αριθμού 

των τμημάτων που ενεπλάκησαν, δεν εντάχθηκε σε ένα διάμηκες και λαϊκό μήνυμα. 

 Η αντιμετώπιση του χιονιού στα αλβανικά βουνά καλλιέργησε περισσότερο τη 

φαντασία και τον πατριωτισμό από την επιτυχή, έστω και σύντομη, αντιμετώπιση της 

ισχυρότερης πολεμικής μηχανής του τότε κόσμου. Ωστόσο, τα περισσότερα από τα 

οχυρά άντεξαν πάνω από τρεις ημέρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί οι επιτιθέμενοι 

να χρησιμοποιήσουν ισχυρές μονάδες πυροβολικού και να εμπλέξουν ουσιαστικά και 

την αεροπορία στην επίθεση αυτή. Ακόμη και αυτή η σύντομη άμυνα έφτασε στην 

Αθήνα ως ένα μήνυμα νίκης και αντοχής, απέναντι όμως σε ένα διαρκώς διογκούμενο 

ρεύμα των «ηττοπαθών» της ελληνικής πρωτεύουσας, που θεωρούσε κάθε αντίσταση 

μάταιη.
141

 

 Παρά την έλλειψη της «λαϊκότητας» του πολέμου αυτού, το γεγονός και μόνον 

ότι τα ελληνικά οχυρά παραδόθηκαν αφού πλέον είχαν κυκλωθεί και υπερκεραστεί 

στο δυτικό τους πλευρό από τις γερμανικές δυνάμεις αποτελούσε επαρκή προσθήκη 

στην ελληνική κιβωτό των πατριωτικών ενεργειών, αφού οι ίδιοι οι υπερασπιστές 

τους, όπως και οι Έλληνες και οι Ελληνίδες που παρακολουθούσαν τον αγώνα τους 

από τα μετόπισθεν, ήλπισαν έστω και για λίγο ότι η άμυνα θα βοηθούσε να μείνει η 

Ελλάδα ελεύθερη. 

Οι ημέρες των οχυρών ενίσχυσαν όσους, στις πόλεις, επέμεναν να είναι οι 

«πείσμονες» της πατριωτικής πραγματικότητας, όσους δηλαδή θα αποδείκνυαν στις 

ημέρες της Κατοχής που ερχόταν ότι αυτό το πείσμα θα μπορούσε να δημιουργήσει 

μια νέα αρχή αντίστασης στην κατεχόμενη χώρα. 

Σε επιχειρησιακό επίπεδο και στο πλαίσιο λειτουργίας του στρατού, η 

γερμανική επίθεση σήμανε και την ένταξη στο κάδρο της πραγματικότητας του 

ενδεχόμενου ή του αναγκαστικού της συνθηκολόγησης με τους επιτιθέμενους – ή της 

παράδοσης άνευ όρων ή μετά από συντριβή. Η όποια ενέργεια σε αυτό το πλαίσιο εκ 

μέρους των ελληνικών ηγετικών ομάδων οδηγούσε σε δύο κατευθύνσεις αντιθετικές 

μεταξύ τους, στο εθνικό και συμβολικό επίπεδο αλλά και στο επίπεδο τελικά της 

ευθύνης που θα επωμιζόταν ο καθένας. Οι κύριοι και «λαμπρότεροι» κρατικοί 

θεσμοί, ο Θρόνος, ο αρχιστράτηγος, η πολιτική ηγεσία, οι στρατηγοί του μετώπου και 

η Εκκλησία, θα αποφάσιζαν αν με τις ενέργειές τους θα συνέδεαν ή όχι τις τελευταίες 

ημέρες ελευθερίας με τη σκλαβιά που θα υφίστατο η χώρα. Η όποια επίσημη παύση 

                                                 
141 Αλ. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Α΄ (Ι), ό.π., σ. 252. 
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των εχθροπραξιών θα σήμαινε την επίσημη κατάθεση των όπλων, την παράδοση και 

την αποδοχή της ήττας εκ μέρους της Ελλάδας – άρα θα είχε συνέπειες που θα 

έπλητταν το εθνικό κύρος όποιου φορέα ή προσώπου το αποδεχόταν. Από την άλλη 

μεριά, όμως, η παύση των εχθροπραξιών θα ήταν ηθικά ασφαλέστερη εάν θα 

μπορούσε να αποκτήσει μια «τεχνική», μια διεκπεραιωτική διάσταση, η οποία θα 

«φορτωνόταν» μόνο στον στρατό: τη διάσωση του συνόλου των ελλήνων 

αξιωματικών και στρατιωτών από την αιχμαλωσία.  

 Αποκομμένοι από την ευρεία ηθική λειτουργία του πολέμου της Αλβανίας, οι 

στρατηγοί του μετώπου, αυτενεργώντας, έδωσαν λύση στη συντριβή και στην 

αιχμαλωσία του στρατού τους, δρώντας συντεχνιακά και επιβεβαιώνοντας στην 

πράξη την πολύμηνη αποκοπή τους από την πολιτική και στρατιωτική λειτουργία της 

Αθήνας. Στράφηκαν τελικά στη συνθηκολόγηση, στην ασφαλέστερη «λύση», 

προβάλλοντας το θετικό της ενέργειας με δύο επιχειρήματα σημαντικά για τον 

στρατό: τη μη αιχμαλωσία και μεταφορά εκτός Ελλάδας του παραδοθέντος στρατού, 

και τη ρητή διαφύλαξη, εντός του κειμένου της συνθηκολόγησης, του κύρους του 

ελληνικού στρατού έναντι του ιταλικού – και άρα της διαφύλαξης της νίκης του επ’ 

αυτού. 

Υπέρ φαινομενικά της πρώτης και πολιτικά ασφαλούς λύσης για τα ανώτατα 

κλιμάκια του κράτους, της μη συνθηκολόγησης, πίεσε εξαρχής ο αρχιστράτηγος 

Παπάγος, με μια όμως σαφή αντίφαση στη διαταγή που έστειλε, στις 8 Απριλίου, 

στον επικεφαλής του στρατού στην ανατολική Μακεδονία, στον στρατηγό Κων. 

Μπακόπουλο. 

 Στη διαταγή αυτή αφενός διατυπωνόταν το πατριωτικό της επίμονης άμυνας 

επί τόπου, «άνευ ιδέας συμπτύξεως, επί σκοπώ της διατηρήσεως της μέχρι τούδε 

κτηθείσης δόξης των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ». Στη συνέχεια, όμως, της ίδιας 

διαταγής, ο αρχιστράτηγος Παπάγος όριζε ότι εάν η αντίσταση καταστεί ανέφικτη, 

τότε ο διοικητής του Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής Μακεδονίας πρέπει να 

επιδιώξει κατά το δυνατό τους καλύτερους και εντιμότερους όρους 

συνθηκολόγησης.
142

 Επελέγη, όπως ήταν φυσικό εκ των συνθηκών, καταρχήν η λύση 

της ανακωχής, η οποία θα οδηγούσε τελικά στη συνθηκολόγηση.  

Εξετάζοντας το γράμμα και το πνεύμα της διαταγής Παπάγου, θα χρειαστεί να 

αφήσουμε για λίγο στην άκρη τη δυσκολία και την τραγικότητα των στιγμών εκείνων 

                                                 
142 Στο ίδιο, τ. 1, σ. 256. 
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και να συνδέσουμε την αντιφατικότητα της διαταγής με την αποστασιοποίηση του 

αρχιστράτηγου από την πραγματικότητα του μετώπου του αλβανικού πολέμου. Τότε 

το πιθανότερο είναι να συνδέσουμε την αντιφατικότητα του Παπάγου με την πρόθεση 

του ιδίου και του Θρόνου να μην επωμιστούν ούτε τις συνέπειες της παράτασης του 

πολέμου ούτε όμως την απαξίωση που θα συνόδευε τη συνθηκολόγηση. Κατ’ αυτό 

τον τρόπο, εδώ καταγράφεται ένα πρώτο δείγμα, πάλι μέσω του στρατού, ενός 

συνδυασμού δύο αντιφατικών θέσεων που θα οδηγούσαν στην αδράνεια και στην 

ασάφεια της στάσης που θα επιδείκνυε τελικά μέρος της άρχουσας τάξης, όταν θα 

πρότεινε μια υποταγή, χωρίς άλλη πρόταση ουσίας, απέναντι στη νέα 

πραγματικότητα που προκάλεσε η γερμανική επίθεση.  

Τη συνέχεια, εντός της κατεχόμενης Ελλάδας πλέον, θα την έδινε η ίδια η 

πραγματικότητα: ο Θρόνος, όντας απών, θα συνέδεε απολύτως την πορεία του με τη 

Μεγάλη Βρετανία, ο αστικός κόσμος θα μείνει ακέφαλος και δίβουλος στην Ελλάδα, 

και η Αριστερά, με ένα μέρος του βενιζελισμού, θα κατορθώσει να συγκροτήσει έναν 

λόγο αντίστασης που θα φτάσει να αποτελέσει και πολιτική πρόταση, της οποίας θα 

ηγηθεί το ΚΚΕ. 

Σε επίπεδο πολεμικών γεγονότων, στις 9 Απριλίου 1941 καταλήφθηκε η 

Θεσσαλονίκη από γερμανική τεθωρακισμένη μεραρχία. Την προηγούμενη ημέρα 

είχαν καταληφθεί τα Σκόπια και έτσι, μέσω του διαδρόμου του Μοναστηρίου, η 

δίοδος για την εισβολή των γερμανικών δυνάμεων στην κεντρική Ελλάδα ήταν 

ανοιχτή. Η κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας άφησε ακάλυπτο το αριστερό πλευρό 

της γραμμής Αλιάκμονα αλλά και τα νώτα του δεξιού πλευρού των ελληνικών 

δυνάμεων του μετώπου της Αλβανίας. Η πίεση γερμανικών τεθωρακισμένων 

δυνάμεων από τα βόρεια οδήγησε σε εντολή για σύμπτυξη των ελληνοβρετανικών 

προς νοτιότερη θέση. Η σύμπτυξη σε διαφορετικούς χρόνους ήταν ενδεικτική των 

ελλείψεων του ελληνικού στρατού σε μέσα μηχανοκίνητης μεταφοράς. Ο χρόνος 

εντός του οποίου πραγματοποιήθηκε η βρετανική υποχώρηση διαφύλαξε τις 

συμμαχικές δυνάμεις από την κύκλωση. Όμως, στο ελληνικό πλαίσιο, η διαδικασία 

ακύρωσης της όποιας γιουγκοσλαβικής υποστήριξης, η ασάφεια των διαταγών, η 

αναποφασιστικότητα για τον τρόπο σύμπτυξης και κυρίως η αδιάκοπη ορμή της 

γερμανικής προέλασης έκαμψαν το ήδη ανατραπέν ηθικό του Ελληνικού Στρατού. 

Έτσι, με δεδομένη τη μεγάλη αδυναμία που διέκρινε τους έλληνες αξιωματικούς και 

τους έλληνες στρατιώτες στην πραγματοποίηση υποχωρητικών συμπτύξεων και 

απαγκιστρώσεων, οι προοπτικές ήταν μάλλον δυσοίωνες για όσους βρίσκονταν εκτός 
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συνόρων, σε αλβανικό έδαφος, και η επιστροφή τους στην ελληνική πλευρά ήταν 

δύσκολη. Ιδιαίτερα προβλήματα άρχισαν να παρουσιάζονται στην πειθαρχία μονάδων 

του Β΄ Σώματος Στρατού, στον κεντρικό τομέα του μετώπου και ιδιαίτερα στα 

τμήματα εκείνα όπου οι στρατιώτες προέρχονταν από μακράν του μετώπου περιοχές, 

όπως την Πελοπόννησο και την Κρήτη, των οποίων η κατάληψη επίσης επέκειτο και 

άρα η παρουσία τους εκεί θα τους μετέτρεπε σε υπερασπιστές των εστιών τους. 

Αντίστοιχα προβλήματα υπήρχαν και για τους στρατιώτες που προέρχονταν από τη 

Μακεδονία και τη Θράκη, οι οποίες είχαν καταληφθεί ήδη. Πρόκειται για δείγματα 

ενός εθνικού στρατού που διατηρεί τοπικά χαρακτηριστικά στον τρόπο λειτουργίας 

του.  

 Η εντολή για την ελληνική υποχώρηση-σύμπτυξη από την Πίνδο δόθηκε πολύ 

αργά, στις 12 Απριλίου. Η καθυστέρηση δεν έγινε για να ενισχυθεί ο εξαντλημένος 

στρατός, ούτε για να προετοιμαστεί ο λαός της χώρας. Ο πόλεμος, όπως συμβαίνει 

πριν την αρχή του αλλά και στο τέλος του, παύει να είναι λαϊκή υπόθεση και γίνεται 

πλέον υπόθεση φορέων εξουσίας και των προσώπων που τους πλαισιώνουν. Στην 

περίπτωση της ήττας ενός λαϊκότροπου και μη επαγγελματικού στρατού, όπως ο 

ελληνικός, τα πράγματα ήταν πιθανόν αρκετά πιο σύνθετα, αφού η συνεργασία 

μεταξύ πολιτειακών, πολιτικών και στρατιωτικών θεσμών, από τη μια πλευρά, και 

επιστρατευμένων πολιτών-στρατιωτών, από την άλλη, η οποία συνετέθη επί έξι 

πολεμικούς μήνες, θα έπρεπε να λυθεί, διαβεβαιώνοντας ταυτόχρονα το λαϊκό 

στοιχείο του στρατού ότι οι θεσμοί συμμερίζονταν, έστω και συμβολικά, τις τύχες και 

τις ανατροπές που υπέστησαν οι πολίτες τους. Το κύριο επιχείρημα της 

καθυστέρησης ήταν η πάση θυσία «διατήρηση» της ελληνικής νίκης επί των Ιταλών, 

παρά την ήττα τελικά από τους Γερμανούς· αυτή η καθυστέρηση στη σύμπτυξη 

οφειλόταν στην προσπάθεια των διαπραγματευομένων να μην έρθει ο ελληνικός 

στρατός σε επαφή με τους Ιταλούς. Το επιχείρημα αυτό δεν μποορούσε να αντέξει 

απέναντι στις συνθήκες κατάρρευσης της χώρας.  

 Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η καθυστερημένη σύμπτυξη επέτρεψε στις 

γερμανικές δυνάμεις να δημιουργήσουν μια σφήνα μεταξύ των ελληνικών δυνάμεων 

του αλβανικού μετώπου και του εκστρατευτικού σώματος της Κοινοπολιτείας. 

Μπροστά στην αδυναμία να κρατηθούν οι Γερμανοί βόρεια της Λάρισας, δόθηκε 

εντολή για ελληνοβρετανική σύμπτυξη στις Θερμοπύλες. Όπως έχει σημειωθεί, η 

ελληνική προέλαση αφορούσε μερικές δεκάδες χιλιόμετρα εντός του αλβανικού 

εδάφους, όμως το εντόνως ορεινό και το απολύτως διακεκομμένο ανάγλυφο του 
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εδάφους αυτού καθιστούσε τα λίγα αυτά χιλιόμετρα το ίδιο βασανιστικά στην 

υποχώρηση, όπως και κατά την επίθεση. 

 Η προτελευταία σφοδρή και εκτεταμένη ελληνογερμανική σύγκρουση στην 

ηπειρωτική Ελλάδα συνέβη στη δυτική Μακεδονία στην περιοχή Βεύη-Κλειδί, στις 

11-13 Απριλίου 1942. Γερμανικές επίγειες και εναέριες δυνάμεις σφυροκόπησαν δύο 

υποχωρούσες ελληνικές μεραρχίες, ήδη πολύ ταλαιπωρημένες. Στη σύγκρουση αυτή 

ενεπλάκησαν για πρώτη φορά βρετανικά αεροσκάφη, κυρίως για την κάλυψη των 

υποχωρούντων στην περιοχή μονάδων της Κοινοπολιτείας, οι οποίες δεν συνδύασαν 

την κίνησή τους με τις υποχωρούσες ελληνικές, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 

αρκετών κενών στις πλευρικές καλύψεις των τελευταίων. Τελευταία μάχη του 

ελληνικού στρατού που υποχωρούσε δόθηκε νοτίως της Καστοριάς, στις 15 Απριλίου 

1941, στην περιοχή του Δισπηλιού, μεταξύ του ελληνικού πυροβολικού και των 

γερμανικών τεθωρακισμένων αρμάτων Panzers. 

Οι μάχες αυτές, ωστόσο, δεν προσέφεραν την ικανοποιητική καθυστέρηση του 

γερμανικού στρατού και κατά την επίσκεψη του στρατηγού Γουέιβελ στα ανάκτορα 

του Τατοΐου, στις 20 Απριλίου 1941, Κυριακή του Πάσχα, αποφασίστηκε η 

αποχώρηση των δυνάμεων της Κοινοπολιτείας από την Ελλάδα. Την ίδια ημέρα, ο 

σωματάρχης του Γ΄ Σώματος Στρατού στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου, μετά από 

έντονη ζύμωση με τον επικεφαλής του Β΄ Σώματος Στρατού στρατηγό Γεώργιο 

Μπάκο και τον μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα, προέβη, χωρίς την άδεια των 

ανωτέρων του, στην κατάθεση των όπλων, συνθηκολογώντας με τις γερμανικές 

δυνάμεις.
143

 

 Πέντε ημέρες νωρίτερα, στις 15 Απριλίου, στενός συνεργάτης του διοικητή του 

Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου στρατηγού Ιωάννη Πιτσίκα έφερε μήνυμα του 

τελευταίου και των δύο σωματαρχών του (Τσολάκογλου και Μπάκου, εκείνων 

δηλαδή που ήδη πίεζαν για ανακωχή και συνθηκολόγηση) στην πολιτειακή και 

στρατιωτική ηγεσία που εισηγούνταν τη συνθηκολόγηση. Την ίδια ημέρα, ο Πιτσίκας 

έλαβε δύο τηλεγραφήματα, ένα από τον Γεώργιο Β΄ και ένα από τον Παπάγο, που 

ζητούσαν από κάθε άντρα να κάνει το καθήκον του και ότι κάθε σκέψη για 

συνθηκολόγηση ήταν εκτός πραγματικότητας.
144

 

                                                 
143 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Συνοπτική Έκθεσις 

του Πολέμου της Ελλάδος 1940-1941, Αθήνα (Υπουργείον Εθνικής Αμύνης, Γραφείον Πολεμικής 

Εκθέσεως, Τυπογραφείον Υπουργείου Εθνικής Αμύνης) 1942, σ. 28. 
144 P. Papastratis, British Foreign Policy, ό.π., σ. 65. 
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 Οι αντιρρήσεις –κυρίως του Θρόνου αλλά και του Παπάγου– απέναντι στη 

συνθηκολόγηση οφείλονταν ουσιαστικά στην παραμονή ακόμη των δυνάμεων της 

Κοινοπολιτείας στην ηπειρωτική Ελλάδα και στην ηθική δέσμευση που διατηρούσε η 

ελληνική ηγεσία απέναντί τους, δηλωτικά και τα δύο της σύνδεσης του Γεώργιου Β΄ 

με τις βρετανικές κινήσεις και εν γένει με τη βρετανική οντότητα. Για τον βασιλιά, η 

σύνδεση αυτή ξεπερνούσε τη σχέση με τον λαό του. 

Χωρίς σαφείς οδηγίες και χρονική προοπτική, με αφηρημένο τρόπο, δόθηκε 

από τον Θρόνο στον Πιτσίκα η ασαφής πληροφορία ότι θα του δινόταν η δυνατότητα 

να διαπραγματευτεί με τους Γερμανούς, μετά πλέον την αποχώρηση των δυνάμεων 

της Κοινοπολιτείας και της ελληνικής κυβέρνησης. Όσο ο Πιτσίκας ανέμενε εντολές 

και οδηγίες από την Αθήνα για τη διαπραγμάτευση, προχωρούσε η προετοιμασία 

εγκατάλειψης της ηπειρωτικής χώρας από τον Βασιλιά, τη νέα κυβέρνησή του και 

τους Βρετανούς. Οι τελευταίοι, συνεχίζοντας να προσβλέπουν στη διατήρηση του 

κύρους τους, επέμειναν για επίσημο αίτημα από την ελληνική πλευρά που θα τους 

ζητούσε την αποχώρηση των δυνάμεών τους από την ηπειρωτική χώρα.
145

 

 Η αποχώρηση των δυνάμεων της Κοινοπολιτείας άρχισε το βράδυ της 24ης 

Απριλίου και ολοκληρώθηκε τέσσερις ημέρες αργότερα. Νοτιότερος σταθμός 

συνάντησης των αποχωρούντων δυνάμεων ήταν η Καλαμάτα. Συνολικά, διέφυγαν 

από παραλίες της Αττικής και της Πελοποννήσου 50.732 Βρετανοί, Αυστραλοί και 

Νεοζηλανδοί από τους 58.346 που αποτελούσαν το αρχικό εκστρατευτικό σώμα,
146

 

ένα ποσοστό διασωθέντων υψηλότερο από τη δραματική υποχώρηση της 

Δουνκέρκης, τον περασμένο χρόνο. 

Η συνθηκολόγηση 

 Η ροπή που θα οδηγούσε τελικά στη συνθηκολόγηση γίνεται αντιληπτή και 

από τον χειρισμό της κρίσιμης κατάστασης του Τμήματος Στρατιάς Ανατολικής 

Μακεδονίας, με διοικητή τον στρατηγό Κωνσταντίνο Μπακόπουλο, μεταξύ 25ης 

Μαρτίου και 6ης Απριλίου 1941, ημέρα κατά την οποία άρχισε η γερμανική επίθεση. 

Η επιμονή κάποιων διοικητών για σύμπτυξη δεν ελήφθη υπ’ όψιν και η «τιμή των 

όπλων» αποτέλεσε κύριο στόχο και επιχείρημα της ελληνικής πλευράς απέναντι στις 

βρετανικές πιέσεις, προκειμένου να μη μεταφερθούν οι δυνάμεις στη γραμμή του 

                                                 
145 Στο ίδιο, σ. 75. 
146 Στο ίδιο, σ. 77. 
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Αλιάκμονα, αλλά να παραμείνουν στη γραμμή Μπέλες-Νέστου.
147

 Με βέβαιη τη 

γερμανική υπεροχή, στην προκειμένη περίπτωση, η διαφύλαξη της «τιμής των 

όπλων» από τους στρατηγούς του μετώπου θα αφορούσε πρακτικά τα παραδοθέντα 

τελικά όπλα, όπως και τις χιλιάδες αξιωματικούς και στρατιώτες που θα βρίσκονταν 

αιχμάλωτοι. Οι ελπίδες που διατηρούσε ο Αλέξανδρος Παπάγος για την 

αποτελεσματικότητα του γιουγκοσλαβικού στρατού ενδεχομένως να μην ήταν 

προσχηματικές, αλλά να προέρχονταν από τη δυναμική των ενδοβαλκανικών 

συμμαχιών του παρελθόντος, που δεν αρκούσαν βέβαια για να αντιμετωπίσουν την 

πολεμική τεχνολογία της εποχής. Έτσι, παρά τον ηρωικό αγώνα των οχυρών, οι 

γερμανικές δυνάμεις δεν εμποδίστηκαν. 

 Η αναποφασιστικότητα της ανώτατης διοίκησης ήταν ίδια με εκείνη απέναντι 

στο αντίστοιχο πρόβλημα που δημιουργούσε η βρετανική πρόταση για την 

ενδεχόμενη σύμπτυξη του στρατού του αλβανικού μετώπου. Η πρόθεση του Παπάγου 

να μη βρεθούν οι ελληνικές δυνάμεις μεταξύ σφύρας (επιτιθέμενες γερμανικές 

δυνάμεις) και άκμονος (αμυνόμενες δυνάμεις της Κοινοπολιτείας) αναδείκνυε την 

επιφυλακτικότητα έναντι της εγκατάλειψης του εδάφους, αλλά και γενικότερα την 

ενδοσκόπηση και την αδυναμία συνεργειών που χαρακτήριζε τον ελληνικό 

σχεδιασμό. 

 Παρά την όποια σχεδιασμένη ελληνογιουγκοσλαβική συνεργασία, στις κοινές 

αμυντικές επιχειρήσεις που ορίστηκαν στο αλβανικό μέτωπο για την 7η Απριλίου, οι 

σε διαδικασία κατάρρευσης γιουγκοσλαβικές δυνάμεις δεν ακολούθησαν την 

ελληνική ενέργεια.
148

  

 Ως αιτίες της ελληνικής παράδοσης προβλήθηκαν η εξάντληση, η φθορά του 

υλικού και, για τους λόγους αυτούς, η εξασθένηση του ηθικού των στρατιωτών. Το 

ζήτημα του ηθικού του στρατού είναι το κοινό πεδίο όπου συναντώνται οι δύο 

επισήμως συγκρουόμενες πλευρές, εκείνη των σωματαρχών Γεώργιου Τσολάκογλου, 

Γεώργιου Μπάκου και Παναγιώτη Δεμέστιχα, που συνθηκολόγησαν, και εκείνη του 

αρχιστράτηγου Παπάγου, που τους κατηγόρησε για την υπογραφή της 

συνθηκολόγησης χωρίς εντολή από την Αθήνα. 

 Η επίκληση του ηθικού ζητήματος κάλυψε αμοιβαία και τις δύο πλευρές. Από 

τη μια πλευρά, η Αθήνα υποστήριξε το πατριωτικό ήθος και το γεγονός ότι η 

υπογραφή θα έπληττε το εθνικό κύρος του στρατού. Στην άλλη πλευρά, εκείνων που 

                                                 
147 Δ. Καθενιώτης, Αι κυριώτεραι στρατηγικαί φάσεις, ό.π., σ. 149-152. 
148 Στο ίδιο, σ. 158. 
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υπέγραψαν, το ηθικό ζήτημα προβάλλεται αλλιώς, αφού επιμένουν στην ανάγκη 

διαφύλαξης του ηθικού κύρους της νίκης επί των Ιταλών και της αποφυγής του 

ηθικού διασυρμού που θα υφίσταντο αξιωματικοί και στρατιώτες ως αιχμάλωτοι 

πολέμου. Η άποψη όσων υπέγραψαν, των σωματαρχών δηλαδή, υποκρύπτει την 

αυτονόμησή τους προκειμένου να λύσουν το ζήτημα της συνθηκολόγησης καταπώς 

εκείνοι έκριναν. Μιλώντας πάλι σε ηθικό επίπεδο, η βαρύτητα της στιγμής και η λύση 

που δόθηκε συνδέθηκε περισσότερο με το παρελθόν του ελληνικού στρατού, παρά με 

την ηθική προοπτική του στο μέλλον.  

 Κυριότερη έκφραση υπέρ της συνθηκολόγησης είναι όσα καταγράφονται από 

τον μετέπειτα υπουργό της κατοχικής κυβέρνησης και διοικητή του Β΄ Σώματος 

Στρατού, στον πόλεμο στην Αλβανία, Γεώργιο Μπάκο. Το κύριο επιχείρημά του ήταν 

ότι ο φόβος για τη γενική μείωση του ηθικού οδήγησε σε κοινή απόφαση των 

μεράρχων προς συνθηκολόγηση. Αναλυτικότερα, οι συνθήκες καταγράφονται σε 

εκθέσεις των αρμόδιων για την υπογραφή, οι οποίες συντάχθηκαν στη διάρκεια της 

Κατοχής. 

 Στην έκθεσή του ο ίδιος ο Μπάκος, υποστηρίζοντας τη συνθηκολόγηση, 

ταυτίζει με έναν τρόπο τα εθνικά ιδανικά με τα ηθικά αποθέματα του στρατού, 

κάνοντας σαφώς αρνητική κριτική στους Βρετανούς, για τους οποίους ισχυρίζεται ότι 

επί της ουσίας δεν παρείχαν τίποτε στους έξι μήνες του πολέμου. Αναφέρεται σε έναν 

πολιτικό εθνικό και πολεμικό ηγέτη, παρακάμπτοντας τον Βασιλιά και τον Αλ. 

Παπάγο, όταν θέτει επικεφαλής της ελληνικής πολεμικής επιμονής και του υψηλού 

ηθικού του στρατού τον Ιωάννη Μεταξά και όταν αποδίδει την κάμψη στην 

ορμητικότητα των τελευταίων μηνών –ειδικά για τα τμήματα της πρώτης γραμμής– 

στον θάνατο του «Κυβερνήτη». Ακόμη, συνδέει την εξασθένιση του ηθικού των 

στρατιωτών με τα εκτεταμένα κρυοπαγήματα και τις υψηλές αριθμητικά απώλειες σε 

νεκρούς και τραυματίες. Αναφέρεται, επίσης, σε περιστατικά συχνών 

αυτοτραυματισμών, οι οποίοι έδιναν σαφώς το στίγμα της μείωσης των ψυχικών 

αποθεμάτων. Ο Μπάκος, μιλώντας εκ μέρους και των άλλων αντιστράτηγων, 

αναφέρεται στο μεγάλο ταμπού του ελληνικού στρατού, όταν δηλώνει απερίφραστα 

ότι η όποια συνέχεια του αγώνα θα είχε συνέπειες χειρότερες από εκείνες της 

κατάρρευσης της Μικράς Ασίας. Παρουσιάζει τα σπέρματα του ελαττωμένου ηθικού, 

τις συνθήκες που ίσχυαν ήδη από όταν ανέλαβε τη διοίκηση του Β΄ Σώματος Στρατού 

κατά το πρώτο δεκαήμερο του 1941. Περιγράφει μια κατάσταση κόπωσης και κυρίως 

αδράνειας αφού, κατά τον ίδιο, οι στρατιώτες από τη μια δεν ήθελαν να δώσουν 
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στους Ιταλούς τίποτε, αλλά από την άλλη δεν ήθελαν να πολεμήσουν τους 

Γερμανούς. Ωστόσο, στις συνθήκες που περιγράφει ο Μπάκος, το Β΄ Σώμα Στρατού 

ανέλαβε να αντιμετωπίσει τελικώς με επιτυχία την κύρια προσπάθεια του ιταλικού 

στρατού κατά την εαρινή επίθεση του 1941. 

 Προκειμένου ο Μπάκος να εντάξει στο σχήμα του και τους αντίθετους στη 

συνθηκολόγηση, αναφέρεται σε εντολή του ανώτερού του, του διοικητή του 

Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου στρατηγού Ιωάν. Πιτσίκα, ο οποίος έστειλε, στις 22 

Μαρτίου 1941, ως επιτελάρχη του Β΄ Σώματος Στρατού τον «ικανότατο» 

συνταγματάρχη Θρασύβουλο Τσακαλώτο, σε μια προσπάθεια να βοηθηθεί η δύσκολη 

κατάσταση που προκαλούσε η γερμανική επίθεση. Η εντολή του Πιτσίκα ήταν το 

Σώμα να αμυνθεί πάση θυσία του κατεχομένου (αλβανικού) εδάφους στο κέντρο του 

μετώπου, αδιαφορώντας για το τι θα συνέβαινε ανατολικότερα, εννοώντας την 

ενδεχόμενη γερμανική επίθεση. Μια προσεκτικότερη ανάγνωση στο επιχείρημα αυτό 

μπορεί να οδηγήσει στη σκέψη ότι ο Πιτσίκας είχε μάλλον περισσότερη εμπιστοσύνη 

στα διοικητικά προσόντα και στη μαχητικότητα του Τσακαλώτου παρά του Μπάκου.  

Ο Μπάκος, ακόμη, αναφερόμενος στη μεγάλη κόπωση των τμημάτων του Β΄ 

Σώματος στα τέλη Μαρτίου, καταγράφει σοβαρές δυσλειτουργίες, όπως η αδυναμία 

της Ι Μεραρχίας να ορίσει μονάδες εφεδρείας. Στο ίδιο πλαίσιο, αναφέρεται στον 

στασιασμό ενός τάγματος του 16ου Συντάγματος, στον οποίο στρατιώτες και 

αξιωματικοί δήλωσαν ρητά ότι θα προχωρούσαν σε εκδήλωση οργανωμένης 

ανταρσίας σε περίπτωση όπου λάμβαναν διαταγή να προχωρήσουν έστω και μια 

σπιθαμή εμπρός. Κατά τον σωματάρχη, επίσης, η προσχώρηση της Γιουγκοσλαβίας 

στον Άξονα είχε εξαιρετικά αρνητικό αντίκτυπο στο ηθικό των ελλήνων στρατιωτών, 

αντίκτυπος που ενισχυόταν και από τις εκπομπές της ιταλικής προπαγάνδας, οι οποίες 

παρακινούσαν τους έλληνες στρατιώτες να πετάξουν τα όπλα τους και να αφοπλίσουν 

τους αξιωματικούς. Παρά την επίσκεψη ενός άγγλου στρατηγού στο σημείο 

διοίκησης του Β΄ Σώματος Στρατού, το ηθικό δεν βελτιώθηκε. Αντιθέτως, κατά 

διαπίστωση του Μπάκου πάντοτε, εξασθένισε κι άλλο, λόγω της επικείμενης 

γερμανικής επίθεσης.  

Προσπαθώντας να στηρίξει την ενέργειά του, ο Μπάκος αναφέρεται στην 

ολιγοήμερη εξέγερση των Γιουγκοσλάβων κατά της φιλοαξονικής κυβέρνησής τους 

και του Άξονα, από τις 27 Μαρτίου 1941, η οποία αναπτέρωσε το ηθικό ορισμένων 

ελλήνων επικεφαλής. Τότε διαμορφώθηκαν ελπίδες για σύμπραξη με τους 

Γιουγκοσλάβους και πλήρη απώθηση των Ιταλών. Ωστόσο, παρά την ελπίδα αυτή, ο 
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Μπάκος γράφει ότι ήδη ο Θρόνος είχε εκδηλώσει προθέσεις για μεταστάθμευση της 

κυβέρνησης στην Κρήτη, γεγονός για το οποίο ο ίδιος κατηγορεί και τον Αλ. Παπάγο.  

 Συνεχίζοντας στην έκθεσή του, ορίζει ως σημείο κορύφωσης της κατάθλιψης 

και της ηθικής διάλυσης των ελληνικών στρατευμάτων την είσοδο της Γερμανίας 

στον πόλεμο κατά της Ελλάδας, κάμψη στην οποία αποδίδει τη δυσκολία 

μετακίνησης των μεραρχιών της πρώτης γραμμής προς τα μετόπισθεν, λόγω της 

μεγάλης ηθικής κόπωσης στην οποία διατελούσαν. 

 Στο πλαίσιο της ηθικής διάλυσης τοποθετεί ο Μπάκος και την κατάληψη της 

ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από τους Γερμανούς, καθώς αυτές επηρέασαν 

έντονα το ηθικό όσων στρατιωτών κατάγονταν από εκεί, γεγονός που έδωσε έναυσμα 

σε ισχυρά αντιπειθαρχικά κινήματα και αυτομολίες λόγω της αγωνίας για την τύχη 

των οικογενειών των στρατιωτών. Κανείς, όπως δηλώνει στην έκθεσή του, δεν ήθελε 

τον πόλεμο προς τους Γερμανούς – ούτε καν ως απόδειξη ανδρείας. Η ανδρεία του 

Ελληνικού Στρατού, όπως γράφει, είχε αποδειχθεί στα μάτια όλου του κόσμου. Προς 

ενίσχυση των λεγόμενών του, αναφέρει ότι οι περισσότεροι επιτελάρχες των Α΄ και 

Β΄ Σωμάτων Στρατού παρακινούσαν τους επικεφαλής των σωμάτων με τη φράση 

«λάβετε αποφάσεις γιατί αλλιώς θα σας κρεμάσουμε».
149

 

 Στο σημείο αυτό της έκθεσης, ο Μπάκος αρχίζει πια να αναφέρεται στα τρία 

βασικά επιχειρήματα που κυριάρχησαν στην υποστήριξη της συνθηκολόγησης: 

πρώτα, στην ανάγκη να περισωθεί το γόητρο του στρατού που πολεμούσε ηρωικά επί 

ένα εξάμηνο, δεύτερον να αποφευχθεί η κατάρρευση, η οποία θα ήταν χειρότερη από 

εκείνη της Μικράς Ασίας και, τρίτον, να αποφευχθεί η είσοδος των Ιταλών ως 

κατακτητών στο έδαφος της Ηπείρου. 

 Τέλος, ως στοιχείο που, όχι αδίκως, εξώθησε τα πράγματα προς την υπογραφή, 

ο Μπάκος αναφέρει τον φόβο της κατάρρευσης που προκαλούσε αφενός η αναγγελία 

της μεταστάθμευσης της κυβέρνησης στην Κρήτη και αφετέρου η προετοιμαζόμενη 

σύμπτυξη του στρατού της Ηπείρου. Κατά τον Μπάκο –και όχι λανθασμένα–, αυτός 

ο συνδυασμός σήμανε και την έναρξη της διάλυσης του ελληνικού στρατού. 

 Στην έκθεση καταγράφεται με τρόπο ρητό η δήλωση των υπόλοιπων 

σωματαρχών «περί αδυναμίας αντιστάσεως», ενώ και στις συζητήσεις με τους 

υφισταμένους τους μεράρχους δηλώθηκε η ανάγκη συνθηκολόγησης. Πάντοτε 

                                                 
149 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Έκθεση Γεωργίου 

Μπάκου, σ. 4. Οι εκθέσεις των περισσοτέρων αξιωματικών σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων 

28 Οκτωβρίου 1940 έως 27 Απριλίου 1941 έχουν δακτυλογραφηθεί στο verso εντύπων, τα οποία 

φέρουν φίρμα γερμανικής εταιρίας κατασκευής υαλοπινάκων. 
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σύμφωνα με την έκθεση, ήδη από τις 12 Απριλίου, η ιεραρχία μεταξύ των στρατηγών 

δοκιμαζόταν, αφού ο επικεφαλής όλων τους, ο διοικητής του Τμήματος Στρατιάς 

Ηπείρου Ιωάννης Πιτσίκας, αρνούνταν επιμόνως να συζητήσει θέματα σύμπτυξης με 

τους κατώτερούς του σωματάρχες και μεράρχους. Πρώτο στοιχείο διάλυσης που 

καταγράφει η έκθεση είναι εκείνο της V Μεραρχίας, όταν μετά από υψηλές απώλειες 

και παραμονή σε Σέντελι και Τρεμπεσίνα υπό σφοδρούς βομβαρδισμούς και σε 

συνθήκες έντονου παγετού, χωρίς μαγειρεμένο συσσίτιο για μήνες, δόθηκε διαταγή 

σύμπτυξης στις 13 Απριλίου 1941. Η σύμπτυξη μεταβλήθηκε τότε σε πραγματική 

φυγή δρομέων στρατιωτών. Κάθε προσπάθεια επιβολής της τάξης στη μεραρχία ήταν 

αδύνατη, παρά την άμεση λειτουργία στρατοδικείων και τουφεκισμού των 

φυγάδων.
150

 

 Ο Μπάκος καταγγέλλει ακόμη και τις διαταγές της Αθήνας, καθώς η 

κοινοποίηση τέτοιων ανεφάρμοστων διαταγών στις συνθήκες του μετώπου της 

Ηπείρου πανικόβαλε περισσότερο στρατιώτες και αξιωματικούς. Πανταχού παρών, 

βέβαια, είναι και ο κομμουνιστικός κίνδυνος. Ο Μπάκος αναφέρεται σε αυτόν, 

υποστηρίζοντας ότι ομάδες ένοπλων κομμουνιστών (στρατιωτών) ενέσπειραν το 

κήρυγμα «πόλεμος κατά του πολέμου», μέσω προκηρύξεων.
151

 

Από τις 17 Απριλίου καταγράφεται στην έκθεση η ανάμειξη στις διαδικασίες 

συνθηκολόγησης του μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα, καθώς και του διοικητή 

του Γ΄ Σώματος Στρατού, του στρατηγού Γεώργιου Τσολάκογλου. Η αναφορά στα 

δύο αυτά πρόσωπα κύρους δηλώνει προφανώς, κατά τον συγγραφέα της έκθεσης, τη 

μεγάλη απήχηση που συνάντησε στην πλειονότητα της πνευματικής και της 

στρατιωτικής ηγεσίας του μετώπου η απόφαση για τη συνθηκολόγηση.
152

  

 Ήδη από τις 18 Απριλίου, σύμφωνα με την έκθεση, οι μονάδες διαλύονταν και 

οπλίτες στρέφονταν εναντίον των αξιωματικών. Η έκθεση παρουσιάζει την εικόνα 

μιας εκτεταμένης ανταρσίας, καθώς τρεις ημέρες ήδη πριν τη συνθηκολόγηση πλήθος 

αυτονόμων φυγάδων προχωρούσε σε κατάσχεση στρατιωτικών αυτοκινήτων 

προκειμένου να μεταφερθεί στις εστίες του.
153

 

                                                 
150 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Έκθεση Γ. 

Μπάκου, σ. 6. 
151 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Έκθεση Γ. 
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153 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Έκθεση Γ. 

Μπάκου, σ. 9. 
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 Το γεγονός ότι η έκθεση Μπάκου γράφεται εκ των υστέρων (1941-1942) και 

μέσα σε συνθήκες εντελώς διαφορετικές από την περίοδο των γεγονότων που 

περιγράφει δεν την καθιστά λιγότερο αξιόπιστη, όσον αφορά το κλίμα μέσα στο 

οποίο πραγματοποιήθηκε η συνθηκολόγηση της Ελλάδας με τη Βέρμαχτ. Το 

σημαντικότερο από όσα καταγράφει είναι η εμμονή του συγγραφέα της στη 

συνηγορία υπέρ αυτής της αναπόφευκτης παράδοσης και η απουσία προσπαθειών για 

την αλλαγή του κλίματος. Κύριο επιχείρημά του, απέναντι στις διαταγές της Αθήνας, 

ήταν η άμεση αντίληψη των πραγματικών συνθηκών που είχαν οι επί τόπου 

ευρισκόμενοι στρατηγοί και το άμεσο ενδιαφέρον που τους διέκρινε για την τύχη του 

κύρους της νίκης επί των Ιταλών, αλλά και για την αποφυγή της αιχμαλωσίας του 

ελληνικού στρατού. Με βάση αυτά τα δύο ελήφθη η απόφαση για τη 

συνθηκολόγηση. Σε επίρρωση της απόφασης αναφέρεται και ότι, στις 20 Απριλίου, 

ημέρα προετοιμασίας του πρώτου πρωτόκολλου συνθηκολόγησης, η γερμανική 

αεροπορία έπληττε σταθερά και έντονα οιονδήποτε ελληνικό στόχο στην ευρύτερη 

περιοχή του μετώπου, στρατιωτικό και πολιτικό, με πάμπολλα θύματα.
154

 

 Μέσω αυτής της επιχειρηματολογίας ορίζει ως ανεύθυνη και αδιάφορη την 

απέναντι πλευρά, εκείνη της Αθήνας, δηλαδή τον Βασιλιά και τον Αρχιστράτηγο, 

στων οποίων τις εντολές δεν υπάκουσε. Σε αυτή την τόσο εκτεταμένη έκθεση 

παραθέτει ποιοτικά και ηθικά στοιχεία για όσα συνέβαιναν, γεγονός που την καθιστά 

πολύ διαφορετική σε σχέση με τις στρατιωτικές εκθέσεις, στις οποίες αυτού του 

είδους οι αναφορές είναι πολύ σύντομες ή και σπάνιες. Η όλη διαδικασία που είχε 

οργανώσει επί υπουργίας του στο κατοχικό Υπουργείο Άμυνας, σχετικά με τη 

συγκέντρωση υλικού από τους πρωταγωνιστές στρατηγούς για τον απολογισμό της 

εκστρατείας του 1940-1941, έχει και πολιτικό χαρακτήρα. Η ενέργεια 

πραγματοποιήθηκε όταν την υπό κατοχή χώρα διοικούσε μια κυβέρνηση 

στρατιωτικών, οι οποίοι επενέβησαν σε συνθήκες κατάρρευσης, υπέγραψαν 

συνθηκολόγηση, διέσωσαν τον ανδρικό πληθυσμό από την αιχμαλωσία και τη 

μεταφορά σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Επίσης, κατά την άποψή τους, «διέσωσαν» 

τη νίκη επί των Ιταλών – με άλλα λόγια, την πολεμική τιμή της χώρας.
155

 Μέσω των 

                                                 
154 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Έκθεση Γ. 
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155 Η «διάσωση» της νίκης επί των Ιταλών επρόκειτο στην ουσία για ένα «κρυφτό» των 

στρατηγών αυτών με την πραγματικότητα, αφού η συνθηκολόγηση μόνο με τους Γερμανούς και η 

παράδοση της χώρας σε αυτούς «απέκλειε» την ιδιότητα του κατακτητή και άρα νικητή στις ιταλικές 

δυνάμεις. Σχετικά με τις πρωτοβουλίες αξιωματικών που συνδέονται με εθνικές «διασώσεις», 

σημειώνεται ότι η 21η Απριλίου 1967 πραγματοποιήθηκε για να «σωθεί» η νίκη του Γράμμου, του 
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σταθμών αυτών, οι στρατιωτικοί πέρασαν από το πεδίο της στρατιωτικής ιδιότητας 

σε εκείνο της πολιτικής. Έτσι, επί της ουσίας, στην έκθεσή του ο Μπάκος ανάγει τα 

πολεμικά θέματα σε πατριωτικά και από εκεί σε εθνικά. Γίνεται έτσι σαφές ότι 

απευθύνεται πλέον, έστω και μεσούσης της Κατοχής, σε ένα ευρύτατο στρατιωτικό 

και τελικά πολιτικό κοινό, και διεκδικεί για λογαριασμό των στρατηγών του μετώπου 

τη νίκη κατά των Ιταλών και τη διάσωση του εθνικού-πατριωτικού κύρους.  

Η έκθεση Μπάκου είναι σημαντική για μια σειρά λόγους. Ο συντάκτης της 

προερχόταν από τα σπλάχνα της φιλοβασιλικής παράταξης του Εθνικού Διχασμού 

και ξεχώρισε πλέον στην περίοδο Μεταξά, όταν ανέλαβε σημαντικές ηγετικές θέσεις 

σε έναν στρατό που επιδιώχθηκε να είναι απολύτως και εξασφαλισμένα 

φιλοβασιλικός. Στην εκστρατεία στην Αλβανία διοίκησε την ΙΙΙ Μεραρχία στην 

κατάληψη της Χειμάρας και, στη συνέχεια, το Β΄ Σώμα Στρατού. Πέρα όμως από την 

πολιτική του εμπλοκή και στράτευση, και πέρα από την επιτυχή δράση των μονάδων 

του στην εκστρατεία, ο Μπάκος αναπτύσσει στην έκθεσή του ένα σκεπτικό που 

ορίζει –έμμεσα ίσως– ότι η κατάληξη των πολεμικών δυσκολιών και αδιεξόδων είναι 

η παράδοση και η συνθηκολόγηση. Η εύλογη προέκταση αυτού του σκεπτικού θα 

μπορούσε να θεωρεί επόμενους νομοτελειακούς σταθμούς την ανάληψη καίριων 

θέσεων σε μια κυβέρνηση κατοχής από στρατιωτικούς ηγέτες που επιτέλους θα 

έλεγχαν απολύτως τη χώρα. Παρά το γεγονός ότι η έκθεση κεφαλαιοποιεί την 

αυτοχειροτόνηση του στρατού ως υπεύθυνου να λύνει κατά την κρίση του εθνικά 

ζητήματα, για λόγους ευνόητους, δεν γνώρισε ευρεία δημόσια διάδοση και έτσι δεν 

τέθηκε τελικά στη βάσανο της κριτικής είτε από στρατιωτικούς είτε από πολίτες, 

παρότι αφορά ένα θέμα τόσο ενδιαφέρον για την ελληνική κοινωνία όπως η τύχη και 

η κατάληξη της εκστρατείας. Από τους δύο επίσημους ελληνικούς «κόσμους» του 

Απριλίου του 1941 (Αθήνα και στρατηγοί μετώπου), ο Μπάκος προφανώς επιλέγει να 

υποστηρίξει τον κόσμο των στρατηγών που αυτονομήθηκαν από τη στρατιωτική και 

την πολιτική ηγεσία τους. Πρόκειται, εν μέρει, για ένα ακόμη επίσημο βήμα στην 

πορεία της πολιτικής αυτονόμησης του στρατού, παρά το γεγονός ότι συμβαίνει σε 

μια στιγμή κατά την οποία το επίσημο ελληνικό κράτος δεν υφίσταται στο έδαφός 

του. Αντιθέτως, μάλιστα, η απουσία ελληνικής πολιτειακής οντότητας καθιστούσε 

τον πολιτικό ρόλο των αξιωματικών ευχερέστερο και, κατά τους ίδιους, απολύτως 

αναγκαίο. 

                                                                                                                                            
Αυγούστου του 1949, από τη φθορά που της είχε «επιφέρει» η πολιτική λειτουργία της 

προδικτατορικής περιόδου. 
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Τις τελικές διαπραγματεύσεις για τη συνθηκολόγηση ανέλαβε ο στρατηγός 

Γεώργιος Τσολάκογλου και, όπως γράφει ο Μπάκος: «οι αξιωματικοί ησθάνθησαν 

συντριπτικήν θλίψιν».
156

 Η προετοιμασία για τη συνθηκολόγηση έγινε με τον 

γερμανό στρατηγό Γιόζεφ Ζεπ Ντήτριχ (Joseph Sepp Dietrich),
157

 διοικητή της 

τεθωρακισμένης μεραρχίας SS «Σωματοφυλακή Αδόλφου Χίτλερ», ο οποίος 

δεσμεύτηκε ρητά ότι για κανένα λόγο οι έλληνες στρατιώτες και αξιωματικοί δεν θα 

έμεναν αιχμάλωτοι των Ιταλών. 

 Η όλη επιχειρηματολογία που συναντάμε σε όσες εκθέσεις ανήκουν στους 

στρατηγούς του μετώπου (γραμμένες εκ των υστέρων), δηλαδή όσων 

πρωταγωνίστησαν στην υπογραφή της συνθηκολόγησης, θα κινηθεί σε δυο άξονες, οι 

οποίοι συλλειτουργούν μόνο κατ’ ανάγκη και κατ’ απόλυτη οικονομία: εκείνον της 

περίσωσης του ανθρώπινου δυναμικού και εκείνον της περίσωσης της πολεμικής 

αξιοπρέπειας ενός στρατού που για έξι μήνες ήταν νικηφόρος. Ακόμη και ο 

Τσολάκογλου, όταν εκλήθη να υπογράψει άλλο πρωτόκολλο από το αρχικό, το οποίο 

είχε στοιχεία υπέρ του ιταλικού στρατού, σημείωσε στην έκθεσή του ότι δήλωσε πως 

η υπογραφή του «εγένετο υπό την ιδιότητα του αιχμαλώτου και συνεπώς άνευ ιδίας 

θελήσεως».
158

 Αντέδρασε, όπως ισχυρίζεται, τόσο έντονα που οι λοιποί παρόντες 

στην προετοιμασία της ανακωχής σωματάρχες και μέραρχοι διατύπωσαν τη γνώμη 

ότι η επιμονή Τσολάκογλου θα μπορούσε να ακυρώσει τη γερμανική υπόσχεση περί 

μη αιχμαλωσίας του ελληνικού στρατού και μη αποστολής του σε στρατόπεδα 

αιχμαλώτων του εξωτερικού.
159

 

 Ώρα 11 π.μ. της 21ης Απριλίου (δεύτερη ημέρα του Πάσχα) γερμανική 

φάλαγγα παρενέβη μεταξύ των ιταλικών δυνάμεων και των ελληνικών τμημάτων. 

Έτσι έληξε για την Ελλάδα η πρώτη φάση της εμπλοκής της στον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. 

 Από τη θέση του επικεφαλής του Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου πλέον, ο 

Τσολάκογλου εξέδωσε ημερήσια διαταγή την 21η Απριλίου, στην οποία 

δικαιολογούσε τη συνθηκολόγηση δηλώνοντας ότι η συνέχιση των εχθροπραξιών θα 

                                                 
156 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Έκθεση Γ. 

Μπάκου, σ. 9. 
157 Δεν επρόκειτο για επαγγελματία στρατιωτικό, αλλά στέλεχος του ναζιστικού κόμματος που 

άρχισε την καριέρα του ως σωματοφύλακας του Χίτλερ πριν από την άνοδο του κόμματος στην 

εξουσία. 
158 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Έκθεση Γ. 

Τσολάκογλου, σ. 6. 
159 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Έκθεση Γ. 

Τσολάκογλου, σ. 6. 
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είχε ως αποτέλεσμα την πλήρη καταστροφή των ελληνικών πόλεων και την 

εξολόθρευση των γυναικοπαίδων. Για τον λόγο αυτό η «υπέροχη προσπάθεια των 

ελλήνων στρατιωτών δεν κρίθηκε σκόπιμο να συνεχισθεί». Εντούτοις, «ο 

γενναιόφρων αντίπαλος εξεδήλωσε όλη την εκτίμησή του τηρήσας αμείωτον την 

τιμήν των ελληνικών όπλων ως άξιζε στον ελληνικό στρατό. Γενναίοι έλληνες 

στρατιώτες σφίξατε ακόμη τους δεσμούς της πειθαρχίας όταν μετ’ ολίγον εισέλθετε 

εις τας εστίας σας, με το μέτωπον υψηλά θα επιδοθείτε στα έργα ειρήνης για να 

θεραπεύσομεν τις πληγές της αιμασούσης πατρίδος με την πίστην εις το ευτυχές 

μέλλον της Ελλάδος».
160

 

 Ενδιαφέρον, πάντως, είναι ότι οι πρωταγωνιστές της συνθηκολόγησης, 

Μπάκος και Τσολάκογλου, δεν αναφέρονται στις εκθέσεις τους στην άλλη κατηγορία 

που διατυπώθηκε εναντίον του Γεώργιου Β΄ και Αλ. Παπάγου, ότι δηλαδή 

καθυστερούσαν τη λήψη της απόφασης για τη συνθηκολόγηση, φροντίζοντας, εις 

βάρος των Ελλήνων, να μη δυσαρεστήσουν τη βρετανική πλευρά, προκειμένου τα 

στρατεύματα της Κοινοπολιτείας να προλάβουν να αναδιπλωθούν από την περιοχή 

των Τεμπών και να διασωθούν υποχωρώντας προς Νότο.
161

  

 Στο τμήμα του Αρχείου Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, που πιστεύουμε 

ότι συνδέεται με τις εργασίες για τη σύνταξη της έκθεσης Καθενιώτη, 

περιλαμβάνονται και στοιχεία που μαρτυρούν τη διαρχία η οποία υπάρχει στον 

στρατό τις ημέρες της συνθηκολόγησης. Είναι τεκμήρια σχετικά με τα κείμενα του 

συμφώνου μεταξύ των γερμανικών δυνάμεων και του διοικητή του Γ΄ Σώματος 

Στρατού Γ. Τσολάκογλου, ο οποίος υπέγραψε τη σύμβαση συνθηκολόγησης. Ο 

Τσολάκογλου ανέλαβε, σε συνεννόηση με τους άλλους σωματάρχες και χωρίς την 

εντολή του Βασιλιά, τη θέση του Αρχιστράτηγου του μετώπου, του Διοικητή του 

Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου-Μακεδονίας, την υψηλότερη θέση δηλαδή που κατείχε 

έλληνας αξιωματικός, παρά το γεγονός ότι ο Παπάγος παρέμενε εν ενεργεία 

αρχιστράτηγος.  

 Στη «σύμβαση συνθηκολογήσεως»
162

 της 21ης Απριλίου 1941 μεταξύ του 

αυτοανακηρυγμένου «Αρχιστρατήγου της ελληνικής στρατιάς Ηπείρου-Μακεδονίας 

Γεώργιου Τσολάκογλου» και του γερμανού ανώτατου στρατιωτικού διοικητή στην 

                                                 
160 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Έκθεση Γ. 

Μπάκου, σ. 10. 
161 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Α΄ (Ι), ό.π., σ. 282. 
162 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Υλικό πολέμου 

1940-1941, Σύμβαση Συνθηκολόγησης. 
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Ελλάδα, του στρατηγού Άλφρεντ Γιοντλ (Alfred Jodl), καταγράφονται στοιχεία υπέρ 

της στρατιωτικής τιμής των ελλήνων αξιωματικών. Οι τελευταίοι αποκαλούνταν στο 

κείμενο «ανδρείοι επί πεδίου της μάχης» και ως εκ τούτου διατηρούσαν τη 

στρατιωτική τους τιμή, και άρα το δικαίωμα να κρατήσουν το ξίφος και την εξάρτυση 

της στολής τους. Ακόμη, καταγράφεται ότι τα ελληνικά τμήματα θα παρέμεναν σε 

αιχμαλωσία υπό τη διοίκηση των αξιωματικών αυτών έως τη διεκπεραίωση της 

συνθηκολόγησης, οπότε και όλοι οι έλληνες αιχμάλωτοι θα απελευθερώνονταν. Το 

επιχείρημα αυτό, δηλαδή της μη αιχμαλωσίας του συνόλου του ελληνικού στρατού, 

αποτέλεσε το βασικό στοιχείο υπέρ του, το οποίο και πρόβαλλε ο ο ίδιος ο Γ. 

Τσολάκογλου, αρχής γενομένης από την υπογραφή, έως και τη δίκη του με την 

κατηγορία του δωσιλογισμού μετά την απελευθέρωση.
163

 Μάλιστα, σε μια 

προσπάθεια να καρπωθεί και τις πατριωτικές εξελίξεις των χρόνων της Κατοχής, 

δηλώνει ήδη από τον πρόλογο των απομνημονευμάτων του: 

 

«Η διάσωσις των ψυχών των νικητών του Αλβανικού πολέμου και 

συντελεστών της παρατάσεως του αγώνος, απέτρεψε τον εκ μέρους των 

Ιταλών εξευτελισμόν τούτων, προέλαβε την αιμαλωσίαν και τον βέβαιον 

θάνατον των πλείστων και επέτρεψε την συνέχιση της Εθνικής 

Αντιστάσεως και την σημερινήν δημιουργίαν του Εθνικού Στρατού προς 

φρούρησιν των συνόρων και τήρησιν της τάξεως και ασφαλείας εν τη 

χώρα».
164

 

 

Ας συνυπολογίσουμε εδώ ότι ο Τσολάκογλου δικάστηκε, μεταξύ άλλων, όχι 

τυχαία και για το αδίκημα της «εθνικής αναξιότητας». Κινούμενος λοιπόν σε μια 

προσπάθεια να καρπωθεί τα πάντα σε όφελός του, προκειμένου να βελτιώσει τη θέση 

του, γράφει τα παραπάνω. Η επιδίωξή του είναι να συνδέσει, σε λίγες γραμμές, την 

επιτυχία του Ελληνοϊταλικού Πολέμου, τη «διάσωση» εκείνης της δόξας και τη 

συνθηκολόγηση, την επιστροφή των στρατιωτών στα χωριά τους και το κίνημα της 

Αντίστασης. Η απόπειρά του αυτή συνδέεται και με την κατάσταση μετά την 

Απελευθέρωση (η δίκη του ολοκληρώθηκε τον Μάιο του 1945), δηλαδή τον τρόμο 

του αστικού κόσμου από το ΕΑΜ τον Δεκέμβριο του 1944 και την απειλή που 

ενδεχομένως θα υφίσταντο τα σύνορα της χώρας λόγω των νέων διεθνών συνθηκών. 

Ο διορισμένος από τους κατακτητές πρωθυπουργός, που συνεργάστηκε μαζί τους, 

που τίμησε τις γερμανικές απώλειες, τον Αύγουστο του 1942, με δάφνινο στεφάνι στο 

                                                 
163 Γεώργιος Τσολάκογλου, Απομνημονεύματα, Αθήνα (εφ. Ακρόπολις) 1957 και (Historia) 

2017. 
164 Στο ίδιο, σ. 7-8. 
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ηρώο των γερμανών αλεξιπτωτιστών στα Χανιά της Κρήτης
165

 υποστήριζε ότι του 

οφειλόταν ακόμη και το έργο της Εθνικής Αντίστασης. 

Βεβαίως, με τρόπο «φυσικό» για τη λογική του, όλα τα παραπάνω τα ενέτασσε 

τελικά στο πλαίσιο της αυθαίρετης πολιτικής λειτουργίας του στρατού. Προφανώς, 

χωρίς να είχε αυτό ως ζητούμενο και χωρίς να οφείλεται σε αυτόν, παραμένει 

αληθινό το γεγονός ότι η επιστροφή του ενεργού ανδρικού πληθυσμού που ήταν 

στρατευμένος ή επιστρατευμένος είχε ως αποτέλεσμα να μην ερημώσει η ύπαιθρος 

και να υπάρξει η δυνατότητα να λειτουργήσει ξανά, έστω και οριακά, η γεωργική 

παραγωγή. Ακόμη και σε συνθήκες κατοχής, έτσι, επετράπη η επανεκκίνηση της 

ελληνικής κοινωνίας –κυρίως της υπαίθρου– σε οικονομικό επίπεδο, καθώς και η 

επανισχυροποίηση οικογενειακών και κοινωνικών δεσμών που είχαν δοκιμαστεί από 

την απουσία των στρατευμένων στην εκστρατεία. Κατ’ επέκταση, δόθηκε η 

δυνατότητα να λειτουργήσει σε επίπεδο οικογενειακό αλλά και πολιτικό η ελληνική 

κοινωνία, και μεγάλο μέρος της να ενταχθεί στην Εθνική Αντίσταση, με αποτέλεσμα 

ριζικά διαφορετικό από το σκοπούμενο του Τσολάκογλου και της κατοχικής 

κυβέρνησης. 

Ο Τσολάκογλου, ενισχύοντας το πνεύμα αυτονομίας από το κυβερνητικό 

κέντρο, ωφελήθηκε ο ίδιος όσο και οι άλλοι στρατηγοί, αποφεύγοντας την 

αιχμαλωσία. Η επόμενη φάση, όμως, η ενέργεια στην οποία προχώρησε στη συνέχεια 

ο Τσολάκογλου, η ανάληψη της θέσης του πρωθυπουργού στην κατεχόμενη πλέον 

χώρα, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Είναι ένα βήμα που θα απομάκρυνε και θα 

απέκοπτε τους στρατηγούς-υπουργούς από την πορεία της ελληνικής κοινωνίας, μια 

πορεία η οποία οδήγησε τη μεγάλη πλειονότητά της σε βαθύ σκοτάδι, σε φόβο και σε 

μεγάλη ανέχεια. Ο προσανατολισμός της ελληνικής κοινωνίας θα αποτελούσε σημείο 

ενδοελληνικής σύγκρουσης κατά την Κατοχή, με αντικείμενο το πολιτικό τοπίο της 

μεταπολεμικής χώρας.  

Εκτός του στρατιωτικού πλαισίου, ρόλο υποστηρικτή –ακόμη και παρακινητή– 

στην ενέργεια της συνθηκολόγησης είχε και ο μητροπολίτης Ιωαννίνων Σπυρίδων.
166

 

                                                 
165 Βάσος Μαθιόπουλος, Εικόνες Κατοχής: Φωτογραφικές μαρτυρίες από τα γερμανικά αρχεία 

για την ηρωική αντίσταση του ελληνικού λαού, Αθήνα (Ερμής) 1990. σ. 69-70. 
166 Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα «Σπυρίδων Βλάχος» (Χηλή Βιθυνίας, 1873 – Αθήνα, 

1956). Ο Ιωαννίνων Σπυρίδων γεννήθηκε στη Βιθυνία της Μικράς Ασίας. Είχε έντονη αλυτρωτική 

δράση στη Μακεδονία και στην Ήπειρο, ηγήθηκε της εκκλησίας στην Ήπειρο από το 1916 και 

διετέλεσε Αρχιεπίσκοπος Αθηνών κατά τα έτη 1949-1956. Υπήρξε επικεφαλής του ελλαδικού και 

κυπριακού αγώνα για την ένωση με την Ελλάδα, θέση που ανέλαβε ο Μακάριος μετά τον θάνατο του 

Σπυρίδωνα. Κατά το κίνημα του ΙΔΕΑ του 1951, όταν οι κινηματίες (ηθικά συνδεδεμένοι με τον 

στρατάρχη Παπάγο) του πρότειναν την πρωθυπουργία μετά από την ενδεχόμενη επικράτηση του 
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Σε έκθεση που περιλαμβάνεται και αυτή στο Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου 

Βεντήρη, ο Μητροπολίτης καταγράφει και εκείνος αναλυτικά την ανάγκη της 

συνθηκολόγησης προκειμένου να «διασωθεί η ενότης του έθνους, τα ιερά και τα όσια 

της φυλής, η τιμή του τετιμημένου εθνικού στρατού, η ζωή και η τιμή χιλιάδων 

υπάρξεων».
167

 Στην έκθεση του Μητροπολίτη περιγράφεται με μεγαλύτερη ευχέρεια 

από εκείνες των στρατηγών αφενός η σύνδεση της τύχης του ελληνικού Θρόνου με 

εκείνη της Αγγλίας, αφετέρου η προσπάθεια να καμφθούν οι όποιες αντιστάσεις 

διατύπωνε εξ αποστάσεως η Αθήνα. Αναφέρεται ακόμη η συνεννόησή του με τους 

στρατηγούς Τσολάκογλου, Δεμέστιχα και Μπάκο το Μεγάλο Σάββατο (19 Απριλίου) 

για τον σχηματισμό προσωρινής κυβέρνησης, η οποία θα απεύθυνε τηλεγράφημα 

στον Χίτλερ,
168

 του οποίου το κείμενο θα ήταν το παρακάτω: 

 

«Αναλαβόντες εντολή του μαχομένου Ελληνικού Στρατού και Λαού 

την διακυβέρνησιν της μικράς αλλ’ ενδόξου αυτής χώρας της Ελλάδος, 

απευθύνομεν θερμήν έκκλησιν προς τον Αρχηγόν του Μεγάλου 

Γερμανικού Έθνους και εξαιτούμεθα την κατάπαυσιν των εχθροπραξιών 

εις τε το Μακεδονικόν Μέτωπον και Ηπειρωτικόν Μέτωπον πεποιθότες 

ότι θα τύχη της δεούσης εκτιμήσεως η ηρωϊκή προσπάθεια και η τιμή του 

Ελληνικού Στρατού και ότι αι τύχαι της Ελλάδος θα ρυθμισθώση κατά 

τρόπον αντάξιον της μακραίωνος Ιστορίας».
169

 

 

Αποτέλεσμα, κατά τον Μητροπολίτη, αυτής της σύσκεψης των στρατηγών ήταν 

η άμεση αποστολή κηρύκων προς την τεθωρακισμένη μεραρχία των SS του 

στρατηγού Ντήτριχ. 

 Πέρα από το στοιχείο της αιχμαλωσίας του στρατού, σοβαρό ζήτημα στη 

διαπραγμάτευση ήταν το ελληνικό αίτημα να δοθεί δεκαήμερη προθεσμία για την 

εκκένωση των αλβανικών εδαφών από τους έλληνες στρατιώτες, καθώς και η 

απαγόρευση εισόδου των Ιταλών στο ελληνικό έδαφος. Ωστόσο, παρά τα 

συμφωνηθέντα, την τρίτη ημέρα του Πάσχα (23 Απριλίου 1941), το ελληνικό 

αρχηγείο υπό τον Τσολάκογλου αναγκάστηκε τελικά, μετά από γερμανικές πιέσεις, 

                                                                                                                                            
κινήματός τους, ο Σπυρίδωνας απέρριψε την πρόταση. Υποστήριξε, το 1952, τη μη εκτέλεση της 

θανατικής καταδίκης σε βάρος του Νίκου Μπελογιάννη, συγκλονισμένος, όπως δήλωνε, από το ηθικό 

μεγαλείο του Μπελογιάννη, το οποίο παρομοίαζε με εκείνο των πρώτων χριστιανών, παρά το γεγονός, 

όπως δήλωνε ο Σπυρίδωνας, ότι ο καταδικασμένος δεν πίστευε στη ζωή μετά θάνατο. 
167 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Υλικό πολέμου 

1940-1941, Έκθεση Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα, σ. 2. 
168 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Υλικό πολέμου 

1940-1941, Έκθεση Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα, σ. 6. 
169 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Υλικό πολέμου 

1940-1941, Έκθεση Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα, σ. 6. 
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να ζητήσει επισήμως ανακωχή και από τους Ιταλούς. Ο ίδιος μετέβη στη 

Θεσσαλονίκη, όπου υπέγραψε άλλο πρωτόκολλο, διαφορετικό του πρώτου, στο οποίο 

ο Ελληνικός Στρατός χαρακτηρίστηκε συνολικά αιχμάλωτος πολέμου και επετράπη η 

είσοδος των Ιταλών στο ελληνικό έδαφος. Τα δύο παραπάνω στοιχεία λειτούργησαν 

αποτρεπτικά κατά τον Μητροπολίτη όταν, στις 26 Απριλίου, του έγινε πρόταση από 

τους Τσολάκογλου και Δεμέστιχα για τη συμμετοχή του στην κυβέρνηση. Για 

προφανείς λόγους, στην προσπάθειά του να δικαιολογήσει τη συμμετοχή του στη 

συνθηκολόγηση, υποστηρίζει στην έκθεσή του ότι το κράτος, κατά τις ημέρες της 

συνθηκολόγησης, ήταν απολύτως απόν από τα Ιωάννινα μετά την απόσυρση των εκεί 

κυβερνητικών κλιμακίων. Η Χωροφυλακή, η οποία είχε αναλάβει αυτεπάγγελτα την 

τάξη, κατέστη αδύνατον να προφυλάξει τις αποθήκες των δημοσίων αγαθών από τον 

όχλο.
170

 

 Μεταξύ αυτών των εκθέσεων, που συνετάχθησαν κατά την Κατοχή, 

περιλαμβάνεται και μακροσκελές κείμενο σχετικό με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις 

των ετών 1940-1941. Ως συντάκτης του αναφέρεται ο συνταγματάρχης Σπυρίδων 

Γεωργούλης, ο οποίος ανήκε στο Επιτελείο του Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου, υπό τον 

στρατηγό Ιωάννη Πιτσίκα,
171

 τον ανώτερο αξιωματικό στην περιοχή της Ηπείρου και 

τον μόνο στρατηγό που παρέμεινε πιστός στις αδρανοποιητικές εντολές των Αθηνών. 

Ωστόσο, η τελευταία σελίδα της αναφοράς Γεωργούλη αποτελείται επί της ουσίας 

από κείμενο του ίδιου του Πιτσίκα εν είδει ημερολογίου, στο οποίο καταγράφονται 

τηλεγραφήματά του προς το Α΄, Β΄ και Γ΄ Σώμα Στρατού. Οι απόψεις του περί των 

αιτιών της κατάρρευσης είναι προφανώς διαφορετικές από εκείνες των σωματαρχών 

στους οποίους απευθύνεται. Η τελευταία εγγραφή αφορά την 19η Απριλίου 1941, την 

προηγουμένη ημέρα από την ενέργεια της ανακωχής, και απευθύνεται προς το Γενικό 

Στρατηγείο (Αλ. Παπάγο) και την Προεδρία Κυβερνήσεως (επί της ουσίας στον 

Βασιλιά): 

 

                                                 
170 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Υλικό πολέμου 

1940-1941, Έκθεση Μητροπολίτη Ιωαννίνων Σπυρίδωνα, σ. 8. 
171 Ιωάννης Πιτσίκας (Άνω Καλλιθέα Σπερχειάδας, 1881 – Αθήνα, 1975). Φοίτησε στη Σχολή 

Ευελπίδων και έλαβε μέρος στους Βαλκανικούς πολέμους, στον Α΄ Παγκόσμιο, στη Μικρασιατική 

Εκστρατεία και στον Πόλεμο του 1940 ως διοικητής του Τμήματος Στρατιάς Δυτικής Μακεδονίας και 

Ηπείρου (Μάρτιος 1941). Συνελήφθη μαζί με τον Παπάγο το 1943 ως μέλος και αυτός της 

αντιστασιακής οργάνωσης «Στρατιωτική Ιεραρχία». Μεταφέρθηκε με τους άλλους έλληνες 

στρατηγούς –οικείους του Παπάγου– σε στρατόπεδο στη Γερμανία. Μετά τον πόλεμο διετέλεσε 

δήμαρχος Αθηναίων 1946-1950 και υπουργός Εθνικής Αμύνης σε υπηρεσιακές κυβερνήσεις. Βλ. την 

ιστοσελίδα Μικρός Ρωμηός του Μουσείου Πόλεως των Αθηνών. 
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«Κατάστασις ηθικού απ’ ώρας εις ώρα, επί χείρω. Διαπιστώνω 

τραγ. γεγονός καθ’ εκάστην. Σωρείαι αναφορών Διοικητών σχετικαί. Έχει 

καταστεί έμμον. ιδέα ότι πόλεμος είναι άσκοπος και πάσα αντίστασις 

ματαία εναπομένει συνθηκολόγησις. Μέχρι τοιούτω εισεχώρησε 

μικρόβιον ώστε να παρατηρείται εις Συντάγματα α μέχρι προς εβδομάδος 

δεν εγνώριζον τι θα ειπή θυσία, κάματος και δισταγμός, ν’ αρνούνται 

σήμερον να παραμένωσι εν προφυλακές, μη υπαρχούσης ούτε επαφής 

κατά την σύμπτυξιν. Κατάστασις απελπίζει και θέτει σκέψιν ότι προ 

τοποθετήσεως συνόρων ή κατ’ αυτήν απορρίψουν όπλα· συνέβη τούτο 

προχθές [εις] Κιαφφή - Κιαρήτ και δη εις 5ο Σύνταγμα όπερ εκράτησε 

άλλοτε επί εξαημέρου εχθρ. επιθέσεις εις υψ. 731. Τα αιτία καταντήματος 

πολλαπλά εκφεύγοντα παρούσης. Επίγει θεραπεία διότι θα ευρεθώμεν 

προ θλιβ. εικόν. Κατά Μικρασιατικήν καταστροφήν διαπεραιώθησαν και 

συντεταγμέναι μονάδες, τώρα υπάρχει φόβος χειροτέρου. Λύσιν δεν 

δύναμαι να προτείνω ούτε και να αναλάβω. Προτεινόμενη υπ’ εμέ όλων 

Διοικήσεων, της ανεξαρτητοποιήσεώς μου δια να συνθηκολογήσω. Είμαι 

στρατιώτης και θα υπακούσω διαταγάς Βασιλέως και προϊσταμένων ας 

αναμένων εναγωνίως. 

Ταύτην στιγμήν Τσολάκογλου πληροφορεί ότι μετά Μπάκου, 

Δεμέστιχα και πολλ. αλλ. διοικ. Μ. Μονάδων απέστειλεν κήρυκας 

Γερμανούς. Κινήσεως μετέχη Μητροπ. Ιωαννίνων. Δια λόγου εθν. 

συμφερόντων ζήτημα δέον αναληφθεί υπό κυβερν. προς επωφελεστέραν 

ρύθμισιν».
172

 

 

Ο Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος, συνταγματάρχης τότε, διοικητής της XV 

Μεραρχίας στο αλβανικό μέτωπο, σχολιάζοντας, στις 8 Σεπτεμβρίου 1943, την 

έκθεση Μπάκου, δηλώνει έντονα την αντίθεσή του στα παραπάνω επιχειρήματα, 

αμφισβητώντας όχι μόνον τη συμφωνία της συνθηκολόγησης αλλά ακόμη και το 

γεγονός των συναντήσεων που αναφέρει ο Μπάκος. Η εμμονή του Σπηλιωτόπουλου 

στην υποχρέωση των αξιωματικών να έχουν μόνο στρατιωτικές αρμοδιότητες και 

καθήκοντα φαίνεται στη γενική διαταγή που εξέδωσε την 13η Απριλίου 1941, όπου 

αναφέρεται στα περιορισμένα περιστατικά λιποψυχίας της μεραρχίας του και ορίζει 

σαφώς ως αναγκαστική αντίδραση των διοικητών την εκτέλεση των λιποτακτών, 

αφού η σύλληψη και η παραπομπή κρίνονταν ανέφικτες. Η διαφορετική προσέγγιση 

και τα διαφορετικά ψυχικά αποθέματα του μέραρχου Σπηλιωτόπουλου, που βίωνε τις 

ίδιες συνθήκες με τους σωματάρχες της συνθηκολόγησης, φαίνεται και από τη χρήση 

μιας διαφορετικής λέξης από αυτούς. Στην παραπάνω διαταγή, ο Σπηλιωτόπουλος 

δεν αναφερόταν στην «τιμή των όπλων», αλλά στην «τιμή της πατρίδας».
173

 

                                                 
172 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 42, Έκθεση 

Γεωργούλη-Πιτσίκα, σ. 15. 
173 Παναγιώτης Σπηλιωτόπουλος, Τεκμήρια για τον πόλεμο του 1940-1941: Δράση της XV 

μεραρχίας πεζικού – Η άλλη όψη για την συνθηκολόγηση, επιμ. Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Αθήνα 

(Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων) 1992, σ. 106-107. 
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 Ξαναγυρίζοντας στο υλικό του Αρχείου Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη 

και ολοκληρώνοντας την επισκόπηση που αφορά τον πόλεμο 1940-1941, αξίζει να 

σταθούμε σε μια ανυπόγραφη έκθεση, η οποία πιθανώς γράφηκε κι αυτή μέσα στην 

Κατοχή, με τίτλο: «Σκέψεις επί των ελληνικών αγώνων 1940-1941». 

 Ο ανώνυμος συντάκτης, επαγγελματίας αξιωματικός προφανώς κι αυτός, 

αναδεικνύει ως κύριο στοιχείο της επιτυχίας του ελληνικού στρατού στην εξάμηνη 

εκστρατεία τον ρόλο των μονίμων αξιωματικών σε αυτήν. Με τον τρόπο αυτόν ίσως 

απαντάει στην Αριστερά, όταν η τελευταία επέλεξε για λόγους πολιτικούς, ήδη από 

την περίοδο του πολέμου, να προβάλει την εκστρατεία 1940-1941 ως έναν λαϊκό 

αγώνα τον οποίο πραγματοποίησαν οι έφεδροι αξιωματικοί και οι απλοί στρατιώτες, 

ακυρώνοντας έτσι τη συμβολή των μονίμων αξιωματικών σε αυτόν. Ο συντάκτης δεν 

παραλείπει βέβαια να εκθειάσει τον ηρωισμό και τον ενθουσιασμό των εφέδρων 

αξιωματικών και στρατιωτών, αλλά τον κρίνει συμπληρωματικό και όχι δημιουργό 

της επιτυχίας. Προκειμένου να αναδείξει τον ρόλο των επαγγελματιών αξιωματικών, 

φέρνει ως παραδείγματα τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897, τον Γαλλογερμανικό 

του 1870, αλλά και τη γερμανική επίθεση στην Πολωνία το 1939, για τα οποία 

υποστηρίζει ότι ο ενθουσιασμός, όσο άφθονος και πλούσιος να είναι, δεν αρκεί για 

την επιτυχία σε ένα πόλεμο. Στις τρεις αυτές περιπτώσεις, ο λαϊκός και πατριωτικός 

ενθουσιασμός δεν στάθηκε αρκετός για τη νίκη ούτε των Ελλήνων, ούτε των Γάλλων, 

ούτε των Πολωνών, οι οποίοι ηττήθηκαν κατά κράτος. Στην έκθεση υποστηρίζεται 

ότι οι περί πολέμου κρίσεις δεν μπορούν να συναχθούν από τις σχετικές λαϊκές και 

αφελείς λιθογραφίες των επαρχιακών οινοπωλείων, στις οποίες καταγράφεται ο 

ηρωισμός στρατιωτών και εφέδρων αξιωματικών. Αναφερόμενος με επιμονή στους 

επιτυχείς τεχνικούς ελιγμούς των μεγάλων μονάδων αλλά και των μικρότερων, όπως 

και στα σχέδια πυρός, επιθετικά και αμυντικά, αποδίδει το πλέγμα επιτυχιών στα 

επιτελεία που τα σχεδίασαν και που διοικούνταν από άριστα καταρτισμένους 

επαγγελματίες αξιωματικούς. Ακόμη και για τον καταμερισμό εφοδίων και χρήσης 

του πολεμικού υλικού, αναφέρει ότι η οικονομία που έδειξε ο ελληνικός στρατός 

οφειλόταν σε επιτελικούς σχεδιασμούς και όχι στις διοικήσεις των εφέδρων, οι οποίοι 

δεν διοίκησαν μονάδες ανώτερες του τάγματος. 

 Με αυτό τον τρόπο ο μόνιμος αξιωματικός παρουσιάζεται στην έκθεση ως ο 

αφανής ήρωας του πολέμου, ο αφανής νους δηλαδή που κατάφερνε και οργάνωνε με 

τρόπο επιτελικό τον πολεμικό ενθουσιασμό της κοινωνίας. Ενώ λοιπόν ο ελληνικός 

στρατός υστερούσε σε εφόδια και σε αριθμούς, η νίκη των ελληνικών όπλων 
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αποδίδεται από τον συντάκτη στην επιτελική τέχνη του πολέμου που διέκρινε τους 

έλληνες αξιωματικούς. Ως απόδειξη για τα παραπάνω αλλά και για την επιτέλεση του 

πατριωτικού καθήκοντος των αξιωματικών, παραθέτει ποσοστά νεκρών μονίμων και 

εφέδρων αξιωματικών, και αποδίδει στους μόνιμους αξιωματικούς το 16% σε 

ποσοστό θανάτων επί του συνόλου τους και το 20% σε ποσοστό τραυματιών επί του 

συνόλου τους. Απέναντι σε αυτούς, αναφέρεται στα αντίστοιχα ποσοστά των 

εφέδρων αξιωματικών, όπου οι νεκροί στην προκειμένη περίπτωση είναι 4% επί του 

συνόλου τους και οι τραυματίες 7%. Όσο για τους στρατιώτες, σε αυτούς αποδίδεται 

ποσοστό 4% για νεκρούς και 12% για τραυματίες. 

 Η συγγραφή της έκθεσης δύναται ενδεχομένως να αποδοθεί στον στρατηγό 

Βεντήρη ή σε κάποιον άλλο δημοκρατικό, αντιβασιλικό δηλαδή αξιωματικό, αφού ως 

αφετηρία της συγκρότησης του επαγγελματικού πνεύματος μεταξύ των αξιωματικών 

ορίζεται στην έκθεση το 1924, άρα το πρόγραμμα για τη βελτίωση της εκπαίδευσης 

των αξιωματικών, που έθεσε η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία και οι σύμβουλοί της 

αξιωματικοί. Οι τελευταίοι ήταν αυτοί που διοργάνωσαν την Επανάσταση του 1922 

και προέρχονταν προφανώς από το Κόμμα Φιλελευθέρων. 

 Παρά το τέλος που έχει φέρει ο πόλεμος στη λειτουργία του στρατού, είναι 

εμφανής η επίμονη σκέψη ορισμένων αξιωματικών να καταγράφουν πολεμικές 

εμπειρίες, απόψεις και κριτική για ό,τι έγινε. Στην πράξη, κάποιοι αξιωματικοί, 

εκείνοι της συνθηκολόγησης, ανέλαβαν την πολιτική πορεία της χώρας, κινούμενοι 

πλέον εκτός στρατιωτικών ζητημάτων, με πρωτοβουλίες και ρόλους που στόχευαν 

κατά τους ίδιους στη σωτηρία των ελλήνων. Άλλοι όμως αξιωματικοί διατήρησαν τον 

στρατιωτικό επαγγελματισμό τους, αρνούμενοι να αφήσουν τους κανονισμούς που 

τους δέσμευαν ηθικά. Οι τελευταίοι, πιεζόμενοι ενδεχομένως από το όραμα μιας 

πατρίδας ελεύθερης, θα ανέτρεχαν διαρκώς κατά τη διάρκεια της Κατοχής στην 

πολεμική ποιότητα του έλληνα αξιωματικού του 1940-1941, προκειμένου να 

συνδέσουν τη δόξα της πολεμικής δράσης με την προσπάθεια απελευθέρωσης. 

 Πίσω στην Αθήνα, η βεβαιωμένη ενόχληση του Βασιλιά και του Αλ. Παπάγου 

για τη συνθηκολόγηση των υφισταμένων του στρατηγών βρισκόταν, σαφώς, σε 

αντίφαση με την ανακούφισή τους για το γεγονός ότι οι ίδιοι, η κεντρική διοίκηση 

της χώρας, δεν χρειάστηκαν να αναλάβουν την ευθύνη ή να ορίσουν έστω και έμμεσα 

τις προϋποθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα πέρναγε η χώρα στην ήττα και στην 

κατοχή. Είναι ενδεικτικές για το κλίμα στα ανώτατα κλιμάκια, μετά την αυτοκτονία 

του πρωθυπουργού Αλεξάνδρου Κορυζή, οι σπασμωδικές κινήσεις του Βασιλιά όταν, 
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προσπαθώντας να βελτιώσει την πολιτική του παρουσία, προσπάθησε να αναθέσει 

την ηγεσία του κράτους σε πρόσωπα προερχόμενα από τη βενιζελική παράταξη, 

μεταξύ αυτών και στον απόστρατο στρατηγό Αλέξανδρο Μαζαράκη-Αινιάν. 

Επρόκειτο για κινήσεις με προσχηματικό συμβολισμό σε τραγικές στιγμές για τη 

χώρα, οι οποίες δεν έπεισαν για την πρόθεση πολιτικής σύνθεσης και δεν 

αναβάπτισαν την πολιτική σχέση του Θρόνου με μεγάλο μέρος της ελληνικής 

κοινωνίας, που ήταν απρόθυμο να συνταχθεί μαζί του.
174

 

Eν κατακλείδι, η στάση της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας και του Θρόνου κατά 

τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, η άρνησή τους να προχωρήσουν σε πολιτική 

συσπείρωση έστω του αστικού κόσμου και η έλλειψη πολιτικής πρότασης τις ημέρες 

και ώρες της κατάληψης της χώρας αποτέλεσαν ίσως την αφετηρία για το γεγονός ότι 

η συντηρητική και φιλοβασιλική πτέρυγα έμεινε ακέφαλη, χωρίς αντιστασιακό 

προσανατολισμό και λαϊκή ανταπόκριση κατά τα πρώτα χρόνια της Κατοχής. Ήταν 

σαν ο Θρόνος και το στενό αυλικό περιβάλλον να επέλεξαν να λειτουργήσουν 

ιδιοτελώς προς όφελός τους, παρακάμπτοντας την πολιτική σκηνή, σαν ο Θρόνος να 

προσπάθησε να καρπωθεί μόνος του τη λαϊκή και πολιτική συσπείρωση που 

δημιουργούσε ο πόλεμος ως εθνικό γεγονός. Ο Θρόνος και το περιβάλλον του, 

κινούμενοι δεσποτικά, κράτησαν την πολιτική λειτουργία κολοβή, χωρίς να 

προσπαθήσουν να βελτιώσουν τη λαϊκή συσπείρωση μέσω μιας πολιτικής διεύρυνσης 

κατά τη διάρκεια της εξάμηνης εκστρατείας. 

 Η αστική συσπείρωση θα διαμορφωθεί σε πολιτικό χώρο αργότερα, απέναντι 

στις ανατρεπτικές πολιτικές συνθήκες της Κατοχής. Ο αστικός πόλος αναγκάστηκε 

να συσπειρωθεί, όταν χρειάστηκε να ετεροκαθοριστεί από τις επιτυχίες και την 

εξάπλωση του αντιπάλου αριστερού κινήματος, του κινήματος που συνέδεσε τον 

απελευθερωτικό χαρακτήρα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου με αιτήματα για 

κοινωνικές και πολιτειακές αλλαγές στην απελευθερωμένη χώρα. Αυτά όμως ήταν 

ακόμη πολύ μακριά, αφού η χώρα βρισκόταν υπό ξένη στρατιωτική κατοχή και 

πολλοί έλληνες αξιωματικοί, ως ειδικοί στον πόλεμο, απέκτησαν αργά ή γρήγορα 

ηγετικούς ρόλους και αρμοδιότητες σε όλες τις «σκηνές» και τα «θέατρα» που 

δημιούργησε ο πόλεμος, δηλαδή στον επίσημο συμμαχικό στρατό στη Μέση 

Ανατολή, στον σχεδιασμό και στην οργάνωση της Αντίστασης, αλλά και σε 

κυβερνητικές αρμοδιότητες της διορισμένης από τον κατακτητή κυβέρνησης. Μεγάλο 

                                                 
174 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Α΄ (Ι), ό.π., σ. 305-307. 



134 

 

μέρος τους θα αδρανούσε περιμένοντας την απελευθέρωση και ένα άλλο θα 

στρατευόταν στα κατοχικά Τάγματα Ασφαλείας. 

 Όσοι αξιωματικοί συνέδραμαν το έργο των κατακτητών επικαλέστηκαν τα 

πατριωτικά τους αισθήματα. Η ενέργειά τους ακύρωσε την έως τότε πατριωτική 

δράση τους και αποδόθηκε ουσιαστικώς σε προσωπικά και πολιτικά κίνητρα και 

οφέλη. Η συμμετοχή και δράση αξιωματικών στο πλευρό του κατακτητή θα 

δικαιολογούνταν, γενικολογώντας, ως άμυνα στην επιθετικότητα του αριστερού 

αντιστασιακού πόλου. Η ερμηνεία αυτή αδικεί κατεξοχήν τους βασιλικούς και τους 

κεντρώους αξιωματικούς, που με απώλειες της ζωής τους, συγκρουόμενοι σκληρά με 

την Αριστερά, επέλεξαν την εξακολούθηση της λειτουργίας των υφιστάμενων 

επίθεση από την Αριστερά αντιστασιακών ομάδων ή επέλεξαν τη συγκρότηση νέων, 

αντί της συνεργασίας με τις κατοχικές αρχές. 

Μέχρι όμως την απόλυτη κατοχή του εθνικού εδάφους, θα μεσολαβούσε η 

Μάχη της Κρήτης. 
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Κεφάλαιο 4  

Η Μάχη της Κρήτης 

Τελευταίος σταθμός της ελληνικής πολεμικής προσπάθειας, πριν την πλήρη 

κατοχή του εθνικού εδάφους, η Μάχη της Κρήτης έχει ουσιαστική σημασία να 

μελετηθεί, για ποικίλους λόγους, ως παράδειγμα για τη διαμόρφωση της ηθικής 

σκευής και την τροφοδότηση της πολιτικής λειτουργίας του ελληνικού στρατού. Ενώ 

αποτελεί την τελευταία πράξη της εμπλοκής στην εναρκτήρια φάση του πολέμου, δεν 

αποτελεί στην ουσία την ολοκλήρωσή της, αλλά διατηρεί μια αυτόνομη λειτουργία 

ως προπομπός των δράσεων που ακολούθησαν. Ο πόλεμος στην Αλβανία και στα 

οχυρά ολοκλήρωσε την πολεμική εμπλοκή του στρατού που είχε συγκροτήσει το 

καθεστώς Μεταξά υπό την καθοδήγηση του βασιλιά Γεώργιου Β΄. Κατά τη διάρκεια 

της Μάχης της Κρήτης έχουμε τα πρώτα δείγματα της ευρείας σύνθεσης που 

ακολούθησε κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που συνέζευξε τον ανθρώπινο 

παράγοντα, το ανθρώπινο πάθος, με την εντυπωσιακή πολεμική τεχνολογία. Μέρος 

της σύνθεσης είναι και ό,τι συνέβη στο εσωτερικό της κατεχόμενης Ελλάδας, με την 

παράλληλη δράση της Αντίστασης, είτε με ισχυρό το λαϊκό στοιχείο και το λαϊκό 

πρόσημο, είτε σε μικρότερα σχήματα, με τους Συμμάχους να κατευθύνουν άμεσα 

τους έλληνες αξιωματικούς που ηγούνταν. Αφετηρία όλων αυτών, για την ελληνική 

περίπτωση, ήταν η Μάχη της Κρήτης.
175

 

 Στη Μάχη της Κρήτης, χωρίς να μεταφερθεί στο νησί έμπειρος ελληνικός 

στρατός, περί τους 11.000 έλληνες στρατιώτες και χωροφύλακες χωρίς πρότερη 

πολεμική εμπειρία πολέμησαν για 12 ημέρες δίπλα σε 31.000 χιλιάδες κουρασμένα 

στρατεύματα της Κοινοπολιτείας με υψηλό ηθικό, αλλά χωρίς καλό οπλισμό. Μαζί 

                                                 
175 Η παρακολούθηση των στρατιωτικών επιχειρήσεων της Μάχης της Κρήτης για το τρέχον 

κεφάλαιο έχει στηριχθεί βιβλιογραφικά στα εξής: ΓΕΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον 

Παγκόσμιον Πόλεμον: Η Μάχη της Κρήτης, Αθήνα (ΔΙΣ) 1993 [11967]· Σόλων Ν. Γρηγοριάδης, 

Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974, τ. 1, Κατοχή: η μεγάλη νύχτα, Αθήνα (Polaris / εφ. 

Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία) 2011, σ. 55-100· Χάγκεν Φλάισερ, «Η Μάχη της Κρήτης: Σκέψεις για μια 

νέα προσέγγιση», Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης (επιμ.), Κρήτη: Ιστορία και πολιτισμός, τ. 2, Κρήτη 

(Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη / Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης) 

1988, σ. 502-520· Antony Beevor, Κρήτη: Η μάχη και η αντίσταση, μτφρ. Παναγιώτης Μακρίδης, επιμ. 

Αριστείδης Προκοπίου, Αθήνα (Γκοβόστης) 2004· Λεωνίδας Καλλιβρετάκης, Η Μάχη της Κρήτης, χ.τ. 

(εφ. Τα Νέα) χ.χ. Επίσης, αναλυτική παρουσίαση σχετικά το βρετανικό ενδιαφέρον για την Κρήτη, για 

τη βρετανική συμμετοχή στην άμυνά της και κυρίως για την ένταξη της Κρήτης στο ευρύτερο 

πολεμικό θέατρο της ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής βλ. στο Ουίστον Τσώρτσιλ, 

Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, μτφρ. Αντώνης Σαμαράκης, τ. 2, Αθήνα (Ελληνική Μορφωτική Εστία) 

χ.χ., σ. 396-430. 
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τους πολέμησε αμυνόμενος ο τοπικός πληθυσμός, άνδρες, γυναίκες και έφηβοι. 

Φτιάχνεται έτσι ένα ιδιαίτερο στημόνι μέσα στο οποίο πλέκονται ορισμένα στοιχεία 

που καθιστούν το αποτέλεσμα πρωτόγνωρο. Η παρουσία του Βασιλιά για έναν μήνα 

σχεδόν πριν την έναρξη της Μάχης πρόσφερε αρχικά μια προοπτική, στην οποία η 

Κρήτη προβαλλόταν ως ένα μέρος που θα παρέμενε ελεύθερο, σαν να επρόκειτο για 

μια ιδιαίτερη μικρογραφία της χώρας. Τριακόσιοι ευέλπιδες μιας ολόκληρης τάξης 

της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων έσπευσαν να μεταβούν με υψηλό κίνδυνο στην 

Κρήτη, για να στελεχώσουν την άμυνα του νησιού.
176

 Η άγνωστη έως τότε μέθοδος 

της εφόδου από τον ουρανό της γερμανικής επιχείρησης «Ερμής», που μετέτρεπε τον 

φτερωτό θεό σε πολεμική μηχανή, συντελούσε στο να συγκροτηθούν τα παραπάνω 

σε κεντρική προσπάθεια άμυνας και ίσως αντεπίθεσης. Έτσι, ο μαχητικός 

επαγγελματισμός του βρετανικού στρατού, η παρουσία κυβέρνησης και Βασιλιά, η 

δράση των ελληνικών τμημάτων και κυρίως η λυσσώδης πολεμική προσπάθεια και 

αυτοθυσία ανδρών και γυναικών, και ο ηρωισμός των ευέλπιδων, μαζί με την 

καταστροφή του όπλου των αλεξιπτωτιστών, πλησίασαν στο να καθιερώσουν τη 

Μάχη της Κρήτης ως τεκμήριο συνείδησης στον ηθικό κώδικα των αξιωματικών του 

ελληνικού στρατού. 

Αυτό δεν ολοκληρώθηκε, ωστόσο, εξαιτίας μιας σειράς λόγων. Πρώτον, στο 

πολεμικό δωδεκαήμερο η λαϊκή συμμετοχή ήταν εξαιρετικά υψηλή και μαχητική, και 

έτσι συνεχίστηκε έως το τέλος του πολέμου μέσω της Αντίστασης, η οποία είχε την 

αρχή της στις ημέρες της Μάχης. Το γεγονός αυτό θα σήμαινε την αποδοχή και την 

αναγνώριση της αμεσότερης λαϊκής συμμετοχής στο έργο του στρατού, με τον 

στρατό να «θυσιάζει» ίσως τον όποιο επαγγελματισμό που τόσο εκμεταλλεύτηκε στη 

μάχη κατά του εσωτερικού εχθρού, στην οποία αφιερώθηκε μεταπολεμικά. Δεύτερον, 

η Μάχη της Κρήτης σηματοδοτεί και την αρχή της δημιουργίας ενός ιδιαίτερου 

επαγγελματισμού που χαρακτήρισε πολλούς αξιωματικούς που συμπορεύτηκαν στη 

συνέχεια, στη Μέση Ανατολή, με τον βρετανικό στρατό υπό βρετανική διοίκηση. 

Αυτό το στοιχείο απομάκρυνε τον στρατό από την πραγματικότητα του φατριασμού 

                                                 
176 Τελευταία περίπτωση εν ενεργεία εύελπι που πολέμησε στη Μάχη της Κρήτης και 

τραυματίστηκε σοβαρά στον τομέα Ηρακλείου ήταν ο αντιστράτηγος Αγαμέμνων Γκράτσιος (1922-

1993), που έφτασε να διατελέσει διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και 

Νήσων από τις αρχές του 1974, στη Μεταπολίτευση ανέλαβε το απαιτητικό Γ΄ Σώμα Στρατού, στη 

συνέχεια την ηγεσία του ΓΕΣ (1976) και τέλος την ηγεσία του ΓΕΕΘΑ (1980), για να αποστρατευτεί 

τον Ιανουάριο του 1982, μετά την άνοδο του ΠΑΣΟΚ στην κυβέρνηση. 



137 

 

που διέκρινε τον ελληνικό στρατό και πολεμήθηκε στη συνέχεια, προκειμένου να 

επανέλθει η λειτουργία του στρατού στο προπολεμικό πλαίσιο.
177

 

Η διεθνής σημασία της Μάχης της Κρήτης έχει συζητηθεί κυρίως σε σχέση με 

τη συμβολή της στην καθυστέρηση ή μη της γερμανικής επίθεσης στη Σοβιετική 

Ένωση. Πολλοί ελληνικοί κύκλοι επιμένουν σε αυτή τη διάσταση προβάλλοντας την 

ελληνική συμβολή στον συμμαχικό αγώνα. Προφανώς, είναι δύσκολο να γίνουν 

πραγματικές μετρήσεις για να αποδειχθεί ή όχι το γεγονός. Σε κάθε περίπτωση, η 

«συμμαχική» υποχρέωση της Γερμανίας να στηρίξει την Ιταλία στο αδιέξοδο όπου 

είχε μπει η εκστρατεία της κατά της Ελλάδας προκάλεσε πρόβλημα στη γερμανική 

προετοιμασία. Σε μια γενικότερη εκτίμηση, εάν προσμετρηθούν στον πολεμικό χρόνο 

το σύνολο των έξι μηνών της πολεμικής εμπλοκής της Ελλάδας με την Ιταλία –και 

ιδιαίτερα η σχεδόν δίμηνη (Απρίλιος-Μάιος 1941) εμπλοκή του γερμανικού στρατού 

στην επίθεση κατά της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας–, και η Μάχη της Κρήτης, 

αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό αποτελεί παράγοντα που καθυστέρησε την έναρξη της 

επιχείρησης Μπαρμπαρόσα εναντίον της ΕΣΣΔ. Οι γερμανικές δυνάμεις που μετείχαν 

στις επιχειρήσεις των Βαλκανίων απεμπλάκησαν, κουρασμένες και με απώλειες, στις 

αρχές Ιουνίου 1941, ενώ ο αρχικός σχεδιασμός του Χίτλερ ήταν η επίθεση με πλήρεις 

δυνάμεις να πραγματοποιηθεί εντός του Μαΐου του 1941.
178

 Σε μια γενική εκτίμηση, 

η γερμανική εμπλοκή στην Κρήτη μπορεί να συμπεριληφθεί στους λόγους της 

καθυστέρησης έναρξης της ρωσικής εκστρατείας – και λόγω της φθοράς του όπλου 

των αλεξιπτωτιστών και της απώλειας εκατοντάδων αεροσκαφών. Ο βασικός λόγος 

της ήττας των γερμανικών δυνάμεων στη ρωσική εκστρατεία ήταν ο συνδυασμός της 

αδυναμίας των γερμανικών τεθωρακισμένων να κινηθούν το φθινόπωρο στους 

ρωσικούς πλημμυρισμένους κάμπους, του βαρύτατου ρωσικού χειμώνα που 

ακολούθησε και της αποτελεσματικότητας της σοβιετικής βιομηχανικής παραγωγής, 

μαζί με την εντυπωσιακή αντοχή και μαχητικότητα των σοβιετικών μονάδων.
179

 

                                                 
177 Στο παρόν κεφάλαιο αναλύεται το επιχειρησιακό θέμα της Μάχης της Κρήτης και η δυνάμει 

συμβολή της στην ηθική σκευή του ελληνικού στρατού. Δεν αφορά τις υπηρεσιακές μεταβολές και τα 

νομοθετήματα που επανέφεραν στην ενέργεια απότακτους βενιζελικούς αξιωματικούς – και στην 

προκειμένη περίπτωση και Κρητικούς. Αυτό πραγματοποιήθηκε από την ανάγκη της κυβέρνησης να 

ενισχύσει το κύρος του σώματος των αξιωματικών λόγω της παρουσίας της στην Κρήτη. Η μελέτη 

αυτού του θέματος ανήκει στο επόμενο κεφάλαιο και αποτελεί την αφετηρία του ελληνικού στρατού 

στη Μέση Ανατολή. 
178 Ανδρέας Η. Ζαπάντης, Ελληνο-σοβιετικές σχέσεις 1917-1941, Αθήνα (Εστία) 1989, σ. 481-

501, 535-538. 
179 Σχετικά με τη συμβολή της Μάχης της Κρήτης στην εκδήλωση της γερμανικής κίνησης κατά 

της ΕΣΣΔ βλ. A. Beevor, Κρήτη: Η μάχη και η αντίσταση, ό.π., σ. 94-95, 120, 337-338. Ενδιαφέρουσα 

είναι η παρουσίαση της Μάχης της Κρήτης σε άρθρο του Χάγκεν Φλάισερ στο οποίο αναφέρεται η 
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Η σημασία της Μάχης της Κρήτης, ωστόσο, δεν εξαντλείται στον ρόλο που 

έπαιξε στην καθυστέρηση στη γερμανική επίθεση εναντίον της ΕΣΣΔ. Μέσα στην 

ευρύτερη ανάπτυξη ενός πραγματικά παγκόσμιου πολέμου, η συμβολή της Μάχης 

της Κρήτης μπορεί να αποτελέσει ένα συνθετικό παράδειγμα για τη διεξαγωγή του 

πολεμικού αγώνα σε ένα γεωγραφικό σημείο υψηλής σημασίας.  

Η γεωγραφική θέση της Κρήτης, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και στο 

κέντρο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, φωτίζει από μόνη της τη στρατηγική 

σημασία της νήσου και τους λόγους για τους οποίους προσέλκυσε το ενδιαφέρον των 

Βρετανών κατά την εξέλιξη του πολέμου, σε μια στιγμή κατά την οποία η γερμανική 

ισχύς θα εδραιωνόταν σε αυτό τον θαλάσσιο χώρο και η βρετανική θα 

αναδιπλωνόταν αναγκαστικά στη βόρεια Αφρική. Η τεκμηρίωση του βρετανικού 

ενδιαφέροντος καταγράφεται στην εμπλοκή των 30.000 περίπου αυστραλών και 

νεοζηλανδών στρατιωτών στην άμυνα του νησιού, καθώς και ενός ικανού αριθμού 

σκαφών επιφανείας.
180

 

Ο πρώτος άξονας, αυτός της στρατηγικής προσέγγισης, αφορά τον ρόλο της 

Κρήτης στην πολεμική ανάπτυξη της Μεγάλης Βρετανίας – με άλλα λόγια, την 

εγγύτητα που είχε με τη βόρεια Αφρική, στην οποία ήταν ανεπτυγμένος μεγάλος 

αριθμός δυνάμεων της Κοινοπολιτείας και η οποία αποτέλεσε τελικά ένα από τα 

θέατρα του πολέμου. Υψηλής σημασίας ήταν και η γειτνίασή της με την Κύπρο, η 

οποία βρισκόταν καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου υπό βρετανικό έλεγχο. Με βάση 

αυτήν πάντοτε την προσέγγιση, λόγω της στρατηγικής της θέσης, η Κρήτη θα 

λειτουργούσε ως ορμητήριο συμμαχικών βομβαρδιστικών αεροσκαφών μεγάλης 

ακτίνας δράσης, που θα μπορούσαν να επιχειρήσουν εναντίον των πετρελαιοπηγών 

στο Πλοέστι της Ρουμανίας, τις οποίες και έλεγχε ο Άξονας, καλύπτοντας την ανάγκη 

του σε καύσιμα. Ακόμη, στη μελέτη του στρατηγικού φαινομένου «Κρήτη» κατά το 

πρώτο έτος του πολέμου (άνοιξη 1940 – άνοιξη 1941) χρειάζεται να προσμετρηθεί η 

ουδετερότητα της Τουρκίας σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε ακόμη ξεκινήσει ή 

παγιωθεί η επιχείρηση Μπαρμπαρόσα και ο πόλεμος της Γερμανίας εναντίον της 

Σοβιετικής Ένωσης. Στην ίδια προσέγγιση της στρατηγικής σημασίας αλλά από την 

αντίπαλη πλευρά, η Κρήτη στην κατοχή του Άξονα θα μπορούσε να μελετηθεί ως το 

                                                                                                                                            
απαίτηση του Χίτλερ να μην καθυστερήσει η Επιχείρηση «Ερμής» (επίθεση στην Κρήτη) την άμεση 

πρόοδο της επιχείρησης κατά της ΕΣΣΔ: Χ. Φλάισερ, «Η Μάχη της Κρήτης: Σκέψεις για μια νέα 

προσέγγιση», ό.π., σ. 502-520 (στην έκδοση περιλαμβάνεται και αντίγραφο της εγγράφου διαταγής του 

Χίτλερ, σ. 622-623). 
180 ΓΕΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον: Η Μάχη της Κρήτης, 

ό.π., σ. 6. 
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βασικό εμπόδιο στη βρετανική ανάπτυξη από τη βόρεια Αφρική προς Βορρά, ως το 

βασικό προγεφύρωμα για τη γερμανική ανάπτυξη προς τη Μικρά Ασία, καθώς και ως 

βάση υποστήριξης για τις επιχειρήσεις του Άξονα στη Μαύρη Θάλασσα. Η 

στρατηγική αξία των παραπάνω θα μπορούσε ίσως να αποβεί ιδιαίτερα κρίσιμη, 

καθώς τον Μάιο του 1941 όλα ήταν ακόμη ρευστά και δεν είχαν διαμορφωθεί τα 

τελικά μέτωπα της σύγκρουσης, ούτε είχαν συναφθεί ακόμη οι τελικές συμμαχίες. 

Ο δεύτερος άξονας που τέθηκε σε λειτουργία στο ζήτημα της Κρήτης 

σχετίζεται με τη δράση της Μεγάλης Βρετανίας ως σύγχρονης πολεμικής μηχανής 

κατά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρόκειται για τη βρετανική αμυντική τακτική και 

τη λειτουργία της, η οποία στην περίπτωση της Κρήτης έμεινε σε μεγάλο βαθμό 

προσκολλημένη σε λογικές και αντιλήψεις συνδεδεμένες περισσότερο με τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο, μακριά από τις καινοτομίες τις οποίες εφάρμοσε η γερμανική 

πολεμική μηχανή. Το νέο στοιχείο που διαφοροποιούσε τη γερμανική επίθεση στην 

Κρήτη, σε σχέση με τις εδαφικές επιτυχίες που είχε έως τότε εναντίον της Γαλλίας 

και των Κάτω Χωρών το προηγούμενο καλοκαίρι, ήταν η απόφαση να 

χρησιμοποιηθεί πολύ μαζικά για την κατάκτηση του νησιού το νέο όπλο, εκείνο των 

αλεξιπτωτιστών. Παγίως δομημένη η γερμανική πολεμική μηχανή με βάση τον 

πόλεμο επί του εδάφους, δεν χαρακτηριζόταν έως τότε ούτε για τις ικανότητές της 

στον ναυτικό πόλεμο, εκτός των υποβρυχίων, πολλώ δε μάλλον για τη χρήση ενός 

όπλου το οποίο έως τότε ήταν άγνωστο στη μαζική του ανάπτυξη. Εξάλλου, ο 

σχεδιασμός για την κατάληψη της Κρήτης μέσα από μια μεγάλη ναυτική επιχείρηση 

στη νοτιοανατολική Μεσόγειο ήταν αδύνατος, αφού ο έλεγχος των στενών του 

Γιβραλτάρ και της διώρυγας του Σουέζ από τους Βρετανούς εμπόδιζε σχεδόν 

απόλυτα τη ροή των μεγάλων γερμανικών πλοίων στο εσωτερικό της μεσογειακής 

λεκάνης. Αντί, λοιπόν, για μια ναυτική απόβαση στην Κρήτη σχεδιάστηκε η 

αερομεταφορά και η ρίψη χιλιάδων στρατιωτών. Το νέο όπλο αποτελούσε επί της 

ουσίας έναν συνδυασμό παράδοσης και νεοτερικότητας. Αφενός αναδείκνυε τις 

παραδοσιακές αρετές του γερμανικού πεζικού, που αποτελούνταν από ικανούς 

στρατιώτες ενός κατεξοχήν ηπειρωτικού λαού, αφετέρου τη νεοτερικότητα της 

γερμανικής τεχνολογίας, που κατάφερε σε λίγα χρόνια να δημιουργήσει μια πολύ 

ισχυρή πολεμική αεροπορία με αερομεταφερόμενα τμήματα. Το δεδομένο γερμανικό 

εμμονικό επιθετικό πολεμικό πνεύμα ήρθε να συνδέσει τα δύο αυτά στοιχεία. 

Το νέο όπλο, το οποίο οι εμπνευστές του πίστευαν ότι θα ανέτρεπε τις γνωστές 

έως τότε επιθετικές πολεμικές ενέργειες, δεν είχε ακόμη δοκιμαστεί σε μεγάλης 
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κλίμακας επιχείρηση, όπως θα ήταν αυτή στην Κρήτη. Με βάση τη μικρή αλλά 

επιτυχημένη εμπειρία της ρίψης αλεξιπτωτιστών στα μετόπισθεν των βελγικών, 

ολλανδικών και γαλλικών δυνάμεων το καλοκαίρι του 1940, σχεδιάστηκε η επίθεση 

στην Κρήτη με κύρια αιχμή του δόρατος και μονάδα κρούσης το πλέον επίλεκτο αυτό 

γερμανικό στρατιωτικό σώμα. Στον σχεδιασμό προβλεπόταν ότι τα πρώτα κύματα 

αλεξιπτωτιστών θα εδραίωναν επιτυχώς το βασικό γερμανικό προγεφύρωμα στην 

Κρήτη και, στη συνέχεια, θα ακολουθούσαν αεροπλάνα, τα οποία θα μετέφεραν 

επίλεκτες μονάδες ορεινού πεζικού που θα αναπτύσσονταν ταχέως και θα 

προχωρούσαν άμεσα στον έλεγχο του εδάφους. Στην κατεύθυνση αυτή, ήταν σαφές 

ότι για την επιτυχία αυτού του εγχειρήματος οι επιτιθέμενοι έπρεπε να ελέγχουν το 

Μάλεμε, το πλησιέστερο αεροδρόμιο στο διοικητικό κέντρο του νησιού, τα Χανιά.  

Παρά τις σχετικές πληροφορίες, η βρετανική διοίκηση βρέθηκε περισσότερο 

προσκολλημένη σε παλαιότερες αντιλήψεις, προσανατολισμένη στην εκτίμηση ότι η 

επίθεση θα ερχόταν με αποβατικές δυνάμεις από τη θάλασσα. Οι πολεμικοί διοικητές 

της Κοινοπολιτείας στο νησί αδυνατούσαν να αντιληφθούν το μέγεθος της 

αερομεταφερόμενης απειλής. Η εμμονή αυτή επέτρεψε τελικά την κατάκτηση της 

Κρήτης από τις γερμανικές δυνάμεις. Το νέο όπλο αποδείχθηκε, ωστόσο, μάλλον 

ανεπαρκές για να εκπορθήσει εύκολα ένα ολόκληρο νησί, το οποίο φαίνεται ότι ήταν 

αρκετά προετοιμασμένο για αντίσταση, σε επίπεδο τόσο τακτικών όσο και ατάκτων 

τμημάτων. Ενδεχομένως η βρετανική ήττα στην Κρήτη να αποτέλεσε ένα από τα 

πρώτα μηνύματα ότι οι συνθήκες αυτού του πολέμου θα ήταν εντελώς διαφορετικές 

από τις προηγούμενες. 

 Ο τρίτος άξονας βάσει του οποίου μπορεί να μελετηθεί το φαινόμενο της 

Μάχης της Κρήτης είναι η κοινή δράση ντόπιων ατάκτων πολεμιστών στο πλευρό 

του τακτικού συμμαχικού στρατού. Πρόκειται για την εμφαντική και με 

αξιοσημείωτα αποτελέσματα πολεμική δράση πολλών ανδρών αλλά και γυναικών και 

εφήβων της Κρήτης, που από τις πρώτες ώρες της εισβολής, είτε σε συνεργασία με τα 

στρατεύματα της Κοινοπολιτείας, είτε με ελληνικά τμήματα, είτε πολύ συχνά μόνοι 

και μόνες, σε ομάδες των επτά έως δέκα, αντιμετώπισαν μαχητικά και 

αποτελεσματικά την εισβολή από τον ουρανό, την πρώτη τουλάχιστον ημέρα. 

Επρόκειτο για μια λαϊκή πολεμική κινητοποίηση η οποία εκ μέρους των Γερμανών 
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καταγγέλθηκε ως έγκλημα πολέμου,
181

 αφού ο τοπικός πληθυσμός πολεμούσε χωρίς 

στολές και διακριτικά. Από την άλλη μεριά, η άμεση αντιστασιακή δράση του 

ντόπιου πληθυσμού αποτελεί τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη μια 

ενδιαφέρουσα αφετηρία για τη μελέτη του φαινομένου της λαϊκής κινητοποίησης 

στην πρώιμη φάση του, καθώς και της αντίστασης πολιτών κατά τη διάρκεια της 

Κατοχής.  

 Συμπληρωματικά, η Μάχη της Κρήτης επιβεβαίωσε το ενδιαφέρον των 

Βρετανών για το νησί, το οποίο καταγράφεται σε επίπεδο κατασκοπείας, 

δολιοφθορών αλλά και διαρκούς σύνδεσης με μεγάλο μέρος του τοπικού πληθυσμού. 

Ακόμη και μετά την ήττα και τη μαζική αποχώρηση των στρατευμάτων της 

Κοινοπολιτείας, η εμφατική αυτή σύνδεση ωφέλησε και το κίνημα της μη εαμικής 

κυρίως αντίστασης, μέσα από την αδιάκοπη συνεργασία των βρετανικών υπηρεσιών 

με τους ατάκτους της Μάχης της Κρήτης, πολλοί εκ των οποίων εξελίχθηκαν στη 

συνέχεια σε ντόπιους αντάρτες. Πρόκειται για μια συνεργασία που υποστηρίχθηκε 

έντονα και από τον ευρύτερο πληθυσμό.
182

 

Σε όλη τη διάρκεια της εξάμηνης εμπλοκής της Ελλάδας με τις δυνάμεις του 

Άξονα, πρώτα την Ιταλία και μετά τη Γερμανία, η ελληνοβρετανική πολεμική σχέση, 

                                                 
181 Η στράτευση των αμάχων εναντίον των δυνάμεων του Άξονα διαμόρφωσε το φαινόμενο της 

Αντίστασης, στοιχείο που διαφοροποιεί καίρια (μαζί με τη φυλετική καθαρότητα που υποστήριζε η 

ναζιστική Γερμανία) τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο από όσους προηγήθηκαν. Η απάντηση των κατοχικών 

δυνάμεων στη δράση όσων κατά τη Μάχη της Κρήτης εξελίχθηκαν από άμαχους σε ατάκτους 

πολεμιστές ήταν τα βάρβαρα αντίποινα στον ντόπιο πληθυσμό. Η προσέγγιση ότι οι δύο τακτικοί 

στρατοί που είχαν εμπλακεί δρούσαν υπό «ευγενείς ιπποτικούς» κανόνες πολέμου δεν είναι ισχυρή για 

να απαξιώσει την πραγματικότητα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου που αφορούσε την Αντίσταση και το 

λαϊκό αίσθημα που την τροφοδοτούσε. Η περίπτωση του βιβλίου του Heinz A. Richter, Η Μάχη της 

Κρήτης, μτφρ. Ελίζα Παναγιωτάτου, Αθήνα (Γκοβόστης) 2011, που προσεγγίζει τη Μάχη της Κρήτης 

ως πολεμική επιχείρηση μεταξύ δύο σύγχρονων στρατών, όχι μόνο αρνείται το δικαίωμα της άμυνας, 

αλλά ακυρώνει και την πολεμική και ηθική εργαλειοποίηση της Αντίστασης από τους Βρετανούς. 

Ακυρώνει ακόμη και την ιδεολογική διάσταση του συμμαχικού στρατοπέδου, που κινητοποιούσε τους 

μαχόμενους στρατιώτες του αλλά και τους κατακτημένους λαούς στο όνομα του αντιφασισμού, του 

αντιναζισμού και της προσπάθειας για την αποκατάσταση της ελευθερίας. 
182 Για τη συνεργασία πριν τη Μάχη της Κρήτης αλλά και στη διάρκεια της Κατοχής μεταξύ 

των Βρετανών με τη μη εαμική κρητική αντίσταση κυρίως, αλλά και με τον τοπικό πληθυσμό 

γενικότερα, όπως και για την ανάγκη των Βρετανών να καλλιεργήσουν το κίνημα της Αντίστασης βλ. 

Νίκος Αλ. Κοκονάς, Αρχείο Χρήστου Τζιφάκη: Αυτοβιογραφία, η Μάχη της Κρήτης, Αθήνα 1986· του 

ίδιου, Η γερμανική κατοχή στην Κρήτη: Στοιχεία από το αρχείο του συνταγματάρχη Τζιφάκη, Ρέθυμνο 

1989· του ίδιου, Βρετανοί κατάσκοποι στην Κρήτη, Αθήνα 1991· του ίδιου, Κρήτη 1941-1945: 

Αντίσταση, συμμαχικές αποστολές, η βρετανική έκθεση, πρόλογος: Jack Smith-Hughes, Ralph 

Stockbridge και Patrick Leigh Fermor, [Ρέθυμνο 1991]· Μαρία Σπηλιωτοπούλου, Η πορεία του Πάτρικ 

Λη Φέρμορ στα βουνά της Κρήτης (1941-1944), Νεοελληνικά Ιστορικά, τ. 2 (2010), σ. 87-126· Τάσος 

Σακελλαρόπουλος, «Ο Paddy, ο Μιχάλης, ο Φιλεντέμ», Πάτρικ Λη Φέρμορ και το ταξίδι συνεχίζεται, 

Αθήνα (Μουσείο Μπενάκη) 2017. Βλ. επίσης «Από την Κρήτη, απόσπασμα από το βιβλίο του Πάτρικ 

Λη Φερμορ» (μτφρ. Λίνα Κάσδαγλη), Κρήτη: Αφιέρωμα επιθεωρήσεως ΗΩΣ, περίοδος τρίτη, έτος 7ο, 

αρ. 76-85 (1964), σ. 510 (είναι το μόνο κομμάτι στο βιβλίο του Φέρμορ Ρούμελη που αφορά την 

Κρήτη). 
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σε επίπεδο υποστήριξης, λειτούργησε με βάση τις δυνατότητες που είχαν σε υλικό 

και σε άνδρες οι Βρετανοί στη βόρεια Αφρική, αφού η Κρήτη θεωρήθηκε 

επιχειρησιακό τμήμα της. 

Στα τέλη του Ελληνοϊταλικού Πολέμου (Μάρτιος-Απρίλιος 1941), στην Κρήτη 

βρίσκονταν ελάχιστες δυνάμεις της Κοινοπολιτείας, όπως και ελάχιστες ελληνικές, 

μετά την αποχώρηση της V Μεραρχίας Κρητών από την έδρα της, τον Ιανουάριο του 

1940, και τη μεταφορά της στο αλβανικό μέτωπο. Στις όποιες ανησυχίες είχαν 

διατυπωθεί σχετικά με την απογύμνωση της Κρήτης, οι Βρετανοί δεσμεύτηκαν ότι θα 

κάλυπταν όποια πολεμική ανάγκη προέκυπτε αν το νησί δεχόταν επίθεση. 

Σε πολιτικό πλαίσιο, το μεταξικό και φιλοβασιλικό καθεστώς διατήρησε μέτρα 

αυστηρών περιορισμών απέναντι στη βενιζελική Κρήτη· ένα από αυτά ήταν η ρητή 

απαγόρευση και δίωξη για οπλοφορία των κατοίκων, στοιχείο που αποδείχθηκε 

καθοριστικό για την περιορισμένη χρήση δικών τους πυροβόλων όπλων κατά τη 

Μάχη της Κρήτης. Μόνο στις αρχές του Απριλίου του 1941 αποφασίστηκε η 

συγκρότηση μονάδων πολιτοφυλακής –χωρίς να πραγματοποιηθεί τελικά–, αλλά 

ήταν πλέον αργά για μια τακτική συντεταγμένη αμυντική δραστηριότητα. 

 Η βρετανική κατασκοπεία έδωσε σχετικώς νωρίς στοιχεία στα οποία 

αναφερόταν ρητώς ότι ο γερμανικός στρατός θα επιχειρούσε την κατάληψη του 

νησιού μέσα από μια διαδικασία αεραπόβασης. Οι πληροφορίες είχαν αποκτηθεί 

χάρη στις πρώτες επιτυχίες του άκρως απόρρητου συστήματος βρετανικού 

συστήματος αποκρυπτογράφησης των γερμανικών μηνυμάτων και επικοινωνιών. 

Ενόψει της επίθεσης, ως κύρια δύναμη αμύνης της Κρήτης ορίστηκε η 

νεοζηλανδική μεραρχία, η οποία κατέφθασε σε πολύ δύσκολες συνθήκες, όταν 

αποσύρθηκε από το μέτωπο στην Ελλάδα, πιεζόμενη από τις επιτιθέμενες γερμανικές 

δυνάμεις. Οι δυνάμεις της Κοινοπολιτείας αναπτύχθηκαν κατά κύριο λόγο στη βόρεια 

περιοχή του νομού Χανίων, αρχής γενομένης από ανατολικά την παραλία της 

Γεωργιούπολης και δυτικά το τέλος της βόρειας ακτής, στο λιμάνι δίπλα στο Καστέλι 

Κισσάμου. Με βάση την αντιμετώπιση της ενδεχόμενης επίθεσης σχεδιάστηκε η 

ανάπτυξη των στρατευμάτων της Κοινοπολιτείας τόσο στο μέτωπο της ακτής όσο και 

σε περιοχές πίσω από τους λόφους, οι οποίοι δέσποζαν σε αυτήν. Πρόκειται για 

χαμηλούς λόφους, οι οποίοι στη βορεινή τους πλευρά απέχουν λίγες εκατοντάδες 

μέτρα από την ακτή και στη νότια πλευρά τους ορίζουν δύο κοιλάδες που εκτείνονται 

έως τις παρυφές του ανάγλυφου των Λευκών Ορέων. Μικρότερες δυνάμεις είχαν 

αναπτυχθεί στους τομείς του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου. Στα Χανιά, κυριότερα 
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σημεία που έχρηζαν προστασίας ήταν ο κόλπος της Σούδας, στον οποίο μπορεί να 

καταφύγει ένας ολόκληρος στόλος, το αεροδρόμιο του Μάλεμε, βορειοδυτικά της 

πόλης, και το μικρό λιμάνι της Κισσάμου, στο οποίο θα μπορούσαν να αποβιβάσουν 

στρατό οι επιτιθέμενοι. Επρόκειτο για μια καταρχήν σωστή διάταξη των αμυνόμενων, 

αφού το γερμανικό σχέδιο επίθεσης όριζε ως κύρια ενέργεια τη ρίψη μονάδων δυτικά 

και πλησίον της πόλεως των Χανίων και ρίψη στον οδικό άξονα Χανίων – Ρεθύμνου 

προκειμένου να κινηθούν με στόχο την κατάληψη του κόλπου της Σούδας και την 

περίσφιξη και κατάληψη της πόλης. 

Ευρισκόμενο σε πλήρη αδράνεια, το μικρό βρετανικό επιτελείο που είχε 

εγκατασταθεί στο νησί ήδη από τον Νοέμβριο του 1940 δεν ολοκλήρωσε τον 

σχεδιασμένο δρόμο που θα ένωνε τη βόρεια με τη νότια ακτή, στην περιοχή των 

Σφακίων, παρά το ότι υπολείπονταν για την ολοκλήρωσή του μόνον 6 χιλιόμετρα. Η 

έλλειψη αυτή θα προκαλούσε προβλήματα κατά την υποχώρηση. Παράλληλα, όμως, 

έδειχνε και μια σοβαρή έλλειψη στον σχεδιασμό των στρατηγικών δεδομένων του 

νησιού. Επίσης, στους έξι αυτούς μήνες (Νοέμβριος 1940 – Απρίλιος 1941) κατά 

τους οποίους λογικά αναμενόταν η εμπλοκή της Κρήτης στον πόλεμο, δεν 

κατασκευάστηκαν ασφαλή καταφύγια για τα βρετανικά αεροσκάφη στα αεροδρόμια 

του νησιού, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η παραμονή τους στο κρητικό έδαφος, 

αφού θα βρίσκονταν στο έλεος της γερμανικής αεροπορίας που θα επιχειρούσε από 

τα αεροδρόμια της ιταλοκρατούμενης Καρπάθου. 

Όντας αδύνατο να κρατηθεί το νησί μόνο με χερσαίες δυνάμεις, η οργάνωση 

της άμυνάς του βασίστηκε στον σχεδιασμό χερσαίων και θαλάσσιων δυνάμεων της 

Κοινοπολιτείας. Ας σημειωθεί ότι, πέραν του ενδεχόμενου να υποστεί επίθεση από 

αλεξιπτωτιστές η Κρήτη, είχε αγνοηθεί ακόμη και το ενδεχόμενο βομβαρδισμών ή 

πολυβολισμών από τη γερμανική αεροπορία, ενεργειών δηλαδή που θα έπλητταν 

στρατιωτικούς και πολιτικούς στόχους. Ο υπεύθυνος της άμυνας του νησιού, ο 

νεοζηλανδός στρατηγός Μπέρναρντ Φράιμπεργκ (Bernard Freyberg), ως βετεράνος 

του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου, επέμενε να πολεμά προσκολλημένος στην παλιά αυτή 

λογική που αγνοούσε τα νέα όπλα μαζικών επιθέσεων, όπως ήταν η γερμανική 

αεροπορία αυτού του πολέμου, πολλώ δε μάλλον, στην περίπτωση της Κρήτης, του 

νέου όπλου των αλεξιπτωτιστών, η χρήση του οποίου ήταν μάλλον κάτι το αδιανόητο 

για τον στρατηγό. Σε γενικότερες γραμμές, όμως, ήταν πραγματικά αδύνατο να 

εκτιμηθούν τότε σωστά οι δυνατότητες που είχε η γερμανική αεροπορία να μεταφέρει 

ήδη από την πρώτη μέρα της επίθεσης 3.000-4.000 αλεξιπτωτιστές από την 
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ηπειρωτική Ελλάδα στη βόρεια ακτή της Κρήτης, σε χρόνο συντομότερο των 12 

ωρών και μάλιστα με αεροπλάνα μεταφοράς χωρητικότητας 12 ανδρών ανά πτήση. 

Εκτός των αλεξιπτωτιστών, οι Γερμανοί είχαν σκοπό να μεταφέρουν με αεροπλάνα 

και ορεινά στρατεύματα, και για τον λόγο αυτό ήταν καθοριστική η άμυνα του 

αεροδρομίου του Μάλεμε, η απώλεια του οποίου από τις δυνάμεις της 

Κοινοπολιτείας θα σήμαινε την απρόσκοπτη ροή των στρατευμάτων αυτών στο νησί. 

Με άλλα λόγια, η κλίμακα της σχεδιαζόμενης γερμανικής επίθεσης ήταν τόσο 

γιγαντιαία ώστε ήταν αδύνατο ακόμη και να τη φανταστούν οι βρετανοί επικεφαλής. 

Παρά τις όποιες πληροφορίες για ανεπτυγμένη γερμανική επίθεση, οι βρετανοί 

ιθύνοντες αφενός δεν οργάνωσαν με τρόπο ουσιαστικό και αποτελεσματικό το 

σύστημα των εφεδρειών τους και αφετέρου δεν φρόντισαν να αναπτύξουν ένα 

αποτελεσματικό σύστημα επικοινωνιών μεταξύ των μονάδων που είχαν ταχθεί στον 

νομό Χανίων, που υπέστη το μεγάλο επιθετικό κύμα, ή με εκείνες που θα 

επιχειρούσαν αμυντικά στους νομούς Ρεθύμνου και Ηρακλείου.  

 Οι ελληνικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο νησί αποτελούνταν περίπου από 

10.000 άνδρες προβληματικού εξοπλισμού και κακής εκπαίδευσης, οι οποίοι επί της 

ουσίας δεν ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις των αλεξιπτωτιστών. Παρά 

τα προβλήματα αυτών των ελληνικών μονάδων, ωστόσο, κατά τη διάρκεια των 

μαχών δεν ήταν λίγες οι φορές που πολέμησαν πολύ αποτελεσματικά, είτε 

συνεργαζόμενοι στενά με ντόπιους ατάκτους είτε και ακόμη προφυλάσσοντας και 

διασώζοντας δυνάμεις της Κοινοπολιτείας. Ξεχωριστή μνεία οφείλεται στο ελληνικό 

τμήμα που ενεπλάκη στη Μάχη της Κρήτης και στη συμβολική σημασία που είχε 

αυτό το γεγονός στην ηθική λειτουργία του ελληνικού στρατού.
183

 Πρόκειται για την 

πρώτη τάξη της Κρήτης, τη Σχολή των Ευελπίδων, η μεταφορά της οποίας από την 

ηπειρωτική Ελλάδα έγινε σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες. Το τμήμα αποτελούνταν 

από 280 πρωτοετείς ευέλπιδες, οι οποίοι, αψηφώντας τις αντίθετες διαταγές, 

ξεκίνησαν από τη Σχολή τους στο Πεδίο του Άρεως λίγο πριν μπουν οι Γερμανοί 

στην Αθήνα και κατέληξαν, κινούμενοι με δικά τους μέσα, στον τομέα αμύνης δυτικά 

των Χανίων, κοντά στο Καστέλι Κισσάμου, στο μοναστήρι της Γωνιάς στο 

Κολυμπάρι. Ήταν ίσως η τελευταία συντεταγμένη και αυθόρμητη ενέργεια των 

                                                 
183 Το γεγονός περιλαμβάνεται και αναδεικνύεται στο Εγκόλπιον του Ευέλπιδος (1964), μαζί με 

τη συνολική δράση των ευέλπιδων εντός του επίσημου ελληνικού στρατού από το 1940 έως και την 

άμυνα που αντέταξαν στις δυνάμεις του ΕΛΑΣ κατά τη σύγκρουση του Δεκεμβρίου του 1944 στην 

Αθήνα: ΓΕΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον: Η Μάχη της Κρήτης, ό.π., 

σ. 175-176. 
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Ευελπίδων η οποία εξέφραζε την πρόθεσή τους να λάβουν μέρος στον πόλεμο, αφού 

η μικρή ηλικία τούς είχε κρατήσει στην Αθήνα, μακριά από τα πεδία των μαχών και 

τη δόξα του πολέμου. Με την ενέργεια αυτή έκλεινε επί της ουσίας ο πρώτος κύκλος 

ζωής της Σχολής, που για περισσότερο από 100 χρόνια απέδιδε στην ελληνική 

κοινωνία στελέχη-εργαλεία που στόχο και σκοπό είχαν την επέκταση των ελληνικών 

συνόρων και την ικανοποίηση του ελληνικού αλυτρωτισμού.
184

  

 Σε υψηλότερα κλιμάκια, η επίθεση των Γερμανών βρήκε παρόντα στην 

περιοχή των Χανίων και τον βασιλιά Γεώργιο Β΄ με την ακολουθία του. Ο 

τελευταίος, ελπίζοντας στη μεγαλύτερη συναίνεση του πολιτικού κόσμου, είχε 

επιλέξει ως πρωθυπουργό τον Εμμανουήλ Τσουδερό, τραπεζίτη, γόνο μεγάλης 

οικογένειας του Ρεθύμνου. Η κίνηση στόχευε και στο να αποκτήσει ο Βασιλιάς μια 

ασπίδα προφύλαξης από το κρητικό περιβάλλον, που διατηρούσε έντονα 

αντιβασιλικά αντανακλαστικά. Επίσης, στο ίδιο πλαίσιο, επανεντάχθηκαν στον 

ελληνικό στρατό κρήτες αξιωματικοί, απότακτοι του κινήματος του 1935. Οι κινήσεις 

αυτές δεν έθεσαν σε αμφισβήτηση το υπόλοιπο μεταξικό οικοδόμημα, μαζί και 

παράλληλα με το οποίο ο Τσουδερός προσπάθησε ούτως ή άλλως να κινηθεί. Παρά 

την παρουσία του Βασιλιά, οι προετοιμασίες δεν έλαβαν τη διάσταση της 

πανστρατιάς, ούτε υπήρξε μέριμνα για την τύχη των κατοίκων, πιθανώς λόγω της 

επιφύλαξης του καθεστώτος απέναντι στους Κρητικούς. Έτσι, δεν χορηγήθηκε ο 

υπάρχων σε αποθήκες οπλισμός στους κατοίκους που σκόπευαν να πολεμήσουν και 

δεν υπήρξε σύσταση προς τους μαχόμενους πολίτες να φέρουν έστω κάποιο 

διακριτικό το οποίο θα μπορούσε να τους εντάξει σε ένα είδος επίσημης κρατικής 

πολιτοφυλακής, προκειμένου να αντιμετωπιστούν από τους Γερμανούς ως 

πολιτοφύλακες και να αποφευχθεί η απόδοση σε αυτούς της ιδιότητας του ατάκτου-

ληστή, που θα προκαλούσε την εκτέλεσή τους. Έτσι, στην περίπτωση της Μάχης της 

Κρήτης έγινε σαφέστερη η απροθυμία ανάληψης έστω και του μικρότερου πολιτικού 

ρίσκου από τον ελληνικό Θρόνο, αφού της λαϊκής κινητοποίησης δεν προηγήθηκε 

                                                 
184 Η Σχολή των Ευελπίδων δεν θα λειτουργούσε ξανά έως την Απελευθέρωση. Θα ξανάνοιγε 

τις πόρτες της τη συμβολική ημερομηνία 28 Οκτωβρίου 1944 για όσους ευέλπιδες είχαν επιζήσει από 

τη Μάχη της Κρήτης και από την Κατοχή. Θα εμπλεκόταν στις μάχες του Δεκεμβρίου και θα υφίστατο 

τη σκληρή επίθεση του ΕΛΑΣ. Θα δεχόταν νέους μαθητές τον Αύγουστο του 1945. Από τότε, τα 

κριτήρια εισόδου θα καθορίζονταν αυστηρά από την αντικομμουνιστική δράση των ίδιων μαθητών ή 

του οικογενειακού περιβάλλοντός τους. Έκτοτε η Σχολή των Ευελπίδων θα σχεδιαζόταν από την 

πολιτεία για να αποδίδει σταθερά έως το 1974 στελέχη στον στρατό ικανά να λειτουργήσουν καταρχήν 

ως θεματοφύλακες του αντικομμουνισμού. 



146 

 

ένα βασιλικό διάταγμα επιστράτευσης, εκ μέρους της κυβέρνησης Τσουδερού, 

στοιχείο που θα συνέδεε τον βασιλιά με το κοινό αίσθημα. 

H μη έκδοση βασιλικού διατάγματος επιστράτευσης του πληθυσμού θα 

πρόσφερε και την τυπική αφορμή στα γερμανικά στρατεύματα να προχωρήσουν σε 

βάρβαρα αντίποινα εκδίκησης και σε μεγάλο αριθμό εκτελέσεων Κρητών που 

πολέμησαν εναντίον τους κατά την επίθεση. Συνέπεια της συμμετοχής των κατοίκων 

ήταν ο μεγάλος αριθμός νεκρών αλεξιπτωτιστών, που μόνον την πρώτη ημέρα της 

επίθεσης, την 20ή Μαΐου, πλησίασε τις 2.000 και μέχρι την ολοκλήρωση της 

επιχείρησης, στις 2 Ιουνίου, έφτασε τις 4.000 νεκρούς.
185

 

Ξαναγυρίζοντας στην άμυνα του νησιού και στον αναχρονιστικό τρόπο 

αντιμετώπισης των αλεξιπτωτιστών από τις επίσημες μονάδες της Κοινοπολιτείας, 

χρειάζεται να σημειώσουμε ότι για την καθοριστικής σημασίας άμυνα του 

αεροδρομίου του Μάλεμε είχαν κατασκευαστεί φράχτες από συρματοπλέγματα, τα 

οποία σαφώς παρέπεμπαν σε τρόπο προστασίας χαρακωμάτων κατά τον Α΄ 

Παγκόσμιο Πόλεμο. Η ταλαιπωρία των στρατευμάτων της Κοινοπολιτείας στην 

ηπειρωτική Ελλάδα και το γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτούς προέρχονταν από 

κλάσεις εφέδρων τούς έδωσαν μεν τη δυνατότητα της αντοχής, αλλά όχι την 

απαραίτητη πολεμική ορμή για έναν τομέα επιχειρήσεων ο οποίος θα υποδεχόταν τον 

πλέον σύγχρονο πόλεμο που έλαβε χώρα σε ελληνικό έδαφος. Η άποψη του Ουίνστον 

Τσώρτσιλ ότι στον πόλεμο η σταθερότητα και η αντοχή μετράνε περισσότερο από 

οποιαδήποτε στρατηγική ικανότητα προϋποθέτει την έγκαιρη προετοιμασία, η οποία 

δεν υπήρξε στη Μάχη της Κρήτης. Αντίθετα, όσον αφορά τις πολεμικές μεθόδους, 

χρειάζεται να σημειωθεί ότι στις τέσσερις μόνον εβδομάδες κατά τις οποίες οι 

γερμανικές στρατιωτικές αρχές κατείχαν την ηπειρωτική Ελλάδα είχαν καθαρίσει, 

επεκτείνει αλλά και κατασκευάσει νέους διαδρόμους απογείωσης στα διάφορα 

αεροδρόμια της Αττικής, χρησιμοποιώντας βεβαίως ανηλεώς έλληνες πολίτες σε 

καταναγκαστική εργασία.  

 Το πρώτο γερμανικό αεροπλάνο για την Κρήτη ξεκίνησε τα χαράματα της 20ής 

Μαΐου 1941, μεταφέροντας στο εσωτερικό του –όπως και τα εκατοντάδες που θα 

ακολουθούσαν– 12 άνδρες μαζί με ειδικά κάνιστρα
186

 στα οποία θα μεταφερόταν 

                                                 
185 Ι. Δ. Μουρέλλος, Η μάχη της Κρήτης: Το τρίτο ΟΧΙ, τ. 1, Ηράκλειο (Τυπογραφείο Μουρμέλ) 

1946, σ. 125· A. Beevor, Κρήτη: Η μάχη και η αντίσταση, ό.π., σ. 180, 335. 
186 Τα κάνιστρα μεταφοράς οπλισμού και εφοδίων έπεφταν με ξεχωριστά αλεξίπτωτα από τους 

στρατιώτες, με αποτέλεσμα την προσγείωσή τους σε άλλο σημείο από τους αλεξιπτωτιστές. Αυτό 

σήμαινε την αδυναμία άμεσης χρήσης του οπλισμού και των εφοδίων που περιείχαν ταυτόχρονα με 
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βαρύτερος οπλισμός από τον προσωπικό τους φορητό, μαζί με πυρομαχικά, τρόφιμα, 

νερό και υλικά για πρώτες βοήθειες. 

 Η γερμανική αντικατασκοπεία είχε δώσει στοιχεία στα οποία παρουσίαζαν 

τους κρήτες άμαχους από αδιάφορους έως φιλικούς προς τον γερμανικό στρατό, λόγω 

της αντιμεταξικής και αντιβασιλικής τους τοποθέτησης. Η απόλυτη ανατροπή της 

πληροφορίας προκάλεσε εκ των πραγμάτων έκπληξη στα πρώτα κύματα των 

αλεξιπτωτιστών, όταν ο ντόπιος πληθυσμός τούς πολέμησε με πάθος, χωρίς όπλα, 

χρησιμοποιώντας ακόμη και αντικείμενα από τον οικιακό του εξοπλισμό. Αντίστοιχη 

έκπληξη υπέστησαν και οι δυνάμεις της Κοινοπολιτείας όταν άρχισαν να βλέπουν τα 

κύματα επίθεσης να πέφτουν από τον ουρανό και όχι να φτάνουν μέσα από τη 

θάλασσα. Η έκπληξη αυτή προκάλεσε και στους δύο αμηχανία και αναγκαστική 

ανατροπή σχεδίων, γεγονός που επηρέασε και την εξέλιξη των ενεργειών τους – όχι 

όμως και το αποτέλεσμα, που πολύ δύσκολα θα μπορούσε να είναι σε βάρος των 

επιτιθέμενων, αφού η ελλιπής αεροπορική υποστήριξη των ελληνικών δυνάμεων και 

των δυνάμειων της Κοινοπολιτείας, αλλά και η εγκατάλειψη των αεροδρομίων θα 

είχαν δεδομένο αποτέλεσμα. 

Οι ναυτικές βρετανικές δυνάμεις, αρκετά ισχυρές, έπλεαν από την Αλεξάνδρεια 

προς την Κρήτη ή ναυλοχούσαν κυρίως στη δυτική πλευρά της νήσου και στο Λιβυκό 

Πέλαγος, χωρίς αεροπορική κάλυψη, προκειμένου να υποστηρίξουν τις δυνάμεις 

στην ξηρά αλλά και να εμποδίσουν γερμανικές αποβατικές επιχειρήσεις. 

 Συνοπτικά, η αδιάκοπη ρίψη αεραγημάτων και η κατάληψη τελικά του 

Μάλεμε, μαζί με τη μεγάλη καταστροφή των δυνάμεων του βρετανικού ναυτικού σε 

πλοία επιφανείας, τα οποία έσπευσαν να εμποδίσουν τη γερμανική απόβαση στις 

ακτές της Κρήτης,
187

 επέτρεψαν τη δημιουργία γερμανικού προγεφυρώματος. Σχετικά 

με την πλημμελή αμυντική προπαρασκευή, χρειάζεται να σημειωθεί ότι, παρά την 

παραμονή δυνάμεων της Κοινοπολιτείας στην Κρήτη επί ένα εξάμηνο και παρά τη 

δηλωμένη πρόθεση της βρετανικής κυβέρνησης να διατηρήσει την κυριαρχία, η 

δημιουργία υποδομών σχετικά με την προστασία αεροπορικών και ναυτικών 

δυνάμεων υπήρξε πλημμελής, με αποτέλεσμα το βάρος της άμυνας να πέσει στις 

χερσαίες δυνάμεις.
188

 Η έλλειψη συντονισμού και η μη ιεράρχηση της επιχείρησης σε 

                                                                                                                                            
την προσγείωση των αλεξιπτωτιστών. Αντίθετα, το περιεχόμενο των κανίστρων εξόπλισε συχνά τους 

άντρες και τις γυναίκες που έλαβαν μέρος στην αυτοσχέδια άμυνα του νησιού. 
187 Ο. Τσώρτσιλ, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, τ. 2, ό.π., 422-430. 
188 A. Beevor, Κρήτη: Η μάχη και η αντίσταση, ό.π., σ. 137-139· Ηλίας Φιλιππίδης, Κρήτη 1941: 

Η «παράδοσή» της από τον Τσόρτσιλ στον Χίτλερ, Αθήνα (Ιωλκός) 2007, σ. 118 κ.ε. 
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υψηλή προτεραιότητα, λόγω του γενικότερου μεγάλου πολεμικού φορτίου που 

υφίσταντο οι βρετανικές δυνάμεις την περίοδο εκείνη, επέτρεψαν τελικά στις 

γερμανικές δυνάμεις να αποβιβαστούν και να κυριαρχήσουν στο νησί ματαιώνοντας 

το ενδεχόμενο διατήρησης βρετανικού προγεφυρώματος στο Αιγαίο και κατ’ 

επέκταση στην ανατολική Μεσόγειο. 

Αρχικοί και κύριοι στόχοι των επιτιθέμενων ήταν το αεροδρόμιο του Μάλεμε 

και η παρακείμενη κοίτη του ποταμού Ταυρωνίτη, στην οποία επίσης θα 

προσγειώνονταν αεροπλάνα και ρυμουλκούμενα ανεμοπλάνα που θα αποβίβαζαν 

δυνάμεις, οι οποίες θα διεκδικούσαν και εκείνες την κατάληψη του αεροδρομίου. 

Όσοι ενεπλάκησαν στη μάχη μετά την προσγείωσή τους στην κοίτη του ποταμού δεν 

ήταν δυνατό να συνεπιχειρήσουν με όσους προσέβαλλαν άμεσα την αμυντική 

περίφραξη του αεροδρομίου. Ας σημειωθεί ότι, παρά τη μεγάλη εγγύτητα της κοίτης 

και του αεροδιάδρομου, δεν υπάρχει οπτική επαφή μεταξύ τους λόγω της 

υψομετρικής διαφοράς, κάτι που είχε ως αποτέλεσμα την άμεση αντιμετώπιση από 

ντόπιους μαχητές όσων γερμανικών αεροπλάνων κατάφερναν να προσγειωθούν στην 

κοίτη ή στην παραλία των εκβολών του ποταμού.  

Επίσης, λίγα χιλιόμετρα δυτικά και νότια της πόλης των Χανίων, πριν 

προλάβουν να εγκατασταθούν οι μονάδες των αλεξιπτωτιστών, να οργανώσουν την 

άμυνά τους και στη συνέχεια, χρησιμοποιώντας τα βαρέα όπλα που μετέφεραν στα 

κάνιστρα, να επιτεθούν στις γραμμές της Κοινοπολιτείας, υπέστησαν επίθεση από 

πολίτες με αξίνες και φτυάρια. Στην κοιλάδα της λίμνης της Αγιάς και του ποταμού 

Κερίτη, μεταξύ των ριζών των Λευκών Ορέων και των λόφων που δεσπόζουν πάνω 

από τη βόρεια ακτή, άτακτοι, προερχόμενοι από τα χωριά της περιοχής του 

Αλικιανού, χτύπησαν τους αλεξιπτωτιστές, παρά τη μεγάλη διαφορά του οπλισμού 

τους.
189

  

Στόχος, ακόμη, ήταν ο αυχένας του Ακρωτηρίου, εκατέρωθεν του οποίου 

βρίσκονται αφενός ο κόλπος της Σούδας και αφετέρου η πόλη των Χανίων. Οι 

Γερμανοί στόχευαν δηλαδή με τρόπο άμεσο σε τρία σημεία: να προετοιμάσουν και να 

εγκαταστήσουν ήδη με το πρώτο κύμα της επίθεσης ένα ισχυρό προγεφύρωμα 

χρησιμοποιώντας το αεροδρόμιο του Μάλεμε, να πλευροκοπήσουν παράλληλα τη 

ναυτική βάση της Σούδας, αλλά και να καταλάβουν την πόλη των Χανίων. Η 

επιτυχής έκβαση των ενεργειών τους θα επέτρεπε άμεσα, λόγω του αεροδρομίου, την 

                                                 
189 Ι. Δ. Μουρέλλος, Η μάχη της Κρήτης, τ. 1, ό.π., σ. 73. 
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απρόσκοπτη ροή στρατευμάτων για την κατάκτηση του νησιού, ενώ ο έλεγχος της 

ναυτικής βάσης και του κόλπου της Σούδας θα ακύρωνε τη δυνατότητα προσέγγισης 

και ανεφοδιασμού του βρετανικού ναυτικού. Ακόμη, η κατάληψη των Χανίων θα 

στερούσε στις ελληνικές δυνάμεις και σε αυτές της Κοινοπολιτείας τα οφέλη της 

λειτουργίας των υποδομών στην πόλη, η οποία ήταν το διοικητικό κέντρο του νησιού. 

Η γερμανική αεροπορία θα επαναλάμβανε στην Κρήτη μια επιχείρηση συνεχούς 

ροής, όμοια με εκείνη που είχε εκτελέσει κατά την εμπλοκή της στον Ισπανικό 

Εμφύλιο Πόλεμο, όταν η διαρκής κίνηση αεροσκαφών κατέστρεφε τις υποδομές και 

τον στρατό των δημοκρατικών δυνάμεων. Παρά όμως τη γερμανική 

αποφασιστικότητα, την εκπαίδευση και τη μαχητικότητα, τα 40 περίπου ανεμοπλάνα 

που προσγειώθηκαν στην παρακείμενη κοίτη του αεροδρομίου του Μάλεμε δεν 

κατάφεραν σε καμία περίπτωση να επαναλάβουν τον πολεμικό θρίαμβο των 

γερμανών αλεξιπτωτιστών που είχε σημειωθεί τον Μάιο του 1940, όταν 

καταλάμβαναν σε ελάχιστο χρόνο τις βελγικές και τις ολλανδικές γραμμές άμυνας, με 

βασικό τους όπλο ίσως τότε την εικόνα τους και το δέος που προκαλούσαν στους 

αμυνόμενους.
190

 

Οι ελληνικές τακτικές δυνάμεις, εκτός από τη δράση της Σχολής των 

Ευελπίδων που αναφέρθηκε, σημείωσαν επιτυχίες στους τομείς Ρεθύμνου, Ηρακλείου 

και Χανίων – ιδιαίτερα, μάλιστα, το 1ο Ελληνικό Σύνταγμα Πεζικού, στον τομέα 

πλησίον του Μάλεμε, στην περιοχή του Καστελίου Κισσάμου, σε άμυνα της περιοχής 

και στην κύρια προσπάθεια διάσωσης του αεροδρομίου.
191

 Συνολικά, σε όλη την 

Κρήτη, στις δώδεκα ημέρες της Μάχης σκοτώθηκαν 43 αξιωματικοί, από τους 

οποίους οι 9 ήταν ευέλπιδες.
192

 Οι αριθμοί από μόνοι τους, σε σχέση με τον χρόνο 

διάρκειας και τις εξαιρετικά πιεστικές συνθήκες του πολεμικού αγώνα, αρκούν για να 

αποτελέσουν η Μάχη και οι απώλειες των αξιωματικών στοιχεία ικανά για την 

ένταξη της άμυνας της Κρήτης στην ηθική σκευή του σώματος των αξιωματικών.  

 Οι ντόπιοι άτακτοι στην Κρήτη αντέδρασαν με αντανακλαστικά ταχύτερα και 

οξύτερα από εκείνα του βρετανικού επιτελείου του νησιού. Πολλοί, έχοντας κατέβει 

ήδη από τις πρώτες ώρες της ημέρας από τα ορεινά χωριά τους, έφθασαν μαζί με 

κατοίκους του κάμπου στα σημεία των ρίψεων με ελάχιστα όπλα. Ταχύτατα, σε 

συνεργασία με κάποιους Αυστραλούς και Νεοζηλανδούς, ακροβολίζονταν γύρω από 

                                                 
190 Α. Η. Ζαπάντης, Ελληνο-σοβιετικές σχέσεις 1917-1941, ό.π., σ. 466. 
191 ΓΕΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερον Παγκόσμιον Πόλεμον: Η Μάχη της Κρήτης, 

ό.π., σ. 51-52. 
192 Στο ίδιο, σ. 186. 
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κάθε πεδίο ρίψης όπου έφθαναν αλεξιπτωτιστές. Άνδρες, γυναίκες, Έλληνες και 

στρατιώτες της Κοινοπολιτείας επιτίθεντο πριν ακόμη οι αλεξιπτωτιστές προλάβουν 

να συνέλθουν από την προσγείωσή τους και να ανασυνταχθούν στο έδαφος. Ας 

σημειωθεί πως τόσο η επιτυχία των γερμανών αλεξιπτωτιστών στις Κάτω Χώρες όσο 

και η ηθική και ιδεολογική προετοιμασία του Σώματός τους τους είχε δημιουργήσει 

την πεποίθηση ότι κάθε επιτυχία τους θα είχε αφετηρία αυτή και μόνον την 

αιφνιδιαστική προσγείωσή τους στο έδαφος του αντιπάλου. Κοντά σε αυτά θα πρέπει 

να υπολογίσουμε και την υψηλή πίστη στις ικανότητές τους, καθώς διένυαν επιτυχώς 

εκατοντάδες μέτρα σε πτώση μέχρι να φτάσουν στο έδαφος. Οι αμυνόμενοι Κρήτες 

και Κρητικές αντιμετώπισαν την επίθεση ως ένα είδος προσωπικού πολέμου και 

σύγκρουσης. Κρίνοντας το έδαφος του νησιού ως δικό τους κτήμα, κινήθηκαν με 

μεγάλο δυναμισμό εναντίον των εισβολέων, γεγονός που εξέπληξε ακόμη και τους 

βρετανούς Συμμάχους.
193

 Μάλλον δεν εξέπληξε όμως τους Βρετανούς της 

Intelligence Service που βρίσκονταν εκεί για τη δημιουργία φιλοβρετανικών δικτύων 

στο εσωτερικό της κρητικής κοινωνίας, αφού η ισχυρή σύνδεσή τους με το νησί είχε 

ήδη ξεκινήσει από την αμέσως προπολεμική περίοδο.
194

 Η χρήση του νέου όπλου, ο 

εξαιρετικά πιεσμένος χρόνος εξέλιξης της επιχείρησης, αλλά και η αβεβαιότητα και ο 

φόβος της μάχης οδήγησαν σε μια πολεμική πραγματικότητα στην οποία καμία από 

τις δύο πλευρές δεν σεβάστηκε τη Συνθήκη της Γενεύης, ιδιαίτερα όσον αφορά τη 

διατήρηση αιχμαλώτων. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμιά σαφής ένδειξη που να 

επαληθεύει τους ισχυρισμούς του Γιόζεφ Γκαίμπελς (Joseph Goebbels) και του 

Χέρμαν Γκαίρινγκ (Hermann Görring) ότι πολλοί τραυματίες αλεξιπτωτιστές 

βασανίστηκαν και ακρωτηριάστηκαν, ενώ ήταν ακόμη ζωντανοί, από κρήτες 

ατάκτους.
195

 

Η σύγκρουση μεταξύ των ατάκτων με τα πρωτόγονα μέσα και των 

εξοπλισμένων με πυροβόλα όπλα και στρατιωτικά προετοιμασμένων αλεξιπτωτιστών 

                                                 
193 Ι. Δ. Μουρέλλος, Η μάχη της Κρήτης, τ. 1, ό.π., σ. 81. 
194 Imogen Grundon, Ο αρχαιολόγος Τζων Πέντελμπερυ: Βιογραφία ενός παράτολμου ανθρώπου, 

Ηράκλειο (Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη) 2017· Μ. Σπηλιωτοπούλου, «Η πορεία του Πάτρικ Λη 

Φέρμορ στα βουνά της Κρήτης (1941-1944)», ό.π.· της ίδιας, «Βρετανοί αρχαιολόγοι σην Κρήτη 

(1940-1945): Ο J.D.S. Pendelbury και ο T. J. Dunbadin», Νεοελληνικά Ιστορικά, τ. 6 (2020), υπό 

έκδοση. 
195 A. Beevor, Κρήτη: Η μάχη και η αντίσταση, ό.π., σ.179. Το ζήτημα της συμμετοχής των 

αμάχων που έδρασαν ως άτακτοι πολεμιστές θίγεται και στο έργο του H. A. Richter, Η Μάχη της 

Κρήτης, ό.π., ως το στοιχείο που κατήργησε το «ιπποτικό» στοιχείο στη σύγκρουση μεταξύ δύο 

τακτικών στρατών. Η θέση αυτή απαξιώνει το ηθικό δικαίωμα των πολιτών να αντιδράσουν πολεμικά 

στην περίπτωση που υφίστανται επίθεση. Αντίθετα, μια θέση σαφής που εκτιμά το γεγονός 

ερμηνεύοντας και τις δύο πλευρές είναι του Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα και σβάστικα: Η Ελλάδα της 

Κατοχής και της Αντίστασης 1941-1944, τ. 1, Αθήνα (Παπαζήσης) χ.χ., σ. 76. 
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δημιούργησε μια πολεμική αντίφαση, η οποία οδήγησε τους Γερμανούς να 

αισθάνονται, την πρώτη μέρα αλλά και την επομένη της μάχης, ότι πολεμούν κυρίως 

εναντίον των ατάκτων και λιγότερο εναντίον των Αυστραλών και Νεοζηλανδών. Ας 

προσθέσουμε σε αυτό και το σοκ που υπέστησαν οι Γερμανοί, καθώς, όπως είπαμε, 

ήταν βέβαιοι κατά τις πληροφορίες τους ότι οι Κρητικοί θα τους καλωσόριζαν. Δεν 

είναι γνωστό πόσοι από τους χιλιάδες αλεξιπτωτιστές νεκρούς σκοτώθηκαν από 

Κρητικούς, είναι ωστόσο σίγουρο ότι το γόητρό τους και η πεποίθηση του αήττητου 

που τους διέκρινε υπέστησαν καίριο πλήγμα. Αυτό οδήγησε στο να διαταχθούν 

πρωτοφανής σκληρότητας αντίποινα κατά των ντόπιων, οι οποίοι όμως δεν 

υπέκυψαν, προσβλέποντας διαρκώς στην οργάνωση αντιστασιακής δράσης, με την 

υποστήριξη κυρίως των Βρετανών. 

Σχετικά με την παραμονή ή την εσπευσμένη αναχώρηση του Γεώργιου Β΄ από 

την Κρήτη, η φυγάδευσή του κρίθηκε ασφαλέστερη από τις δυνάμεις της 

Κοινοπολιτείας, αφού ενδεχόμενη σύλληψή του από τους Γερμανούς θα οδηγούσε 

στη μείωση κατά κύριο λόγο του συμμαχικού γοήτρου. Σε όσα έχουν γραφτεί για την 

απομάκρυνση του έλληνα Βασιλιά αποτυπώνεται παντού ένα στοιχείο που 

επιβεβαιώνει τη στενή πολιτική, ηθική και ψυχική σύνδεση που είχε ο Γεώργιος Β΄ με 

τη Μεγάλη Βρετανία, για την οποία έγινε λόγος και στο προηγούμενο κεφάλαιο. Μια 

ακόμη αναφορά σε αυτό είναι η μεγάλη απογοήτευση του Βασιλιά λόγω της 

απώλειας, κατά τη βιαστική αποχώρησή του από την έπαυλη όπου φιλοξενούνταν, 

του σημαντικότερου παρασήμου που αποδίδεται από το βρετανικό Θρόνο σε 

βρετανούς ευγενείς-μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας, του Τάγματος της 

Περικνημίδας.
196

 

Αξίζει να γίνει μια αναφορά σχετική με τον βασιλιά Γεώργιο Β΄ σε μια στιγμή 

κορύφωσης των εθνικών κινδύνων και ενός μέλλοντος που καταγραφόταν ως ζοφερό. 

Κατά την παραμονή του στην Κρήτη στην ουσία αναπαρήγαγε τη φυσική 

αποστασιοποίηση που κράτησε στην εκστρατεία της Αλβανίας, αφού η φυσική 

παρουσία του ελάχιστα χιλιόμετρα από τον μαχόμενο στρατό «του» δεν τον ώθησε σε 

μια ενέργεια που θα διαμόρφωνε δεσμούς μαζί του. Η ψυχική επαφή που ο ελληνικός 

Θρόνος επιθυμούσε να έχει με τον λαό και άρα τον στρατό των οποίων προΐστατο 

αποτελεί πραγματικά ένα ερευνητικό ζητούμενο. Ενδεχομένως μια «μέτρηση» που θα 

μπορούσε να βοηθήσει σε αυτό είναι η απροθυμία των ελλήνων εστεμμένων να 
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μπουν σε ρίσκο και να αναλάβουν το κόστος κάποιων επιλογών τους, που πιθανότατα 

θα ήταν κυρίως επιζήμιες όχι για τον «λαό τους» αλλά για τον ίδιο τους τον εαυτό. 

Μετά την απομάκρυνση του Κωνσταντίνου Α΄, το 1916, και τον θάνατο του 

Αλέξανδρου Α΄, το 1920, ο ελληνικός Θρόνος, μέχρι το 1974, προσπάθησε να κινηθεί 

μέσα από ασφαλείς διαδικασίες, μη συμμεριζόμενος καθόλου το δραματικό κόστος 

που υφίσταντο ο «λαός τους» και ο «στρατός τους» σε δύσκολες ώρες. Προφανώς 

δεν μπορεί να είναι γνωστό τι θα συνέβαινε αν ο Γεώργιος Β΄ παρέμενε ως φυγάς στα 

βουνά της Κρήτης. Δεν είναι ούτε γνωστό τι θα συνέβαινε αν ο έλληνας Βασιλιάς 

παρέμενε στην Αθήνα, έγκλειστος ή περιορισμένος στο ανάκτορό του. Μια τέτοια 

ενέργεια ίσως θα επέτρεπε στο λαϊκό στοιχείο της χώρας να αισθανθεί ότι έχει την 

κεφαλή του κράτους δίπλα του, σε κοινές συνθήκες. Η εμπειρία των κοινών 

συνθηκών θα έδινε ενδεχομένως στον άνακτα και το περιβάλλον του τη δυνατότητα 

να διεκδικήσουν με αξιώσεις την ηθική πατρότητα του ελληνικού λαού για τις 

δεκαετίες που ακολούθησαν τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 

 Η εξέλιξη των μαχών κατά τη δωδεκαήμερη διάρκειά τους επιτρέπει στις 

δημόσιες συζητήσεις για τη Μάχη της Κρήτης τη διαρκή επίκληση της έννοιας της 

ενδεχομενικότητας σχετικά με τη δυνατότητα τελικής διάσωσης του νησιού σε 

όφελος των Συμμάχων. Οι αδυναμίες των αμυνόμενων στρατιωτών της 

Κοινοπολιτείας να αναδιοργανώσουν την τάξη των μονάδων, τις ανύπαρκτες 

τηλεπικοινωνίες και, κυριότερο από όλα, την αναγκαία αντεπίθεση για την 

ανακατάληψη του αεροδρομίου του Μάλεμε ήδη από τη δεύτερη ημέρα των 

επιχειρήσεων οδηγούν σε σκέψεις ότι οι βρετανοί επικεφαλής έκριναν ότι η έκβαση 

της μάχης θα κρινόταν μόνον από τα γερμανικά τμήματα που ενεπλάκησαν στην 

αρχή της σύγκρουσης. Παρ’ όλα αυτά, λόγω της κατοχής πλέον του αεροδρομίου του 

Μάλεμε, οι Γερμανοί είχαν τελικά τη δυνατότητα να ανεφοδιάζονται σχεδόν 

απρόσκοπτα και να ενισχύονται με αερομεταφερόμενα εφόδια και 

αερομεταφερόμενες μονάδες ορεινού πεζικού. 

 Σε γενικότερες γραμμές, οι δυνάμεις της Κοινοπολιτείας δεν διενέργησαν 

αντεπιθέσεις ή νυχτερινές επιχειρήσεις, κινήσεις δηλαδή που θα επέτρεπαν την 

ανακατάληψη καίριων σημείων και την ανατροπή των γερμανικών τμημάτων από τα 

σημεία που ήλεγχαν. 

 Μετά την πρώτη μέρα της μάχης, τα αποτελέσματα επί του εδάφους για τους 

Γερμανούς ήταν ασήμαντα και πενιχρά, ο γερμανός εμπνευστής και σχεδιαστής της 

επιχείρησης πτέραρχος Κουρτ Στουντέντ (Kurt Student) δεχόταν έντονες πιέσεις για 
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να εγκαταλειφθεί το όλο εγχείρημα. Κατά την πρώτη μέρα της επίθεσης είχε 

πραγματοποιηθεί μια αληθινή σφαγή αλεξιπτωτιστών, αφού το σύνολο των ανδρών 

που σκοτώθηκαν και στους τέσσερις τομείς των μαχών ήταν ίδιος με τον αριθμό των 

ανδρών που είχαν προσγειωθεί στην περιοχή του Μάλεμε και του Ταυρωνίτη. 

 Ωστόσο, η επίθεση συνεχίστηκε για τη δεύτερη ημέρα αφού γερμανικό 

αεροπλάνο σε αποστολή από την Αθήνα διαπίστωσε, νωρίς το πρωί, την εγκατάλειψη 

από τους υπερασπιστές του αεροδρομίου του Μάλεμε και του λόφου που δέσποζε 

πάνω από αυτό. Έτσι, η επίθεση συνεχίστηκε από τον αέρα, αφού μια μικρή 

προσπάθεια που έγινε το βράδυ της 20ής Μαΐου για απόβαση γερμανικού στρατού με 

καΐκια στις βόρειες ακτές του νομού Χανίων αντιμετωπίστηκε από τις μονάδες του 

βρετανικού ναυτικού με τρόπο καταστροφικό για τους επιτιθέμενους. 

Συχνά οι εμπειρίες δεν καθίστανται παράδειγμα για όσους τις βίωσαν. Έτσι, για 

τις ομάδες των ανθρώπων που ενεπλάκησαν, η Μάχη της Κρήτης, ως τμήμα της 

σύνθεσης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, σε μεγάλο βαθμό προετοίμασε και 

χαρακτήρισε με τρόπο δραματικό τις τρεις από τις τέσσερις ομάδες που έλαβαν μέρος 

σε αυτή: τους γερμανούς στρατιώτες, τους αυστραλούς και νεοζηλανδούς στρατιώτες 

και τους κρήτες ατάκτους. Για σχεδόν τέσσερα χρόνια ακόμη οι άνθρωποι αυτοί θα 

μετείχαν, ο καθένας από τη θέση του, στην κοινωνία του πολέμου. Θα ήταν αυτοί που 

θα κρατούσαν στον μεταπολεμικό κόσμο την εμπειρία του πολέμου ως το κύριο 

στοιχείο αντοχής και προσαρμοστικότητας, λόγω των δραματικών συνθηκών που 

βίωσαν. Δεν θα συνέβαινε, ωστόσο, το ίδιο με τον ελληνικό στρατό. Η συνέχεια της 

λειτουργίας σε πολιτικές συνθήκες θα καθιστούσε τη Μάχη της Κρήτης όχι μια 

συνθετική εμπειρία, αλλά μια στιγμή αμελητέα στην αγωνιώδη πορεία προς τον 

πολιτικό έλεγχο του στρατού. 

 Από τη δεύτερη μέρα, στις 22 Μαΐου 1941, ξεκίνησε η πορεία προς την 

καταστροφή των δυνάμεων της Κοινοπολιτείας. Λόγω της εμμονικής αισιοδοξίας και 

της έλλειψης επικοινωνιών, η βρετανική διοίκηση στα Χανιά ήταν βέβαιη ότι η 

σταθερή ροή εχθρικών αεροσκαφών τα οποία προσγειώνονταν και απογειώνονταν 

από το Μάλεμε είχε στόχο την απόσυρση όσων γερμανικών στρατευμάτων είχαν ήδη 

πέσει στο έδαφος και όχι την άφιξη νέων, όπως στην πραγματικότητα συνέβαινε.
197

 

Πλάι σε αυτή την καταστροφική παρανόηση, ο βρετανικός στόλος υπέστη την ίδια 

ημέρα σοβαρό πλήγμα, όταν κινούμενος βόρεια-βορειοανατολικά προς Μήλο 
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προσέλκυσε έναν μεγάλο αριθμό επιθετικών κυμάτων από γερμανικά βομβαρδιστικά 

και καταδιωκτικά, με αποτέλεσμα οι βρετανικές ναυτικές μοίρες της Μεσογείου να 

χάσουν δύο σημαντικά καταδρομικά και ένα αντιτορπιλικό, ενώ δύο ακόμη θωρηκτά 

και δύο καταδρομικά, αλλά και αρκετά αντιτορπιλικά είχαν υποστεί πολύ σοβαρές 

ζημιές. Ήδη από τις 23 Μαΐου τα γερμανικά ορεινά στρατεύματα που αποβιβάζονταν 

στην περιοχή του Μάλεμε ήρθαν σε επαφή με τις βρετανικές περιπόλους στην 

κοιλάδα της Αγιάς, έχοντας πλέον από τα δυτικά κατεύθυνση την πόλη των Χανίων 

και το λιμάνι της Σούδας. Στη Μάχη του Γαλατά, την ίδια ημέρα, σημειώθηκαν 

πολλές περιπτώσεις όπου στρατιώτες της Κοινοπολιτείας κατέγραψαν ως γεγονός το 

ότι πολλοί ντόπιοι παρατηρούσαν τους ίδιους πολύ προσεκτικά ως προς τον τρόπο με 

τον οποίο μάχονταν. Ήταν μια σπουδή, έστω και σύντομη, για τη βελτίωση των 

γνώσεών τους για τον τακτικό πόλεμο. 

Όσοι από αυτούς βρέθηκαν στους κάμπους όπου διεξήχθη η Μάχη της Κρήτης 

έζησαν από κοντά και τις καταστροφές στην πόλη των Χανίων από βομβαρδισμούς. 

Επρόκειτο για μια γενική καταστροφή του αστικού επιτεύγματος που είχε 

συγκροτηθεί στον τόπο τους από τα μέσα του 19ου αιώνα, οπότε οι χριστιανικοί 

πληθυσμοί είχαν κατέβει από τα ορεινά χωριά και είχαν ενισχύσει τους αρχικά 

μικρούς πυρήνες στις πόλεις. Σε αυτά τα ογδόντα περίπου χρόνια της όποιας αστικής 

εξέλιξης, οι πληθυσμοί των περιοχών εκείνων είχαν συνδέσει την ύπαρξη και την 

ανάπτυξη της πόλης των Χανίων με την έννοια της προόδου και της τεχνολογίας. 

Μπροστά στα μάτια τους είδαν αυτή την εξέλιξη να καταρρέει από τις γερμανικές 

βόμβες· είδαν το «τέλος του κόσμου» μέσα στα χαλάσματα των σπιτιών και στα 

συντρίμμια της μόνης πόλης που γνώριζαν.
198

 Η οργή των κατοίκων των Χανίων και 

το σοκ που υπέστησαν οι πληθυσμοί της υπαίθρου που πολεμούσαν στο πλάι των 

Αυστραλών και Νεοζηλανδών ήταν τα βασικά μηνύματα που έφτασαν και 

κοινοποίησαν στα χωριά της ορεινής Κρήτης την καταστροφή που είχε υποστεί ο 

τόπος τους. Αν οι γερμανικές αρχές σχεδίαζαν ή ήλπιζαν σε οποιαδήποτε προσέγγιση 

μεταξύ αυτών και των ντόπιων, η εμπειρία εκείνης της καταστροφής είχε καταστήσει 

αυτό το ενδεχόμενο απίθανο.  

Με την αερογέφυρα των Γερμανών σε εξέλιξη, οι συνθήκες έγιναν πραγματικά 

δύσκολες για τους βρετανούς και τους έλληνες Συμμάχους. Στις 26 Μαΐου, χωρίς να 

έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για αναδίπλωση των συμμαχικών δυνάμεων, αυτές 

                                                 
198 Ι. Δ. Μουρέλλος, Η Μάχη της Κρήτης, τ. 1, ό.π., σ. 95. 
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παρέμεναν διασκορπισμένες σε μια περιοχή που εκτεινόταν στα δυτικά από το 

Μάλεμε και στα ανατολικά έως το τέλος του κόλπου της Σούδας. Ως εκ τούτου είχαν 

ως βόρειο όριο την ακτή και ως νότιο την περιοχή που εκτεινόταν από τις ρίζες των 

Λευκών Ορέων, στα δυτικά, έως τη βάση του οροπεδίου της Μαλάξας, στα 

ανατολικά. Επρόκειτο για μια διάσπαρτη συμμαχική δύναμη, αποφασισμένη να 

πολεμήσει τους εισβολείς, η οποία όμως τελούσε υπό ανασφάλεια, χωρίς να έχει τη 

δυνατότητα να αναδιοργανωθεί και χωρίς να της έχουν δοθεί εντολές αντεπίθεσης, 

ώστε να εμποδίσει τουλάχιστον την κατάληψη της κοιλάδας που κατέληγε από δυτικά 

στην πόλη των Χανίων. Από τη βραδιά της 26ης προς την 27η Μαΐου κυκλοφορούσε 

ήδη σταδιακά η φήμη για απαγκίστρωση των συμμαχικών στρατευμάτων και 

κατεύθυνσή τους προς Νότο, στην περιοχή των Σφακίων, μέσω του οροπεδίου του 

Ασκύφου.  

 Στις 27 Μαΐου δόθηκε εντολή για αποχώρηση, η οποία ξεκίνησε το χάραμα της 

28ης. Ενδιαφέρον στοιχείο είναι το γεγονός ότι στην οπισθοφυλακή των 

υποχωρούντων Αυστραλών και Νεοζηλανδών μετείχαν ομάδες Ισπανών 

Δημοκρατικών, οι οποίοι είχαν στρατολογηθεί σε καταδρομικές μονάδες του 

βρετανικού στρατού της Μέσης Ανατολής. Μαζί τους, μέρος της οπισθοφυλακής 

ανέλαβαν και λόχοι από ικανούς πολεμιστές Μαορί, ιθαγενείς της Νέας Ζηλανδίας, 

τμήματα των οποίων πολέμησαν στη Μάχη. Στην πορεία προς Σφακιά, το έδαφος 

δυσκόλεψε ιδιαίτερα τους πολύ ταλαιπωρημένους στρατιώτες της Κοινοπολιτείας. 

Ήδη από την 27 Μαΐου, ωστόσο, η πίεση εκ μέρους της γερμανικής αεροπορίας είχε 

μειωθεί αφού ένα μεγάλο μέρος των αεροπλάνων είχε μπει στην τελική διαδικασία 

προετοιμασίας για την επικείμενη επιχείρηση Μπαρμπαρόσα εναντίον της Σοβιετικής 

Ένωσης. Αυτό είχε θετικό αποτέλεσμα για τους υποχωρούντες, αφού δεν υπέστησαν 

επιθέσεις από τον αέρα παρά μόνο μια σχετική πίεση από τις γερμανικές δυνάμεις του 

εδάφους, οι οποίες παρακολουθούσαν τους υποχωρούντες, παράλληλα 

χαρτογραφώντας όμως το έδαφος. Κατά την πορεία των 100 χιλιομέτρων που 

κάλυψαν πολλοί από τους υποχωρούντες, από τη βορειοδυτική ακτή του νομού έως 

την παραλία των Σφακίων, ξαναήρθαν σε επαφή και υποστηρίχθηκαν από τον ντόπιο 

πληθυσμό, αφού δεν έφερναν μαζί τους ούτε εφόδια για τροφοδοσία ούτε νερό. Στη 

διάρκεια αυτής της πορείας, δεν ήταν λίγες οι φορές κατά τις οποίες Κρητικοί 

ζητούσαν τα όπλα των υποχωρούντων προκειμένου να συνεχίσουν τον αγώνα κατά 

των Γερμανών, ανταλλάσοντας μεταξύ τους υποσχέσεις, οι μεν ότι θα επέστρεφαν, οι 

δε ντόπιοι ότι θα τους περίμεναν. 
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Η μεγάλη αποχώρηση των στρατευμάτων της Κοινοπολιτείας από το νησί 

άρχισε τη βραδιά της 29ης προς 30ή Μαΐου, όταν διέφυγαν μαζικά επί βρετανικών 

πολεμικών πλοίων περί τους 6.000 άνδρες. Ενώ γίνονταν οι διαπραγματεύσεις για το 

ποιες ομάδες θα έφευγαν πρώτες, στο κέντρο του νομού οι οπισθοφυλακές 

εξακολουθούσαν να συγκρούονται με τους επιτιθέμενους Γερμανούς. 

 Την επομένη, 30ή Μαΐου, οι αριθμοί των αποχωρούντων μειώθηκαν λόγω του 

μεγάλου κινδύνου που αποτελούσε η γερμανική αεροπορία για τα σκάφη επιφανείας. 

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι τα πλοία ήταν στο έλεος των αεροπλάνων, οι Βρετανοί 

πιέστηκαν να αποσύρουν τον μέγιστο αριθμό στρατιωτών, καλλιεργώντας με τρόπο 

σταθερό την έννοια του υψηλού ηθικού της μαχόμενης αυτοκρατορίας, που διασώζει 

τα τμήματά της προκειμένου να συνεχίσει τον πόλεμο σε άλλα μέτωπα της 

σύγκρουσης. 

Το ίδιο συνέβη και για τους 4.000 στρατιώτες της Κοινοπολιτείας που 

αποχώρησαν την 31η Μαΐου, οι οποίοι αποβιβάστηκαν στην Αλεξάνδρεια σε 

κατάσταση εξαθλίωσης. Παρ’ όλα αυτά, οι μονάδες μπήκαν σε τάξη και κινούμενες 

στις γραμμές τους έδωσαν την εντύπωση ενός στρατού που δεν είχε ηττηθεί. Η 

μονιμότητα, η πολυετής σταθερή λειτουργία και ο επαγγελματισμός του βρετανικού 

στρατού και ναυτικού, μαζί με τα ικανότατα δίκτυα κατασκοπείας, απέδωσαν τα 

μέγιστα στην περίπτωση της κατεχόμενης Κρήτης. Οι Βρετανοί είχαν αντιληφθεί ότι 

οι προερχόμενοι από την ηπειρωτική Ελλάδα επικεφαλής πολιτικοί ή στρατιωτικοί, 

όσο ικανοί και να ήταν, δεν θα είχαν απήχηση στις κρητικές αντάρτικες ομάδες. Σε 

αυτή την κατεύθυνση, οι Βρετανοί αποφάσισαν να συνεχίσουν μόνοι τους τον άτακτο 

πόλεμο και να χειριστούν οι ίδιοι τη διεύθυνση του αντιστασιακού κινήματος στην 

Κρήτη. Συνδέθηκαν άρρηκτα με τους τοπικούς πληθυσμούς των βουνών, 

συγκροτώντας δίκτυα δράσης μέσα από τα «πυκνά» κατοικημένα κρητικά βουνά και 

τις κινήσεις της ποιμενικής ζωής. Για τέσσερα ολόκληρα χρόνια έδωσαν στους 

Κρητικούς τη δυνατότητα να λειτουργήσουν εντός ενός «καλολαδωμένου» 

συμμαχικού μηχανισμού που ήταν η βρετανική κατασκοπεία. Με βάση την 

εμπιστοσύνη και την προστασία προς τον «δυνατό» που γνώρισαν, και όντας ξένοι 

από τους πολιτικούς μηχανισμούς του αστικού κόσμου του νησιού, οι ντόπιοι έθεσαν 

τους δικούς τους προϊστορικούς μηχανισμούς στην υπηρεσία ενός μεγάλου 

πολεμιστή-προστάτη, κρίνοντας αυτή την ενέργεια ως επιτυχία και ως ένα ακόμη 

βήμα προς τη μεριά της εξέλιξης και της βελτίωσης του μέλλοντός τους – όσο και αν 

αυτό ακούγεται οξύμωρο να συμβαίνει μεσούντος του πολέμου. Αντιστοίχως, ένα 
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πολύ σημαντικό θετικό στοιχείο για τη βρετανική κατασκοπεία υπήρξε η δυνατότητα, 

μέσα από τη δραστηριότητα στην Κρήτη, για λεπτομερή καταγραφή ακόμη και των 

ποσοτήτων πόσιμου ύδατος με τις οποίες ανεφοδιάζονταν οι δυνάμεις του Έρβιν 

Ρόμελ (Erwin Rommel) στη βόρεια Αφρική.
199

 

Σε πολιτικό επίπεδο, η πυκνή βρετανική παρουσία στο νησί, η στενότατη 

σύνδεση με τους ντόπιους και η στενή παρακολούθηση της τοπικής αντίστασης 

απέκλεισαν οποιαδήποτε πιθανότητα να προκύψει από την κρητική αντίσταση ένας 

λαοπρόβλητος ηγέτης που κατά τη διάρκεια του πολέμου θα μετέθετε τη διεξαγωγή 

της αντίστασης σε προσωποπαγείς ή αυτόνομες πολιτικές διαδικασίες, αλλά και που 

μεταπολεμικά θα διεκδικούσε ηγετικό ρόλο λόγω του κύρους που θα είχε αποκτήσει. 

Οι βρετανοί στρατιωτικοί στην κατεχόμενη Κρήτη κινούνταν μέσα από μια πλούσια 

γκάμα υπολογισμών και συναισθημάτων που κυμαίνονταν μεταξύ ενός ανανεωμένου 

«βυρωνικού» νεοφιλελληνικού πνεύματος και μιας ψυχρής και υπολογιστικής 

αυτοκρατορικής διαδικασίας. Αυτή η στάση κατέστησε ήδη από τον Ιούνιο του 1941 

εφικτό το πέρασμα από τον πόλεμο στην αντίσταση, σαν μια φυσική ροή διαδικασιών 

που επέτρεψαν στους Βρετανούς να λειτουργήσουν στην Κρήτη ως το βασικό 

προγεφύρωμα της Μέσης Ανατολής προς τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Λόγω 

αδυναμίας διαφυγής με βρετανικά πλοία, παρέμειναν στην Κρήτη περίπου 5.000 

αξιωματικοί και οπλίτες της Κοινοπολιτείας, οι οποίοι δεν κατέληξαν όλοι σε 

στρατόπεδα συγκέντρωσης. 1.000 περίπου από αυτούς παρέμειναν διασκορπισμένοι 

στο νησί και με τη φροντίδα των ντόπιων έγινε εφικτό σταδιακά να μεταφερθούν 

μέσω συμμαχικών αποστολών στη Μέση Ανατολή. Συνολικά, από τις 30.000 περίπου 

στρατιώτες της Κοινοπολιτείας που έδρασαν στην Κρήτη, 16.000 έφτασαν στην 

Αίγυπτο, ενώ 13.000 ήταν οι απώλειες σε νεκρούς, τραυματίες και αιχμαλώτους. Σε 

αυτούς χρειάζεται να προστεθούν και οι 2.000 ναύτες και αξιωματικοί, πληρώματα 

πολεμικών πλοίων που βυθίστηκαν κοντά στις κρητικές ακτές.
200

  

Η συνεργασία με τις δυνάμεις της Κοινοπολιτείας είχε υψηλό κόστος για τον 

ντόπιο πληθυσμό. Πριν ακόμη τα στρατεύματά της επιβιβαστούν στα πλοία 

αποχώρησης, γερμανικά εκτελεστικά αποσπάσματα εκτελούσαν κρήτες ατάκτους. 

Μεταξύ των εκτελεσθέντων κατά τη διάρκεια αντιποίνων περιλαμβανόταν και 

σημαντικός αριθμός γυναικών. Ήταν αυτά ακριβώς τα αντίποινα που καλλιέργησαν 

                                                 
199 Σχετικά με τη λεπτομερή καταγραφή της βρετανικής λειτουργίας στην Κρήτη βλ. Ν. Α. 

Κοκονάς, Κρήτη 1941-1945: Αντίσταση, συμμαχικές αποστολές, η βρετανική έκθεση, ό.π. 
200 Ο. Τσώρτσιλ, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, τ. 2, ό.π., σ. 428. 
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έναν ισχυρό θυμό εναντίον των Γερμανών και, σε μεγάλο ποσοστό, ένα διαρκές 

θετικό συναίσθημα υπέρ των Βρετανών.  

 Η Γερμανία κατάφερε στην Κρήτη μια πύρρειο νίκη, επιβεβαιώνοντας την 

αρχική κρίση του Τσώρτσιλ ότι αυτή ήταν μια χρυσή ευκαιρία για την καταστροφή 

του όπλου των αλεξιπτωτιστών, στο οποίο σε μεγάλο βαθμό συμμετείχαν μέλη της 

ναζιστικής νεολαίας.
201

 Ανακεφαλαιώνοντας, στη Μάχη της Κρήτης, οι ημέρες των 

γερμανών αλεξιπτωτιστών τελείωσαν, σε επιχειρησιακό επίπεδο, και ο μεγαλύτερος 

αριθμός τους πολέμησε στην εκστρατεία στη Σοβιετική Ένωση ως πεζικάριοι. Η 

απουσία της μεγάλης αρετής του αιφνιδιασμού, που δεν πραγματοποιήθηκε στην 

περίπτωση της Κρήτης, μαζί με τις μεγάλες απώλειες μεταξύ 20ής Μαΐου και 2ας 

Ιουνίου (3.986 νεκροί και αγνοούμενοι, 2.594 τραυματίες) έκανε την Κρήτη μια 

πικρή ανάμνηση για τον γερμανικό στρατό. Μια τεχνική διάσταση των γερμανικών 

απωλειών είναι και η καταστροφή των 350 γερμανικών αεροσκαφών, μεταξύ των 

οποίων και 151 μεταγωγικών, μια έλλειψη που αποδείχθηκε καίρια κατά την 

αδυναμία των Γερμανών να πραγματοποιήσουν μια πολύ ισχυρή αερογέφυρα για τον 

ανεφοδιασμό των δυνάμεών τους στο Στάλινγκραντ, ενάμιση χρόνο μετά τη Μάχη 

της Κρήτης. Η απώλεια των αεροσκαφών μπορεί να θεωρηθεί άμεση επιρροή της 

Μάχης της Κρήτης στην υστέρηση της γερμανικής επίθεσης στη Σοβιετική Ένωση. 

Σε ένα συνολικότερο πλαίσιο, όμως, αν κάτι λειτούργησε σε όφελος των Συμμάχων 

και σε ζημία των Γερμανών ήταν η εμπειρία από το σύνολο της εξάμηνης ελληνικής 

εμπλοκής, συμπεριλαμβανομένης και της Μάχης της Κρήτης, ως προς την εμπλοκή 

του τοπικού πληθυσμού στην πορεία της συμμαχικής δράσης στις κατεχόμενες χώρες.  

 Στο ευρύτερο μέτωπο του πολέμου στη βόρεια Αφρική, η διάσωση τόσο από 

την Ελλάδα όσο και από την Κρήτη χιλιάδων στρατιωτών της Κοινοπολιτείας, 

δηλαδή δύναμης περίπου δύο μεραρχιών, συνέβαλε με τρόπο ουσιαστικό στην 

ανακοπή της προέλασης του Ρόμελ στο Ελ Αλαμέιν τον Οκτώβριο του 1942, γεγονός 

που σύσφιξε τους δεσμούς με τα ελληνικά τμήματα του στρατού και του ναυτικού 

που συμμετείχαν στο μέτωπο της νότιας Μεσογείου, βελτιώνοντας ταυτόχρονα το 

κύρος τους. 

Υπάρχουν δύο απόψεις πολιτικής φύσης που αφορούν την απώλεια της Κρήτης 

από τους Βρετανούς. Σε πρώτη ανάγνωση δεν αφορούν την πολιτικοποίηση του 

ελληνικού στρατού, ούτε την ηθική σκευή του, λόγω της στενής βρετανικής επιρροής 

                                                 
201 Στο ίδιο, τ. 2, σ. 410. 
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στην ελληνική πολιτική και στρατιωτική λειτουργία όμως αφορούν έμμεσα το θέμα 

της ανά χείρας διατριβής. 

Η πρώτη άποψη υποστηρίζει ότι η απώλεια της Κρήτης από τους Βρετανούς 

απέκλεισε την ανάπτυξη στο μη κατεχόμενο έδαφός της ενός ισχυρού 

αντιμοναρχικού αισθήματος, καθώς και την ανάπτυξη ενός αριστερού κινήματος, δύο 

στοιχεία που –ενδεχομένως και λόγω της παρουσίας του βασιλιά στην Κρήτη– θα 

οδηγούσαν σε ανοιχτό εμφύλιο πόλεμο, η καταστολή του οποίου από τις δυνάμεις της 

Κοινοπολιτείας δεν θα ήταν τόσο εύκολη όσο αυτή των κινημάτων στη Μέση 

Ανατολή. Η δεύτερη εστιάζει στην πολιτική υστέρηση της Μεγάλης Βρετανίας στο 

εσωτερικό των Συμμάχων, αφού η απώλεια του μεγάλου νησιού ακύρωσε τον 

βρετανικό πρώτο λόγο στο άλμα για την από Νότο απελευθέρωση της Ευρώπης, που 

υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσε να γίνει μέσω της Κρήτης και της ελληνικής 

χερσονήσου, και στη συνέχεια μέσω των Βαλκανίων. Αντ’ αυτού έγινε μέσω της 

Σικελίας και της ιταλικής χερσονήσου, πορεία στην οποία τον πρώτο λόγο είχαν οι 

ΗΠΑ.
202

 

Η τελευταία συμμαχική προσπάθεια στη δυτική Ευρώπη έληξε κατά την πρώτη 

φάση του πολέμου με την πτώση της Κρήτης. Αυτή η τελευταία πράξη 

πραγματοποιήθηκε σε ελληνικό έδαφος και με σύνθετη ελληνική συμμετοχή. Από 

την άλλη μεριά, στη Μάχη της Κρήτης καταγράφεται και η απροθυμία του ελληνικού 

κατεστημένου να αποδείξει έμπρακτα ότι επιθυμούσε να αναλάβει την οργάνωση και 

τη διεύθυνση της ελληνικής αντίστασης σαν φυσική συνέχεια του «έπους» της 

Αλβανίας και των οχυρών. 

Στο κλίμα των ημερών «χάθηκε» μια ευκαιρία να διαμορφωθεί εν θερμώ ένα 

πλαίσιο άμεσης πολεμικής συνέχειας, με πρωταγωνιστές που θα προέρχονταν από το 

«φυτώριο» των ελλήνων αξιωματικών, μαθητές δηλαδή της Σχολής των Ευελπίδων 

που είχαν πολεμήσει στην Κρήτη. Αντ’ αυτού, όταν οι συντεταγμένοι υποχωρούντες 

ευέλπιδες έφτασαν στην περιοχή των Σφακίων, διαλύθηκαν με διαταγή του 

αντισυνταγματάρχη Λουκά Κίτσου, διορισμένου –κατά την παραμονή της 

                                                 
202 A. Beevor, Κρήτη: Η μάχη και η αντίσταση, ό.π., σ. 337-339. Οι απόψεις που καταγράφονται 

στο έργο του Beevor έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για δύο λόγους. Πρώτον, το έργο εκδόθηκε πενήντα 

χρόνια μετά το γεγονός, άρα έχει προσμετρηθεί ό,τι εντωμεταξύ δημοσιεύτηκε. Δεύτερον, ο 

συγγραφέας υπήρξε προσωπικά συνδεδεμένος με τον Πάτρικ Λη Φέρμορ, αξιωματικό της βρετανικής 

κατασκοπείας, με σημαντική δράση στην Κρήτη. Ο δεσμός αυτός έχει σημασία για τη μεταφορά του 

κλίματος που ίσχυε στο εσωτερικό των βρετανικών κύκλων, αλλά και για το κλίμα μεταξύ βρετανικού 

και ελληνικού παράγοντα, είτε επισήμου είτε λαϊκού. 
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κυβέρνησης στην Κρήτη– διοικητή της Σχολής.
203

 Ο διοικητής, κατ’ εφαρμογήν της 

εξουσιοδότησης που είχε λάβει από την κυβέρνηση, διέλυσε το μόνο συντεταγμένο 

τμήμα του ελληνικού στρατού επί ελληνικού εδάφους, αντί να δώσει εντολή να 

αποτελέσει το τμήμα μαγιά και μέρος των κρητικών ατάκτων που είχαν ήδη 

αναδιπλωθεί στα βουνά μετά από τη Μάχη της Κρήτης και εξελίχθηκαν γρήγορα σε 

αντιστασιακές ομάδες ανταρτών. 

Το σύντομο της αντίστασης στη γερμανική εισβολή κατά τη Μάχη της Κρήτης 

και η τελική ήττα των ελληνικών όπλων, όπως και η αθρόα συμμετοχή πολιτών και η 

απουσία στρατηγικού σχεδιασμού στη διεξαγωγή της, δεν βοήθησαν στη διάσωση και 

στην προβολή του συνόλου των διαστάσεων της Μάχης από τον ελληνικό 

μεταπολεμικό στρατό. Η αυτοθυσία των νεαρών ευέλπιδων και η ισχυρή σύνθεση με 

τη λαϊκή συμμετοχή θα υποχωρούσαν ως ηθικό παράδειγμα αλλά και ως σχήμα 

ουσιαστικής ηθικής αναφοράς στη μελλοντική σκευή του στρατού. Η απουσία του 

επίσημου επιτελείου και της υψηλής ιεραρχίας από τη Μάχη, αλλά κυρίως η 

μεταπολεμική προσπάθεια πολιτικής διαίρεσης θα κυριαρχούσαν ως στοιχεία, όπως 

και η προσπάθεια να λειτουργήσει ο στρατός ως πολιτικό φόβητρο – και όχι πλέον ως 

πεδίο και φορέας οικειότητας και καταξίωσης. Με άλλα λόγια, θα επικρατούσε η 

προσπάθεια να επιστρέψουν τα πάντα στον προ του πολέμου πολιτικό έλεγχο του 

στρατού, κυρίως μπροστά στον διαρκώς καλλιεργούμενο στόχο της ανάληψης από 

τον στρατό της πολιτικής δράσης εναντίον του εσωτερικού εχθρού. 

Παράλληλα με το εκστρατευτικό σώμα της Κοινοπολιτείας, μεταφέρθηκε στην 

Αίγυπτο και ένας αριθμός ελλήνων αξιωματικών και στρατιωτών, καθώς και τα 

περισσότερα από τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού (από τα 27 πλοία επιφανείας και 

υποβρύχια, κατέπλευσαν στην Αλεξάνδρεια τα 16) που είχαν αποπλεύσει από τον 

ναύσταθμο της Σαλαμίνας, κατά περιπτώσεις με τους κυβερνήτες τους, αλλά και με 

πρωτοβουλία υπάρχων και κατώτερων αξιωματικών και μελών του πληρώματος.
204

 Η 

ενέργεια έμεινε γνωστή ως «αποδημία του στόλου» και παρέμεινε ισχυρή ως ηθική 

σκευή και παράδειγμα επαγγελματισμού και θετικής πρωτοβουλίας στα χρόνια του 

μεταπολεμικού Πολεμικού Ναυτικού. 

                                                 
203 Γεώργιος Π. Mπερδέκλης, Αναμνήσεις ενός Eυέλπιδος (1940-1944), Aθήνα (Eταιρεία 

Mελέτης Eλληνικής Iστορίας) 1995, σ. 94-95. Μετά τη διάλυση της τάξης στα Σφακιά, οι 

περισσότεροι ευέλπιδες συνελήφθησαν από τις γερμανικές δυνάμεις και κρατήθηκαν αιχμάλωτοι σε 

γερμανικά στρατόπεδα στην Κρήτη. Μετά από μήνες αφέθηκαν ελεύθεροι να επιστρέψουν στις εστίες 

τους στην ηπειρωτική και νησιωτική χώρα. Εκεί πολλοί έλαβαν μέρος στις οργανώσεις αντίστασης και 

αρκετοί διέφυγαν στη Μέση Ανατολή, κατατασσόμενοι στις εκεί ελληνικές δυνάμεις. 
204 Iωάννης Tούμπας, Eχθρός εν όψει, Aθήνα (Αθηνά), 1987, σ. 95-96. 
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Αυτή η στρατιωτική και ναυτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, εν μέσω 

βρετανικών δυνάμεων, αποτέλεσε το πρώτο δείγμα ελλαδικής παρουσίας εκεί, 

επιτρέποντας αφενός στην εξόριστη κυβέρνηση να εξακολουθεί να ασκεί πολιτική, 

αφετέρου τη μεταφορά εκτός κατεχόμενης Ελλάδας ενός πληθυσμού, κυρίως 

στρατιωτικού, που σταδιακά θα μετατρεπόταν σε φορέα πολιτικών εξελίξεων, 

πολιτικής ζύμωσης και πολιτικών συγκρούσεων.  

Κλείνοντας την ενότητα που αφορά τον πόλεμο στο εθνικό έδαφος, ας 

σημειωθούν ορισμένες αφαιρετικές σκέψεις σχετικά με το είδος των πολεμιστών που 

μπορούν καταγραφούν στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο στο στρατόπεδο των δυτικών 

Συμμάχων. Αυτές οι σκέψεις συνδέονται με την αντίληψη που διαμορφώθηκε σχετικά 

με την πραγματική ή μεταφορική έννοια του «εδάφους» στους ίδιους τους 

πολεμιστές, έννοια απαραίτητη για την αντοχή, τη μαχητικότητα, τον φόβο και την 

πολεμική επίδοσή τους. Το ένα είδος αφορούσε τους επίσημους στρατούς, τα 

μεταφερόμενα στρατεύματα που κινούνταν μακριά από τις οικείες εστίες τους, μέσα 

σε μεγάλους σχηματισμούς, συνδεδεμένα ηθικά με έναν ανώτερο εθνικό σκοπό, 

προερχόμενο από ένα ισχυρό πολεμικό παρελθόν ή από τον δυναμισμό των 

κοινωνιών όπου ανήκαν. Για αυτούς το έδαφος ήταν μια «μεταφορά», αφού δεν 

πολεμούσαν στην κυριολεξία για αυτό, αλλά για την επιβεβαίωση της μεγαλοσύνης 

των κρατών και των κοινωνιών που εκπροσωπούσαν και που συμμετείχαν στον 

πόλεμο. Επρόκειτο για κοινωνίες μεγάλες και πολυσυλλεκτικές, με πολιτικές και 

στρατιωτικές ηγεσίες ισχυρές, ενεργά αποικιοκρατικές, αυτοκρατορικές, οικονομικά 

εύρωστες ή ιδεολογικά ακόμη αποφασιστικές, και με πολεμιστές συνδεδεμένους με 

μια «σκευή» που τους επέτρεπε να πολεμούν σχεδόν παντού με σχεδόν τον ίδιο 

τρόπο. Οι εμπλεκόμενες δυνάμεις στήριξαν συνολικά την προσπάθειά τους σε έναν 

ανώτερο εθνικό σκοπό. Σε ένα τέτοιο συγγενικό μήκος κύματος κινήθηκαν τα 

στρατεύματα της Κοινοπολιτείας που πολέμησαν στην Κρήτη.  

Το άλλο είδος ήταν οι πολίτες που μετατρέπονταν σε μαχητές, το είδος 

μαχητών που γεννήθηκε σε αυτό τον πόλεμο, όσοι δηλαδή πολέμησαν στα κινήματα 

αντίστασης, που κατηύθυναν κυρίως πολιτικές ηγεσίες και γέννησαν ανεπίσημους 

στρατούς με ρευστή ιεραρχία και αναπροσαρμοζόμενους στόχους. Σε αυτό το είδος 

πολεμιστών το έδαφος, ως πραγματική έννοια και οντότητα, ήταν η κύρια 

τροφοδότηση της προσπάθειας. Οι μαχητές σε αυτές τις κοινωνίες εξέφραζαν τη 

σιωπηρή πλειονότητα και ήταν κυρίως νεαρής ηλικίας αγόρια και κορίτσια. 

Κινούμενοι και από προπολεμικές οικονομικές και κοινωνικές δυσκολίες, όλοι στην 
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αρχή στρατεύτηκαν στον αντιφασισμό, κινδύνεψαν αρνούμενοι να δεχθούν την ξένη 

κατοχή στη χώρα τους, διεκδίκησαν την ενηλικίωση μέσω του πολέμου, μαζί με την 

επιστροφή στην εθνική κυριαρχία, αποδιώχνοντας τον φόβο, συχνά μέσα από 

ιδεολογίες που υπόσχονταν το δίκιο και την ισότητα. Σε γενικές γραμμές, σε αυτό το 

μήκος κινήθηκαν οι άτακτοι μαχητές της Κρήτης, πρώτο παράδειγμα μη στρατιωτών 

πολεμιστών που διακινδύνεψαν τις ζωές τους και την υπόσταση των οικογενειών και 

των εστιών τους χωρίς να τους δεσμεύουν διαταγές ή εντολές. Όπως άμεσα 

εντάχθηκαν στην πολεμική δράση, έτσι αδιάκοπα συνέχισαν την πολεμική 

προσπάθεια έως το τέλος του πολέμου. Είναι σαφές ότι και το πρώτο και το δεύτερο 

είδος αλληλοτροφοδοτούνται αφού αποτελούν και τα δύο δομικά στοιχεία της 

ταυτότητας της νεότερης γενιάς που βίωσε τον πόλεμο.  

Η αναφορά στο τρίτο είδος πολεμιστή είναι ένα είδος επιλόγου μετά την 

ολοκλήρωση της Μάχης της Κρήτης και της απώλειας του εθνικού εδάφους για τον 

επίσημο ελληνικό στρατό, που είναι το αντικείμενο αυτής της εργασίας, μια 

επιλογική σκέψη ενόψει της δημιουργίας του εξόριστου ελληνικού στρατού στη 

Μέση Ανατολή. Εκεί διαμορφώθηκε ένα ιδιαίτερο είδος πολεμιστή, κάθε πολεμική 

ενέργεια του οποίου έπρεπε να συνδέεται με τον αλυτρωτισμό και ο οποίος, ενώ 

μαχόταν εκτός εθνικού εδάφους, δεν μπορούσε να λειτουργήσει εντός της μεταφοράς 

του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου και να αποδεχθεί τους αναγκαίους συμβολισμούς που 

απαιτούσε ένας πόλεμος με μέτωπα σε όλη την υφήλιο. Ανεξαρτήτως της ατομικής 

πολιτικής θέσης, αυτό το είδος πολεμιστή θα κουβαλούσε μέσα του, με τρόπο 

αδιέξοδο, την πραγματική διάσταση και οντότητα του εθνικού εδάφους. Έτσι, το ξένο 

και μη διεκδικούμενο έδαφος επί του οποίου θα χρειαζόταν να δράσει δεν θα τον 

αφορούσε τελικά, αφού δεν θα ανανέωνε τον αλυτρωτισμό, το οικείο ιδεολόγημα του 

αστικού κόσμου. Επίσης, το ξένο έδαφος θα στερούσε κάθε δυνατότητα 

τροφοδότησης πολιτικής και ανατρεπτικής δράσης, το οικείο επιχείρημα δηλαδή της 

αριστερής αντίστασης. Με την Κρήτη κλείνει η σελίδα του προπολεμικού στρατού, 

για να ανοίξει η επόμενη, που θα καταγράφει την αδυναμία συμβολισμών, που θα 

χαρακτηριστεί από παλιές και νέες εσωτερικές πολιτικές συγκρούσεις, αλλά και από 

μια αδύναμη προσπάθεια να αποκτήσει το σώμα των αξιωματικών επαγγελματισμό. 
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Κεφάλαιο 5 

 Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή (Α΄): Η συγκρότηση του 

εξόριστου στρατού και η διαμόρφωση του πολιτικού τοπίου 

(Μάιος 1941 – Μάρτιος 1942) 

 

Η διαφυγή του Βασιλιά και της κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή όρισε και το 

τέλος της επίσημης κρατικής λειτουργίας στο εθνικό έδαφος. Από τον Μάιο του 1941 

έως τον Οκτώβριο του 1944, η κυβέρνηση της χώρας και ο ανώτατος άρχοντας θα 

βρίσκονταν σε εξορία και η Ελλάδα υπό κατοχή. Για όλο το χρονικό διάστημα αυτό 

συγκροτούνται δύο μάλλον στεγανά πλαίσια πολιτικής εξέλιξης, σύγκρουσης και 

ανατροπής, με άξονα την ελληνική πραγματικότητα. Το ένα αφορούσε την 

κατάσταση στην κατεχόμενη χώρα· ήταν το πλαίσιο που περιλάμβανε πληθώρα 

οδύνης, φόβου, στέρησης, αλλά και ελπίδας και δράσης, όπως και σύγκρουσης, 

αδράνειας και αναμονής. Εντός αυτών των προσανατολισμών της κοινωνίας και οι 

έλληνες αξιωματικοί, χωρίς την επίσημη ή και τη συμβολική λειτουργία του 

Βασιλείου της Ελλάδος πλέον και χωρίς υπηρεσιακές δεσμεύσεις, κινήθηκαν 

αυτοβούλως. Και, σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους, στρατεύτηκαν σε μικρές ομάδες 

κατασκοπείας ή σαμποτάζ, εντάχθηκαν σε μεγάλους αντιστασιακούς σχηματισμούς, 

πολέμησαν τον κατακτητή, πολέμησαν μεταξύ τους. Άλλοι αδράνησαν, άλλοι 

εντάχθηκαν στα Τάγματα Ασφαλείας. 

Το άλλο πλαίσιο αφορούσε την εξόριστη Ελλάδα στη Μέση Ανατολή. Εκεί, 

μακριά από το εθνικό έδαφος, ανασυγκροτήθηκε η επίσημη Ελλάδα και προέκυψαν 

σταδιακά μια κυβερνητική διαδικασία και ένοπλες δυνάμεις. Το πλαίσιο της εξορίας, 

παρά τις όποιες αυταπάτες δημιουργήθηκαν στη συνέχεια από το πολιτικό Κέντρο και 

από την Αριστερά, ξεκίνησε υπό την εξουσία του έλληνα Βασιλιά και εντός ενός 

σαφούς και αυστηρού συμμαχικού-βρετανικού ελέγχου. Οι ένοπλες δυνάμεις άγγιξαν 

αξιόλογα μεγέθη λίγο πριν την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Στις αρχές Αυγούστου 

του 1944 ο στρατός αριθμούσε σχεδόν 20.000,
205

 5.500 περίπου το Βασιλικό Ναυτικό 

                                                 
205 Η αναφορά στον αριθμητική δύναμη του στρατού ξηράς αφορά το σύνολο αξιωματικών, 

υπαξιωματικών και στρατιωτών, μετά την εκδήλωση και καταστολή του κινήματος του Απριλίου του 

1944. Οι αριθμοί αφορούν το εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό όπως και το υπό κράτηση 

στρατιωτικό προσωπικό που κλείστηκε σε στρατόπεδα λόγω της συμμετοχής του στα κινήματα στη 

Μέση Ανατολή το 1944: αξιωματικοί εν ενεργεία 1.929, οπλίτες εν ενεργεία 11.083· αξιωματικοί υπό 

κράτηση 117, οπλίτες υπό κράτηση 4.968. ΓΕΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 
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και 4.000 η Βασιλική Αεροπορία.
206

 Για την εξόριστη κυβέρνηση, όπως και για το 

ελληνικό πολιτικό προσωπικό που διέφυγε στη Μέση Ανατολή –αλλά και για μεγάλο 

μέρος του ένστολου προσωπικού τους–, οι εξόριστες ένοπλες δυνάμεις δεν είχαν 

απλώς τα χαρακτηριστικά ενός κρατικού ένοπλου σώματος που διοικείται αυστηρά, 

έχει απαρέγκλιτη αποστολή και υποχρεούται σε πειθαρχία. Απέκτησαν, 

επιπροσθέτως, τα χαρακτηριστικά του λαού ενός κυρίαρχου κράτους, ο οποίος 

βουλεύεται και εκφράζεται πολιτικά, εξεγείρεται, κατευθύνεται και συχνά 

χειραγωγείται από πολιτικά πρόσωπα. Αυτός ο ιδιότυπος λαός λειτούργησε πολιτικά 

με αφορμή την παγκόσμια πολεμική σύρραξη, που μετέφερε τελικά και οργάνωσε την 

προϋπάρχουσα ενδοελληνική σύγκρουση στην εξορία. Η αιτία της σύγκρουσης ήταν 

σαφής και είχε σταθερό ορίζοντα το τέλος του πολέμου και την παρουσία του 

στρατού αυτού στην Ελλάδα της Απελευθέρωσης, αφού όποιος επικρατούσε πολιτικά 

εντός του εξόριστου στρατού θα όριζε και το πολιτικό τοπίο της απελευθερωμένης 

χώρας. 

 Όπως προκύπτει από την παρούσα έρευνα, για τους εκπροσώπους των 

ελληνικών πολιτικών δυνάμεων που ανασυγκροτήθηκαν στη Μέση Ανατολή, η 

προοπτική του ελέγχου του στρατού έφτασε να είναι ισχυρότερη και από την 

πολεμική αποστολή του. Σε αυτές τις συνθήκες, είτε ομαδικά είτε ως πρόσωπα, 

ανέπτυξαν τον ρόλο τους και οι αξιωματικοί, ενταγμένοι ως μέλη του επίσημου 

ελληνικού στρατού. Για τη μελέτη της εσωτερικής συγκρότησης και ταυτότητας 

αυτού του στρατού, όπως και για την πολιτική του δυναμική, κατά τη συγκεκριμένη 

περίοδο των τρεισήμισι ετών, υπάρχουν μεγαλύτερες ερευνητικές δυνατότητες σε 

σχέση με την περίοδο του Ελληνοϊταλικού και Ελληνογερμανικού Πολέμου. Αυτές 

οφείλονται στη συνέχιση της επίσημης λειτουργίας του στρατού, στον οποίο –παρότι 

βρισκόταν σε εξορία– εξακολουθούσαν να υφίστανται το επίσημο κυβερνητικό 

σχήμα που τον έλεγχε, το πολιτικό περιβάλλον που τον περιστοίχιζε και ο βασιλικός 

θεσμός που βρισκόταν στην κεφαλή του· όλα εξακολουθούσαν να ασκούν τη 

λειτουργία τους επισήμως, με τη συνεργασία των Συμμάχων. Επρόκειτο για ένα 

σύνολο το οποίο, παρά τις ειδικές συνθήκες που το χαρακτήριζαν, συνέχιζε να έχει 

ορίζοντα τη διαμόρφωση συνθηκών πολιτικού ελέγχου του στρατού μετά το τέλος 

                                                                                                                                            
πόλεμο: Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση Ανατολή (1941-1945) (Ελ Αλαμέιν, Ρίμινι, Αιγαίο), Αθήνα 

(ΔΙΣ) 1995, σ. 307-309. 
206 Στυλιανός Χαρατσής, 1023 αξιωματικοί και 22 κινήματα, τ. 2, Αθήνα 1987, σ. 103. Για 

λεπτομερή παρουσίαση της δύναμης του Βασιλικού Ναυτικού βλ. Ε. Καββαδίας, Ο ναυτικός πόλεμος 

του 1940 όπως τον έζησα, Αθήνα (Πυρσός) 1950, σ. 631-729. 
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του πολέμου. Η μελέτη δίνει αποτελέσματα που υποστηρίζουν ότι η ελληνική 

παρουσία στη Μέση Ανατολή δεν ήταν απλώς μια μεταβατική περίοδος για τις 

ελληνικές πολιτικές εξελίξεις και ότι υπήρξε ιδιαίτερα καθοριστική για τη μετέπειτα 

πορεία του στρατού. Η μακρότερη χρονική περίοδος και οι διαθέσιμες πηγές 

αναδεικνύουν την εγκατάσταση των τριών πολιτικών παρατάξεων (Δεξιάς, Κέντρου, 

Αριστεράς) εντός του στρατού και τις προσπάθειές τους για τη δημιουργία συνθηκών 

για τον ασφαλή έλεγχο του στρατού μέσω των αξιωματικών, αλλά και μέσω ικανού 

αριθμού στρατιωτών και υπαξιωματικών. Πρόκειται εν πολλοίς για στοιχεία 

εξαιρετικά ενδιαφέροντα για τον στρατό, έναν θεσμό αλληλένδετο με την ελληνική 

πολιτική λειτουργία. 

Οι πολιτικές διεργασίες για τον πολιτικό έλεγχο του εξόριστου στρατού 

κορύφωσαν την ενδοελληνική σύγκρουση. Η κατάληξη υπέρ της συντηρητικής και 

φιλοβασιλικής παράταξης έδειξε τον δρόμο για τη μονοπώληση του στρατού από 

αυτή στη συνέχεια· ήταν ακριβώς αυτή η πολιτική κυριαρχία που την ενδιέφερε κατά 

τη δεδομένη στιγμή. Έτσι, στον μεταπολεμικό στρατό δεν έμεινε ως παρακαταθήκη η 

πολεμική εμπλοκή του επίσημου στρατού στη Μέση Ανατολή, ούτε ο 

επαγγελματισμός που επέδειξαν τα στελέχη, ούτε οι εμπειρίες που απέκτησαν δίπλα 

στους βρετανούς εκπαιδευτές τους και μετά συμπολεμιστές τους. Η ανάδειξη αυτών 

των θετικών στοιχείων αφορούσε μόνο το μεταπολεμικό Πολεμικό Ναυτικό. Για τον 

μεταπολεμικό στρατό ξηράς, η εμπειρία της Μέσης Ανατολής δεν τόνωσε ηθικά και 

επαγγελματικά τη λειτουργία του· έμεινε μόνον ως απειλητική παρακαταθήκη λόγω 

της ανάπτυξης πολιτικών δυνάμεων εκτός της Δεξιάς στο εσωτερικό του και 

αποτέλεσε αρνητικό παράδειγμα συνδεδεμένο με την ύπαρξη του εσωτερικού εχθρού. 

Στην προκειμένη περίπτωση, ο εχθρός αυτός μπορούσε να προέρχεται τόσο από την 

Αριστερά όσο και από το Κέντρο.  

 

Η κυβέρνηση στην Κρήτη και έπειτα στην Αλεξάνδρεια 

Η εξέλιξη των πολεμικών γεγονότων, η κατοχή της χώρας και η πολιτική 

ρευστότητα που διαμορφώθηκε σε αυτή την αρχική φάση του πολέμου οδήγησαν τη 

νεοπαγή κατοχική κυβέρνηση στην προσπάθεια προσεταιρισμού των μελών του 

σώματος των αξιωματικών, «νομοθετώντας» υπέρ της κάλυψης των αναγκών του 

συνόλου τους, δηλαδή των έως πρότινος εν ενεργεία, των συνταξιούχων, αλλά και 
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πολλών από όσους είχαν αποταχθεί λόγω κινημάτων.
207

 Η «φροντίδα» προς τους 

αξιωματικούς στόχευε στην ηθική κολακεία τους μέσω αποκατάστασής τους σε 

βαθμούς και αναγνώρισης της πολεμικής τους δράσης, αλλά είχε και πρακτική 

διάσταση, δηλαδή οικονομικές παροχές ή παροχές σε είδος, που θα ανακούφιζαν τους 

αξιωματικούς και τις οικογένειές τους. Πέρα από την παροχή «κλαδικής» 

ικανοποίησης προς τους συναδέλφους τους, οι «κυβερνώντες» αξιωματικοί που 

ηγούνταν της κυβέρνησης συνεργασίας ήλπιζαν ότι οι προσφερόμενες παροχές θα 

απέτρεπαν την κινητοποίηση των αξιωματικών σε κάθε είδους αντιστασιακή δράση.  

 Στην ίδια «φιλοαξιωματική» κατεύθυνση κινήθηκε και η επίσημη και 

«κανονική» ελληνική βασιλική κυβέρνηση, τόσο στην Κρήτη όσο και στα πρώτα 

βήματα στην εξορία, με στόχο τον προσεταιρισμό αξιωματικών. Ενήργησε έτσι ώστε 

να αποκατασταθούν οι μεσοπολεμικές συγκρούσεις, προκειμένου να ελέγχει την 

ελληνική συμμετοχή στη συμμαχική προσπάθεια, μέσω του συνόλου των διαθέσιμων 

αξιωματικών, σε όφελος του Βασιλιά και της ίδιας. Τα βασικά τεκμήρια της 

προσπάθειας των ελληνικών αρχών της Κατοχής να προσεταιριστούν τους 

αξιωματικούς, όπως και της προσπάθειας της εξόριστης κυβέρνησης να τους εντάξει 

στους κόλπους της, παρουσιάζονται στις νομοθετικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια 

του 1941, με αντικείμενο το θεσμικό μέλλον των ελλήνων αξιωματικών. Σε ευρύτερο 

πλαίσιο, επρόκειτο για ενέργειες που στόχευαν στην άρση των συνεπειών του 

Εθνικού Διχασμού στο εσωτερικό του σώματος των αξιωματικών.
208

 

Η κατοχική κυβέρνηση, ήδη από την έκδοση των πρώτων φύλλων της επίσημης 

εφημερίδας της, δέκα ημέρες μετά την κατάληψη της Αθήνας από τον γερμανικό 

στρατό, στις 6 Μαΐου 1941, κινήθηκε προς την κατεύθυνση αυτή. Με μεγάλη 

πυκνότητα κατά τις πρώτες εβδομάδες της Κατοχής, ακόμη και πριν από τη Μάχη της 

Κρήτης, ξεκίνησε έναν αγώνα δρόμου υπέρ των εν ενεργεία, των σε απόταξη αλλά 

και των συνταξιούχων αξιωματικών, προκειμένου να αποκαταστήσει αρκετούς, όχι 

μαζικά, αλλά προσωποποιημένα, σύμφωνα με την επιλογή του κατοχικού υπουργού 

Αμύνης Γεώργιου Μπάκου. Παράλληλα με τις νομοθετικές ενέργειές της, η κατοχική 

κυβέρνηση προσέφερε ηθικές αμοιβές σε ανδραγαθήσαντες στον πόλεμο του 1940-

1941 και βελτίωσε τις συντάξεις των εν ζωή αξιωματικών, αλλά και των χηρών και 

θυγατέρων τους. Έλαβε ακόμη μέτρα σε όφελος όσων είχαν πολεμική δράση πριν 

                                                 
207 Ελληνική Πολιτεία, «Εφημερίς της Κυβερνήσεως», α.φ. 151, 154, 161, 171, 180, Αθήνα, 

Μάιος 1941. 
208 «Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος», α.φ. 144, Αθήνα [Χανιά], 26 

Απριλίου 1941. 
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από πολλά χρόνια, παρέχοντας αυτοκίνητο με οδηγό σε οικογένειες στρατηγών οι 

οποίοι διοίκησαν μεγάλες μονάδες στους Βαλκανικούς Πολέμους. Ενισχύοντας τη 

λήψη ευεργετικών μέτρων σχετικά με τους αξιωματικούς και τις οικογένειές τους, 

αναδιοργάνωσε τις κατά τόπους λέσχες των αξιωματικών, στις μεγάλες και μικρές 

πόλεις της κατεχόμενης Ελλάδας, με σκοπό την τροφοδοσία μέσω συσσιτίων και τη 

διανομή τροφίμων.
209

 

 Με αντίστοιχη σπουδή και σε ευρύτερο πλαίσιο κινήθηκε η νέα κυβέρνηση του 

Γεώργιου Β΄, πριν αναχωρήσει από την Αθήνα για την –άγνωστη ακόμη τότε σε 

διάρκεια– παραμονή της στα Χανιά της Κρήτης. Στο γενικό πλαίσιο σύνδεσης με τον 

βενιζελικό κόσμο, όρισε τον κρητικό πρωθυπουργό Εμμανουήλ Τσουδερό και ως 

υπουργό Στρατιωτικών, εκτός από Εξωτερικών και Οικονομίας.
210

 Στη συνέχεια, 

πάντοτε πριν από την άφιξή της στα Χανιά, αμνήστευσε όλα τα πολιτικά αδικήματα 

που διαπράχθηκαν στην Κρήτη (κυρίως αναφορικά με το φιλοβενιζελικό στρατιωτικό 

κίνημα του 1935 αλλά και το αντιμεταξικό κίνημα στα Χανιά του 1938), εκτός 

εκείνων που αφορούσαν το κοινωνικό καθεστώς και που συνδέονταν με τη δράση 

των κομμουνιστών.
211

 Μετά την άφιξη και τη σύντομη, τελικά, παραμονή στα Χανιά 

εκδόθηκε, δώδεκα ημέρες πριν από τη Μάχη της Κρήτης, ο Αναγκαστικός Νόμος 

3013, με τον οποίο δινόταν το δικαίωμα στον υπουργό Στρατιωτικών Τσουδερό να 

αποκαταστήσει (επιλεκτικά) αξιωματικούς που είχαν εξέλθει του στρατεύματος για 

πολιτικούς λόγους. Αντίστοιχο δικαίωμα δινόταν και στον υφυπουργό Ασφαλείας 

Κωνσταντίνο Μανιαδάκη, όσον αφορά τους αξιωματικούς της Χωροφυλακής.
212

 Ο 

ως άνω νόμος οδήγησε στην επανακατάταξη ικανού αριθμού ανώτερων και 

ανώτατων αξιωματικών, κυρίως κρητικής καταγωγής, οι οποίοι ενίσχυσαν την 

κρητική «αποικία» στο εσωτερικό του. 

Στη συνέχεια, μετά την πτώση της Κρήτης, κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 

του 1941, όταν η έδρα της εξόριστης πλέον κυβέρνησης βρισκόταν επί του θωρηκτού 

«Γ. ΑΒΕΡΩΦ» στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, αλλά και όταν η κυβέρνηση, 

ακολουθώντας τον βασιλιά, εγκαταστάθηκε για σύντομο διάστημα στο 

Γιοχάνεσμπουργκ της Νότιας Αφρικής, εξακολούθησε σταθερά την επιλεκτική και 
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1941. 
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«στάγδην» επαναφορά βενιζελικών αποτάκτων. Παράλληλα, νομοθέτησε 

αποδίδοντας μια μακρά σειρά ηθικές αμοιβές (κυρίως το παράσημο του Πολεμικού 

Σταυρού) στους επικεφαλής των βρετανικών συμμαχικών στρατιωτικών αρχών στη 

Μέση Ανατολή, προκειμένου να συνδεθεί με το νέο συμμαχικό στρατιωτικό πλαίσιο 

το οποίο θα διοικούσε πλέον τις ελληνικές μονάδες ξηράς, καθώς και τις ναυτικές. 

Συνεχίζοντας, στο ίδιο πλαίσιο εμπέδωσης του ελληνικού βασιλικού κύρους, ηθικές 

αμοιβές αποδόθηκαν και σε μέλη της ελληνικής βασιλικής οικογένειας, τα οποία 

επίσης προήχθησαν, όντας και αυτοί αξιωματικοί του Ελληνικού Στρατού.
213

 

Το πολεμικό θέατρο της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής 

Η ελληνική πολεμική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε σε ένα από τα μεγάλα 

θέατρα και μέτωπα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, εκείνο της βόρειας Αφρικής. 

Πρόκειται για ένα πεδίο ανάπτυξης πολεμικών συγκρούσεων το οποίο εκτεινόταν σε 

όλη σχεδόν τη βόρεια ακτή της Αφρικής, πρακτικά στο σύνολο σχεδόν της νότιας 

ακτής της Μεσογείου. Ενώ γεωγραφικά δεν αποτελούσε ευρωπαϊκό έδαφος, η βόρεια 

Αφρική ήταν συνδεδεμένη στενά με την Ευρώπη λόγω της αποικιακής δράσης των 

ευρωπαϊκών χωρών στην περιοχή αυτή, ήδη από τους περασμένους αιώνες. Ήταν το 

έδαφος εκείνο που τροφοδοτούσε το ηθικό, πολιτικό και οικονομικό γόητρο των 

περισσοτέρων δυνάμεων της δυτικής Ευρώπης. Κατά την περίοδο του Β΄ 

Παγκοσμίου Πολέμου, στον χώρο των ευρωπαϊκών αποικιών ή των προτεκτοράτων 

υφίσταντο ακόμη ενεργές διοικητικές σχέσεις ή ενεργοί συμβολικοί δεσμοί: της 

Ιταλία με τη Λιβύη και την Τριπολίτιδα, της Γαλλία με την Τυνησία και το Αλγέρι, 

και της Μεγάλης Βρετανίας με την Αίγυπτο και με την Αραβική Χερσόνησο.  

Από τη βόρεια αυτή πλευρά της Αφρικής μπορούσαν να ελεγχθούν οι 

θαλάσσιες οδοί, οι οποίες κατά τη διάρκεια του πολέμου βρίσκονταν υπό την 

εποπτεία του βρετανικού στόλου, με μόνη ίσως υπολογίσιμη απειλή τον ιταλικό 

στόλο, αφού οι γερμανικές ναυτικές δυνάμεις είχαν επί της ουσίας αποκλειστεί από 

τη λεκάνη της Μεσογείου λόγω του βρετανικού φραγμού στο Γιβραλτάρ και στο 

Σουέζ. Παρά την απουσία ισχυρών γερμανικών σκαφών επιφανείας, η παρουσία στην 
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περιοχή της Μεσογείου της γερμανικής πολεμικής αεροπορίας και κάποιων 

υποβρυχίων παρεμπόδιζε τις συμμαχικές νηοπομπές στην περιοχή.
214

 

 Στις πολεμικές επιχειρήσεις στη βόρεια Αφρική εκ μέρους του Άξονα έδρασαν 

καταρχάς οι ιταλικές δυνάμεις και στη συνέχεια και οι γερμανικές. Σε γενικές 

γραμμές, η επιθετική τους κατεύθυνση ήταν από τη Δύση προς την Ανατολή, με 

στόχο την πίεση των βρετανικών και των συμμαχικών δυνάμεων στην προσπάθεια 

κατάληψης της Αιγύπτου, του Σουέζ και της περιοχής της Μεσοποταμίας, και τελικά 

τον έλεγχο των πετρελαίων του Αραβικού Κόλπου. Η συμμαχική άμυνα και 

αντεπίθεση το καλοκαίρι του 1942 εμπόδισε τη γερμανική και ιταλική προέλαση, με 

ορόσημο την επιτυχία στο Ελ Αλαμέιν τον Οκτώβριο του 1942. Ήταν η πρώτη 

μεγάλη νίκη των Συμμάχων η οποία εμπόδισε την ανάπτυξη του Άξονα στη βόρεια 

Αφρική και η αρχή του τέλους, όσον αφορούσε την ανάπτυξή του στη νότια Ευρώπη. 

Η νίκη έδωσε την ευκαιρία στους Συμμάχους να προετοιμάσουν, με ορμητήριο την 

περιοχή της βόρειας Αφρικής, την απόβαση στη Σικελία τον Ιούνιο του 1943, για να 

ακολουθήσει η συμμαχική προέλαση στην ιταλική χερσόνησο, με καταληκτικό στόχο 

την περίσφιξη των γερμανικών δυνάμεων από τον Νότο. 

 Ωστόσο, έως το τέλος του 1944, όταν οι συμμαχικές δυνάμεις θα έφταναν στο 

νότιο μέτωπο για να περιορίσουν τις γερμανικές στη βόρεια γραμμή της Ιταλίας, θα 

μεσολαβούσαν πολύ σημαντικά πολεμικά και πολιτικά γεγονότα, τα οποία θα όριζαν 

την εξέλιξη του πολέμου μέσα από μεγάλες περιόδους πολιτικής ρευστότητας και 

μέσα από σύντομες και δραματικές περιόδους ευκρίνειας. 

Η ελληνική πολιτική ρευστότητα στη Μέση Ανατολή και ο 

παράγοντας του εδάφους 

Σε αυτό το πλαίσιο, της διεθνούς πολεμικής σύγκρουσης και των πολεμικών 

ανατροπών, διαμορφώθηκε κατά τη διάρκεια του πολέμου μια νέα δηλαδή ελλαδική 

στρατιωτική και πολιτική πραγματικότητα, ένα νέο σύνθετο και περίπλοκο ελληνικό 

πλαίσιο στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στην Αίγυπτο.  

Η μελέτη αυτού του φαινομένου, της ελληνικής στρατιωτικής παρουσίας στη 

Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, συνιστά ένα 

ερευνητικό ζητούμενο με μεγάλο ενδιαφέρον, αφού οι πολιτικές διεργασίες στο 
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εσωτερικό των εξόριστων ελληνικών πολεμικών δυνάμεων αποτέλεσαν, επί της 

ουσίας, ένα εργαστήριο εντός του οποίου η ελληνική πολιτική σκηνή εξέφρασε και 

ανέπτυξε τον πλήρη δυναμισμό της όσον αφορά στόχους, συμμαχίες, συγκρούσεις 

και πρωτοβουλίες. Όπως αναφέρθηκε ήδη, πρόκειται για ένα σύνολο ενεργειών οι 

οποίες είχαν τελικώς ορίζοντα την πολιτική κυριαρχία στη μεταπολεμική Ελλάδα και 

λιγότερο τις βελτιώσεις στην πολεμική λειτουργία του εξόριστου ελληνικού συνόλου. 

 Ο Ελληνικός Στρατός έπαυσε την επίσημη λειτουργία του επί ελληνικού 

εδάφους μετά την κατάληψη της Κρήτης από τις γερμανικές δυνάμεις, τον Μάιο του 

1941, με συνέπεια την απόλυτη κατάλυση της εθνικής κυριαρχίας και την 

αμετάκλητη κατάργηση κάθε ελληνικής πολιτικής και θεσμικής εξουσίας. Καθ’ όλα 

τα τρεισήμισι χρόνια που ακολούθησαν, υπήρξαν τακτικοί και άτακτοι ελληνικοί 

στρατιωτικοί άξονες οι οποίοι πρέσβευαν ότι αποτελούσαν τη συνέχεια του 

Ελληνικού Στρατού. Οι άτακτοι άξονες αποτελούνταν από τις ένοπλες οργανώσεις 

αντίστασης των ελληνικών βουνών, οι οποίες, ανεξάρτητα από τις διαφορετικές 

μεταξύ τους πολιτικές κατευθύνσεις, συγκροτήθηκαν επί στρατιωτικών προτύπων, 

ενώ τον οργανωτικό τόνο στη λειτουργία τους έδωσαν αξιωματικοί του προκατοχικού 

στρατού. 

Οι τακτικοί άξονες ήταν δύο. Ο πρώτος τακτικός άξονας αποτελούνταν από το 

σύνολο των εξόριστων ελληνικών ενόπλων δυνάμεων, δηλαδή από τον στόλο του 

Βασιλικού Ναυτικού, από τις μικρές μονάδες της Βασιλικής Αεροπορίας και κυρίως 

από τον Βασιλικό Ελληνικό Στρατό Μέσης Ανατολής (ΒΕΣΜΑ).
215

 Ο άλλος 

τακτικός στρατιωτικός άξονας ήταν τα Τάγματα Ασφαλείας της κατοχικής 

κυβέρνησης Ιωάννη Ράλλη, τα οποία έδρασαν με επικεφαλής αξιωματικούς του 

προκατοχικού στρατού υπό τις οδηγίες, τη συνεργασία και την υποστήριξη των 

κατοχικών γερμανικών στρατευμάτων. Από τους παραπάνω άξονες, ουσιαστική 

σημασία έχει η πολιτική δυναμική που αναπτύχθηκε στις εξόριστες δυνάμεις. Εκείνες 

αποτέλεσαν την επίσημη στρατιωτική συνέχεια του κράτους και εντός αυτών 

καταγράφονται, με τρόπο συγκροτημένο και συντεταγμένο, η πολιτική εξέλιξη του 

Μεσοπολέμου και οι πολιτικές συγκρούσεις της Κατοχής με ορίζοντα την Ελλάδα της 

Απελευθέρωσης. 

 Η βασική ιδιαιτερότητα, η οποία καλλιέργησε ένα σκηνικό έντονης 

ρευστότητας στην ελληνική λειτουργία στη Μέση Ανατολή, ήταν ότι δρούσε εκτός 

                                                 
215 ΙΑΜΜ, Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου, αρ. εισ. 226 / φ. 7/12, Χειρόγραφες ημερολογιακές 

καταγραφές του Σοφοκλή Βενιζέλου, χ.χ. 
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του εθνικού εδάφους και άρα στερούνταν τη νομιμοποίηση που κάθε ενέργεια θα 

αντλούσε από αυτό. Επρόκειτο για τη δεύτερη φορά –η πρώτη ήταν η Μικρασιατική 

Εκστρατεία– που ο στρατός θα επιχειρούσε σε εδάφη φυσικώς ασύνδετα με εκείνα 

της ελληνικής επικράτειας. Στην πρώτη περίπτωση, της ιωνικής εκστρατείας, ο 

πόλεμος ήταν επεκτατικός, αλυτρωτικός, πλήρης αναγεννητικών συμβολισμών, 

βασισμένος στην ιδεολογική πεποίθηση της Μεγάλης Ιδέας για την απελευθέρωση 

«σκλαβωμένων» από αιώνες εδαφών. Στην περίπτωση της Μέσης Ανατολής, οι 

συνθήκες ήταν εντελώς διαφορετικές. Η ελληνική παροικιακή λειτουργία επί του 

αιγυπτιακού εδάφους αποτέλεσε ισχυρή παράμετρο για την εξοικείωση του εξόριστου 

στρατού με το έδαφος της Αιγύπτου, όπως και η ελληνική παροικιακή παρουσία 

εντός των μονάδων, μέσω της παρουσίας των επιστρατευμένων Αιγυπτιωτών 

Ελλήνων. Είναι κάτι που δεν συνέβαινε αντίστοιχα προ είκοσι ετών, όταν ο ελληνικός 

στρατός βρισκόταν στο έδαφος της Ιωνίας. Εκεί δεν ήταν μόνο οι ελληνικοί 

πληθυσμοί που εξοικείωναν τους Έλληνες στρατιώτες αλλά και οι αλυτρωτικές 

παραδόσεις, διάχυτες στη λαϊκή τέχνη και στην εκπαίδευση κάθε βαθμίδας. Η 

αποστολή, στην περίπτωση αυτή, δεν ήταν αλυτρωτική αλλά συμμαχική. Ο στρατός 

καλούνταν να αποτελέσει μέρος μιας ευρύτατης πολεμικής προσπάθειας, η οποία 

αφορούσε άμεσα την Ελλάδα αλλά έμμεσα το ελληνικό έδαφος. Σε αυτή τη νέου 

τύπου αποστολή κριτήρια επιτυχίας ήταν η ικανότητα στη χρήση νέων τεχνολογιών 

και το επίπεδο επαγγελματισμού των στελεχών του. 

 Παρά τη δράση εκτός του εθνικού εδάφους, η πολιτειακή και η πολιτική 

ηγεσία, καθώς και η αντιπολίτευση συνέχιζαν τη σύγκρουση για τον έλεγχο της 

εξουσίας, εντός του στρατού πλέον. Στερούμενες το ελληνικό έδαφος, τον λαό της 

χώρας και την επικράτειά της, κάθε ενέργεια, είτε κυβερνητική είτε αντιπολιτευτική, 

που αναπτυσσόταν στο πλαίσιο της εξωτερικής και της οικονομικής πολιτικής δεν 

αποκτούσε σαφές και σταθερό σχήμα, αλλά παρέμενε ρευστή, τελώντας τελικά υπό 

τον έλεγχο και την κηδεμονία των συμμαχικών βρετανικών διπλωματικών και 

στρατιωτικών αρχών. Το μόνο συμπαγές και λειτουργικό ελληνικό στοιχείο εκτός 

Ελλάδας που έδινε την εντύπωση τουλάχιστον ότι προσφερόταν για ένα περισσότερο 

ευχερή πολιτικό έλεγχο στο εσωτερικό του ήταν οι ελληνικές στρατιωτικές δυνάμεις 

που αναπτύχθηκαν στη Μέση Ανατολή.  

 Σταδιακά, η εξόριστη ελληνική ηγεσία και το ευρύτερο πολιτικό προσωπικό 

που έφτανε στην Αίγυπτο, μαζί με τις εξόριστες ένοπλες δυνάμεις, λειτούργησαν ως 

ένα σύνολο, το οποίο, παράλληλα και εκτός της πολεμικής εμπλοκής του, ανέπτυξε 
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στο εσωτερικό του ισχυρή παραταξιακή λειτουργία, με σκοπό τον έλεγχο και την 

καθοδήγηση της ελληνικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Απώτερος στόχος κάθε 

παράταξης ήταν η ισχυροποίησή της και, τελικά, η κυριαρχία της, κυρίως μέσω του 

στρατού, που θα επέστρεφε μελλοντικά στη σκηνή της μεταπολεμικής Ελλάδας.  

Ο στρατός, εντέλει, έπαιξε τον ρόλο του ελληνικού «λαού» της Μέσης 

Ανατολής, μέσω του οποίου κάθε εξόριστη πολιτική παράταξη προσπάθησε να 

νομιμοποιήσει την ύπαρξή της και κυρίως την προοπτική κυριαρχίας στη 

μεταπολεμική Ελλάδα.  

Παράλληλα με το στρατιωτικό προσωπικό και τους υποψήφιους εθελοντές 

στρατιώτες, οι οποίοι για να φτάσουν στη Μέση Ανατολή διέπλεαν με κίνδυνο της 

ζωής τους το Αιγαίο ως φυγάδες, κατέφυγε εκεί μαζικά και μεγάλος αριθμός ελλήνων 

προσφύγων, κυρίως από τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Πολλοί από αυτούς, λόγω 

ηλικίας ή φύλου, δεν εντάχθηκαν στις ένοπλες δυνάμεις αλλά παρέμειναν σε μεγάλα 

στρατόπεδα προσφύγων υπό βρετανική διοίκηση. Η παραμονή-εγκλεισμός στα 

στρατόπεδα εμπόδισε τη διάχυσή τους στην εξόριστη κοινωνική και πολιτική 

ελληνική ζωή, ενώ η μη συμμετοχή τους στις ένοπλες δυνάμεις τούς εμπόδισε από το 

να αποκτήσουν πολιτική παρουσία και ρόλο.
216

 

 Αντίστοιχα με τα παραπάνω, η ισχυρή αριθμητικά ελληνική παροικία της 

Αιγύπτου
217

 και η πολυάριθμη παρουσία Ελλήνων Αιγυπτιωτών στις ένοπλες 

δυνάμεις θα αποτελούσαν ένα ενισχυτικό ποιοτικό στοιχείο υπέρ της πειθαρχίας και 

της μαχητικότητας,
218

 το οποίο δεν θα επηρέαζε όμως με τρόπο ουσιαστικό το εκεί 

ελλαδικό πολιτικό και στρατιωτικό πλαίσιο. Το πλαίσιο αυτό θα τροφοδοτούνταν από 

τις προηγούμενες εγγενείς πολιτικές εκκρεμότητες που θα συντηρούνταν και θα 

ανανεώνονταν στην εξορία, αλλά και από τις νέες πολιτικές συνθήκες και 

διεκδικήσεις που θα γεννούσε ο πόλεμος. 

                                                 
216 Ιάκωβος Μιχαηλίδης, Έλληνες πρόσφυγες στη Μέση Ανατολή και στην Αφρική (1941-1946), 

Αθήνα (Μεταίχμιο) 2018. 
217 Γιώργης Αθανασιάδης, Η πρώτη πράξη της ελληνικής τραγωδίας (τα γεγονότα της Μέσης 

Ανατολής), Αθήνα (Πλανήτης) 1975· Μανόλης Γιαλουράκης, Η Αίγυπτος των Ελλήνων: Συνοπτική 

ιστορία του Ελληνισμού της Αιγύπτου, Αθήνα (Καστανιώτης) 2006 [11967]· Αλέξανδρος Κιτροέφ, «Η 

ελληνική παροικία στην Αίγυπτο και ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος: Η περίπτωση του “Εθνικού 

Απελευθερωτικού Συνδέσμου”», Μνήμων, τ. 9 (1984), σ. 1-32. 
218 Χριστόδουλος Τσιγάντες, «Η αλήθεια για την Μέση Ανατολή», Ιστορική επιθεώρηση, Τότε, 

τχ. 60-62 (χ.χ.), σ. 70-166. 
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Η αρχή της φυσικής συγκρότησης των εξόριστων ελληνικών ενόπλων 

δυνάμεων 

Ήδη από τα τέλη του 1940 και τις αρχές του 1941, μεσούντος του 

Ελληνοϊταλικού Πολέμου, ο Ιωάννης Μεταξάς αποφάσισε τη σταδιακή 

στρατολόγηση Αιγυπτιωτών Ελλήνων για τη δημιουργία της μάχιμης μονάδας με 

τίτλο «Φάλαγξ Ελλήνων Αιγυπτιωτών» (ΦΕΑ), η οποία, μετά την εκπαίδευσή της, θα 

είχε προορισμό το μέτωπο της Αλβανίας. Παράλληλα με τον εξάμηνο πόλεμο του 

1940-1941, στην Αίγυπτο βρέθηκε μια ομάδα ελλήνων στρατιωτικών, ιππέων στην 

ειδικότητα, οι οποίοι ταξίδεψαν εκεί για να προχωρήσουν στην επιλογή αλόγων για 

τον ελληνικό στρατό. Μετά την υποτυπώδη συγκρότησή τους, οι μονάδες παρέμειναν 

τελικά στην Αίγυπτο. Σε αυτές προσετέθησαν και τα διαφυγόντα από τη Θράκη 

τμήματα της Ταξιαρχίας Έβρου, τα οποία, μετά τη συνθηκολόγηση του στρατού τον 

Απρίλιο του 1941, διάβηκαν τον ποταμό Έβρο, παραδόθηκαν στις τουρκικές αρχές 

και με τη φροντίδα βρετανικών υπηρεσιών κατέληξαν στην Αίγυπτο.
219

 Τα 

υπάρχοντα τμήματα Αιγυπτιωτών μαζί με τις μονάδες του Έβρου αποτέλεσαν τον 

πρώτο πυρήνα του εξόριστου στρατού, ο οποίος σχημάτισε μια ταξιαρχία και 

αριθμούσε 5.500 στρατιώτες και υπαξιωματικούς και 250 αξιωματικούς ήδη τον 

Σεπτέμβριο του 1941.
220

  

Στη συνέχεια, οι ελληνικές μονάδες της ξηράς και του στόλου στελεχώθηκαν 

από τη σταδιακή άφιξη φυγάδων αξιωματικών, αλλά και από την αθρόα άφιξη 

νεαρών πολιτών ή πρώην στρατιωτών οι οποίοι κατατάσσονταν στις νέες μονάδες 

που συγκροτούνταν. 

Σχετικά με την αποδημία του στόλου,
221

 οι συνθήκες ήταν διαφορετικές από 

εκείνες του στρατού. Η ασάφεια των κεντρικών διαταγών στο ναυτικό, είτε 

κυβερνητικών είτε στρατιωτικών, διαμόρφωσε ήδη από τις 18 Απριλίου 1941 στις 

υπηρεσίες ξηράς και μεταξύ των αξιωματικών των πλοίων του στόλου αβεβαιότητα 

σχετικά με την άμεση ή όχι συνέχιση του αγώνα και την άπαρση των πλοίων. Συχνά –

αλλά όχι τελικά κυρίαρχα– ήταν τα φαινόμενα απροθυμίας ή και απείθειας στις θολές 

                                                 
219 Περί οργάνωσης της ΦΕΑ και των τμημάτων της Ταξιαρχίας Έβρου σε τμήματα του 

εξόριστου στρατού βλ. Εμμανουήλ Ι. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, Στρατιωτικά, 

Αθήνα (Φυτράκης) 1990, σ. 170-171, Έκθεση αντ/γου Εμμ. Τζανακάκη (Δεκέμβριος 1942), Αρχηγού 

Βασιλικού Ελληνικού Στρατού Μέσης Ανατολής από 15 Ιουνίου 1941 έως 16 Μαΐου 1942. 
220 Τριαντάφυλλος Γεροζήσης, Το σώμα των αξιωματικών και η θέση τους στη σύγχρονη 

ελληνική κοινωνία 1821-1975, τ. 2, Αθήνα και Ιωάννινα (Δωδώνη) 1996, σ. 605. 
221 Σχετικά με την αποδημία του Στόλου βλ. Στυλιανός Χαρατσής, 1023 αξιωματικοί και 22 

κινήματα, τ. 1, Αθήνα 1985, σ. 239-291. 
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και συχνά αντικρουόμενες διαταγές για άπαρση των πολεμικών καραβιών με 

προορισμό αρχικά τη Σούδα και στη συνέχεια την Αλεξάνδρεια. Η αποφασιστικότητα 

πολλών κυβερνητών, αλλά και πολλών υπάρχων ή και κατώτερων αξιωματικών 

οδήγησε σε γρήγορες αποφάσεις, οι οποίες είχαν αποτέλεσμα τη διάχυση θετικών 

μηνυμάτων και συνέδεσαν τον απόπλου με την ύπαρξη και την αντοχή του 

φρονήματος μπροστά στην επικείμενη κατάρρευση της χώρας. Πρόσωπο με 

καθοριστικό ρόλο στην κεντρική επιτυχή αντιμετώπιση της απειλούμενης πτώσης του 

ηθικού στο Βασιλικό Ναυτικό και της διάλυσης του στόλου ήταν ο ναύαρχος 

Αλέξανδρος Σακελλαρίου.
222

 

Έπειτα από πλου επτά ως δέκα ημερών, την Πρωτομαγιά του 1941, σχεδόν τα 

μισά πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού (16 στον αριθμό), όσα δεν βυθίστηκαν 

ή δεν αχρηστεύτηκαν από τους γερμανικούς βομβαρδισμούς, προσέθεσαν τις σημαίες 

τους δίπλα στα υπόλοιπα συμμαχικά πλοία του πολεμικού ναύσταθμου της 

Αλεξάνδρειας και αποτέλεσαν το πρώτο έμπρακτο δείγμα της συνέχισης του 

ελληνικού αγώνα πριν ακόμη ολοκληρωθεί η γερμανική κατάληψη της Κρήτης. 

Συνολικά για τις ένοπλες δυνάμεις, πρέπει να σημειωθεί ότι κύριο κίνητρο των 

εξόριστων κυβερνήσεων και του Θρόνου σχετικά με τη δημιουργία εξόριστων 

ενόπλων δυνάμεων ήταν η παραμονή της χώρας στο συμμαχικό προσκήνιο και η 

                                                 
222 Α. Δημητρακόπουλος, Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων οι 

τάξεις εισόδου 1884-1950, Αθήνα (ΓΕΝ) 2006, τ. 2, σ. 237-239· Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα 

«Σακελλαρίου Αλέξανδρος-Πιλάτος» (Μάνδρα Αττικής, 1887 – Αθήνα, 1982). Υπήρξε μάχιμος 

αξιωματικός, απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων το 1906. Συμμετείχε στις επιχειρήσεις των 

Βαλκανικών Πολέμων και της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Αποτάχθηκε από τη βενιζελική 

κυβέρνηση του 1917, οπότε δικάστηκε και καταδικάστηκε σε τριετή φυλάκιση. Επανακατατάχθηκε 

μετά τις εκλογές του 1920. Το 1922, μετά την επανάσταση Πλαστήρα-Γονατά, αποτάχθηκε και πάλι 

και επέστρεψε στο Ναυτικό μετά το κίνημα του Πάγκαλου το 1925. Προήδρευσε του στρατοδικείου 

που δίκασε τους πρωταίτιους του βενιζελικού κινήματος του 1935 και καταδίκασε ερήμην, μεταξύ 

άλλων, τον Ελευθέριο Βενιζέλο και τον Νικόλαο Πλαστήρα σε θάνατο. Μετά την παλινόρθωση της 

μοναρχίας και επί της δικτατορίας της 4ης Αυγούστου ανέλαβε τη θέση του Αρχηγού Στόλου και στη 

συνέχεια τη θέση Αρχηγού του Ναυτικού. Υπήρξε πυλώνας του μεταξικού καθεστώτος και από τα 

ηγετικά πρόσωπα του ναυτικού που μετά τη συνθηκολόγηση έδειξαν αποφασιστικότητα και μεγάλη 

αυστηρότητα στην προσπάθεια αποδημίας του στόλου, με προορισμό αρχικά την Κρήτη και στη 

συνέχεια την Αλεξάνδρεια. Κατά τις κρίσιμες ώρες της 20ής Απριλίου ανέλαβε, εκτός από την 

Αρχηγία του Στόλου, και τη θέση του υπουργού Ναυτικών σε προσωρινή κυβέρνηση (σχήμα που 

προηγήθηκε εκείνου του Τσουδερού) με πρωθυπουργό τον Γεώργιο Β΄. Διατήρησε την αντιπροεδρία 

της εξόριστης κυβέρνησης και τη θέση του υπουργού Ναυτικών έως την άνοιξη του 1942, και τη θέση 

του αρχηγού Ναυτικού έως τον Απρίλιο του 1943, οπότε αποστρατεύτηκε και μετέβη στις ΗΠΑ. 

Ανακλήθηκε στην ενέργεια το 1946 για να εξαντλήσει την ιεραρχία και να προαχθεί αναδρομικά σε 

αντιναύαρχο. Στις εκλογές του 1946 εξελέγη βουλευτής Αττικοβοιωτίας ως ανεξάρτητος 

συνεργαζόμενος με το Λαϊκό Κόμμα και στις εκλογές του 1950 ως συναρχηγός του Παναγιώτη 

Κανελλόπουλου στο «Μέτωπο Εθνικής Αναδημιουργίας». Διετέλεσε υπουργός Ναυτικών στην τρίτη 

κυβέρνηση Θεμιστοκλή Σοφούλη (1947-1948) και υπουργός Εθνικής Αμύνης στην τρίτη και τελευταία 

κυβέρνηση Πλαστήρα (1951-1952). Στη συνέχεια ιδιώτευσε και ασχολήθηκε με τη συγγραφή 

απομνημονευμάτων και βιβλίων σχετικών με τη δράση και την ιστορία του Ναυτικού.  
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συμπόρευση προς την ποθούμενη νίκη, η οποία θα τους επανέφερε κυρίαρχους στη 

χώρα μετά το τέλος του πολέμου. 

Σταθερές, ωστόσο, υπήρξαν η τάση αλλά και η έμπρακτη προσπάθεια του 

Θρόνου, της εκάστοτε παράταξης και των προσώπων που την εκπροσωπούσαν να 

στελεχωθούν οι εξόριστες ένοπλες δυνάμεις από αξιωματικούς προερχόμενους από 

οικεία πολιτικά περιβάλλοντα, αρχής γενομένης από το μεταξικό. Σε αυτή την 

κατεύθυνση γίνονταν προσπάθειες ελέγχου της ροής, μέσω πολιτικών κριτηρίων, των 

αξιωματικών φυγάδων από την κατεχόμενη χώρα.
223

 

 

Εθελοντισμός και πρωτοβουλία στον εξόριστο στρατό224  

Η ριψοκίνδυνη μετάβαση στη Μέση Ανατολή διατηρούσε ως ενέργεια στοιχεία 

αντίστοιχα με τη συγκρότηση των πρώτων πυρήνων της ελληνικής αντίστασης στις 

πόλεις και στα βουνά. Υπήρχαν όμως και σαφείς διαφορές. Η κατάταξη στον 

ελληνικό στρατό της Μέσης Ανατολής σήμαινε αφενός την αποκοπή από το οικείο 

έδαφος και αφετέρου τη δημιουργία της αίσθησης ότι ο εθελοντής αξιωματικός ή 

στρατιώτης μετείχε στη συνέχεια της επίσημης ελληνικής και συμμαχικής πολεμικής 

προσπάθειας. Φάνταζε, στους ίδιους που διέπλευσαν το Αιγαίο αλλά και σε όσους 

έμειναν στην Ελλάδα, ως ενέργεια πλήρης από πατριωτική κρατική επισημότητα, ως 

μια ενέργεια που έμενε αρχικά αδιαμεσολάβητη και ανεπηρέαστη από τα πολιτικά 

πρόσημα των αντιστασιακών οργανώσεων. Μια ακόμη ουσιαστική διαφορά ήταν το 

γεγονός ότι οι εξόριστες ένοπλες δυνάμεις, με επικεφαλής τους ανώτατους 

πολιτειακούς και πολιτικούς παράγοντες, συνέχιζαν αδιάκοπα και με συνέπεια τον 

πολεμικό αγώνα στο πλευρό των βρετανών συμμάχων. 

Ωστόσο, παρά την αρχική πεποίθηση ότι επρόκειτο περί ενός αγώνα ο οποίος 

θα κινούνταν εντός συμμαχικών και εθνικών ορίων, χωρίς πολιτικά χαρακτηριστικά, 

η λειτουργία των εξόριστων ενόπλων δυνάμεων κυριαρχήθηκε από πολιτικές 

συγκρούσεις βασισμένες στην πολιτική προοπτική, αλλά και σε ισχυρά ιδιοτελή 

                                                 
223 Πρόκειται για τις ενέργειες της νεοσύστατης Υπηρεσίας Πληροφοριών, που με επικεφαλής 

τον ναύαρχο Αλ. Σακελλαρίου οργάνωσε με τρόπο επιλεκτικό τις πρώτες αποστολές αξιωματικών. Βλ. 

Ντίνος Κουτσούμης, 4 χρόνια Άγνωστη Ελληνική Ιστορία, Αλεξάνδρεια (Σπύρος Ν. Γρίβας) 1946, σ. 

28. 
224 Βασίλης Νεφελούδης, Έλληνες πολεμιστές στη Μέση Ανατολή, Αθήνα (Ο Ρήγας) 1945· 

Αγγελάκης Αγαπητός, Σκέψεις και εντυπώσεις από τον ελληνικό αγώνα (στην Ελλάδα και Μ. Ανατολή), 

Σύρματα Μέσης Ανατολής 1944-1945. 
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κίνητρα εξουσίας πολιτικών και στρατιωτικών προσώπων. Στην εσωτερική πολιτική 

ένταση, δομικό ρόλο έπαιξε η αντίληψη περί εθελοντισμού και περί προσφοράς που 

κυριαρχούσε μεταξύ των φυγάδων αξιωματικών και στρατιωτών. Τα στοιχεία αυτά 

φάνηκαν ικανά για να διακόψουν την παραδοσιακά απαραίτητη λειτουργία του 

σεβασμού και του δέους απέναντι στην ιεραρχία, μια λειτουργία απαραίτητη για την 

ανάπτυξη ενός επίσημου στρατού. Η αναίρεση της ιεραρχίας προήλθε από τη διακοπή 

λειτουργίας του επίσημου στρατού και από την πολυσυλλεκτική δυναμική 

ανασυγκρότησής του στην εξορία, αλλά και από τη δυσαρέσκεια και τη δυσκολία 

προσαρμοστικότητας των αξιωματικών στις νέες συνθήκες. Με άλλα λόγια, ήταν σαν 

να δοκιμάστηκε η αντοχή των ηθικών αξιών που χαρακτηρίζουν το εσωτερικό όσων 

ανθρώπινων συστημάτων, όπως ο στρατός και το ναυτικό, διέπονται από 

μακρόχρονους ηθικούς κανονισμούς και από αδιάκοπη χρονική λειτουργία.  

Οι συνθήκες συγκρότησης των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων στην εξορία 

ανέτρεψαν τα παραδοσιακά δεδομένα στο εσωτερικό του στρατιωτικού συστήματος, 

μεταξύ άλλων και τις εσωτερικές ισορροπίες μεταξύ ανωτέρων και κατωτέρων, 

μεταξύ αξιωματικών και υπαξιωματικών ή οπλιτών. Καθοριστικό γι’ αυτό ήταν ο 

αυθόρμητος τρόπος ένταξης-κατάταξης των στρατευσίμων, τρόπος που ξέφευγε από 

τα στεγανά δομημένα στρατιωτικά πλαίσια και ερχόταν σε σύγκρουση με την 

κρατούσα αυστηρή νοοτροπία που ίσχυε μεταξύ των αξιωματικών απέναντι στους 

κατώτερούς τους υπαξιωματικούς και οπλίτες. Ήταν μια νοοτροπία που αφορούσε 

την πειθαρχία, αλλά που σε ηθικό επίπεδο τροφοδοτούσε καίρια το στρατιωτικό και 

κοινωνικό κύρος των αξιωματικών. 

Παρά την όποια ανορθοδοξία στην τήρηση των διαδικασιών, οι χρονικές 

συνθήκες και η αμφίβολη ακόμη εξέλιξη του πολέμου οδήγησαν τους ελληνικούς και 

τους συμμαχικούς κύκλους στη Μέση Ανατολή στην αποδοχή και της αυθόρμητης 

κατάταξης, ακόμη και για κομμουνιστές στρατιώτες, οι οποίοι θα είχαν 

αντιμετωπιστεί αλλιώς στην προπολεμική περίοδο. Για τους Έλληνες Αιγυπτιώτες η 

κατάταξη ακολούθησε τον δεδομένο δρόμο της πρόσκλησης-επιστράτευσης. Για 

λόγους προπαγανδιστικούς, ο εθελοντισμός προβλήθηκε με τρόπο ιδιαίτερο μέσω 

των ραδιοφωνικών εκπομπών των συμμαχικών σταθμών από τα Ιεροσόλυμα, οι 

οποίες απευθύνονταν στους λαούς της κατεχόμενης Ευρώπης.
225

 Σταδιακά, στις 

                                                 
225 Σχετικά με τη λειτουργία ελληνικής εκπομπής στον αγγλικό σταθμό στην Ιερουσαλήμ βλ. 

Ιωάννα Πετροπούλου, «Έλλη Παπαδημητρίου (Σμύρνη 1906 – Αθήνα 1993): από την μαρτυρία του 

ενός στην μαρτυρία των πολλών», Αρχειοτάξιο, τχ. 4 (Μάιος 2002), σ. 81-86. 
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δημοσιογραφικές ομάδες του ελληνικού σταθμού συγκεντρώθηκαν πρόσωπα τα 

οποία ήταν συνδεδεμένα ή συνδέθηκαν κατόπιν με την Αριστερά, με αποτέλεσμα να 

φτάσουν αργότερα να χαρακτηριστούν από πολιτικούς αντιπάλους τους, ως ομάδες 

που δρούσαν εναντίον της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης και εναντίον του 

συμμαχικού αγώνα.
226

 

Παρά την ταλαιπωρία που βίωναν οι φυγάδες από την Ελλάδα μέχρι την 

κατάταξή τους –μεταξύ άλλων και την παραμονή σε βρετανικά στρατόπεδα για 

λόγους ελέγχου, από τον φόβο ότι μεταξύ τους υπήρχαν κατάσκοποι–, τη συχνή 

βραδύτητα απορρόφησης από τις ελληνικές μονάδες ή ακόμη και τη διατύπωση 

επιφυλάξεων από κάποιους αξιωματικούς για την ανεξέλεγκτη κατάταξη για λόγους 

πολιτικής ασφάλειας, οι εθελοντές εξακολουθούσαν να συρρέουν από το ανατολικό 

Αιγαίο και από άλλα μέρη της κατεχόμενης χώρας με στόχο την επάνδρωση του 

στρατού και του στόλου.
227

 Ενδεχομένως, προς την κατεύθυνση της σύσφιξης των 

δεσμών εντός ενός στρατού που αναδημιουργούνταν, επιτράπηκε η άμβλυνση της 

απόστασης μεταξύ στρατιωτών και αξιωματικών.
228

 Ο νέος οικειότερος, 

«χαλαρότερος» τρόπος λειτουργίας της ιεραρχίας καλλιεργήθηκε και από 

αξιωματικούς οι οποίοι επανακατατάχθηκαν στη Μέση Ανατολή μετά την απόταξή 

τους το 1935. Η καλλιέργεια οικειότητας με τους στρατιώτες και με τους 

υπαξιωματικούς, με τους κατώτερους δηλαδή, κρίθηκε από πολλούς πρώην 

απότακτους ως ο τρόπος με τον οποίο θα κέρδιζαν το χαμένο έδαφος της απουσίας 

τους και βάσει του οποίου θα εδραιώνονταν ξανά στον στρατό, μετά την απουσία έξι-

επτά ετών. Ο νέος αυτός τρόπος, ωστόσο, ενόχλησε και προσέβαλε τους νεαρούς 

αξιωματικούς, απόφοιτους της Σχολής Ευελπίδων της δεκαετίας του 1930, για τους 

οποίους ο έμπρακτος σεβασμός των κατώτερών τους υπαξιωματικών και στρατιωτών 

ήταν η βασική πηγή κύρους και προϋπόθεση για τη διατήρηση της ιεραρχίας.
229

 

                                                 
226 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 348-350, Έκθεση Απ. Δασκαλάκη 

[1943]. 
227 Γιάννης Μακριδάκης, Συρματένιοι, ξεσυρματένιοι· όλοι: Χιώτες πρόσφυγες και στρατιώτες 

στη Μέση Ανατολή. Αφηγήσεις 1941-1946, Αθήνα (Πελινναίο) 2006. 
228 Σχετικά με τον νέο τρόπο επικοινωνίας μεταξύ αξιωματικών και στρατιωτών βλ. Εμμανουήλ 

Ι. Τσουδερός, Ελληνικές Ανωμαλίες στη Μέση Ανατολή, Αθήνα (Αετός) 1945, σ. 34. 
229 Στο ίδιο, σ. 34· Γεώργιος Καραγιάννης, 1940-1952: Το δράμα της Ελλάδος, έπη και 

αθλιότητες, Ι.Δ.Ε.Α., Αθήνα, χ.χ., σ. 92-96. 
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Αφετηρίες στην εσωτερική πολιτική λειτουργία των εξόριστων 

ενόπλων δυνάμεων 

Η διοικητική συγκρότηση αυτού του μεγάλου ελληνικού επίσημου 

στρατιωτικού φορέα γεννήθηκε πριν από την ελληνική στρατιωτική παρουσία στη 

Μέση Ανατολή, μέσα στην πολεμική κρίση που δημιουργήθηκε από τις δύσκολες 

συνθήκες και κυρίως από την αβεβαιότητα του τελικού χρόνου παρουσίας της 

κυβέρνησης και του Βασιλιά στην Κρήτη, στις αρχές Μαΐου του 1941. Σε εκείνες τις 

στιγμές η εξέλιξη ήταν απρόβλεπτη. Σε έναν τόπο που μόνο φιλικός δεν ήταν για τον 

Βασιλιά και το περιβάλλον του, ο Γεώργιος Β΄, εκτός από την επιλογή κρητικού 

πρωθυπουργού, προχώρησε ένα ακόμη βήμα παρακάτω και όρισε, ενόψει της 

γερμανικής επίθεσης, ως στρατιωτικό και πολιτικό διοικητή Κρήτης τον προαχθέντα 

σε αντιστράτηγο Κρητικό και Χανιώτη Εμμανουήλ Τζανακάκη, βενιζελικό απότακτο 

του κινήματος του 1935.
230

 Η επιστροφή και η αποκατάσταση κάποιων βενιζελικών 

απότακτων αξιωματικών έγινε με τρόπο επίσημο με τον Αναγκαστικό Νόμο της 11ης 

Μαΐου 1941.
231

 Η νομοθετική αυτή ενέργεια σκόπευε όχι μόνο στη βελτίωση των 

σχέσεων μεταξύ του Θρόνου και των Κρητών, αλλά και στη βελτίωση των σχέσεων 

μεταξύ του Θρόνου και της βενιζελικής παράταξης, καθώς οι αξιωματικοί που 

αφορούσε ο νέος νόμος αποτελούσαν αναπόσπαστο τμήμα της. 

Στη Μέση Ανατολή μεταφέρθηκε ένα ισχυρό τμήμα των πολιτικών 

συγκρούσεων που υπήρχαν εντός του στρατού πριν από το κίνημα του 1935, λόγω 

της επαναφοράς εκεί και της προαγωγής πολλών απότακτων. Κύρια συνέπεια των 

τριβών ήταν ο εγκλωβισμός εντός του νέου στρατού ενός μεγάλου πλήθους 

αντιθέσεων που παρέτειναν διαρκώς την αρχική ρευστότητα, κυρίως μέσω των 

υπονομευτικών ενεργειών μεταξύ αντιπάλων. Αρχικό δίπολο αντιθέσεων υπήρξε η 

έριδα, η δεδομένη σύγκρουση μεταξύ βενιζελικών και αντιβενιζελικών αξιωματικών, 

που ανατροφοδοτήθηκε μετά την πάροδο έξι ετών από το κίνημα του 1935 και την 

απόταξή τους. Η πενταετής δικτατορία Μεταξά άλλαξε τους ηθικούς κώδικες στο 

                                                 
230 Ο Εμμανουήλ Τζανακάκης (1886-1944) ανακλήθηκε στην ενέργεια μαζί με πολλούς άλλους 

κρήτες απότακτους αξιωματικούς στους οποίους δεν είχε επιτραπεί η συμμετοχή στις επιχειρήσεις των 

ετών 1940-1941 στην ηπειρωτική Ελλάδα. Πολέμησε με τον βρετανό στρατηγό Μπέρναρντ 

Φράιμπεργκ για την άμυνα της Κρήτης κατά τη διάρκεια της Μάχης. Ακολούθησε την εξόριστη 

κυβέρνηση στην Αίγυπτο, ορίστηκε υπουργός Στρατιωτικών και υπήρξε ο πρώτος επικεφαλής του 

ΒΕΣΜΑ. Χειρίστηκε την αναδιοργάνωση των μονάδων σε πλέον σύγχρονο πλαίσιο. Απομακρύνθηκε 

από την ηγεσία του εξόριστου στρατού μέσω μιας μακράς αναρρωτικής άδειας μετά την άνοιξη του 

1942 και την παρουσία στην Αίγυπτο του Παναγιώτη Κανελλόπουλου. Βλ. Ε. Τσουδερός, Ιστορικό 

Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 528-529. 
231 Στο ίδιο, τ. Δ΄, σ. 199. 
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αξιακό σύστημα του στρατού, αφήνοντας έξω από αυτόν το κύρος που είχαν 

συσσωρεύσει οι βενιζελικοί αξιωματικοί τα προηγούμενα χρόνια. Οι νεαροί 

ευέλπιδες της περιόδου της δικτατορίας σε μεγάλο βαθμό δεν θεώρησαν τους εαυτούς 

τους διάδοχους της βενιζελικής πολεμικής περιόδου αλλά μάλλον το αντίθετο. Έτσι, 

σε ένα σύστημα όπως ο στρατός, όπου η έννοια της ιεραρχίας και της ηθικής 

εξάρτησης του κατώτερου από τον ανώτερο συνιστούν τους πυλώνες της ηθικής 

λειτουργίας, οι νεαροί αξιωματικοί στράφηκαν σαφώς προς την ηθική σύνδεση με τη 

βασιλική και μεταξική παράταξη και, κατ’ επέκταση, αποστασιοποιήθηκαν από τους 

ανώτερούς τους βενιζελικούς, πρώην απότακτους αξιωματικούς. 

Στη δεδομένη ενδοαστική πολιτική έριδα, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί ήδη από 

τα χρόνια του Εθνικού Διχασμού, ήρθε και εντός του στρατού να προστεθεί ένας 

νέος, τρίτος παράγοντας: η Αριστερά. Ο παράγοντας αυτός υποστήριζε την 

αντιστασιακή πολιτική πρόταση, η οποία πρέσβευε ότι εξέφραζε αυτόνομα και 

αποκλειστικά τα λαϊκά συμφέροντα χωρίς την κηδεμονία τους από τις αστικές 

παρατάξεις και τη σύνδεσή τους με αυτές. Με αυτή την πολιτική προσέγγιση 

εμφανίστηκε η ελληνική Αριστερά στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις στην Αίγυπτο, 

συνδέοντας με ισχυρό τρόπο το αντιφασιστικό πρόσημο του αγώνα εναντίον του 

Άξονα με τα λαϊκά συμφέροντα και με την εναντίωση στη δικτατορία Μεταξά και 

στα στελέχη της.
232

 Η διατάραξη των αστικών ισορροπιών ενίσχυσε τη θέση της 

Αριστεράς, κυρίως λόγω της διάχυσης της επιρροής της στους υπαξιωματικούς, στους 

στρατιώτες και στους ναύτες. Η ανατρεπτική πολιτική πρόταση της Αριστεράς, όμως, 

δεν θα κατάφερνε τελικά να αποκτήσει τον έλεγχο της στρατιωτικής ιεραρχίας, αφού 

οι αξιωματικοί παρέμειναν συνδεδεμένοι με τις αστικές πολιτικές αφετηρίες τους και 

αφού επικεφαλής τους στη Μέση Ανατολή ήταν πάντοτε το βρετανικό 

αυτοκρατορικό επιτελείο. Το τελευταίο υπήρξε ο απόλυτος τροφοδότης του 

ελληνικού στρατού και ναυτικού, ο κυρίαρχος όλων των επίσημων μηχανισμών και 

του εδάφους στο οποίο είχαν εγκατασταθεί οι ελληνικές εξόριστες δυνάμεις.
233

 

Μεταξύ των πολλών στοιχείων που έπαιξαν ρόλο στην ενδοστρατιωτική 

αντιπαράθεση ήταν η προθυμία και η πίεση των πρώην απότακτων βενιζελικών 

αξιωματικών να λάβουν μέρος οι ελληνικές μονάδες στις πολεμικές επιχειρήσεις.
234

 

Στόχος τους ήταν η διάκριση των ίδιων στα πεδία των μαχών, γεγονός που θα τους 

                                                 
232 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5, Μέση Ανατολή. 
233 Γιώργος Ιορδανίδης, Όσα θυμήθηκα… 1920-1973, Αθήνα (Νεφέλη) 1997, σ. 53-100. 
234 Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ημερολόγιο Κατοχής: 31 Μαρτίου 1942 – 4 Ιανουαρίου 1945, 

Αθήνα (Εστία) 22003, σ. 59-60, 126-127. 
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επέτρεπε να ανανεώσουν το πολεμικό τους κύρος, το οποίο δεν είχε ενισχυθεί από 

τον πόλεμο στα αλβανικά βουνά, αφού οι περισσότεροι δεν είχαν κληθεί από το 

καθεστώς Μεταξά να συμμετάσχουν στην τελευταία ελληνική εκστρατεία επί 

ελληνικού εδάφους. Η ένταξή τους στις εξόριστες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις βρήκε 

σαφώς σύμφωνη τη βρετανική πλευρά, όχι μόνο λόγω των στενών σχέσεων μεταξύ 

βενιζελικών και Βρετανών κατά την περίοδο του ελληνικού Εθνικού Διχασμού και 

των ετών που ακολούθησαν, αλλά και λόγω της εικόνας της πανστρατιάς των 

κατεχόμενων λαών εναντίον του ναζισμού, εικόνα την οποία δημιουργούσε η 

κατάταξή τους στον μαχόμενο και εξόριστο ελληνικό στρατό.
235

  

Ακόμη, η έναρξη της πολιτικής λειτουργίας εντός των εξόριστων ελληνικών 

δυνάμεων αποτέλεσε έργο και των ελληνικών πολιτικών κύκλων που είχαν 

εγκατασταθεί στην Αίγυπτο και που είχαν αναπτύξει δράση εντός της ελληνικής 

κυβέρνησης ή παράλληλα με αυτή. 

Οι αξιωματικοί του Βασιλικού Ελληνικού Στρατού Μέσης Ανατολής. 

Από την πρώτη ημέρα της ύπαρξής του, τον Μάιο του 1941, αυτός ο εκτός 

συνόρων ελληνικός στρατός ονομάστηκε «Βασιλικός» (ΒΕΣΜΑ / Βασιλικός 

Ελληνικός Στρατός Μέσης Ανατολής),
236

 λαμβάνοντας ήδη από τη στιγμή της 

συγκρότησής του ένα καθοριστικό πολιτειακό πρόσημο που θα εδραιωνόταν τελικά, 

πλην μετά από τρία ολόκληρα χρόνια. Αυτό κατέστη εντέλει εφικτό αφού 

μεσολάβησαν ανεπιτυχείς προσπάθειες ελέγχου του εκ μέρους βενιζελικών 

αξιωματικών και πολιτικών, αλλά και εκ μέρους αριστερών οργανώσεων στο 

εσωτερικό του, που επιχείρησαν να ορίσουν την πολιτική ηθική των στρατιωτών. 

Όλα τα παραπάνω συνέβησαν εν μέσω εκπαίδευσης, εκστρατειών, αποστολών, 

κινημάτων και συγκρούσεων. Στην πορεία προς την οριστικοποίηση του πολιτειακού 

προσήμου του ελληνικού στρατού, η Μέση Ανατολή θα συνιστούσε τον πρόλογο ή, 

καλύτερα, την πρώτη πράξη, η οποία θα ολοκληρωνόταν με την τελική διάλυση των 

                                                 
235 Σχετικά με την εγκατάσταση Φιλελευθέρων στις εξόριστες βασιλικές κυβερνήσεις βλ. C. M. 

Woodhouse, Το μήλο της έριδος, Αθήνα (Εξάντας) 1976, σ. 74-75. Επίσης, σχετικά με τη βρετανική 

παράλληλη συχνά υποστήριξη και προς τη βασιλική πλευρά και προς τη Φιλελεύθερη βλ. Δημήτρης 

Κατσικώστας, Ο ελληνικός στρατός στην εξορία 1941-1944: Οργάνωση, πολεμικές αποστολές και 

κινήματα στη Μέση Ανατολή, Αθήνα (Αλφειός) 2015, σ. 95-96. 
236 Ένα από τα επιχειρήματα υπέρ της χρήσης του επιθέτου «βασιλικός» εκ μέρους του 

περιβάλλοντος του Θρόνου ήταν η διάκριση του εξόριστου στρατού από εκείνον της κατεχόμενης 

χώρας, του οποίου οι υπηρεσίες λειτουργούσαν υπό την καθοδήγηση της κυβέρνησης συνεργασίας με 

τον κατακτητή, βλ. Ν. Κουτσούμης, 4 χρόνια Άγνωστη Ελληνική Ιστορία, ό.π., σ. 27. 
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μονάδων μετά τα κινήματα της άνοιξης του 1944 και τις μεγάλες εκκαθαρίσεις. Η 

δεύτερη πράξη, που θα οριστικοποιούσε το φιλοβασιλικό πρόσημο του σώματος των 

αξιωματικών, θα ερχόταν στην απελευθερωμένη χώρα, μετά τον Δεκέμβρη του 1944, 

με τις εκκαθαρίσεις των αξιωματικών που ακολούθησαν τη Συμφωνία της Βάρκιζας. 

Οι απότακτοι αξιωματικοί των βενιζελικών κινημάτων, μέλη του κραταιού και 

κυρίαρχου πυρήνα που έως το 1935 μάλλον κανοναρχούσε το εσωτερικό του 

στρατού, βρέθηκαν στο ελληνικό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή αρχικά 

περιορισμένοι αριθμητικά και στερούμενοι την αντίστοιχη πολιτική εκπροσώπηση 

και καταξίωση που τους κάλυπτε από κυβερνητικές θέσεις στο παρελθόν. Επίσης, 

εντός του εξόριστου στρατού, βρέθηκαν χωρίς δεσμούς με την πολυπληθή ομάδα των 

νεαρών μόνιμων αξιωματικών, σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στο παρελθόν. Σε μια 

πρώτη καταμέτρηση όσων αξιωματικών επέστρεψαν στις τάξεις του ΒΕΣΜΑ, πρώην 

απότακτων των βενιζελικών κινημάτων, προκύπτει ένα πολύ περιορισμένο ποσοστό 

της τάξης του 4,45%, αφού σε κατάσταση της 3ης Φεβρουαρίου 1942, στην οποία 

αναφέρονται οι απομακρυνθέντες για πολιτικούς λόγους αξιωματικοί, 

παρουσιάζονται 26 ονόματα επανακαταχθέντων επί συνόλου 583 αξιωματικών του 

ΒΕΣΜΑ.
237

 

Η σφοδρή αντίδραση που προκλήθηκε από τους βασιλικούς αξιωματικούς λόγω 

της επιστροφής των βενιζελικών δεν οφείλεται προφανώς στον αριθμό τους. Κύρια 

αιτία ήταν ο φόβος για την ανατροπή και για την ακύρωση ενός ολόκληρου και 

κυρίαρχου συστήματος που είχε διαμορφωθεί εντός του στρατού μετά την αποτυχία 

του βενιζελικού κινήματος του 1935, την απόταξη εκατοντάδων αξιωματικών, την 

επιστροφή της μοναρχίας και βεβαίως την επιβολή της δικτατορίας της 4ης 

Αυγούστου. Το σύστημα των φιλοβασιλικών αξιωματικών εντός του στρατού –όπως 

παλαιότερα το αντίστοιχο σύστημα των βενιζελικών αξιωματικών– αποτελούσε τον 

ακρογωνιαίο λίθο για την πολιτική ασφάλεια του καθεστώτος. Και ενώ στο 

περιβάλλον της εξορίας η επιστροφή πολιτικών προσώπων και προσωπικοτήτων, 

όπως του Εμμ. Τσουδερού, σε θέσεις εξουσίας θεωρήθηκε από τους μεταξικούς και 

βασιλικούς σχετικώς ασφαλής ή τουλάχιστον χειραγωγήσιμη, η ενδεχόμενη 

επανάληψη μιας απώλειας ελέγχου του συστήματος του στρατού αναβίωνε τα 

δύσκολα γι’ αυτούς χρόνια της βενιζελικής παντοδυναμίας. Ακόμη, η αντίδραση είχε 

και ένα βαθύ συντεχνιακό κίνητρο, αφού η επιστροφή των βενιζελικών έπληττε το 

                                                 
237 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 141-143. 
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κύρος και την κυριαρχία των εντός του εξόριστου στρατού μεταξικών και βασιλικών 

αξιωματικών. Με άλλα λόγια, η επανακατάταξη προσέβαλλε και έθιγε ευθέως όλους 

εκείνους που στήριξαν και στήριζαν τον Θρόνο και το καθεστώς Μεταξά, όσους 

δηλαδή έπαιξαν και ήλπιζαν ότι θα συνέχιζαν να παίζουν τον κυρίαρχο ρόλο στον 

στρατό και, μέσω αυτού, στο κράτος και ηθικά στο έθνος.  

Απέναντι σε αυτά, σύμφωνα με την άποψη του Τσουδερού, η επαναφορά των 

απότακτων αποτελούσε το πρώτο βήμα για την ενότητα του λαού, μέσω της 

αποκατάστασης, εντός του στρατού, των διωχθέντων που προέρχονταν από την 

Ελλάδα του Μεσοπολέμου και εκπροσωπούσαν το άλλο της μισό.
238

  

Στην προοπτική περιορισμού αλλά και πολιτικού ελέγχου των αφίξεων 

απότακτων στην Αίγυπτο, οι επίσημες στρατιωτικές υπηρεσίες του εξόριστου 

στρατού, υπεύθυνες για τις οργανωμένες τουλάχιστον διαφυγές από την κατεχόμενη 

χώρα, προσπάθησαν να οργανώσουν στοχευμένες πολιτικά διαφυγές, σε μια 

προσπάθεια να ενισχύσουν την οικεία τους παράταξη εντός των ενόπλων δυνάμεων. 

Εμβληματικό παράδειγμα για την ενέργεια αυτή ήταν η υπηρεσία πληροφοριών που 

διηύθυνε ο ναύαρχος Αλ. Σακελλαρίου, η οποία εντόπιζε βασιλόφρονες και 

μεταξικούς αξιωματικούς στην κατεχόμενη χώρα και φρόντιζε για την επιλεκτική 

διαφυγή τους, σε αντίθεση με άλλους συνάδελφούς τους, οι οποίοι δεν καρπώνονταν 

τέτοιου είδους διευκολύνσεις.
239

 Παράλληλα, η μεθόδευση αυτή του Σακελλαρίου θα 

είχε και συγκεκριμένα οφέλη για τον ίδιο τον ναύαρχο αφού, εκτός από το πολιτικό 

φιλτράρισμα σε όφελος της στελέχωσης του εξόριστου σώματος των αξιωματικών με 

φιλομεταξικά στελέχη, θα συγκροτούσε σταδιακά μια υπηρεσία πληροφοριών σε 

όφελος δικό του και συγχρόνως θα αύξανε την προσωπική επιρροή του στον στρατό 

και στο ναυτικό.
240

 Ήταν μια πολιτικά ιδιοτελής ενέργεια που επαναλάμβανε στην 

εξορία ό,τι συχνά στο παρελθόν συνέβαινε στην Ελλάδα με αντίστοιχες ενέργειες 

πολιτικών και στρατιωτικών στελεχών. 

Παρά τις αντιρρήσεις και τις αντιστάσεις του φιλοβασιλικού περιβάλλοντος,
241

 

οι βρετανικές υπηρεσίες έκριναν ότι για τις ανάγκες του νέου, υπό ανασυγκρότηση 

στρατού προείχε η τόνωση της ενωτικής προσπάθειας και επέμειναν στην επιστροφή 

                                                 
238 Ηλίας Βενέζης, Εμμανουήλ Τσουδερός: Ο πρωθυπουργός της Μάχης της Κρήτης, Αθήνα 

1966, σ. 332-333. 
239 Γρηγόριος Δαφνής, Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος: Βιογραφία, Αθήνα (Ίκαρος) 1970, σ. 

205. 
240 Ν. Κουτσούμης, 4 χρόνια Άγνωστη Ελληνική Ιστορία, ό.π., σ. 48. 
241 Ε. Τσουδερός, Ελληνικές ανωμαλίες στη Μέση Ανατολή, ό.π., σ. 32· Γ. Ιορδανίδης, Όσα 

θυμήθηκα…, ό.π., σ. 51-53. 
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ενός αριθμού απότακτων αξιωματικών των φιλοβενιζελικών κινημάτων. Η 

τοποθέτησή τους, λόγω των βαθμών τους, σε υψηλές θέσεις της ιεραρχίας, η 

πολεμική τους εμπειρία και η διάθεσή τους να καταξιωθούν μέσα από την πολεμική 

δράση τους θα τους έφερναν θεωρητικά γρήγορα σε ισότιμη θέση με τους 

«νομιμόφρονες» συναδέλφους τους της προηγούμενης περιόδου. Έτσι, η ισχυρή 

παρουσία τους στα κλιμάκια του στρατού αποτέλεσε το πρώτο βήμα για την 

παρουσία του βενιζελικού κόσμου στους επίσημους μηχανισμούς της ελλαδικής 

παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Μέσω της επιρροής που ασκούσαν στους 

επανακάμψαντες στρατιωτικούς τα πολιτικά πρόσωπα της βενιζελικής παράταξης που 

βρίσκονταν στην Αίγυπτο κατέστη δυνατή –αρχικά σταδιακά και στη συνέχεια 

ουσιαστικότερα– η εμπλοκή του χώρου των βενιζελικών στη λειτουργία του 

πολιτικοστρατιωτικού ελληνικού πλαισίου. Οι ζυμώσεις υπέρ των βενιζελικών 

πολιτικών και της βενιζελικής πολιτικής παράταξης θα ξεκινούσαν αρχικά στο 

πλαίσιο του στρατού, καθώς η επαναφορά των απότακτων ανέτρεπε την εσωτερική 

πολιτική τάξη που είχε διαμορφωθεί μετά την απομάκρυνσή τους το 1935. 

Η απορρόφηση στις τάξεις του στρατού των φυγάδων από την κατεχόμενη 

Ελλάδα βενιζελικών και αντιβασιλικών αξιωματικών, η οποία ενεργοποίησε εκ νέου 

τον ενδοστρατιωτικό πολιτικό ανταγωνισμό μεταξύ τους, ήταν το γεγονός που 

κατέστησε τον στρατό την κύρια ελληνική σκηνή πολιτικών συγκρούσεων, με ένταση 

ισχυρότερη από εκείνη που αναπτυσσόταν μεταξύ των εκπροσώπων του ελληνικού 

πολιτικού προσωπικού που σύχναζε στα σαλόνια των αιγυπτιωτών και στα μεγάλα 

ξενοδοχεία του Καΐρου και της Αλεξάνδρειας.  

Ο τρίτος πολιτικός άξονας και οι αντιφασιστικές οργανώσεις  

Ήδη από την αρχή της συγκρότησης των πρώτων εξόριστων μονάδων, η 

ελληνική κομμουνιστική Αριστερά κινήθηκε στην κατεύθυνση της δημιουργίας μιας 

ευρείας πολιτικής οργάνωσης εντός των στρατιωτικών μονάδων. Με πρωτοβουλία 

στελεχών του ΚΚΕ, τα οποία είτε εργάζονταν ως ναυτεργάτες στην ελληνική 

εμπορική ναυτιλία και επιστρατεύτηκαν στον εξόριστο ελληνικό στρατό κατά την 

αποβίβασή τους σε λιμάνια της Μέσης Ανατολής, είτε έφταναν εκεί ως φυγάδες από 

την κατεχόμενη χώρα, δημιουργήθηκαν πυρήνες στις ένοπλες δυνάμεις, οι οποίοι 

αναπτύχθηκαν επιτυχώς κινούμενοι σε δύο άξονες: εκείνον του πατριωτισμού και 

εκείνον της αντιμεταξικής και αντιδικτατορικής κριτικής και δράσης. Μετέφεραν στο 
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ελληνικό εξόριστο πλαίσιο την κριτική που ασκούσαν εναντίον της δικτατορίας ήδη 

πριν από τον πόλεμο. Στην περίπτωση αυτή, την επικέντρωσαν στα πολιτικά και 

στρατιωτικά πρόσωπα, που, όντας στελέχη του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, 

εξακολουθούσαν να είναι παρόντες σε καίριες θέσεις των εξόριστων ελληνικών 

μηχανισμών. Καθοριστικά στοιχεία της δράσης τους και της ανάπτυξής τους ήταν ο 

πατριωτικός λόγος, η μαχητικότητα και η κυκλοφορία παράνομου Τύπου με 

αντιφασιστικό και αντιμεταξικό περιεχόμενο.
242

 Στην προσπάθειά τους να πιέσουν 

αλλά και να εκθέσουν ως παθητική τη στρατιωτική και πολιτική ηγεσία, οι αριστερές 

οργανώσεις τέθηκαν, σε παραλληλία με τους βενιζελικούς αξιωματικούς, υπέρ της 

συμμετοχής των μονάδων στις επιχειρήσεις. Η Αριστερά αποτέλεσε ισχυρή πολιτική 

οντότητα στον ρόλο πλέον του τρίτου ελληνικού εξόριστου άξονα, εδραιωμένη με 

μεγάλες αξιώσεις για τον έλεγχο του στρατού, μέσω της ίδρυσης και της δυναμικής 

λειτουργίας των στρατιωτικών –θεωρητικά όχι κομματικών– αντιφασιστικών 

οργανώσεων, με μέλη σχεδόν αποκλειστικά υπαξιωματικούς και στρατιώτες.
243

 Οι 

οργανώσεις συγκρότησαν δίκτυα εντός των μονάδων, καθοδηγούμενα κυρίως από 

στελέχη του ελληνικού κομμουνιστικού κινήματος, τα οποία κατετάγησαν στις 

ελληνικές ένοπλες δυνάμεις ως οπλίτες, ναύτες ή υπαξιωματικοί, προερχόμενοι από 

το κύμα των φυγάδων ή από τα πληρώματα των ελληνικών εμπορικών πλοίων τα 

οποία βρέθηκαν σε ξένα ύδατα όταν η χώρα κατελήφθη από τις γερμανικές δυνάμεις. 

Κατά κύριο λόγο, ο τοπικός ηγετικός πυρήνας καθοδήγησε τις οργανώσεις αυτόνομα 

από την ελλαδική ηγεσία του κόμματος, λειτουργώντας με γνώμονα τους στόχους και 

τις εμπειρίες που είχαν από τη συμμετοχή τους στο ΚΚΕ της περιόδου του 

Μεσοπολέμου.
244

  

 Κύρια αντιφασιστική οργάνωση ήταν η ΑΣΟ (Αντιφασιστική Στρατιωτική 

Οργάνωση), η οποία αφορούσε τον στρατό και της οποίας η δράση περιλάμβανε 

μεγάλη γκάμα ενεργειών, όπως, μεταξύ άλλων, την έκδοση της εφημερίδας 

Αντιφασίστας, με πολύ μεγάλη διασπορά.
245

 Κατά κύριο λόγο, η αρθρογραφία 

                                                 
242 Γ. Αθανασιάδης, Η πρώτη πράξη της ελληνικής τραγωδίας, ό.π. 
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(επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του ελληνικού Τύπου 1784-1974, τ. 1, Αθήνα (ΙΝΕ/ΕΙΕ) χ.χ., σ. 238· Hagen 
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στόχευε και στην ελληνική συμμετοχή στις επιχειρήσεις, αλλά και στη βελτίωση της 

ζωής των στρατιωτών. Ζητούσε από τους ανώτερους αξιωματικούς των μονάδων να 

πιέσουν τις διοικήσεις έτσι ώστε τα ελληνικά τμήματα να μετέχουν διαρκώς και 

ενεργά στην πολεμική προσπάθεια των Συμμάχων. Παράλληλα, πίεζε την ανώτατη 

πολιτική και στρατιωτική διοίκηση να ελέγχει αυστηρά τους διοικητές των μονάδων, 

οι οποίοι, κατά τις εφημερίδες, συχνά συμπεριφέρονταν βάρβαρα στους στρατιώτες. 

Επίσης, στην εφημερίδα υπήρχε σταθερή ενημέρωση για τα μέτωπα του πολέμου, με 

έμφαση στο ανατολικό και στη δράση του Κόκκινου Στρατού, καταγγελία των 

φιλικών με το καθεστώς Μεταξά αξιωματικών ως απόλεμων, όπως και –σε κάποιες 

περιπτώσεις– ανάδειξη της αντιβασιλικής δράσης των επανακαμψάντων βενιζελικών 

αξιωματικών σε αρετή. Κυριότερος στόχος της εφημερίδας, όπως και των 

οργανώσεων, ήταν η κριτική στην εξόριστη κυβέρνηση και η καλλιέργεια του 

αντιφασιστικού προσήμου του πολέμου.
246

  

 Η εσωτερική λειτουργία των οργανώσεων στηριζόταν σε μια απολύτως 

σεβαστή εσωτερική ιεραρχία. Τα μέλη των οργανώσεων, παράλληλα με τη γενική 

ανατρεπτική στάση και παράλληλα με τις καταγγελίες προς τους φιλομεταξικούς 

ανώτερούς τους αξιωματικούς, έδειχναν μεγάλη συνέπεια στα στρατιωτικά τους 

καθήκοντα και μεγάλη προθυμία για συμμετοχή σε ασκήσεις, όπως και μεγάλη 

συνέπεια στην τήρηση της στρατιωτικής πειθαρχίας. Κύριο ζητούμενο και για τις 

αριστερές οργανώσεις ήταν η καταξίωσή τους, μέσω της πολεμικής δράσης, στο 

εσωτερικό του στρατού.  

 Οι πολιτικές εξελίξεις που επήλθαν στον κόσμο της αντίστασης στην Ελλάδα 

και συγκεκριμένα στο εαμικό σύνολο, ιδιαίτερα μάλιστα όσον αφορούσε τη συχνή 

σύμπραξη βενιζελικών και Αριστεράς, έχουν αντιστοιχία και αναλογία και στη Μέση 

Ανατολή, όπου οι δύο ομάδες, των βενιζελικών αξιωματικών και των ελληνικών 

αριστερών οργανώσεων, συνεργάζονταν μεταξύ τους, κυρίως μέσω της άσκησης 

πίεσης για αύξηση της πολεμικής δράσης.
247

 Στόχος και των δύο συμπραττομένων 

                                                                                                                                            
Fleischer, «The “Anomalies” in the Greek Middle East Forces, 1941-1944», Journal of the Hellenic 

Diaspora, τ. 5, τχ. 3 (φθινόπωρο 1978), σ. 5-36. 
246 ΑΣΚΙ, Παράνομος Τύπος 1936-1974, Κατοχή 1941-1944, «(Ο) Αντιφασίστας. Όργανο της 

Κ.Ε. της ΑΣΟ». 
247 Σχετικά με την επικοινωνία κεντρώων και αριστερών βλ. ΑΣΚΙ, Παράνομος Τύπος 1936-

1974, Κατοχή 1941-1944, «(Ο) Αντιφασίστας. Όργανο της Κ.Ε. της ΑΣΟ». 

 Επίσης για την αρνητική διάσταση που αποδιδόταν σε αυτή βλ. Γ. Καραγιάννης, 1940-1952: 

Το δράμα της Ελλάδος, έπη και αθλιότητες, Ι.Δ.Ε.Α., ό.π. Το βιβλίο κατά εκτίμηση εκδόθηκε το 1964. Ο 

συγγραφέας υπήρξε στέλεχος των παραστρατιωτικών, συνωμοτικών οργανώσεων των νεαρών 

φιλοβασιλικών αξιωματικών: ΕΝΑ (Ένωσις Νέων Αξιωματικών), που συγκροτήθηκε στη Μέση 
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ήταν αφενός να ισχυροποιηθούν εντός του στρατού μέσω της πολεμικής συμμετοχής 

τους και αφετέρου να μειώσουν έως και να ακυρώσουν το κύρος των φιλοβασιλικών 

ή φιλομεταξικών αξιωματικών. Η σύνδεση των δύο χώρων, των Φιλελευθέρων και 

των αριστερών, αυτό το είδος της ευρείας εαμικής συσσωμάτωσης, στην περίπτωση 

της Μέσης Ανατολής θα είχε αδιέξοδη ανάπτυξη ως κίνημα, αφού λόγω της εξορίας 

δεν άντλησε νομιμοποίηση από το ελληνικό έδαφος, ήταν αδύνατο δηλαδή να 

συνδεθεί με την πολιτική ενδοχώρα και με τις ελλαδικές πολιτικές παραδόσεις που θα 

του επέτρεπαν την εδραίωση. Πολύ περισσότερο, συγκροτήθηκε εντός ενός 

ελληνικού στρατού, αλλά επί αιγυπτιακού εδάφους και μάλιστα υπό βρετανική 

διοίκηση· προσπάθησε μάλιστα να δράσει πολιτικά εναντίον της ανώτατης διοίκησης, 

εντός ενός συμμαχικού στρατού, κατά τη στιγμή της γερμανικής επίθεσης. 

Ευνοϊκοί παράγοντες για την ανάπτυξη αντιφασιστικών οργανώσεων ήταν το 

κυρίαρχο πολεμικό κλίμα, η συχνά κοινή καταγωγή των εθελοντών, η συγχρονισμένη 

κινητοποίηση για τη μετάβασή τους στη Μέση Ανατολή και τα μηνύματα του 

πολέμου κατά του φασισμού και κατά του ναζισμού. Η ηθική ενίσχυση, μέσω των 

παραπάνω, των δεσμών συναδελφικότητας μεταξύ των στρατιωτών βοήθησε τη 

δραστηριοποίηση των στελεχών του κομμουνιστικού κινήματος στο εσωτερικό των 

μονάδων, με στόχο τη δημιουργία αντιφασιστικών πυρήνων στην αρχή και 

οργανώσεων στη συνέχεια. Η καθοδήγηση εκ μέρους κομμουνιστικών στελεχών με 

εμπειρία από τη συγκρότηση οργανώσεων κατά τον Μεσοπόλεμο, με φρέσκες σε 

πολλούς τις κομματικές «δάφνες» των φυλακών της Ακροναυπλίας,
248

 βοηθούσε και 

έδινε στις οργανώσεις τη συχνή αποτελεσματικότητα των παράνομων 

κομμουνιστικών οργανώσεων. Αντίστοιχη συνεισφορά είχαν και οι κομμουνιστές 

ναυτεργάτες που ταξίδευαν σε ποντοπόρα πλοία κατά τη διάρκεια της επίθεσης του 

Άξονα στην Ελλάδα και η Κατοχή τους βρήκε εκτός Ελλάδας. Πολλοί από αυτούς 

παρέμειναν στον εμπορικό στόλο, ενώ άλλοι κάλυψαν ανάγκες σε προσωπικό που 

                                                                                                                                            
Ανατολή το 1943, και ΙΔΕΑ που συγκροτήθηκε στην Αθήνα τις παραμονές της δεκεμβριανής 

σύγκρουσης του 1944. Το βιβλίο κρίνεται ως η κύρια επαινετική και απολογιστική εργασία υπέρ του 

ΙΔΕΑ και υπέρ της απαραίτητης, κατά τον συγγραφέα, πολιτικής παρεμβατικότητας που χαρακτήρισε 

την οργάνωση κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, όταν πίεζε για την όξυνση του πολιτικού 

κλίματος και όταν ετοίμαζε την ανάληψη της αρχιστρατηγίας από τον Αλέξανδρο Παπάγο. Ο 

συγγραφέας πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, στη Μέση Ανατολή, στα Δεκεμβριανά του 1944 

και στον Εμφύλιο Πόλεμο. Το 1964 (έτος κατά το οποίο μάλλον κυκλοφόρησε το βιβλίο) ο Γεώργιος 

Καραγιάννης, ως απόστρατος αντιστράτηγος, ορίστηκε από τον τότε πρωθυπουργό Γεώργιο 

Παπανδρέου ως ο πρώτος διοικητής της νεότευκτης Εθνικής Φρουράς στην Κύπρο, του στρατιωτικού 

σώματος που συγκροτήθηκε μόνον από Ελληνοκυπρίους μετά τη διαρραγή της κοινής 

ελληνοκυπριακής και τουρκοκυπριακής διακυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
248 Γιάννης Σαλλάς (1909-1949), ό.π. 
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δημιουργήθηκαν στα νέα πολεμικά πλοία που οι Βρετανοί παραχωρούσαν για χρήση 

από την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, στο πλαίσιο βέβαια των συμμαχικών 

επιχειρήσεων κατά των δυνάμεων του Άξονα στη Μεσόγειο.
249

  

Η ανάπτυξη της δράσης των ελληνικών κομμουνιστικών οργανώσεων στο 

εσωτερικό της στρατιωτικής μηχανής του προπολεμικού κράτους αποτελούσε εκ των 

πραγμάτων ένα παραδοσιακά ανατρεπτικό δεδομένο, αφού έδινε διπλό όφελος στις 

κομματικές προοπτικές της Αριστεράς: τόσο για την ενδεχόμενη ενεργοποίηση των 

μονάδων υπέρ του αριστερού κινήματος όσο και για το ενδεχόμενο της πρόκλησης 

αδράνειας, στην περίπτωση όπου οι μονάδες θα δεχόντουσαν εντολή για δράση 

εναντίον του αριστερού κινήματος. Παράλληλα, η ύπαρξη αριστερών πυρήνων εντός 

του ελληνικού στρατού θα δυναμίτιζε διαχρονικά την ασφάλεια που ο στρατός 

παρείχε στο αστικό καθεστώς της χώρας.  

Οι πολιτικές δυνατότητες κυριαρχίας της Αριστεράς μέσα στον εξόριστο 

στρατό ήταν κάτι δύσκολο και αμφίβολο εξαρχής. Η απόλυτη κυριαρχία και ο 

έλεγχος των στρατιωτών ήταν το βασικό ζητούμενο, προκειμένου να έχει η Αριστερά 

την ευχέρεια της απειλής, στοιχείο που θα της επέτρεπε να διαπραγματευτεί από θέση 

ισχύος στο τοπίο της Απελευθέρωσης. Ο στόχος του ελέγχου καθόρισε και τον τρόπο 

με τον οποίο αναπτύχθηκε η δράση των οργανώσεων εντός των μονάδων, πάντοτε με 

ορίζοντα την επιστροφή στην Ελλάδα. Κύριος άξονας της δράσης τους στάθηκε ο 

συνδυασμός της αυστηρής στρατιωτικής πειθαρχίας και της αδιαμαρτύρητης 

πολεμικής προετοιμασίας μαζί με την εν κρυπτώ τακτική κυκλοφορία εντύπων που 

εξέδιδαν οι οργανώσεις, με τη βοήθεια βέβαια των αριστερών οργανώσεων των 

Ελλήνων Αιγυπτιωτών.
250

 Τα έντυπα αυτά είχαν διπλό στόχο: αφενός την ενημέρωση 

των μελών και φίλων για τις θέσεις των οργανώσεων, αλλά και την καταγγελία όσων 

κινήσεων κρίνονταν από την ηγεσία των οργανώσεων ως αντιδημοκρατικές και 

αντίθετες στον αντιφασιστικό χαρακτήρα του πολέμου. Επρόκειτο για κινήσεις της 

πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, προερχόμενες τόσο από τον κεντρώο χώρο όσο 

και από τον δεξιό, δηλαδή από τους πολιτικούς χώρους που δεν έλεγχε το αριστερό 

και κομμουνιστικό κίνημα της Μέσης Ανατολής.  

Με κατάλληλες κινήσεις και αποδοτικούς χειρισμούς, οι αριστερές οργανώσεις 

«συναντήθηκαν» με τους απότακτους βενιζελικούς αξιωματικούς, αποκαλούμενους 

                                                 
249 Βασίλης Νεφελούδης, Η Εθνική Αντίσταση στη Μέση Ανατολή, τ. 1, Αθήνα (Θεμέλιο) 1981, 

σ. 73. 
250 Γ. Αθανασιάδης, Η πρώτη πράξη της ελληνικής τραγωδίας, ό.π. 
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και «παλαιοδημοκρατικούς». Κοινό πεδίο στάθηκε η αντιβασιλική και η αντιμεταξική 

τους θέση, που ήταν κοινή και στους δύο, και άρα συντονισμένα μπορούσαν να 

πιέζουν καταρχήν για την απομάκρυνση των μεταξικών στελεχών από τις διοικήσεις 

των μονάδων και των επιτελείων. Κοινό εργαλείο τους, επίσης, υπήρξε η επιμονή για 

στρατιωτική δράση και η διαρκής πίεση για συμμετοχή στο μέτωπο του πολέμου, 

πίεση που δεν συμμεριζόταν το σύνολο των αξιωματικών των επιτελείων, 

προβάλλοντας συχνά τη δικαιολογία ότι η Ελλάδα είχε συμπληρώσει τις 

απαιτούμενες θυσίες και τώρα (ήδη δηλαδή από τα μέσα του 1942) δικαιούται να 

περιμένει τη λήξη του πολέμου.
251

 

Ο πρώτος χρόνος λειτουργίας του εξόριστου στρατού: Η 

επιστράτευση των Aιγυπτιωτών Ελλήνων 

Η δεξαμενή για την άντληση των στρατιωτών του εκτός συνόρων στρατού θα 

ήταν καταρχήν ο νεαρός ανδρικός πληθυσμός των μεγάλων αριθμητικά και 

εύρωστων οικονομικά κοινοτήτων, των αιγυπτιωτών Ελλήνων. Προβλήματα όμως 

σχετικά με αυτό τέθηκαν νωρίτερα, πριν την κατάληψη της χώρας, όταν σχεδιαζόταν 

η επιστράτευσή τους, τον Ιανουάριο του 1941. Για τον σχηματισμό της ΦΕΑ, ο 

ορισμένος από την κυβέρνηση Μεταξά, πρώτος διοικητής τού σχηματισμού και 

υπεύθυνος για τη συγκρότηση του τμήματος αυτού, ο συνταγματάρχης ιππικού Χ. 

Οικονομόπουλος, θέτει ήδη από πολύ νωρίς, στις 9 Ιουνίου 1941, τα προβλήματα και 

τις δυσκολίες για εκείνη τη μακριά του εθνικού εδάφους επιστράτευση. Σε κατοπινή 

απολογιστική έκθεση (Ιούνιος 1941), καταγράφει τις σοβαρές αντιδράσεις των 

Αιγυπτιωτών, όχι τόσο των νεαρών ηλικιών, οι οποίοι ήταν ενθουσιασμένοι, όπως 

έγραφε, με το «ΟΧΙ», αλλά με εκείνους των μεγαλυτέρων ηλικιών, πολλοί από τους 

οποίους ήταν ευκατάστατοι και οι οποίοι θα επιστρατεύονταν επίσης. Ως βασικά 

προβλήματα αναφέρονται: η έλλειψη στρατιωτικής παράδοσης στην ελληνική 

παροικία, η άγνοια της στρατιωτικής διαβίωσης, η άγνοια των υποχρεώσεων των 

                                                 
251 Ενδεικτικές για την έλλειψη μαχητικότητας και για την καλλιέργεια παθητικότητας που 

διέκρινε ορισμένους αξιωματικούς είναι οι έντυπες οδηγίες για το τι όφειλαν να πράξουν οι έλληνες 

στρατιώτες σε περίπτωση κυρίευσης των θέσεών τους και αιχμαλωσίας τους, που διένειμε το ΓΕΣ τον 

Ιούνιο του 1942, όταν χάθηκε για τους Βρετανούς το φρούριο του Τομπρούκ και οι γερμανικές 

δυνάμεις πλησίασαν την Αλεξάνδρεια. Ο μετέπειτα διοικητής της ΙΙ Ελληνικής Ταξιαρχίας 

συνταγματάρχης Αλκιβιάδης Μπουρδάρας, ως διοικητής τότε του Γενικού Κέντρου Εκπαιδεύσεως και 

Σχολών (ΓΚΕΣ), αρνούμενος να μπει στη λογική της παράδοσης, επέστρεψε τη διαταγή ως 

ακατανόητη και συνεπώς ανεκτέλεστη. Βλ. αναλυτικότερα εδώ, κεφ. 6, σ. 232. Επίσης, σχετικά με την 

έλλειψη μαχητικότητας αρκετών αξιωματικών βλ. Χ. Τσιγάντες, «Η αλήθεια για την Μέση Ανατολή», 

ό.π. 
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στρατευμένων, αλλά και οι λιποταξίες των επιστρατευθέντων. Διαρκής ήταν επίσης η 

υποβολή αιτημάτων για εξαιρέσεις, για διευκολύνσεις. Για την αντιμετώπισή τους 

προτείνει σκληρά μέτρα, μέσω των οποίων να στιγματιστούν ηθικά οι ένοχοι και όσοι 

υποθάλπουν την απροθυμία στράτευσης, στερούμενοι έως και την ελληνική 

υπηκοότητα· όσο για εκείνους που θα φτάσουν από την κατεχόμενη Ελλάδα, όσοι 

αρνηθούν να στρατευτούν θα τοποθετηθούν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Είναι 

απογοητευμένος από την απροθυμία που συνάντησε και πρότεινε στην εξόριστη 

κυβέρνηση να διενεργήσει επιστρατεύσεις και μεταξύ των μελών των ελληνικών 

παροικιών της Νότιας Αφρικής και των ΗΠΑ, αφού δεν συμφέρει να απαρτίζεται «ο 

μικρός Ελληνικός Στρατός μόνον από Αιγυπτιώτες Έλληνας».
252

 Οξύς, επίσης, για 

την απροθυμία των Αιγυπτιωτών στην αρχή του πολέμου είναι και ο «εκρηκτικός» 

στις απόψεις και στη δράση του αντισυνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες-

Σβορώνος,
253

 μια από τις ηγετικές προσωπικότητες μεταξύ των αποτάκτων 

βενιζελικών, διοικητής του πρώτου ελληνικού τάγματος στην Αίγυπτο.  

Η επαναφορά των απότακτων και οι εξελίξεις του πρώτου χρόνου 

Βασική πηγή τριβών ήδη από της αρχή της συγκρότησης του μικρού αυτού 

στρατού δεν ήταν ο τρόπος με τον οποίο θα αυξανόταν η δύναμη και η βελτίωση της 

πολεμικής αποτελεσματικότητάς του ούτε το πώς θα εντασσόταν εντός του πολύ 

μεγάλου συμμαχικού συνόλου της περιοχής, αλλά η αντιδικία για την πολιτική 

σύνθεση του σώματος των αξιωματικών. Η ένταση ξεκίνησε ήδη με τον σχεδιασμό 

του σώματος των αξιωματικών και με τις πρώτες κατατάξεις των απότακτων. 

Παράλληλα με την πολιτική ένταση, η αντίστοιχη ρευστότητα της περιόδου και του 

                                                 
252 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 26-30, «Ο συντ/χης 

Οικονομόπουλος Χ. προς το Υπουργείον Στρατιωτικών», Περί υποβολής εκθέσεως περί των γενικών 

συνθηκών από απόψεως στρατεύσεως των εν Αιγύπτω Ελλήνων, Αλεξάνδρεια (9 Ιουνίου 1941). 
253 Σχετικά με τους πρώτους μήνες συγκρότησης των ελληνικών μονάδων βλ. Χ. Τσιγάντες, «Η 

αλήθεια για την Μέση Ανατολή», ό.π. Το κείμενο του Τσιγάντε είχε δημοσιευτεί στον αθηναϊκό Τύπο 

σε συνέχειες το 1955. Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα «Χριστόδουλος Τσιγάντες» (Τουλτσέα 

Ρουμανίας, 1897 – Λονδίνο, 1970). Υπήρξε απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων το 1916, 

μαχητής στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο και στη Μικρά Ασία, απόφοιτος της Σχολής Πολέμου στο 

Παρίσι, υπασπιστής του Θεόδωρου Πάγκαλου, απότακτος του κινήματος του 1935. Όντας απότακτος, 

έσπευσε μόλις η Γερμανία επιτέθηκε στη Γαλλία να καταταγεί στη γαλλική Λεγεώνα των Ξένων που 

επιχειρούσε στη Λιβύη και στην Ερυθραία εναντίον του Άξονα, ήδη από το καλοκαίρι του 1940. Στη 

συνέχεια υπήρξε ο πρώτος διοικητής του πρώτου ελληνικού τάγματος στην εξορία. Ήταν ο ιδρυτής και 

διοικητής του Ιερού Λόχου, της μονάδας που απορρόφησε δυσαρεστημένους νεαρούς αξιωματικούς 

από το 1942. Αποστρατεύτηκε μετά από αίτησή του το 1948. Μεταπολεμικά υπήρξε σχολιαστής σε 

κεντρώες εφημερίδες και τα χρόνια 1950-1953 διευθυντής της Ραδιοφωνίας. Πέθανε το 1970 στο 

Λονδίνο. Είχε ζητήσει η τέφρα του να ενταφιαστεί στην Ελλάδα μετά (και όχι πριν) από την πτώση της 

χούντας των συνταγματαρχών. 
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πλαισίου της ελληνικής εξορίας αποτελούσαν τους κύριους λόγους οι οποίοι έδιναν 

τη δυνατότητα σε πλήθος αρμοδίων και αναρμοδίων να εισηγούνται λύσεις και να 

διατυπώνουν τις απόψεις τους στα υψηλότερα κλιμάκια της εξόριστης κυβέρνησης 

σχετικά με τη σύνθεση και την ταυτότητα του υπό ανασυγκρότηση στρατού. 

Στον εξόριστο πρωθυπουργό αλλά και στους επικεφαλής του στρατού έφταναν 

μεταξύ άλλων υπομνήματα ποικίλων θεμάτων που αφορούσαν από την τεχνική φύση 

του στρατού έως τις εθνικές βλέψεις που όφειλε να έχει η Ελλάδα. Τα υπομνήματα 

που έφταναν στο γραφείο του πρωθυπουργού ήταν πλήρη οδηγιών για το πώς θα 

φτιαχνόταν ο στρατός, με κυρίαρχη την προσέγγιση ότι ο χαρακτήρας του νέου 

πολεμικού φορέα αφορούσε τους πάντες, αρμόδιους και αναρμόδιους. Διατυπωνόταν 

καταρχήν η ανάγκη εκπαίδευσης των αξιωματικών, προκειμένου να αναδιαταχθούν 

και να επικεντρωθούν οι δυνατότητές τους σε κοινούς, συμμαχικούς στόχους. 

Μεταξύ άλλων ετίθετο και το ζήτημα της επιστράτευσης Αιγυπτιωτών Ελλήνων, στη 

φάση όπου δεν υπήρχε ακόμη αθρόα εθελοντική προσέλευση Ελλήνων από την 

κατεχόμενη χώρα, και κοντά σε αυτό και τεχνικά ζητήματα σχετικά με την 

αναδιοργάνωση. Ισχυρή στα υπομνήματα ήταν η παρουσία της εθνικής στόχευσης σε 

αλυτρωτικούς στόχους και διεκδικήσεις, τις οποίες όφειλε, κατά τους υπογράφοντες, 

να υποστηρίξει ο μεταπολεμικός στρατός.
254

 

Συχνή είναι η διατύπωση αιτημάτων σχετικά με την αύξηση του αριθμού των 

πληρωμάτων του Βασιλικού Ναυτικού, όπως και η αναφορά στην ανάγκη επισκευών 

και στην εξεύρεση ανταλλακτικών για τη λειτουργία των πλοίων. Αναφορές όμως 

υπάρχουν και για το ηθικό των πληρωμάτων, για τις λιποταξίες αλλά και τις 

ενδεχόμενες στάσεις απείθειας εκ μέρους των πληρωμάτων.
255

 

Το ότι ο εξόριστος στρατός θα ήταν ο κύριος και ο ενεργότερος πυρήνας του 

ελληνικού εξόριστου συνόλου έγινε ξεκάθαρο από τις προθέσεις και τις θέσεις 

πολλών προσώπων με ποικίλες αφετηρίες. Έγινε επίσης σαφές ταχύτατα ότι το 

εξόριστο ελληνικό στρατιωτικό σύνολο θα αποτελούσε όχι ένα συμπληρωματικό 

πλαίσιο του αντίστοιχου εξόριστου ελληνικού πολιτικού, αλλά το αντίθετο. Ήταν 

                                                 
254 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 30-35, «Ο Συνταγματάρχης 

Πεζικού Αντωνίου Ε. προς Τον κύριο Πρωθυπουργό Α.Ε. κύριον Πρόεδρον της Κυβερνήσεως, 

Υποβολή υπομνήματος επι της οργανώσεως Στρατού», Αλεξάνδρεια (10 Ιουνίου 1941), και στο ίδιο, τ. 

Δ΄, σ. 44-45, «Προς την Α.Ε. τον Πρωθυπουργόν της Ελλάδος κ. Εμμ. Τσουδερόν εις Ν. Αφρικήν… 

[υπογραφή] Ε. Τζανακάκης [αντιστράτηγος αρχηγός ΓΕ ΒΕΣΜΑ]», Κάιρο (19 Ιουλίου 1941). 
255 Στο ίδιο, τ. Δ΄, σ. 35-38, «Βασιλικόν Ναυτικόν Αρχηγός Στόλου … Προς Υπουργείον 

Ναυτικών … Περίληψις: Ελλιπής συνδρομή άλλων Υπουργείων εις τον Στόλον … [υπογραφή] ο 

Υποναύαρχος Αρχηγός Ε. Καββαδίας», Αλεξάνδρεια (17 Ιουνίου 1941). 
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δηλαδή το στρατιωτικό που θα οδηγούσε και θα τροφοδοτούσε τις ελληνικές 

πολιτικές εξελίξεις – εξελίξεις που θα συνδέονταν τόσο με το ξεκαθάρισμα του 

ενδοαστικού παρελθόντος όσο και με τις πολιτικές προοπτικές που θα διεκδικούσε η 

Αριστερά. 

Η ανασυγκρότηση του στρατού θεωρήθηκε ακόμη και ευκαιρία για ανανέωση 

σταδιοδρομίας μέσω επανακατάταξης παραιτηθέντων. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως 

εκείνη του πρώην αξιωματικού και μετά δημοσιογράφου Πολύμερου Μοσχοβίτη, ο 

αυτοπροτεινόμενος για κατάταξη έθετε τους δικούς του όρους. Ικανό στέλεχος του 

βενιζελισμού, που πέρασε με επιτυχία από τον στρατό σε άλλους επαγγελματικούς 

χώρους, όπως σε εκείνον του Τύπου, ζητώντας την επανακατάταξή του πίεζε για την 

απομάκρυνση, λ.χ., του μεταξικού υφυπουργού Ασφαλείας Κωνσταντίνου 

Μανιαδάκη από την ελληνική κυβέρνηση της Μέσης Ανατολής, προκειμένου να 

περιοριστεί η επιρροή του σε αυτό. Η διεκδίκηση θέσεων και ρόλων έδειχνε την 

αντίληψη των αξιωματικών για την ουσία του ρόλου τους λόγω του πολέμου και για 

τις ανάγκες τις οποίες μόνον εκείνοι ως επαγγελματίες θα μπορούσαν να καλύψουν. 

Παράλληλα, σχεδόν κάθε άφιξη ενός σχετικά καταξιωμένου αξιωματικού, εκτός από 

τη διεκδίκηση θέσης ή τη διατύπωση όρων για την επανακατάταξή του σήμαινε και 

την υποβολή έγγραφων εκθέσεων οι οποίες, κατά την κρίση του συντάκτη, 

παρουσίαζαν την πραγματικότητα στην κατεχόμενη χώρα, όχι μόνο σε σχέση με τις 

συνθήκες του χειμαζόμενου λαού, αλλά και κυρίως σε σχέση με τις συνθήκες 

διαβίωσης των αξιωματικών. Έτσι, η εξόριστη κυβέρνηση πληροφορούνταν ότι η 

διορισμένη από τις δυνάμεις κατοχής κυβέρνηση συνέχιζε τη μισθοδοσία των 

υπηρετούντων αξιωματικών αλλά και ότι είχε προχωρήσει και στη μισθοδοσία όσων 

βρίσκονταν εκτός ενεργείας, ακόμη και στις εκατοντάδες φιλοβενιζελικούς 

απότακτους. Ήταν μια πράξη με δύο στόχους: αφενός την κάλυψη των αναγκών τους 

και την έμμεση σύνδεσή τους με την κατοχική κυβέρνηση, αλλά και την ηθική τους 

ικανοποίηση, γεγονός που θα περιόριζε την επιθυμία τους να αφήσουν τις οικογένειές 

τους και να διακινδυνεύσουν ένα ταξίδι στη Μέση Ανατολή. Εκτός από την άμεση 

σύγκριση μεταξύ της εξόριστης και της κατοχικής πραγματικότητας, τα παραπάνω 

ήταν ισχυρά επιχειρήματα για να αποκατασταθούν τουλάχιστον οι απότακτοι που 

είχαν ήδη φτάσει στην Αίγυπτο το καλοκαίρι του 1941.
256

 

                                                 
256 Ε. Τσουδερός, Ελληνικές ανωμαλίες στη Μέση Ανατολή, ό.π., σ. 38-43, Επιστολή Πολύμερου 

Μοσχοβίτη προς Εμμανουήλ Τσουδερό (14 Ιουλίου 1943). 
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Σταθερά καταγράφεται ένα είδος ανταγωνισμού μεταξύ της κατοχικής και της 

εξόριστης κυβέρνησης για τον προσεταιρισμό των αξιωματικών. Στα φιλικά προς την 

εξόριστη κυβέρνηση δελτία πληροφοριών του τέλους του καλοκαιριού του 1941 που 

στέλνονται από την Αθήνα προς τις υπηρεσίες της κυβέρνησης στην Αίγυπτο, 

θεωρούνται σημαντικά δύο ζητήματα. Αφενός περιγράφεται ως καλό το ηθικό των 

κατοίκων της πρωτεύουσας και αφετέρου καταγράφονται οι προσπάθειες της 

κατοχικής κυβέρνησης Τσολάκογλου, η οποία υπέσκαπτε διαρκώς μέσω του 

ελεγχόμενου και λογοκρινόμενου Τύπου το κύρος του καθεστώτος Μεταξά, αλλά και 

το κύρος του βασιλιά Γεώργιου Β΄. Το φρόνημα των αξιωματικών όμως 

παρουσιάζεται σταθερά υψηλό, όπως αντίστοιχα ισχυρή παρουσιάζεται και η 

πρόθεση των νεαρών αξιωματικών να διακινδυνεύσουν τη μετάβαση στη Μέση 

Ανατολή, παρά τις απειλές της κατοχικής κυβέρνησης, μεταξύ άλλων, για τη δήμευση 

των περιουσιών τους.
257

  

Επιστρέφοντας στη Μέση Ανατολή και στη στελέχωση του εξόριστου στρατού 

με αξιωματικούς, καταγράφεται η ανησυχία της βασιλικής και μεταξικής πλευράς. Σε 

αυτή την κατεύθυνση, βασικός παράγοντας του μεταξικού καθεστώτος και στη 

συνέχεια στρατιωτικός και κυβερνητικός παράγοντας στην Αίγυπτο, ο ναύαρχος 

Αλέξανδρος Σακελλαρίου,
258

 αντιπρόεδρος και τοποτηρητής του Βασιλιά και του 

πρωθυπουργού στην Αίγυπτο κατά τον πρώτο χρόνο της εξόριστης κυβέρνησης,
259

 

έστειλε στο τέλος Οκτωβρίου του 1941 από την Αλεξάνδρεια πολυσέλιδη επιστολή
260

 

στον Εμμ. Τσουδερό με την παράκληση να τη θέσει υπ’ όψιν και του Βασιλιά. Η 

αναλυτική παρουσίαση της επιστολής βοηθάει την κατανόηση των πολιτικών 

εντάσεων που κυριαρχούσαν εντός των στρατιωτικών κύκλων, αφού ο ναύαρχος, 

παρουσιάζοντας με λεπτομέρειες τις συνθήκες σχετικά με την επιχειρησιακή 

κατάσταση των πλοίων του Βασιλικού Ναυτικού, τις επισκευές που χρειάζονταν, τη 

συμπεριφορά των πληρωμάτων και τα απαραίτητα εφόδια, φθάνει και στις 

υφιστάμενες τη στιγμή εκείνη συνθήκες σχετικά με τον στρατό ξηράς. Αναφέρει ως 

κεντρικό πρόβλημα λειτουργίας και ανάπτυξης του στρατού την πολιτική δυσκολία 

                                                 
257 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 59-61, «Αποσπάσματα από το 

Κυανούν Δελτίον Πληροφοριών» (29 Αυγούστου και 24 Σεπτεμβρίου 1941). 
258 Α. Δημητρακόπουλος, Βιογραφικό Λεξικό των Αποφοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, τ. 

2, ό.π., σ. 237-239· Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα «Σακελλαρίου Αλέξανδρος-Πιλάτος» (βλ. 

εδώ σημ. 222). 
259 Η κυβέρνηση, λόγω διαμαρτυρίας του αιγυπτιακού κράτους, είχε μεταφέρει την έδρα της 

στο Λονδίνο. 
260 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ 79-85, Επιστολή Αλέξανδρου 

Σακελλαρίου προς Εμμανουήλ Τσουδερό, Αλεξάνδρεια (31 Οκτωβρίου 1941). 
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που προκάλεσε η επαναφορά των απότακτων. Τονίζει ιδιαίτερα την προνομιακή, 

όπως γράφει, βαθμολογική αποκατάσταση αξιωματικών προερχομένων από το σώμα 

των βενιζελικών απότακτων των κινημάτων του 1933 και του 1935. Η ενέργεια είχε, 

κατά τον Σακελλαρίου, μόνον αρνητικές συνέπειες και ιδιαίτερα στο ηθικό και στο 

επιχειρησιακό επίπεδο του στρατού, αφού αφενός η επανακατάταξη των απότακτων 

προκάλεσε ανατροπή της υπάρχουσας επετηρίδας και αφετέρου λόγω της απουσίας 

ηθικής τους σύνδεσης με το στράτευμα λόγω της μη εμπλοκής τους στον πόλεμο της 

Αλβανίας. Πρότεινε, μάλιστα, στη συνέχεια την κατάργηση των σχετικών 

νομοθετικών διατάξεων του Μαΐου του 1941, των διαταγμάτων εκείνων
261

 τα οποία 

θεσπίστηκαν όταν η κυβέρνηση είχε έδρα τα Χανιά και τα οποία είχαν έναν 

ειδικότερο συμφιλιωτικό σκοπό, δηλαδή τη βελτίωση των σχέσεων του Θρόνου με τη 

βενιζελική Κρήτη, αλλά και ένα ευρύτερο σκοπό, την άμβλυνση της πολιτικής 

σύγκρουσης στον στρατό, μέσω της αποκατάστασης των απότακτων κινηματιών. 

Κύριο επιχείρημα του Σακελλαρίου υπέρ της κατάργησης της επαναφοράς των 

αποτάκτων ήταν, ήδη από το φθινόπωρο του 1941, οι συνθήκες οι οποίες επρόκειτο 

να διαμορφωθούν προοπτικά στη μεταπολεμική Ελλάδα και οι ανισορροπίες και 

συγκρούσεις που θα είχαν αφετηρία εντός του νέου εξόριστου στρατού μεταξύ των 

παραμεινάντων αξιωματικών που υπηρετούσαν ήδη στην Ελλάδα και όσων θα είχαν 

καταταγεί στον στρατό της Μέσης Ανατολής. 

Η προσέγγιση του ναύαρχου-αντιπροέδρου είναι ενδιαφέρουσα για την 

πολιτική δυναμική του νέου στρατού – ιδίως η επιμονή του να παραμερίζει σταθερά 

στις αναφορές του τον σε εξέλιξη πόλεμο και να διατηρεί διαρκώς ως στόχο του την 

εξουσία της παράταξής του εντός του στρατού, προκειμένου αυτός να ελέγξει 

πολιτικά στη μεταπολεμική περίοδο. Πρόκειται, βέβαια, για μια προοπτική που 

διέκρινε τελικά όλες τις εξόριστες παρατάξεις. 

Μία εβδομάδα αργότερα, στις 6 Νοεμβρίου 1941, ο ναύαρχος, υπουργός και 

αντιπρόεδρος επανερχόταν και με νέα πολυσέλιδη επιστολή, συνέχεια επί της ουσίας 

της προηγούμενης.
262

 Απευθύνεται και σε αυτή προς τον Τσουδερό, αναφερόμενος 

στις προσπάθειες αναδιοργάνωσης του στόλου με την προοπτική να λάβουν μέρος τα 

πολεμικά πλοία στις συμμαχικές επιχειρήσεις. Παρουσιάζει, επίσης, τις προσπάθειες 

                                                 
261 Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, α.φ. 145, Αθήνα [Χανιά], 26 

Απριλίου 1941· Εφημερίς της Κυβερνήσεως του Βασιλείου της Ελλάδος, α.φ. 156, Χανιά, 9 Μαΐου 

1941. 
262 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 88-102, Επιστολή Αλέξανδρου 

Σακελλαρίου προς Εμμανουήλ Τσουδερό, Αλεξάνδρεια (6 Νοεμβρίου 1941). 



194 

 

για αναδιοργάνωση του Εμπορικού Ναυτικού και τα ζητήματα του Υπουργείου 

Εξωτερικών σχετικά με την προσέγγιση ελληνικών κοινοτήτων στην αφρικανική 

ήπειρο. Τέλος, σε μεγάλο και σημαντικό τμήμα της επιστολής με τίτλο «Ζητήματα 

της Πατρίδος» αναφέρεται στις πληροφορίες που συνέλεξαν αξιωματικοί τους 

οποίους οι υπηρεσίες κατασκοπείας που διηύθυνε ο ίδιος είχαν στείλει στην 

κατεχόμενη Ελλάδα. Παρουσιάζει αναλυτικά τη λιμοκτονία, τα σοβαρά ζητήματα 

επισιτισμού και τα οικονομικά αδιέξοδα των κατοίκων της Αθήνας και το φαινόμενο 

της «μαύρης αγοράς», και καταγγέλλει τη συνεργασία σε αυτό οργάνων της 

Αστυνομίας και της Χωροφυλακής, υπό την ανοχή δυνάμεων κατοχής. Η επιστολή 

αποκτά πολιτικό ενδιαφέρον όσον αφορά την ανάλυση μίας προς μία των διάφορων 

τάξεων των πολιτών και της στάσης κοινωνικών και πολιτικών ομάδων εντός των 

συνθηκών της εξάμηνης τότε Κατοχής· τα σχετικά πορίσματα είχαν προκύψει από 

ενέργειες ελλήνων αξιωματικών του δικτύου Σακελλαρίου. Εκτός από τους πρώτους 

μήνες της Κατοχής, η ανάλυση αυτή αφορούσε και την εμπειρία της δικτατορίας, 

χωρίς καμία κριτική διάθεση για το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Κύρια ανησυχία 

του ναύαρχου-αντιπροέδρου ήταν η αρνητική κριτική στο πρόσωπο του Βασιλιά από 

την κοινή γνώμη της κατεχόμενης Αθήνας, μια κριτική που αφορούσε τη 

συνθηκολόγηση, τη διαφυγή του από τη χώρα, αλλά και τους δεσμούς του με τον 

Μεταξά.  

Στην ανάλυση της επιστολής οι βενιζελικοί φαίνονται να αναδιοργανώνονται 

και οι κομμουνιστές, με τις επιρροές τους, να κινούνται εναντίον των προσώπων που 

πρωταγωνίστησαν κατά το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, αλλά και προς την 

απαξίωση του Θρόνου. Οι αντιβενιζελικοί εμφανίζονται κριτικοί σε βάρος του 

καθεστώτος Μεταξά αλλά και στο ζήτημα του βασιλιά Γεώργιου, σε όφελος του 

διαδόχου Παύλου. Ελάχιστες ήταν οι εξαιρέσεις –οι νομιμόφρονες, όπως τους 

παρουσιάζει– και αναφέρεται στον Ντίνο Τσαλδάρη και στον νεαρό Παναγιώτη 

Κανελλόπουλο, οι οποίοι έθεταν ως προτεραιότητα την απαλλαγή του τόπου από 

τους κατακτητές και ως προς το πολιτειακό υποστήριζαν λύση μέσω 

δημοψηφίσματος. Δεν παραλείπει να αναφέρει ότι οι παραπάνω ομάδες θεωρούσαν 

«διπλοπρόσωπο» τον εξόριστο πρωθυπουργό και παραλήπτη της επιστολής Εμμ. 

Τσουδερό. Κλείνει την παρουσίαση των ομάδων αυτών ως εξής: «Όλη η άνω 

συνομοταξία ανθρώπων εις ουδεμίαν μέχρις ώρας προέβη σοβαράν οργάνωσιν ή 

ενέργειαν καθαρώς εθνικού περιεχομένου. Και δεν είναι απορίας άξιον, διότι 

ετυφλώθησαν όλοι από του ποταπού αισθήματος του μίσους, όπερ ουδέ η συμφορά 
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της δούλης Πατρίδος κατόρθωσεν να τους το αποτινάξη, πλην ελαχίστων σποραδικών 

εξαιρέσεων».
263

 

Στη συνέχεια αναφέρεται στην «τάξη των στρατιωτικών», στην οποία εντοπίζει 

αρκετά θετικά στοιχεία, όχι όμως στους απότακτους ή στους ανώτατους εν ενεργεία 

έως την είσοδο των Γερμανών, αλλά στους νεότερους (σε όσους δηλαδή 

συγκροτήθηκαν ως αξιωματικοί κατά την περίοδο Μεταξά) οι οποίοι επιθυμούσαν, 

όπως γράφει, να μεταβούν όλοι στη Μέση Ανατολή. Αποδίδει θετικά στοιχεία σε 

οργάνωση «Εθνικού Σκοπού» με μέλη τον πρώην αρχιεπίσκοπο Αθηνών Χρύσανθο 

και αρκετούς στρατηγούς, μάλλον του περιβάλλοντος Παπάγου. Παράλληλα, κάνει 

σκληρή κριτική σε συνεργάτες του Μανιαδάκη που είχαν γίνει καταδότες της 

Γκεστάπο.  

Προχωρεί σε θετικές αναφορές στα μέλη των βιομηχανικών, τραπεζικών και 

εμπορικών κύκλων, τα οποία αναγνώριζαν σταθερά «την ανάγκη του συνεκτικού 

δεσμού του Βασιλικού θεσμού, ιδία εις τας παρούσας συνθήκας της εξαιρετικής 

ανάγκης, όπως το Έθνος εμφανίζεται πειθαρχούν προς αποφυγήν της πλήρους 

κρατικής διαλύσεως. Επιπλέον αναγνώριζαν την σταθεράν πολιτικήν της Α.Μ. του 

Βασιλέως και την ανάγκην όπως διαφυλαχθή το εθνικόν κεφάλαιον όπερ 

αντιπροσωπεύει ο Άναξ ημών δια τας επιδιώξεις ας η Φυλή μας θα προβάλη της 

επαύριον της Νίκης».
264

 

Αναφέρεται ακόμη στον «λαό» και συγκεκριμένα στην κάμψη του φρονήματος, 

στην πορνεία, στην εκούσια συμμετοχή στα έργα των κατακτητών και κυρίως στην 

πείνα, η οποία, όπως λέει, ήταν το κύριο εργαλείο μέσω του οποίου έστρεφαν τον 

«λαό» εναντίον του Βασιλιά, η κατοχική κυβέρνηση, η ομάδα των «πολιτευομένων» 

και κάθε μορφής αντίδραση. Ωστόσο, όπως γράφει: 

 

«υπάρχει η μεγάλη, η αμόλυντος μάζα του Ελληνικού λαού εις όλα 

τα κοινωνικά αυτού στρώματα, ήτις μισεί την κομματικήν εξαθλίωσιν και 

απεχθάνεται τα κόμματα. Επόθησε και ποθεί την τιμίαν και ηθικήν 

διοίκησιν […]. Έδωκεν εις την δικτατορίαν της 4ης Αυγούστου όλην την 

υποστήριξην και σήμερον η πλειοψηφία του Ελληνικού λαού 

καταφέρεται κατά της 4ης Αυγούστου […] διότι όχι οι άριστοι και 

ανεπίληπτοι ανήλθον εις τα ανώτατα αξιώματα».
265

 

 

                                                 
263 Στο ίδιο, τ. Δ΄, σ. 98. 
264 Στο ίδιο. 
265 Στο ίδιο, τ. Δ΄, σ. 101. 
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 Κλείνοντας, επιμένει στη λύση της ενίσχυσης των προσπαθειών για την 

αποστολή τροφίμων στην Ελλάδα, στην εξεύρεση χρημάτων για την πληρωμή των 

δικτύων διαφυγής των αξιωματικών προς τη Μέση Ανατολή και τάσσεται εναντίον 

κάθε σαμποτάζ λόγω των αντιποίνων που αυτά θα προκαλούσαν.  

 Η παραπάνω επιστολή είναι ένα εξαίρετο δείγμα όχι μόνο των απόψεων του 

ίδιου του ναύαρχου, αλλά και ενός μεγάλου συνόλου προσώπων συνδεδεμένων με 

την 4η Αυγούστου και με τον Θρόνο, σχετικά με τις συνθήκες οι οποίες ίσχυαν στα 

δύο ελληνικά σύνολα, στο φυσικό της κατεχόμενης χώρας και στο εξόριστο της 

Μέσης Ανατολής. Συγκεκριμένα, προκύπτουν οι απόψεις και οι κατευθύνσεις που 

επιθυμούσε ο ίδιος αλλά και μια ολόκληρη παράταξη για τον έλεγχο του στρατού 

μέσω των αξιωματικών, αλλά και η επιτακτική ανάγκη να μην πληγεί το κύρος μέσω 

οποιασδήποτε αλλαγής του πολιτικού άξονα μεταξύ του κόσμου της 4ης Αυγούστου 

και του Θρόνου. Επίσης, το ενδιαφέρον αυτού του άξονα ήταν να μεταφερθούν οι 

συνθήκες της Αθήνας της προπολεμικής περιόδου χωρίς αλλαγές στην εξόριστη 

Ελλάδα στη Μέση Ανατολή· για να διατηρηθούν αυτές οι συνθήκες επήλθαν ισχυρές 

συγκρούσεις στο εσωτερικό των εξόριστων Ελλήνων. Επρόκειτο για έναν διαρκή 

«διάλογο» μεταξύ Ελλάδας και εξορίας μέσω του κοινού, για τον κόσμο αυτό, 

πολιτικού παρελθόντος και κοινών αντιλήψεων – μια σειρά σκέψεις και άρα πράξεις 

μέσω των οποίων προσπαθούσαν να αγνοήσουν, να ελέγξουν και να προλάβουν τις 

όποιες αλλαγές θα έφερνε ο πόλεμος. 

Με αυτά σαν κύριες γραμμές, ο ναύαρχος εκφράζει τον εαυτό του αλλά και τον 

πολιτικό του χώρο, και καταγγέλλει την όποια κίνηση του μη μεταξικού πολιτικού 

κόσμου, ενώ παράλληλα εμμένει στη διατήρηση των προκατοχικών συνθηκών. Τον 

ενδιαφέρει, έστω και εν καιρώ πολέμου, έστω και σε εξορία, η διατήρηση της 

παντοδυναμίας του μεταξικού περιβάλλοντος και του Θρόνου, χωρίς καμία διάθεση 

αποδοχής οποιασδήποτε διεύρυνσης σε άλλους έστω όμορους αστικούς πολιτικούς 

χώρους. Προσπαθεί να καλλιεργήσει κλίμα αστάθειας στα όποια δίκτυα έχει 

οργανώσει ή ελέγχει ο Τσουδερός και αβεβαιότητα απέναντι στις πληροφορίες που 

έρχονται μέσω αυτών από την Ελλάδα, καθώς και να ακυρώσει τις όποιες 

προσπάθειες νομιμοποίησης στην κοινή γνώμη προσπαθούσε να οργανώσει ο 

πρωθυπουργός, στις οποίες προφανώς θα μετείχαν πρόσωπα του φιλοβενιζελικού 
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χώρου.
266

 Πρόκειται για ένα σύνολο στόχων και προθέσεων που θα αναπτύσσονταν 

εντός του εξόριστου στρατού ήδη από τα πρώτα του βήματα και θα καθόριζαν με 

τρόπο ουσιαστικό τη λειτουργία του και το μέλλον του.  

Είναι σαφές ότι ο ναύαρχος ζητά τη μετάβαση στη Μέση Ανατολή μόνο 

νεαρών αξιωματικών για δύο κύριους λόγους: αφενός γιατί ήταν εκπαιδευμένοι κατά 

την περίοδο Μεταξά και αφετέρου γιατί έτσι θα μπορούσε να αποφευχθεί η παρουσία 

εμβληματικών αξιωματικών, με πολεμικό και ηθικό κύρος που είχε αποκτηθεί είτε 

στη εκστρατεία του πολέμου της Αλβανίας είτε σε παλαιότερες εκστρατείες, όπως της 

Μικράς Ασίας. Παρουσιάζει το κύρος της 4ης Αυγούστου, όπως και το κύρος του 

Γεώργιου Β΄, σε υψηλά επίπεδα. Προσπαθεί να απαξιώσει κάθε πολιτική ή 

στρατιωτική προετοιμασία αντίστασης και είναι σαν να ζητά τη συγκέντρωση κάθε 

ελληνικής δραστηριότητας στη Μέση Ανατολή, προκειμένου αυτή να ελεγχθεί από 

τον ίδιο ή τον μηχανισμό του. Πρόκειται για την κατασκευή μιας νοητής γέφυρας 

μεταξύ της κατεχόμενης χώρας και του εξόριστου κέντρου εξουσίας, και κυρίως για 

μια σοβαρή προσπάθεια ελέγχου των εξελίξεων που προκαλούσε ο πόλεμος, μέσω 

υποδείξεων πολιτικής κατεύθυνσης για τις δύο παράλληλες τότε ελληνικές 

πραγματικότητες. Βρισκόμαστε ακόμη στην αρχή του πολέμου και ήδη εμφανίζονται 

τα βασικά στοιχεία που θα χαρακτηρίσουν «την εξόριστη Ελλάδα»: η στενή σύνδεση 

με το παρελθόν, η απουσία κεντρικής εξουσίας δυναμικής και σεβαστής από όλους, η 

προβολή κάθε ενέργειας στη στιγμή της επιστροφής στην Ελλάδα, οι προσωπικές 

φιλοδοξίες και η ιδιοτελής διεκδίκηση της εξουσίας. Η σκιαγράφηση του 

αποτελέσματος ήταν εμφανής ήδη: ο κατακερματισμός των ελληνικών πολιτικών 

αλλά και στρατιωτικών δυνάμεων, και η ανάγκη νομιμοποίησης του ελληνικού 

εξόριστου περιβάλλοντος μέσω της μεταφοράς πληροφοριών – ή καλύτερα φημών 

από την κατεχόμενη χώρα.  

Η απάντηση Τσουδερού έρχεται στις 19 Νοεμβρίου 1941. Είναι συντομότατη 

και αφορά μόνο την ανάγκη κατάταξης των απότακτων στον στρατό. Αμυνόμενος 

των επιλογών του και των ελπίδων του για τη δημιουργία τελικά του δικού του 

μηχανισμού, επιμένει ότι δεν επιτρέπονται διακρίσεις με βάση το παρελθόν του 

καθενός και ότι είναι «πολιτικότερον» να αποπέμπονται όσοι δεν τηρήσουν τον λόγο 

                                                 
266 Δ. Κατσικώστας, Ο ελληνικός στρατός στην εξορία 1941-1944, ό.π., σ. 61· Η. Βενέζης, 

Εμμανουήλ Τσουδερός, ό.π., σ. 285. Σχετικά με την προσπάθεια δημιουργίας ελληνικής υπηρεσίας 

πληροφοριών σε νέες βάσεις βλ. Γ. Ιορδανίδης, Όσα θυμήθηκα…, ό.π., σ. 58-61. 
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τους, παρά να μη γίνονται εκ των προτέρων δεκτοί από προκατάληψη όσοι κρίνονται 

ως μη πιστοί.
267

 

Η διαδικασία συστάσεων προς τον πρωθυπουργό της εξόριστης κυβέρνησης θα 

συνεχιζόταν και εντός του επομένου έτους, ακόμη και από πρόσωπα που τελικά 

«δικαιώθηκαν» και τους δόθηκε, λόγω ικανοτήτων, η διοίκηση μεγάλων μονάδων, 

όπως η περίπτωση του συνταγματάρχη Παυσανία Κατσώτα. Έτσι, κατά την 

προετοιμασία της Ι Ελληνικής Ταξιαρχίας, ο μετέπειτα διοικητής της 

συνταγματάρχης Κατσώτας,
268

 βενιζελικός, εκτός στρατού από το 1933 και 

επανακαταταχθείς, με μάχιμη δράση ως επικεφαλής ευζωνικής μονάδας στην 

Αλβανία, σε επιστολή του προς τον πρωθυπουργό Τσουδερό δίνει και αυτός τις δικές 

του κατευθύνσεις. Αναφέρεται καταρχάς στην πολύμηνη επιμονή του και στη 

διεκδίκησή του να αναλάβει ηγεσία πολεμικής μονάδας. Ζητά ακόμη τη μεσολάβηση 

υπέρ της κυβέρνησης στη βρετανική διοίκηση, προκειμένου να γίνει αντιληπτή 

εγκαίρως η αξία των πράξεών του, και υποστηρίζει, επίσης, ότι στην περίπτωση όπου 

θα διοικούσε εκείνος την Ι Ταξιαρχία, ήδη από τη σύστασή της, δεν θα είχε 

σημειωθεί καμία από τις παράνομες ενέργειες που καταγράφονται. Τέλος, 

υποστηρίζει με σιγουριά ότι ο νέος στρατός που θα σχηματιστεί θα είναι αναγκαστικά 

μικρός, λόγω του απαραίτητου καθαρμού που θα εφαρμοστεί μεταξύ στελεχών· παρά 

το μέγεθός του, όμως, θα συμπεριλαμβάνεται στις δυνάμεις με τις οποίες οι σύμμαχοι 

θα ελευθερώσουν την πατρίδα.
269

 

Τα αποτελέσματα της σχεδόν δημοσιοποιημένης έριδας, ήδη από τα πρώτα 

βήματα, μεταξύ των ανώτατων κλιμακίων των αξιωματικών και η ανησυχία σχετικά 

με τον έλεγχο του στρατού μετά την –άγνωστη ακόμη τότε– ώρα της απελευθέρωσης, 

επηρέαζαν σαφώς όλη την ιεραρχία των αξιωματικών.  

                                                 
267 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 103, Σημείωμα Εμμανουήλ 

Τσουδερού προς Αλέξανδρο Σακελλαρίου, Λονδίνο (19 Νοεμβρίου 1941). 
268 Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα «Παυσανίας Κατσώτας» (Σταμνά Αιτωλοακαρνανίας, 

1895 – Αθήνα, 1991). Υπήρξε απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της τάξης εξόδου 

1916. Πολέμησε στις επιχειρήσεις του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και της εκστρατείας στη Μικρά Ασία. 

Παραιτήθηκε από τις τάξεις του στρατού το 1933. Ανακλήθηκε και διοίκησε ευζωνικό τάγμα στον 

πόλεμο της Αλβανίας. Διέφυγε στη Μέση Ανατολή το 1941 και διοίκησε την ελληνική ταξιαρχία στη 

μάχη του Ελ Αλαμέιν. Διετέλεσε στρατιωτικός διοικητής Αθηνών-Πειραιώς μετά την Απελευθέρωση 

και διοικητής Ταγμάτων Εθνοφυλακής κατά τον Δεκέμβριο του 1944. Αναδείχθηκε βουλευτής του 

Κόμματος Φιλελευθέρων το 1946. Ανακλήθηκε στην ενέργεια κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου και 

ηγήθηκε επιχειρήσεων στη Στερεά Ελλάδα, στην Ήπειρο και στη βόρεια Πελοπόννησο. Υπήρξε 

βουλευτής και υπουργός στις κυβερνήσεις του Σοφοκλή Βενιζέλου και του Νικόλαου Πλαστήρα το 

1950, καθώς και δήμαρχος Αθηναίων το 1954-1958. Το 1961 ήταν μέλος της Διοικούσας Επιτροπής 

της Ενώσεως Κέντρου και το 1964 υπουργός στην κυβέρνηση Παπανδρέου. 
269 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 156-157, Επιστολή Παυσανία 

Κατσώτα προς Εμμανουήλ Τσουδερό, Κάιρο (9 Απριλίου 1942). 
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Ειδικότερη μνεία χρειάζεται να γίνει πάλι στους νέους αξιωματικούς, 

απόφοιτους της Σχολής Ευελπίδων των ετών της δεκαετίας του 1930, οι οποίοι 

φαίνεται ότι αυτοχαρακτηρίζονταν ως ένα είδος αριστοκρατίας του στρατεύματος και 

ότι εξασκούσαν τον ρόλο τους, την εξουσία τους σαν αξιωματικοί, με τρόπο συχνά 

επηρμένο και συχνά προσβλητικό για τους νεαρούς Αιγυπτιώτες. Ο τρόπος τους κάθε 

άλλο παρά ηθικούς δεσμούς και σύνδεση δημιουργούσε μεταξύ αξιωματικών και 

στρατιωτών. Είναι κάτι που τονίζεται εμφατικά από το γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες 

γίνονταν από ενήλικες Αιγυπτιώτες, μέλη των υψηλών κύκλων της παροικίας, οι 

οποίοι, παρά το γεγονός των πυκνών επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της 

ηλικίας τους, έσπευσαν να καταταγούν σαν απλοί στρατιώτες.
270

 Συχνές ήταν οι 

ποινές σε βάρος αυτής της ομάδας στρατιωτών από νεαρούς αξιωματικούς που 

απαιτούσαν έμφαση στη στρατιωτικοποιημένη εικόνα παρά στην ουσία της 

πολεμικής και πατριωτικής προετοιμασίας.
271

 

Ωστόσο, όπως ήδη αναφέρθηκε, για όλο τον πρώτο χρόνο της Κατοχής, η 

υπηρεσιακή τύχη και η επαγγελματική αποκατάσταση των απότακτων αξιωματικών 

αποτέλεσε σημαντικό ζητούμενο αφενός για τους ίδιους, λόγω της αδήριτης ανάγκης 

τους να ενσωματωθούν εκ νέου στον στρατό. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το παρακάτω 

τεκμήριο, στο οποίο κατά κάποιον τρόπο γεφυρώνονται οι δύο πραγματικότητες της 

Κατοχής και της εξορίας. Σε επιστολή του της 12ης Ιανουαρίου 1942, ο τότε 

αντισυνταγματάρχης Αλκιβιάδης Μπουρδάρας
272

 απευθύνεται, όπως προκύπτει από 

                                                 
270 Χ. Τσιγάντες, «Η αλήθεια για την Μέση Ανατολή», ό.π., σ. 97. 
271 Η τύχη και οι εξελίξεις του εξόριστου στρατού, όπως και η συμπεριφορά αρκετών νεαρών 

αξιωματικών, ακόμη και η συχνή ανυπακοή απέναντι στους διοικητές τους, απασχόλησαν την κοινή 

γνώμη ακόμη και πολλές δεκαετίες αργότερα, όταν μάλιστα η τότε στάση των νεαρών αξιωματικών 

κρινόταν ως η αφετηρία για την αυτόνομη πολιτική λειτουργία του στρατού και κυρίως για την τελική 

και ολοκληρωτική παρεμβατικότητά του την 21η Απριλίου 1967. Βλ. Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 

1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 120-123, Επιστολή του ταξίαρχου σε πολεμική διαθεσιμότητα Γ. Α. Φωκιάδη 

στην εφ. Η Καθημερινή (Ιανουάριος 1977). Η μαρτυρία αφορούσε τη συμπεριφορά νεαρών 

αξιωματικών που υπηρετούσαν στη Μοίρα Πεδινού Πυροβολικού της Ι Ταξιαρχίας το 1941-1942, 

όταν διοικητής της Μοίρας ήταν ο τότε λοχαγός Φωκιάδης. Ο αποστολέας της επιστολής συμπληρώνει 

ότι δύο εκ των τότε ανυπάκουων νεαρών αξιωματικών καταδικασμένοι για εσχάτη προδοσία στις 

φυλακές Κορυδαλλού ήταν ενεχόμενοι στο πραξικόπημα του 1967. 
272 Αλκιβιάδης Μπουρδάρας (Φουρνάς Ευρυτανίας, 1895 – Αθήνα, 1958). Υπήρξε αξιωματικός 

του πεζικού. Σπούδασε στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (τάξη εξόδου 1917) και στη Σχολή 

Πολέμου στο Παρίσι. Συμμετείχε στο κίνημα της Εθνικής Αμύνης και στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, 

καθώς και στην εκστρατεία της Μικράς Ασίας. Ήταν στρατοδίκης στη Δίκη των Έξι και έλαβε μέρος 

στο κίνημα του 1935. Μετά το κίνημα αποτάχθηκε. Εξορίστηκε από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. 

Ανεκλήθη κατά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και υπηρέτησε ως επιτελάρχης της ΙΧ Μεραρχίας. Στη 

Μέση Ανατολή διοίκησε την ΙΙ Ελληνική Ταξιαρχία (Εμμανουήλ Ι. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-

1944, τ. Ε΄, Αθήνα (Φυτράκης) 1990, σ. 519). Έλαβε μέρος στη Μάχη της Δωδεκανήσου τον 

Σεπτέμβριο-Οκτώβριο του 1943 και για το σύντομο διάστημα της συμμαχικής παραμονής-κυριαρχίας 

στο νησί, ως εκπρόσωπος της ελληνικής κυβέρνησης, ανέλαβε τη θέση του διοικητή Σάμου (βλ. Ν. 
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το κείμενο,
273

 μάλλον στον κατοχικό πρωθυπουργό, αντιστράτηγο Γεώργιο 

Τσολάκογλου με τρόπο εμφαντικό σχετικά με το ζήτημα των αποτάκτων. Επιμένει 

έντονα προς τον Τσολάκογλου, ζητώντας του να μην υποκύψει στις πιέσεις 

βασιλοφρόνων στρατηγών, οι οποίοι μέσω των γερμανικών αρχών κατοχής ζητούσαν 

να μην ισχύσει το προ εξαμήνου της επιστολής διάταγμα του Μαΐου του 1941, με το 

οποίο αφηνόταν στη διακριτική ευχέρεια του κατοχικού υπουργού Εθνικής Αμύνης η 

σύνθεση, άρα η στελέχωση του σώματος των αξιωματικών στην κατεχόμενη Ελλάδα. 

Οι βασιλικοί στρατηγοί υποστήριζαν, κατά τον Μπουρδάρα, ότι η επαναφορά των 

απότακτων στους καταλόγους των αξιωματικών από την κατοχική κυβέρνηση θα 

ήταν απειλητική για την ασφάλεια του καθεστώτος της Κατοχής.  

Το όλο πλαίσιο που διαγράφεται στην επιστολή φαντάζει ενδεχομένως 

παράλογο, αφού αφορούσε στην ουσία το σώμα των αξιωματικών ενός ανύπαρκτου, 

ηττημένου και διαλυμένου στρατού ενός κατακτημένου κράτους. Το παράλογο 

ενισχύεται αφού την έντονη παρέμβαση στον κατοχικό πρωθυπουργό ασκεί ένας 

πρώην απότακτος βενιζελικός, σαφώς ενάντιος στη βασιλική παράταξη, που είχε 

όμως ανακληθεί από τον αρχιστράτηγο Παπάγο προ του 1940. Στη νέα του υπηρεσία, 

στην αρχή του Ελληνοϊταλικού Πολέμου διοίκησε τάγμα στη γραμμή των πρόσω και 

στη συνέχεια ανέλαβε τη θέση του επιτελάρχη της ΙΧ Μεραρχίας του Γ΄ Σώματος 

Στρατού, που διοίκησε επιτυχώς ο ίδιος ο Τσολάκογλου. Είναι όμως ο ίδιος 

αξιωματικός, που λίγους μήνες μετά από την αποστολή της επιστολής θα διέπλεε με 

κίνδυνο το Αιγαίο και θα αναλάμβανε τελικά τη διοίκηση της μιας εκ των δύο 

μάχιμων ελληνικών εξόριστων μονάδων. Αυτό το πρόσωπο φαίνεται στην επιστολή 

να πιέζει τον κατοχικό πρωθυπουργό να μην υποκύψει στις προσπάθειες που θα 

απέτρεπαν την επανακατάταξη, δηλαδή την ηθική δικαίωση αλλά και τη μισθοδοσία 

                                                                                                                                            
Κουτσούμης, 4 χρόνια Άγνωστη Ελληνική Ιστορία, ό.π., σ. 72). Δίδαξε στην ελληνική Σχολή Πολέμου 

και διετέλεσε στρατιωτικός ακόλουθος στην Άγκυρα. 
273 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 131-133. Τύποις, η επιστολή 

απευθύνεται στον Τσουδερό, ως πρόεδρο της εξόριστης κυβέρνησης· τουλάχιστον αυτό προκύπτει από 

τη σήμανση που τη συνοδεύει στη συγκεκριμένη έκδοση. Ωστόσο, από την προσεκτική ανάγνωση του 

κειμένου προκύπτει ότι ο Μπουρδάρας απευθύνεται μάλλον στον κατοχικό πρωθυπουργό Γεώργιο 

Τσολάκογλου. Η επιστολή έχει ημερομηνία 12 Ιανουαρίου 1942 και από το αρχείο Τσουδερού 

προκύπτει ότι ο Μπουρδάρας φτάνει στην Αίγυπτο την άνοιξη του 1942. Στα περιεχόμενα του 

συγκεκριμένου τόμου του αρχείου Τσουδερού, όπου υπάρχει συνοπτική αναφορά των δημοσιευμένων 

εγγράφων, γίνεται λάθος και το περιεχόμενο της επιστολής παρουσιάζεται να αφορά την αντίθεση του 

Μπουρδάρα στην επαναφορά των απότακτων, ενώ αυτό υποστηρίζει σαφώς το αντίθετο. Στο εύλογο 

ερώτημα περί του πώς βρέθηκε στο αρχείο του εξόριστου πρωθυπουργού μια επιστολή, την οποία ένας 

βενιζελικός αξιωματικός, όσο ήταν ακόμη στην Αθήνα, απηύθυνε στον κατοχικό πρωθυπουργό, η 

απάντηση μάλλον συνδέεται με τη συχνή τροφοδοσία του ελληνικού περιβάλλοντος της Μέσης 

Ανατολής με ενοχοποιητικά τεκμήρια από την εν Ελλάδι δράση προσώπων – τεκμήρια, τα οποία θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο συμπεριφορών και αντιδράσεων. 
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και κυρίως τροφοδοσία αρκετών εκατοντάδων αξιωματικών. Τι είναι αυτό που 

επέτρεπε στον Μπουρδάρα να πιέζει έντονα τον Τσολάκογλου, όσον αφορά τα 

κριτήρια για τη συγκρότηση ενός σώματος αξιωματικών ενός ανύπαρκτου στρατού; 

Κατά τα φαινόμενα, πρόκειται για τη διατύπωση ενός συντεχνιακού αιτήματος, για 

την οικονομική διάσωση των απότακτων και των οικογενειών τους μεσούσης της 

Κατοχής. Βρισκόμαστε όμως μπροστά και στην απαίτηση να γίνει σεβαστός –έστω 

και μέσω του συντεχνιακού αιτήματος προς την κατοχική κυβέρνηση φιλοβασιλικών 

αξιωματικών– ο πρότερος βενιζελικός στρατός και οι αξιωματικοί του. Η στιγμή 

κατά την οποία διατυπώνεται το αίτημα μας δείχνει με τρόπο εύγλωττο τις μεγάλες 

οικονομικές δυσκολίες της περιόδου αλλά και την κυρίαρχη ρευστότητα. Παρ’ όλα 

αυτά, η σύνδεση της συντεχνιακής οικονομικής αποκατάστασης με την ηθική 

αποκατάσταση προκαλεί εντύπωση, αφού σημαίνει σαφώς ότι ο Μπουρδάρας 

επιμένει να αναγνωριστεί η γενικότερη συμβολή των βενιζελικών αξιωματικών έστω 

και σε αυτές τις πρωτόγνωρες για την Ελλάδα συνθήκες. Η προβαλλόμενη 

συντεχνιακή λογική στο αίτημα συντάσσεται με τον πραγματισμό της στιγμής που θα 

επιτρέψει στους απότακτους να επιβιώσουν αλλά και να είναι, έμμεσα, ηθικά 

αποκαταστημένοι. Μέσα από τα παραπάνω, παρακάμπτεται η ηθική που θα ήθελε την 

πλήρη απαξίωση των ελλήνων ανώτατων αξιωματικών που ανέλαβαν να 

κυβερνήσουν τη χώρα στο όνομα των κατακτητών. Πρόκειται για ένα αίτημα που 

εκφράζει τον «κόσμο» του βενιζελικού Μπουρδάρα, βασισμένο στο «θάρρος» που 

επιτρέπουν οι ηθικοί δεσμοί όσων σέβονται την ιεραρχία και την κοινή υπηρεσία σε 

μάχιμες μονάδες.  

Σε προσωπικό επίπεδο, το θάρρος του Μπουρδάρα οφείλεται στον χαρακτήρα 

του
274

 και κυρίως στην κοινή πολεμική δράση που είχε με τον Τσολάκογλου στον 

πόλεμο του 1940-1941. Το αίτημα και το πνεύμα της επιστολής δείχνουν ότι οι δύο 

πολιτικοί «κόσμοι» των αξιωματικών διατηρούνται σε ισχύ. Δεν πρόκειται, ακόμη, 

για θετική επικοινωνία απότακτων και κατοχικής κυβέρνησης. Η επικοινωνία 

εδράζεται σε δύο βασικούς άξονες. Ο ένας αφορά τη συντεχνιακή φροντίδα απέναντι 

στους συναδέλφους εκ μέρους μιας κυβέρνησης στρατιωτικής στην ουσία σύνθεσης, 

αφού ήταν γέννημα της συνθηκολόγησης και το 80% των μελών της ήταν οι 

στρατηγοί της συνθηκολόγησης. Ο άλλος άξονας είναι μάλλον ο σημαντικότερος και 

δεν αφορά τον Μπουρδάρα, αλλά το ουσιαστικότερο κίνητρο των ενεργειών σε 

                                                 
274 Τ. Γεροζήσης, Το σώμα των αξιωματικών, τ. 2, ό.π., σ. 610. 
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όφελος των αξιωματικών εκ μέρους της κατοχικής κυβέρνησης. Αυτό το κίνητρο 

χρειάζεται να αναζητηθεί στη δέσμευση και στον έλεγχο που θα προκαλούσε 

προφανώς η μισθολογική και ηθική φροντίδα που θα παρείχε στους απότακτους και 

στους μη απότακτους μια κυβέρνηση συνεργαζόμενη με τις αρχές κατοχής. 

Πρόκειται για έναν συνδυασμό ελέγχου και φροντίδας που θα οδηγούσε, μέσω της 

συντεχνιακής εξυπηρέτησης, στην ακύρωση της όποιας πρόθεσης ή ακόμη και τάσης 

των αξιωματικών να κινηθούν προς μια πατριωτική αντίδραση εναντίον της 

κατοχικής κυβέρνησης και εναντίον των κατακτητών, η οποία θα έφτανε στη 

συμμετοχή ή και στη δημιουργία οργανώσεων αντίστασης.  

Η επανένταξη των απότακτων και η δημιουργία νέων ισορροπιών στον στρατό 

δεν ήταν τα μόνα στοιχεία των νέων συνθηκών στην εξορία. Στο εσωτερικό του 

ζητήματος διαμορφώθηκαν και μικρότερης σημασίας δυναμικές, αλλά με 

ενδιαφέρουσα βαρύτητα για ένα εξόριστο πολιτικό και στρατιωτικό πλαίσιο το οποίο 

λειτουργούσε σε διαρκή ρευστότητα. Στο εσωτερικό των απότακτων δημιουργήθηκε 

για σύντομο χρονικό διάστημα μια ιδιαίτερη συμπαγής κατηγορία με δικά της 

χαρακτηριστικά. Πρόκειται για τους κρήτες επανακαταταχθέντες αξιωματικούς, η 

επανένταξη των οποίων αποτέλεσε μέρος του σχετικού με την παραμονή στην Κρήτη 

αρχικού –ανεπίκαιρου πλέον– σχεδίου, που θα ενίσχυε τη λαϊκή αποδοχή από τις 

τοπικές ελίτ και από το λαϊκό στοιχείο. Ήταν ένα σχέδιο που θα διευκόλυνε 

θεωρητικά την απρόσκοπτη λειτουργία της κυβέρνησης και του Θρόνου στην Κρήτη. 

Η λύση δεν μακροημέρευσε· ωστόσο, η μαζική παρουσία των Κρητών σε υψηλούς 

βαθμούς δημιουργούσε ως γεγονός μια πρόσθετη πίεση και δυσκολία στις ευαίσθητες 

ισορροπίες στην ελλαδική Μέση Ανατολή. Ήταν και αυτό δείγμα της πολιτικής 

εργαλειοποίησης της σύνθεσης του σώματος των αξιωματικών, μια διαδικασία της 

οποίας τα οφέλη και οι πολιτικές προσδοκίες μπορεί να ανατρέπονταν από τις 

πολεμικές συνθήκες, όπως συνέβη με την αποχώρηση της κυβέρνησης και του 

στρατού από την Κρήτη, καθώς και δείγμα μιας ανατροπής κατά την οποία συχνά η 

προσδοκία εξυπηρέτησης μετατρεπόταν τελικά σε λειτουργικό εμπόδιο. 

Ωστόσο, η παρουσία εξόριστων ελλήνων στρατιωτικών και η δημιουργία 

στρατού συνοδεύονταν και από την παρουσία και δραστηριοποίηση οργάνων των 

ελληνικών μηχανισμών αστυνομικού ελέγχου που μετέβησαν και εκείνα στη Μέση 

Ανατολή, προκειμένου να συνεχίσουν εκεί την επαγγελματική τους δραστηριότητα. 

Έτσι, συχνές είναι οι αναφορές ελλήνων αστυνομικών, υπαλλήλων της εξόριστης 

κυβέρνησης, προς τον πρωθυπουργό, οι οποίες καταγράφουν τις εγκληματικές 
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δραστηριότητες των ελλήνων στρατιωτών που δεν σχετίζονται με πολιτική 

δραστηριότητα αλλά με ενέργειες που αφορούν το κοινό ποινικό δίκαιο. Έτσι, 

μεταφέρονται οι πληροφορίες οι οποίες «ντύνουν» με μελανά χρώματα την ελληνική 

στρατιωτική λειτουργία στην εξορία. Η ενημέρωση είναι αναλυτική για το εσωτερικό 

της Ι Ελληνικής Ταξιαρχίας κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 1942, με 

αναφορές στη συχνή χρήση και στο εμπόριο ναρκωτικών, ιδιαίτερα χασίς, στη συχνή 

πώληση σε τρίτα εξωστρατιωτικά πρόσωπα των ατομικών συμμαχικών στρατιωτικών 

ταυτοτήτων (pay-books), στην πώληση φορητού οπλισμού των στρατιωτών, 

κλινοσκεπασμάτων και τροφίμων, καθώς επίσης στη συχνή κυβοπαιξία μεταξύ των 

αξιωματικών. Ακόμη, γίνεται λόγος για συχνές λιποταξίες στρατιωτών αλλά και για 

την παθητικότητα πολλών αξιωματικών που θεωρούσαν ότι οι Έλληνες είχαν 

υποφέρει αρκετά αγωνιζόμενοι στην εκστρατεία της Αλβανίας και ότι πλέον δεν τους 

αναλογούσε καμιά συμμαχική υποχρέωση. Επίσης, στις πληροφορίες αναφέρεται και 

η φιλοαξονική στάση κάποιων αξιωματικών που άκουγαν κρυφά εκπομπές από 

ραδιοφωνικούς σταθμούς οι οποίοι προπαγάνδιζαν την υπεροχή του Άξονα· 

αντίστοιχα, και η δράση υποτιθεμένων κομμουνιστών οι οποίοι καλλιεργούσαν και 

αυτοί φήμες υπέρ του Άξονα. Σχετικά με τους αξιωματικούς, αναφέρονται οι 

πληροφορίες για τους ανύπαρκτους ηθικούς και ψυχικούς δεσμούς με τους 

στρατιώτες, για την αδυναμία τους να εκπαιδεύσουν το προσωπικό, για την ανοιχτή 

υποστήριξη πολλών εξ αυτών προς το καθεστώς της 4ης Αυγούστου και για την 

απαξιωτική κριτική που πολλοί ασκούσαν στη Σοβιετική Ένωση, παρά τους 

συμμαχικούς δεσμούς που υπήρχαν.
275

 Τα παραπάνω στοιχεία δίνουν, αν όχι με 

απόλυτη πιστότητα, την ατμόσφαιρα στις μονάδες. Δεν ήταν σπάνια προφανώς σε 

μαχόμενους ή σε εκπαιδευόμενους ενόψει επιχειρήσεων στρατούς η παρουσία 

κρουσμάτων παράνομης συμπεριφοράς, απειθαρχιών ή λαθρεμπορίου. Ενδεικτικό, 

ωστόσο, είναι το ζήτημα των λιποταξιών, όπως ενδεικτική είναι και η στάση 

ορισμένων αξιωματικών απέναντι στον συμμαχικό αγώνα, αλλά και απέναντι στη 

ρευστότητα που υπήρχε σχετικά με την πορεία του πολέμου και την ενδεχόμενη νίκη 

του Άξονα. Πρόκειται για καταγραφή των στοιχείων μιας στιγμής κατά την οποία 

ούτε η πολιτική λειτουργία της εξόριστης κυβέρνησης έχει οργανωθεί, αλλά ούτε η 

πειθαρχία και η κύρια ηθική πολεμική προσπάθεια στις μονάδες έχει συγκροτηθεί. 

Φαίνεται μάλιστα ότι αυτές οι δύο ρευστότητες, η πολιτική και η στρατιωτική, 

                                                 
275 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 145-146, Έκθεση υπαστυνόμου 

Βολταιράκη (6 Φεβρουαρίου 1942). 
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επικοινωνούν μεταξύ τους και συνδέονται – μια σύνδεση ανεπίτρεπτη αλλά και 

διαλυτική όσον αφορά μαχόμενες μονάδες. 

Η προετοιμασία των ελληνικών μονάδων για την ένταξή τους στην πολεμική 

συμμαχική προσπάθεια έδινε σαφώς το δικαίωμα και στη βρετανική πλευρά, η οποία 

ηγούνταν της προσπάθειας, να εκφέρει τη γνώμη της σχετικά με τις διοικήσεις των 

μονάδων και κυρίως με το στρατιωτικό πρόσωπο που θα ετίθετο επικεφαλής της 

ελληνικής συμμετοχής. Στην περίπτωση αυτή, ο βρετανός υπουργός των Εξωτερικών 

Άντονυ Ήντεν (Anthony Eden), μετά από εισήγηση του βρετανού αρχιστράτηγου της 

Μέσης Ανατολής Κλωντ Ώκινλεκ (Claude Auchinleck), επέμενε στην αντικατάσταση 

του πρώην απότακτου κρητικού στρατηγού Εμμανουήλ Τζανακάκη με άλλο πρόσωπο 

ισχυρότερου κύρους, το οποίο δεν θα αποτελούσε μέρος της πολιτικής λύσης που 

σχεδίαζε η ελληνική κυβέρνηση. Στη θέση του Τζανακάκη ο επικεφαλής της 

βρετανικής διπλωματίας πρότεινε τον «ουδέτερο» στρατηγό Ιωάννη Πιτσίκα,
276

 

στρατηγό πιστό στον βασιλιά Γεώργιο, διοικητή του Τμήματος Στρατιάς Ηπείρου 

κατά την εκστρατεία στα αλβανικά βουνά και στρατηγό ο οποίος αρνήθηκε να 

εμπλακεί στη διαδικασία ανακωχής και παράδοσης του ελληνικού στρατού στις 

γερμανικές δυνάμεις.
277

 

Στην απάντησή του, ο έλληνας πρωθυπουργός υποστηρίζει τη λύση Τζανακάκη 

λόγω της βοήθειας που παρείχε κατά την παρουσία της κυβέρνησης στην Κρήτη. Στη 

συνέχεια αναφέρεται σε κύκλους ελλήνων φιλοβασιλικών αξιωματικών που 

επηρέαζαν τον βρετανό αρχιστράτηγο παρεμποδίζοντας την επαναφορά απότακτων, 

ενέργεια της οποίας την ευθύνη ανελάμβανε πλήρως ο Τσουδερός, αποδίδοντας 

αντιβενιζελικά φρονήματα σε όσους ήταν αντίθετοι.
278

 

Η ελληνική δισέλιδη απάντηση στη βρετανική μονοσέλιδη οδηγία ήταν σαφώς 

απολογητική και απέδιδε την προσπάθεια του πρωθυπουργού να αυξήσει τα 

ερείσματά του στον στρατό και στην εφαρμογή της δικής του πολιτικής σύνθεσης. 

Παράλληλα, στην επιστολή καταγράφονται τα εμπόδια που συναντά από το πλαίσιο 

της 4ης Αυγούστου, που πίεζε ώστε να μην αποκατασταθεί η προηγούμενη από αυτήν 

πολιτική συνθήκη και ισορροπία. 

                                                 
276 Στο ίδιο, τ. Δ΄, σ. 151. 
277 Στο ίδιο, τ. Δ΄, σ. 149, Επιστολή Άντονι Ήντεν προς Εμμανούλ Τσουδερό, Λονδίνο (18 

Φεβρουαρίου 1942). 
278 Στο ίδιο, τ. Δ΄, σ. 150-151, Επιστολή Τσουδερού προς Ήντεν, Λονδίνο (20 Φεβρουαρίου 

1942). 
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Ωστόσο οι Βρετανοί, ως οι πλέον αρμόδιοι, αποκάλυψαν τις σοβαρές 

υπηρεσιακές δυσλειτουργίες και την ηθική έκπτωση των ελληνικών μονάδων, τις 

οποίες απέδιδαν στην κακοδιοίκηση των ελληνικών επιτελείων.
279

 

Συγχρόνως με την ελληνική ενδοαστική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή 

εμφανίζεται και ο νέος ενεργός και δυναμικός ελληνικός παράγοντας, οι στρατιωτικές 

αριστερές οργανώσεις, δίνοντας και αυτές με τη σειρά τους οδηγίες για τις 

κατευθύνσεις του ελληνικού εξόριστου στρατιωτικού πλαισίου. Πρόκειται για τις 

ίδιες κατευθύνσεις με αυτές τις οποίες εφάρμοσαν οι οργανώσεις καθ’ όλη τη 

διάρκεια της ελληνικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή, πιέζοντας πρόσωπα και 

καταστάσεις σε όφελος της πολιτικής τους προοπτικής. Σε επιστολή της 

Αντιφασιστικής Στρατιωτικής Οργάνωσης (ΑΣΟ) τον Μάρτιο του 1942 με τίτλο 

«Έκκληση και προειδοποίηση προς τον Στρατηγό Ζυγούρη, απευθύνονται προς τον 

υποστράτηγο Χρήστο Ζυγούρη, διοικητή της ΙΧ Μεραρχίας κατά τον πρόσφατο 

Ελληνοϊταλικό Πόλεμο, πρόσωπο που μεταφέρθηκε από την κατεχόμενη Ελλάδα για 

αναλάβει τη γενική διοίκηση στη θέση του βενιζελικού Εμμ. Τζανακάκη. Στην 

ανεπίσημη προφανώς επιστολή τους προς τον στρατηγό, οι αριστερές στρατιωτικές 

οργανώσεις διατυπώνουν με σαφώς αυστηρό ύφος τις προθέσεις τους και κυρίως την 

κατεύθυνση στην οποία επρόκειτο να κινηθούν. Ενδιαφέρουσες είναι δύο συμβολικές 

ταυτίσεις που διατυπώνονται στην επιστολή. Η πρώτη αφορά τον ελληνικό εξόριστο 

στρατό με τον ελληνικό λαό και η δεύτερη τα πρόσωπα της 4ης Αυγούστου που 

βρίσκονται στη Μέση Ανατολή και που, κατά τη στρατιωτική αριστερή οργάνωση, 

ταυτίζονται με τους γερμανούς ναζί και τους ιταλούς φασίστες. Μαζί με το εμφατικό 

ύφος ενός κειμένου που, ανεξαρτήτως περιεχομένου, παρέκαμπτε κάθε ιεραρχία και 

σεβασμό, αυτές οι δύο ταυτίσεις έδιναν ένα αρχικό δείγμα της έντασης και της 

αποφασιστικότητας με τις οποίες θα εισερχόταν στο πεδίο της σύγκρουσης ο τρίτος 

ελληνικός παράγοντας, στην προσπάθεια να ελέγξει και αυτός σε όφελός του την 

ελληνική ρευστότητα στη Μέση Ανατολή.
280

 

Διαφορετική περίπτωση από τον στρατό ξηράς αποτέλεσε το Βασιλικό 

Ναυτικό. Αρχικά υπήρχαν μικρότερης έκτασης πολιτικές εντάσεις με την 

επανακατάταξη απότακτων του κινήματος του 1935. Ο αριθμός των αξιωματικών 

ήταν σαφώς μικρότερος και περισσότερο διαχειρίσιμος από εκείνον του στρατού. 

                                                 
279 Στο ίδιο, τ. Δ΄, σ. 153-154, Επιστολή του έλληνα πρέσβη Καψάλη προς Γεώργιο Β΄, Κάιρο 

(5 Μαρτίου 1942). 
280 Στο ίδιο, τ. Δ΄, σ. 154-155, Επιστολή ΑΣΟ προς Χρήστο Ζυγούρη (Μάρτιος 1942). 
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Επίσης, οι σχέσεις μεταξύ των αξιωματικών δεν είχαν τόσο μεγάλη οξύτητα. Σχετικά 

με τα πληρώματα των πλοίων, υπήρχαν οι υπαξιωματικοί και οι ναύτες που είχαν 

φτάσει στην Αίγυπτο με την αποδημία του στόλου. Στην πορεία, όμως, και με την 

παράδοση νέων πολεμικών καραβιών από τους Βρετανούς, τέθηκε θέμα 

συμπλήρωσης των κενών θέσεων μέσω επιστρατεύσεων, είτε μέσω του 

αιγυπτιώτικου ελληνισμού είτε μέσω των φυγάδων από την κατεχόμενη χώρα. 

Απαιτητικές ήταν οι συνθήκες στη Μέση Ανατολή και στο ναυτικό, λόγω των 

πολιτικών προβλημάτων της περιόδου αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας του όπλου. 

Η ένταση μεταξύ των αξιωματικών του ναυτικού και της Αντιφασιστικής Οργάνωσης 

του Ναυτικού (ΑΟΝ), και η ισχυροποίηση των αριστερών οργανώσεων δεν έφταναν 

να είναι τόσο απειλητικές για το αστικό καθεστώς όσο η αντίστοιχη περίπτωση του 

στρατού ξηράς, λόγω της περιορισμένης πολιτικής χρήσης του ναυτικού στην 

προοπτική της επιστροφής στην πατρίδα.
281

 

Ενώ οι πυρήνες των αριστερών οργανώσεων είχαν εδραιωθεί και η συγκρότηση 

των οργανώσεων προχωρούσε, έχει ενδιαφέρον η αρχική στάση των κυβερνητικών 

κύκλων απέναντι στον νέο παράγοντα, εκείνον της κομμουνιστικής ιδεολογίας, μια 

στάση που έδινε την ψευδαίσθηση ότι στη Μέση Ανατολή επιτρεπόντουσαν τα 

πάντα. Ίσως λόγω της πρώτης περιόδου του πολέμου και ίσως λόγω της συμμαχίας με 

την ΕΣΣΔ, αλλά και για λόγους θωπείας των στρατιωτών που μετείχαν στις 

αντιφασιστικές οργανώσεις, ο πρωθυπουργός στάθηκε μάλλον ανεκτικός σε 

ιδεολογικές θέσεις. Σε δημόσιες δηλώσεις στο στρατόπεδο εκπαίδευσης αξιωματικών 

στην Κφαρ Ιόνα της Παλαιστίνης, στις 7 Απριλίου 1942, έδειξε όχι μόνο ανοχή 

απέναντι στην αριστερή ιδεολογία αλλά και αναγνώριση του δικαιώματος ύπαρξης 

και πολιτικής ανάπτυξης αυτής.  

Απέναντι όμως στα αρνητικά φαινόμενα συμπεριφοράς αξιωματικών που 

απαξίωναν την πολεμική προσπάθεια, ο Τσουδερός ήταν ιδιαίτερα σκληρός. Στην 

ίδια ομιλία κατήγγειλε όσους αξιωματικούς προχωρούσαν σε διαλυτική προπαγάνδα 

εναντίον της πολεμικής δράσης των Ελλήνων στο πλευρό των Βρετανών, με το 

επιχείρημα ότι οι Έλληνες είχαν πολεμήσει αρκετά στην Αλβανία. Στάθηκε κριτικός 

εναντίον της υποτιθέμενης μειονεξίας των εφέδρων αξιωματικών απέναντι στους 

μόνιμους. Ζήτησε ένα άλλο είδος πειθαρχίας, βασισμένο στη συναδέλφωση στην 

ξενιτειά και στην καλλιέργεια των πολεμικών δεσμών μεταξύ ηγητόρων και 

                                                 
281 Στο ίδιο, τ. Δ΄, σ. 158-160· Β. Νεφελούδης, Η Εθνική Αντίσταση στη Μέση Ανατολή, τ. 1, 

ό.π., σ. 74-76. 
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στρατιωτών, μια πειθαρχία δηλαδή που θα κερδιζόταν μέσω του παραδείγματος των 

αξιωματικών και όχι μέσω της ανωτερότητας την οποία έχει a priori ο αξιωματικός 

απέναντι σε υπαξιωματικούς και στρατιώτες λόγω της θέσης του στην ιεραρχία.
282

 

Πριν ακόμη συμπληρωθεί ένας χρόνος λειτουργίας του στρατού στη εξορία, 

στην έως τώρα πορεία της μελέτης αναδεικνύεται η πολλαπλότητα μηνυμάτων, συχνά 

αντικρουόμενων, εκ μέρους της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας, ακόμη και 

σχετικά με την αποστολή των εξόριστων ενόπλων δυνάμεων. Πρόκειται για μια 

αδυναμία σύνθεσης που οφείλεται στην επιμονή των παρατάξεων να συνεχίσουν την 

προπολεμική πορεία και λογική τους. Από τη φιλοβασιλική παράταξη καταγράφεται 

κυρίως η άρνηση αποδοχής των νέων συνθηκών που δημιουργούσε ο πόλεμος και η 

αντίδραση στην άμβλυνση των συνεπειών του Εθνικού Διχασμού. Οι βενιζελικοί 

κύκλοι επιχειρούν να πρωτοστατήσουν μέσω των βενιζελικών πρώην απότακτων που 

βρίσκονται πλέον στον στρατό, με στόχο τον έλεγχο της λειτουργίας του. Η Αριστερά 

βρίσκεται στα πρώτα της εφηβικά «στρατιωτικά» βήματα και στην αρχή της 

προσπάθειάς της να εδραιωθεί. Στην επαναστατική αυτή κατεύθυνση απορρίπτει τα 

πάντα διεκδικώντας τον αλάθητο χώρο της. Κοντά σε αυτά τα στρατιωτικά 

αναπτύσσονται και τα βασικά στοιχεία της ελλαδικής Μέσης Ανατολής, δηλαδή η 

πολιτική ρευστότητα και η ισχυρή πολιτική ιδιοτέλεια μέρους προσώπων που 

προΐστανται διαδικασιών. Οι επικεφαλής της κυβέρνησης και των μεγάλων 

στρατιωτικών και ναυτικών σχηματισμών κινούνται με στόχο το προσωπικό πολιτικό 

όφελος, είτε για την εδραίωσή τους στην εξορία είτε για τη διατήρηση των προνομίων 

που είχαν από το καθεστώς Μεταξά. 

                                                 
282 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 160-161, Ομιλία Εμμανουήλ 

Τσουδερού στο στρατόπεδο της Κφαρ Ιόνα (7 Απριλίου 1942). Βλ. και εδώ κεφ. 6, σημ. 318. 
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Κεφάλαιο 6 

Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή (Β΄): 

Η περίοδος Παναγιώτη Κανελλόπουλου 

(Απρίλιος 1942 – Μάρτιος 1943) 

 

Πέρα από τις όποιες αγαθές προσπάθειες ή όσες είχαν στόχο τον ιδιοτελή 

έλεγχο του στρατού από πρόσωπα ή από πολιτικούς φορείς και συσσωματώσεις, 

χρειαζόταν να πραγματωθεί ο λόγος για τον οποίο συγκροτήθηκαν οι εξόριστες 

ελληνικές πολιτικές δυνάμεις, δηλαδή η έμπρακτη συμμετοχή τους στη συμμαχική 

προσπάθεια, που θα έμπαινε σε εσπευσμένη προετοιμασία για την ανατροπή των 

συνθηκών ήττας που ίσχυαν το 1941. Ο στόχος αυτός αποτελούσε το συμμαχικό 

ζητούμενο και θα έπρεπε να αποτελέσει με ρεαλισμό και το ελληνικό. Για την 

πραγματοποίησή του επελέγη ένα πρόσωπο που θα προσπαθούσε, θεωρητικά, να 

συνθέσει μια νέα πραγματικότητα, μέσα από τις αντικρουόμενες προηγούμενες. Ο 

στόχος ήταν δύσκολος έως ανέφικτος, ειδικά για την προσωπικότητα του 

σαραντάχρονου τότε Παναγιώτη Κανελλόπουλου, αστού πολιτικού αλλά και 

φιλόσοφου, ο οποίος ανέλαβε τελικά την αντιπροεδρία και τα τρία πολεμικά 

υπουργεία της εξόριστης ελληνικής κυβέρνησης. 

Ο Κανελλόπουλος έπρεπε, κατά τον δεύτερο χρόνο της εξορίας, να μετατρέψει 

τη ρευστότητα και την ασάφεια στη ζωή του εξόριστου στρατού σε πολιτική 

ανακωχή και επιχειρησιακή πολεμική ετοιμότητα. Του ζητήθηκε επί της ουσίας να 

δώσει μια μοντέρνα πνοή που θα εξέλισσε τον ελληνικό Μεσοπόλεμο και θα 

ακύρωνε την ελληνική εμμονή στη διεκδίκηση πολιτικών μονοπωλίων τα οποία είχαν 

εφαρμοστεί πλέον και στον στρατό, μέσω της διχαστικής σύγκρουσης μεταξύ των 

αξιωματικών με αστική ιδεολογία, αλλά και μέσω των κομμουνιστών καθοδηγητών 

των στρατιωτικών αντιφασιστικών οργανώσεων. Επρόκειτο τελικά για τρεις 

διαφαινόμενους πολιτικούς παράγοντες που θα προσπαθούσαν μονοπωλήσουν τον 

στρατό και να επιβληθούν ακυρώνοντας τους αντιπάλους τους. 

 Ως λύση σε αυτό το πρόβλημα συντονισμού, τουλάχιστον του αστικού χώρου 

και της κοινής αστικής πνοής στην ελληνική στρατιωτική, αλλά τελικά και πολιτική 

λειτουργία, κλήθηκε από τον συμμαχικό παράγοντα ο νεαρός πολιτικός 

αναλαμβάνοντας την αντιπροεδρία της εξόριστης κυβέρνησης και τα τρία πολεμικά 
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υπουργεία (Στρατιωτικών, Ναυτικών και Αεροπορίας). Έγινε έτσι πολιτικός 

προϊστάμενος ενός στρατού ξηράς ο οποίος κατανεμημένος σε μονάδες και υπηρεσίες 

αριθμούσε τον Φεβρουάριο του 1942 περί τα 3.000 άτομα.
283

 

 Πέρα όμως από το θεωρητικό πλαίσιο της λύσης υπέρ του νεαρού πολιτικού, 

υπήρχε και μια πρακτική πεποίθηση υπέρ του, η οποία προκύπτει από υλικό του 

βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών και την πληροφορία ότι ο Κανελλόπουλος ήταν 

επικεφαλής αντιστασιακού σχήματος με ευρεία πολιτική σύνθεση και ισχυρή 

στρατιωτική εκπροσώπηση.
284

 Έπρόκειτο όμως για μια πληροφορία η οποία δεν 

ίσχυε.  

 Σε πρακτικό επίπεδο, με κυρίαρχο το πρόβλημα της απουσίας του ελληνικού 

εδάφους και της όποιας νομιμοποίησης αυτό θα επέφερε, ο Κανελλόπουλος 

προσπαθούσε να σταθεροποιήσει μια σειρά ζητήματα που βρίσκονταν σε κατάσταση 

ρευστότητας, η οποία ανανεωνόταν διαρκώς. Πρώτο και κύριο μέλημά του ήταν η 

διαμόρφωση θετικών και λειτουργικών σχέσεων με τους Βρετανούς μέσω της 

καλλιέργειας μιας αίσθησης ασφάλειας απέναντι στην πολεμική λειτουργία και 

ανάπτυξη των ελληνικών μονάδων λόγω του υψηλού ηθικού τους, λόγω των υψηλών 

επαγγελματικών ικανοτήτων των δύο επικεφαλής τους (Παυσανία Κατσώτα και 

Αλκιβιάδη Μπουρδάρα) και λόγω του υψηλού πατριωτικού φρονήματος των 

στρατευμένων σε αυτές. Κύριο επιχείρημά του ήταν η επιτυχία των μονάδων στην 

προετοιμασία και στις ασκήσεις, αλλά και το γεγονός ότι οι Έλληνες στην 

κατεχόμενη χώρα κρατούσαν σαφώς στάση εναντίον του Άξονα και των 

κατακτητών.
285

  

 Παράλληλα, ετίθεντο ζητήματα με τους χιλιάδες πρόσφυγες, που ήταν 

γυναίκες, παιδιά ή ηλικιωμένοι. Επρόκειτο για ελληνικούς πληθυσμούς δηλαδή που 

δεν στρατεύονταν, με αποτέλεσμα να διαβιούν, τελικά έως το τέλος του πολέμου, σε 

                                                 
283 Εμμανουήλ Ι. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, Στρατιωτικά, Αθήνα 

(Φυτράκης) 1990, σ. 175, Έκθεση αντ/γου Εμμ. Τζανακάκη (Δεκέμβριος 1942). 
284 Foreign Office Archives (FO) File Number SOE, Greece, No 51, vol. (formerly 19/100/51, 

February 1943 – August 1943), Αναφορά του πρέσβη της Μεγάλης Βρετανίας στην εξόριστη ελληνική 

κυβέρνηση στο Κάιρο προς τον υπουργό Εξωτερικών της Μεγάλης Βρετανίας Άντονι Ήντεν (2 

Ιουνίου 1943). Πρόκειται για έγγραφο του αγγλικού Υπουργείου Εξωτερικών που αφορά την 

οργάνωση «Θέρος» των έξι συνταγματαρχών, για την οποία οι Βρετανοί πίστευαν ότι διατηρούσε 

στενή σύνδεση με τον Κανελλόπουλο. 
285 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 265, Επιστολή Παναγιώτη 

Κανελλόπουλου προς Εμμανουήλ Τσουδερό (1 Αυγούστου 1942). 
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πραγματικά δύσκολες συνθήκες, έγκλειστοι σε βρετανικά στρατόπεδα στην ευρύτερη 

περιοχή της Μέση Ανατολής.
286

 

 Ακόμη, φαίνεται ότι ο Κανελλόπουλος είχε να διαχειριστεί ένα στοιχείο 

καταγγελιών διαφορετικό από τα αναμενόμενα που προέρχονταν από τις αριστερές 

οργανώσεις. Το στοιχείο αυτό αφορούσε έναν ικανό αριθμό επιστολών εκ μέρους 

προσώπων, στις οποίες δεν διατυπώνονταν προσωπικά αιτήματα, αλλά 

καταγγελλόταν ως προσβλητική η συμπεριφορά συγκεκριμένων αξιωματικών σε 

βάρος των στρατιωτών, αλλά και διακρίσεις σε βάρος στρατευμένων, ιδιαίτερα στις 

περιπτώσεις εκείνες όπου γόνοι ελληνικών εφοπλιστικών οικογενειών του Λονδίνου 

είχαν αποφύγει την επιστράτευση.
287

 

Ωστόσο, παρά το θετικό και συνθετικό κλίμα που ήλπιζε να φέρει μέσω της 

πολεμικής και πατριωτικής κινητοποίησης ο νέος αντιπρόεδρος, ο αστυνομικός 

μηχανισμός της εξόριστης κυβέρνησης εξακολουθούσε να καταγράφει τις έντονες 

τριβές μεταξύ των ελλήνων πολιτικών αντιπάλων, όπου, πέρα από τη δεδομένη 

προσπάθεια των βενιζελικών επικεφαλής των μονάδων να αποκαθηλώσουν το κύρος 

του καθεστώτος Μεταξά και των υποστηρικτών του, ο αντιφασιστικός άξονας του 

πολέμου, τον οποίο εξέφραζε η Σοβιετική Ένωση, έδειχνε να κερδίζει έδαφος μέσω 

της προβολής συμβόλων που συνδέονταν με αυτόν. Έτσι, πέρα από την εναντίωση σε 

φιλομεταξικά άσματα και μια υποβόσκουσα κριτική σε βάρος μελών της βασιλικής 

οικογένειας εκ μέρους των φιλοβενιζελικών, καταγράφεται και μια σχετική 

φιλοσοβιετική προπαγάνδα. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με αναφορές αστυνομικών, 

αναφέρεται ο στολισμός των γραφείων μερικών επανακαταταχθέντων απότακτων 

αξιωματικών με τη σοβιετική σημαία δίπλα στη βρετανική και δίπλα σε εκείνη των 

ΗΠΑ, αλλά και πορτρέτα του Ιωσήφ Στάλιν στα ίδια γραφεία.  

 Ταυτόχρονα όμως με τον συναγερμό που προκαλούσε η προσπάθεια μέσω 

συμβόλων της εξίσωσης των δυτικών Συμμάχων με τη Σοβιετική Ένωση, ένα 

φόβητρο των βασιλικών αναδυόταν ξανά στην ελληνική Μέση Ανατολή, από τα 

παλιά. Ήταν οι φωτογραφίες του στρατηγού Νικόλαου Πλαστήρα που εμφανίστηκαν 

σε γραφεία αξιωματικών.
288

 Η ταυτόχρονη ύπαρξη όλων των παραπάνω θα 

μετέβαλλε σιγά σιγά την πολιτική λειτουργία στο εσωτερικό των ελληνικών ενόπλων 

δυνάμεων σε ακανθώδες και εκρηκτικό πρόβλημα, ένα πρόβλημα το οποίο θα 

                                                 
286 Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ημερολόγιο Κατοχής: 31 Μαρτίου 1942 – 4 Ιουνίου 1945, 

Αθήνα (Εστία) 2003, σ. 229-231. 
287 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 262-264. 
288 Στο ίδιο, τ. Δ΄, ό.π., σ. 266-267, «Δελτίον Πληροφοριών μηνός Αυγούστου 1942». 
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έκριναν ως ευκαιρία οι πολιτικές δυνάμεις. Ήταν όμως μια ευκαιρία υψηλού ρίσκου, 

μέσω της οποίας θα προσπαθούσαν να χειραγωγήσουν και να κατευθύνουν τις 

εξόριστες ένοπλες δυνάμεις με ορίζοντα την Ελλάδα της απελευθέρωσης.  

Η εγκατάσταση του Κανελλόπουλου στην Αίγυπτο με την αρμοδιότητα της 

αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, μαζί με τα χαρτοφυλάκια των τριών στρατιωτικών 

υπουργείων, σήμανε και την αποχώρηση του Εμμανουήλ Τσουδερού από την 

Αίγυπτο, ο οποίος, συνοδεύοντας τον Βασιλιά, εγκαταστάθηκε στο Λονδίνο, τη 

συμμαχική πρωτεύουσα που φιλοξένησε το σύνολο των εξόριστων κυβερνήσεων των 

κατεχομένων από τον Άξονα χωρών. Μια πολεμική και πολιτική ενέργεια που έδινε 

μεγάλο κύρος στη Βρετανία ως τη χώρα που διεύθυνε τον αγώνα έχοντας στο πλευρό 

της την πλήρη νομιμοποίηση εκ μέρους των ελεύθερων κυβερνήσεων των συμμάχων 

της. Ταυτόχρονα, η βρετανική φιλοξενία συνοδευόταν από τον απόλυτο έλεγχο στη 

λειτουργία αυτών των κυβερνήσεων, στις επαφές μεταξύ τους, στον οικονομικό 

δανεισμό, στις επαφές με άλλα συμμαχικά κράτη, στον έλεγχο των εξόριστων 

στρατών και πολεμικών ναυτικών που είχαν εν τω μεταξύ συγκροτηθεί. Μαζί με 

αυτά, προχωρούσε και η προσπάθεια της Μεγάλης Βρετανίας για τη δημιουργία των 

αντιστασιακών κινημάτων στην κατεχόμενη Ευρώπη, ως ένα πρωτόγνωρο και ισχυρό 

αποσταθεροποιητικό χτύπημα εναντίον των κατακτητών. Σε αυτό το τελευταίο έγινε 

μια εξίσου ισχυρή προσπάθεια να εφαρμοστεί έλεγχος στα κινήματα αντίστασης, σε 

όφελος των δυτικών συμμάχων αλλά η επιτυχία δεν ήταν σταθερά ασφαλής λόγω των 

πολιτικών ευκαιριών που παρείχε ο παράγοντας έδαφος σε όποιες πολιτικές και 

κοινωνικές δυνάμεις των υπό κατοχή χωρών συμμετείχαν στην αντίσταση.
289

 

 Επιστρέφοντας από τον συμμαχικό ορίζοντα στον ελληνικό εξόριστο 

μικρόκοσμο, γίνεται αντιληπτή μια ακόμη σύγκρουση που στο μέλλον θα ενισχυόταν: 

εκείνη μεταξύ των δύο ελληνικών εξόριστων κέντρων, μεταξύ της κυβερνητικής 

ηγεσίας στο Λονδίνο και του νεαρού αντιπροέδρου, του επικεφαλής στη Μέση 

Ανατολή. Αντικείμενο της τριβής ήταν η άρνηση του Κανελλόπουλου στη διαρκή 

πρόταση του Τσουδερού, περί ορισμού αντιστράτηγων που θα έρχονταν από την 

κατεχόμενη Ελλάδα για να διοικήσουν τον εξόριστο στρατό.
290

 Φαινομενικά μοιάζει 

για μια σύγκρουση νοοτροπιών όπου από τη μια μεριά βρίσκεται το παλιό που 

                                                 
289 Προκόπης Παπαστράτης, «Οι κυβερνήσεις εξορίας: ένα ευρωπαϊκό φαινόμενο», Χρήστος 

Χατζηιωσήφ και Προκόπης Παπαστράτης (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Γ1, Β΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος – Κατοχή – Αντίσταση 1940-1945, Αθήνα (Βιβλιόραμα) 2007, σ. 197-261. 
290 Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 276-277, Επιστολή Εμμανουήλ 

Τσουδερού προς πρέσβη Βρετανίας Μ. Πάλαρετ, Λονδίνο (20 Αυγούστου 1942) και Επιστολή 

Παναγιώτη Κανελλόπουλου προς Εμμανουήλ Τσουδερό, Κάιρο (27 Αυγούστου 1942). 
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υποστήριζε ο Τσουδερός και ενδεχομένως ο βασιλιάς Γεώργιος: η χρησιμοποίηση 

των διάσημων και φιλικών σε αυτόν αντιστράτηγων του πολέμου της Αλβανίας. Από 

την άλλη μεριά δείχνει να βρίσκεται το νέο που επιθυμούσε να δομήσει ο 

Κανελλόπουλος μέσω της υποστήριξης της πολεμικής ηγεσίας των μαχητικών 

νεότερων και πολεμιστών συνταγματαρχών (Κατσώτα και Μπουρδάρα). Κάτω από 

αυτή την πρακτική διαφορά διακρίνουμε μια διαφορετική στάση, η οποία επί της 

ουσίας αφορά τον έλεγχο του στρατού, από το ένα ελληνικό κέντρο ή το άλλο, μέσω 

των επικεφαλής του. Η ουσία της τριβής δεν ήταν η ηλικία και η επιχειρησιακή 

ικανότητα των αξιωματικών, αλλά η δυνατότητα που θα έχανε ο απομακρυσμένος 

Τσουδερός και εκείνη που θα αποκτούσε ο νεαρός αντιπρόεδρος. Διαγραφόταν μια 

νέα ανοιχτή διάσπαση όχι μόνον στο εσωτερικό του ελληνικού κέντρου, αλλά στη 

δημιουργία, αυτή τη φορά, δύο διακριτών εξόριστων, ελληνικών κέντρων. 

 

Η Αριστερά εδραιώνεται στον στρατό κατά τον δεύτερο χρόνο της 

εξορίας 

 Παράλληλα με τα όσα συνέβαιναν εντός του στρατοπέδου των αστικών 

πολιτικών δυνάμεων, στο εσωτερικό δηλαδή του κυβερνητικού πλαισίου, μια σειρά 

τεκμήρια φανερώνουν τους στόχους της Αντιφασιστικής Στρατιωτικής Οργάνωσης 

(ΑΣΟ) την περίοδο κατά την οποία ξεκινούσε η εξουσία του Παναγιώτη 

Κανελλόπουλου στη Μέση Ανατολή.
291

 

 Η στάση και η θέση της Αριστεράς προκύπτει με σαφήνεια από τη μελέτη του 

υπομνήματος που απεύθυνε προς την κυβέρνηση η μεγαλύτερη από τις τρεις 

οργανώσεις, εκείνη του στρατού ξηράς. Η αποστολή υπομνήματος απευθείας στην 

κυβέρνηση καθιστούσε σαφές ότι η πίεση εκ μέρους της Αριστεράς δεν θα 

εκδηλωνόταν δημόσια μόνο μέσω των εφημερίδων των στρατιωτών που διανέμονταν 

στις μονάδες, αλλά ότι υπήρχαν και πιο στοχευμένες πιέσεις προς την κορυφή της 

κυβέρνησης, τον πρωθυπουργό, τον αντιπρόεδρο.
292

 Κύρια θέση που χαρακτηρίζει 

την οργάνωση και αποτυπώνεται στο υπόμνημα είναι η έντονη κριτική για την 

άρνηση ή και την αδυναμία της κυβέρνησης να εκκαθαρίσει τον πολιτικό και το 

στρατιωτικό εξόριστο διοικητικό μηχανισμό από στελέχη και συμπαθούντες του 

                                                 
291 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30, Μέση Ανατολή. 
292 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/110, «Υπόμνημα προς την Ελεύθερην Ελληνικήν 

Κυβέρνησην», Μάιος 1942, ΑΣΟ (Αντιφασιστική Στρατιωτική Οργάνωση). 
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καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Διατυπώνονται ακόμη έντονες καταγγελίες για όσα 

συνέβαιναν στη Μέση Ανατολή, τα οποία έρχονταν, κατά την ΑΣO, σε απόλυτη 

αντίθεση με τον αγώνα του ελληνικού λαού στην Ελλάδα. Καταγγέλλεται, επίσης, η 

δράση του υπάρχοντος μηχανισμού του Κωνσταντίνου Μανιαδάκη εναντίον του 

«Δημοκρατικού Μετώπου», όπως γράφεται, το οποίο είχε συγκροτηθεί στην εξορία 

μεταξύ κομμουνιστών και δημοκρατικών. Διεκδικείται ως αδιαμφισβήτητο 

χαρακτηριστικό ο πατριωτισμός των ελλήνων κομμουνιστών και η ταύτιση του 

ελληνικού αγώνα με τη συμμαχική προσπάθεια. Ιδιαίτερα απασχολεί την οργάνωση η 

μη αποδοχή από τους κυβερνώντες του αντιφασιστικού χαρακτήρα του πολέμου αλλά 

και η διατήρηση στενών σχέσεων με «ραδιούργους», όπως αναφέρει, οι οποίοι 

αρνούνταν τον αντιφασιστικό χαρακτήρα του πολέμου. Στην ομάδα αυτή των 

«ραδιούργων» η ΑΣΟ συγκαταλέγει, εκτός από πολιτικούς και στρατιωτικούς, και 

κληρικούς. Δηλώνεται επίμονα ότι δεν πρόκειται για έναν πόλεμο τάξεων, αλλά για 

έναν σαφώς αντιφασιστικό πόλεμο. Με έντονο τρόπο, ταυτίζονται οι οπαδοί του 

Μεταξά με την προσπάθεια για πολεμική αδράνεια και για αποχή των Ελλήνων από 

τη συμμαχική δράση. Κατά το κείμενο, μάλιστα, η προσπάθεια των μεταξικών 

στοχεύει στην επικράτηση του Χίτλερ για να σωθούν οι ίδιοι, «γιατί γνωρίζουν τις 

μεγάλες καταθέσεις που έχουν κάνει εις την λαϊκή τράπεζα της εκδικήσεως».
293

 

Δηλώνεται ακόμη ότι ο αγώνας των Συμμάχων ήταν ένας αγώνας ανεπηρέαστος από 

το παρελθόν, ένας αγώνας που θα εκφραζόταν πλήρως στο πρόσωπο αυτών που 

ηγούνταν και ότι αρχηγός θα ήταν όποιος ταυτιζόταν με την ιδέα του αντιφασιστικού 

πολέμου. Ανεβάζοντας την ένταση εναντίον των φιλομεταξικών, συμπληρώνεται στο 

υπόμνημα ότι «η μονέδα της εποχής είναι η “Λαϊκή αγάπη” και το “Λαϊκόν μίσος”. 

Είμεθα κομμάτι του Λαού και στο πορτοφόλι μας μόνον αυτά τα νομίσματα 

υπάρχουν τώρα».
294

 Ενδιαφέρον στο κείμενο έχει, επίσης, η απαλλαγή του Βασιλιά 

από τις ευθύνες της στάσης της κυβέρνησης. Στην επίμονη αναφορά πάλι στον 

ισχυρό πατριωτισμό των ελλήνων κομμουνιστών, καταγγέλλεται ότι η παράδοση των 

κρατουμένων κομμουνιστών που βρίσκονταν στις φυλακές της χώρας στις γερμανικές 

αρχές κατοχής αποτελούσε μέρος των χτυπημάτων του καθεστώτος στον 

πατριωτισμό των Ελλήνων.  

Το πεντασέλιδο δακτυλόγραφο υπόμνημα περιέχει και δέκα απαιτήσεις προς 

την κυβέρνηση και τη διοίκηση του στρατού, μεταξύ των οποίων ξεχωρίζουν: η 

                                                 
293 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/110. 
294 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/110. 
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απαίτηση για τη σύλληψη και προσαγωγή στα δικαστήρια, μετά την Απελευθέρωση, 

των βασικών πολιτικών στελεχών του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου, ο όρος να 

καταταχθούν στον στρατό οι έλληνες χωροφύλακες που βρίσκονταν στη Μέση 

Ανατολή, ο οριστικός διακανονισμός του προσφυγικού ζητήματος, ο όρος να 

διατυπώνεται ρητώς η υποστήριξη των αξιωματικών στα ιδανικά του αντιφασιστικού 

αγώνα, ο σεβασμός προς την αξιοπρέπεια των στρατιωτών, η βελτίωση του 

συσσιτίου, η φροντίδα στις στρατιωτικές καντίνες και η αύξηση του ενδιαφέροντος 

της διοίκησης για τους ασθενείς. 

Το υπόμνημα κλείνει με ένα είδος απειλής: στην περίπτωση όπου δεν 

εισακούονταν τα αιτήματα-οδηγίες, οι αντιφασιστικές οργανώσεις θα μετατρέπονταν 

σε κατήγορους στην «παγκόσμια πανήγυρη» που «η ματωβαμένη νίκη, θα καλέση, 

για να παρασημοφορήση τους ήρωας, να κλάψη τους νεκρούς της, να μεμφθή, τους 

ανικάνους που απέδειξε ο αγώνας, και να τιμωρήση τους διασωθένας εχθρούς της. 

Μάιος 1942. Ευπειθέστατοι. Α.Σ.Ο. Κομμάτι του Εθνικού Απελευθερωτικού 

Μετώπου».
295

 

Πρόκειται για ένα δείγμα της αυστηρής και πιεστικής υποδοχής που υφίσταται 

από την ελληνική αριστερά στην Αίγυπτο ο Παν. Κανελλόπουλος, κατά την ανάληψη 

των κυβερνητικών του καθηκόντων. Η πίεση ασκείται έμμεσα και δεν του 

απευθύνεται ονομαστικά. Εφαρμόζεται μέσω των όρων που τίθενται, των οποίων η 

άμεση εφαρμογή δυνητικά θα επηρέαζε υπέρ της Αριστεράς το νέο πλαίσιο που 

διαμορφωνόταν στην ελλαδική Μέση Ανατολή. Υπήρχε, με άλλα λόγια, η ελπίδα ότι 

οι όροι της Αριστεράς θα μπορούσαν να συνδυαστούν με τις αλλαγές που θεωρητικά 

θα προέκυπταν με την ανάληψη των σημαντικών κυβερνητικών αρμοδιοτήτων από 

ένα καινούργιο πρόσωπο. 

Το υπόμνημα, όπως και μια μεγάλη σειρά άλλα υπομνήματα και εκθέσεις που 

προηγήθηκαν ή που ακολούθησαν,
296

 κινείται στους δύο βασικούς άξονες ενέργειας 

της εξόριστης Αριστεράς. Ο ένας αφορά τη ρήξη με το παρελθόν μέσω της 

καταγγελίας όσων προσώπων είχαν υποστηρίξει ή υποστήριζαν ακόμη τότε το 

μεταξικό καθεστώς. Ο δεύτερος αναφέρεται στην απόδοση στον συμμαχικό αγώνα 

ενός αυστηρού και απόλυτου αντιφασιστικού κριτηρίου και κινήτρου, το οποίο 

                                                 
295 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/110. 
296 Πρόκειται για τα τεκμήρια που βρίσκονται στα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας, στο 

Αρχείο της ΚΕ του ΚΚΕ, στον φάκελο υπ’ αρ. 30, και μέσω των οποίων καταγράφεται η θέση, η 

δράση, η δομή των αντιφασιστικών οργανώσεων, όπως και η απαιτητικότητα των επικεφαλής προς τα 

κομματικά στελέχη που διαχειρίζονταν την πορεία των οργανώσεων στο εσωτερικό του στρατού. 



216 

 

θεωρητικά αφορούσε όλους τους Συμμάχους αλλά πρωτίστως συνδεόταν με τη 

ΕΣΣΔ. Αυτή η ενέργεια στην ουσία καθιστούσε τον κομμουνισμό μια αποδεκτή 

ιδεολογία εντός του συμμαχικού στρατοπέδου. Ωστόσο, ούτε ο αντιμεταξικός άξονας 

ούτε ο αντιφασιστικός θα μπορούσαν να γίνουν αποδεκτοί από την κεντρική ελληνική 

εξουσία του Θρόνου. Ήταν όμως προτάσεις στις οποίες θα μπορούσε να δείξει 

σχετική ανοχή ο κεντρώος χώρος, κυρίως λόγω των διώξεων που είχαν υποστεί 

μαζικά τα πολιτικά και στρατιωτικά στελέχη του Κόμματος Φιλελευθέρων από το 

καθεστώς της 4ης Αυγούστου, αλλά και λόγω της πρώιμης στιγμής του πολέμου και 

της κυριαρχίας ακόμη του Άξονα. Σε εκείνη τη χρονική στιγμή, θα μπορούσαν να 

γίνουν οριακά ή και προσχηματικά ανεκτές οι απόψεις της ΑΣΟ από ένα μέρος του 

κεντρώου πολιτικού χώρου που τότε χαρτογραφούσε την παρουσία του μεταξύ 

Αριστεράς και Δεξιάς, δηλαδή σε νέες συνθήκες για την ελληνική πολιτική 

πραγματικότητα.  

Πέρα από τις μάλλον δεδομένες και αναμενόμενες καταγγελίες προς τον 

μεταξικό μηχανισμό, στον σκληρό λόγο των ελλήνων κομμουνιστών ηγετών της 

Αριστεράς στη Μέση Ανατολή καταγράφονται με μεγάλη σαφήνεια δύο στοιχεία που 

χαρακτήρισαν ως πολιτικό μέτωπο το ελληνικό αριστερό κίνημα του πολέμου, 

δηλαδή η σύνδεσή του με τον πατριωτισμό και η καταγγελία κατά του προπολεμικού 

κατεστημένου, είτε φιλοβασιλικού-φιλομεταξικού είτε φιλοβενιζελικού. Επρόκειτο 

για ένα πολιτικό μέτωπο προσώπων και όχι παρατάξεων, που στόχευε να συγκληθεί 

μεταξύ των κομμουνιστών και αριστερών από τη μια πλευρά και επιλεκτικά μεταξύ 

των δημοκρατικών αξιωματικών από την άλλη — ένα μέτωπο, στο οποίο θα 

συντάσσονταν οι φιλολαϊκοί αξιωματικοί που έμπρακτα είχαν αποδείξει τα 

προηγούμενα χρόνια την αντιβασιλική και αντιμεταξική στάση τους. 

Κύριο στοιχείο ηθικής σύνδεσης της Αριστεράς με τους πλέον αντιμεταξικούς 

αξιωματικούς από τον χώρο των Φιλελευθέρων αποτέλεσε η επίκληση στον 

πατριωτισμό, την οικεία ιδεολογία της βενιζελικής παράταξης, για την ουσία και για 

την εφαρμογή της οποίας συγκρούστηκε με τη βασιλική παράταξη κατά τον Εθνικό 

Διχασμό. Στοιχείο λειτουργικής σύνδεσης εντός των μονάδων αποτέλεσαν, μεταξύ 

άλλων, και η δυναμική υποστήριξη που προσέφεραν οι αριστερές οργανώσεις στους 

απότακτους του 1935, μια σύμβαση που θα ενίσχυε τελικά και τα δύο μέρη στον 

αγώνα τους εναντίον των βασιλικών-μεταξικών, ενός εχθρού που έδειχνε να χάνει την 

παντοδυναμία που είχε έως τότε.  
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 Σχετικά με τα ζητήματα που θίγονται στο υπόμνημα, έχουν ιδιαίτερο 

ενδιαφέρον: η καταγγελία στην προσπάθεια, όπως γράφεται, των μεταξικών να 

παρουσιάσουν στους αστούς Φιλελευθέρους τον πόλεμο ως μια μάχη εναντίον του 

κομμουνισμού, ότι δεν υπάρχει καμιά αναφορά στο «εθνικό γόητρο», ότι αποδίδεται 

η συμμαχική κινητοποίηση σε «αντιφασιστικό ξεσήκωμα», ότι υπάρχει η επίκληση 

στην ανάγκη ενότητας του συμμαχικού στρατοπέδου, το οποίο αποκαλεί 

«Δημοκρατικό Μέτωπο» υπό την ηγεσία των Τσώρτσιλ, Στάλιν, Ρούσβελτ και η 

σαφής αναφορά στο μεταπολεμικό έργο ως έργο «ανοικοδομήσεως και 

αλληλοβοηθείας». Τέλος, η αναφορά στην κατακλείδα του κειμένου συνδέει άμεσα 

τη στρατιωτική αντιφασιστική οργάνωση με το ΕΑΜ και δεν αφήνει περιθώρια 

σχετικά με την ιδεολογία της εξόριστης οργάνωσης και τους στόχους της.  

Η απουσία, ωστόσο, του εθνικού εδάφους θα περιόριζε τη ζύμωση και την 

αντίληψη των ελλήνων κομμουνιστών ηγετών της Μέσης Ανατολής, ακόμη και στο 

εσωτερικό των οργανώσεών τους. Το γεγονός αυτό θα καθόριζε τους σχεδιασμούς 

τους, καθιστώντας τους πιεστικούς και απαιτητικούς, και σαφώς πιο αυστηρά 

πολιτικά τοποθετημένους απ’ ό,τι οι αντίστοιχοι των συντρόφων τους που δρούσαν 

στην Ελλάδα. Τα στελέχη του ΕΑΜ, συνδεδεμένα με το εθνικό έδαφος και ό,τι αυτό 

σήμαινε σε επίπεδο αμεσοτέρων κινδύνων αλλά και ευκαιριών, έχοντας μια ευρύτερη 

γκάμα πολιτικών εργαλείων από τους έλληνες κομμουνιστές στο εσωτερικό του 

εξόριστου στρατού, προχώρησαν με ευχέρεια στο μονοπάτι του πατριωτισμού και της 

εθνικής παράδοσης. 

Η οξεία και πιεστική διαδικασία με ιδεολογικά χαρακτηριστικά που έθεσε ήδη 

από τα μέσα του 1942 η αντιφασιστική οργάνωση στην Αίγυπτο καταγράφεται 

έντονα και σαφέστερα σε ένα άλλο έγγραφο, «ιδιωτικό» αυτή τη φορά, για εσωτερική 

χρήση της οργάνωσης. Είναι ένα δεκαοκτασέλιδο δακτυλόγραφο κείμενο που 

αποτελεί τον απολογισμό-χρονικό της ελληνικής εξόριστης παρουσίας, της περιόδου 

Οκτωβρίου 1941 – Μαΐου 1942.
297

 Στο κείμενο, καταρχάς, το γεγονός της 

παγκόσμιας ειρήνης έως το 1939 αποδίδεται στην ύπαρξη της ΕΣΣΔ και ο 

«χιτλερισμός» προσδιορίζεται ως η έκφραση της αντίδρασης της πρωτοπορίας του 

καπιταλισμού. Όσο για τον «ναζισμό», αυτός, κατά την οργάνωση, υποβοηθήθηκε 

από τον τροτσκισμό και τους μπουχαρινιστές. Όσον αφορά την Ελλάδα, 
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χαρακτηρίζεται στο κείμενο ως ο προκεχωρημένος φρουρός της Σοβιετικής Ένωσης, 

μέσα από τη σύνδεση μεταξύ της σοβιετικής και της ελληνικής πατρίδας. Η ελληνική 

νίκη της Αλβανίας παρουσιάζεται ως ένας συνδυασμός του ελληνικού λαού που 

πολέμησε και του ιταλικού λαού που αρνήθηκε να πολεμήσει σε έναν ιμπεριαλιστικό 

πόλεμο. Σε παράγραφο του κειμένου, η δραστηριότητα του ΕΑΜ τοποθετείται στην 

ίδια κατεύθυνση με εκείνη της «ελεύθερης» ελληνικής κυβέρνησης, μια κατεύθυνση 

που όφειλε να καταλήξει στην ανατροπή των προδοτών της 4ης Αυγούστου 

προκειμένου ο απελευθερωτικός αγώνας να γίνει ένα νέο 1821. 

Κατά τους συντάκτες, η δημιουργία της ΑΣΟ οφειλόταν στο γεγονός ότι ο 

στρατός της Μέσης Ανατολής δεν ήταν ούτε ελεύθερος ούτε δημοκρατικός, με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί να σταθεί δίπλα στους συμμαχικούς στρατούς την επαύριο 

της νίκης, έτσι ώστε «να συμβάλει στην κοινωνική απελευθέρωση του λαού μας» και 

να μην επιβληθεί «νέα κοινωνική δουλεία στα συντρίμμια του καταχτητή όπως αυτοί 

[οι φιλομεταξικοί] ονειρεύονται». Ενδιαφέρον είναι ότι η οργάνωση, στο κείμενο, 

στρέφεται ήδη από τότε και εναντίον των βρετανικών δυνάμεων οι οποίες στηρίζουν, 

όπως γράφεται, τους πεμπτοφαλαγγίτες και την αντίδραση, που αντιμάχονταν τη 

συμμαχική προσπάθεια. 

Το κείμενο αναφέρεται και στις διώξεις και στις συλλήψεις που υπέστησαν 

εκλεκτά στελέχη της ΑΣΟ από την ελληνική στρατιωτική αστυνομία, τα οποία, όπως 

σημειώνεται, άντεξαν και ανταποκρίθηκαν άριστα λόγω της επαναστατικής τους 

παιδείας και της προετοιμασίας που είχαν ως μέλη του ελληνικού κομμουνιστικού 

κινήματος. Αρνητική αναφορά γίνεται και σε έναν αριθμό βενιζελικών αξιωματικών, 

οι οποίοι έφτασαν στην Αίγυπτο για να «παραθερίσουν και όχι για να πολεμήσουν». 

Στόχος των εκκαθαρίσεων που ζητούσε επίμονα η ΑΣΟ με την απομάκρυνση των 

φιλομεταξικών στοιχείων ήταν να γίνει ο στρατός πιο αποτελεσματικός εναντίον του 

Άξονα. Τονίζεται και καλλιεργείται στην έκθεση με έμφαση η «εντυπωσιακή δύναμη 

του φαντάρου», στον οποίο η οργάνωση «προσπαθεί να του δώσει να καταλάβει τη 

σημασία των ενωμένων δυνάμεών του». Παρά τις αναφορές, στην προηγούμενη 

επιστολή, στη μετωπική πολιτική σύνθεση εντός του στρατού και στη συνεργασία με 

τον κεντρώο χώρο, στην εσωτερική έκθεση της οργάνωσης ασκείται έντονη κριτική 

και στους προερχόμενους από τις άλλες παρατάξεις αξιωματικούς και υποστηρίζεται 

ότι «εδώ δεν υπάρχει ούτε ένας δημοκρατικός. Εδώ μαζεύτηκαν οι δεξιοί όλων των 

κομμάτων. Η κατάσταση δηλαδή φόρεσε το νυφικό της αλλά σώβρακο δεν άλλαξε».  
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 Παρά τη γενικότερη απαξίωση και καταγγελία, η κατάσταση κρίνεται από την 

οργάνωση «υποφερτή» για κομματική δουλειά, άποψη που αποτυπώνεται στις 

παρακάτω γραμμές: 

 

«Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε ποτέ, ότι θα αποτελούμε πάντοτε τον 

οδηγό αλλά και την συνισταμένη που θα ενώνει κάθε πατριωτικό και 

δημοκρατικό στοιχείο. Δηλαδή εδώ θα είμεθα η πρωτοπορεία αλλά όμως 

θα παραμένομε η απολύτως υποταγμένη οργάνωση, γενικά εις το Εθνικό 

Απελευθερωτικό Μέτωπο και ειδικά εις το ΚΚΕ. Αυτό το τελευταίο θα 

είναι ο θεός μας, θα είναι ο Βούδας μας. Αν κανείς γρινιάρης θελήσει να 

υψώσει το πυγμαίον ανάστημα του πάνω απ’ το κόμμα μας επειδή 

βρισκόμεθα μακρυά του, θα τον τσακίσουμε». 

 

Ενδιαφέρον, ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο απόσπασμα, έχει η μεγάλη 

αυτοπεποίθηση των κομματικών πυρήνων των ελλήνων κομμουνιστών που 

παρακινούσε και τα πρόσωπα του ευρύτερου πλαισίου των οργανώσεων. Η πίστη και 

ο θαυμασμός στο ΚΚΕ, και κυρίως η αίσθηση παντοδυναμίας που τους δημιουργείται 

όταν δρουν οργανωτικά σε συνθήκες πλήρους ρευστότητας, όπως αυτές που ίσχυαν 

στον εξόριστο ελληνικό στρατό, αποτέλεσαν τον οδηγό για τη μαχητική πορεία, για 

την αλλοίωση της εικόνας των δυνατοτήτων του πολιτικού αντιπάλου, όπως και για 

τις δυνατότητες που τελικά είχε. 

Παρακάτω στο κείμενο, γίνεται αναφορά απευθείας στον Παν. Κανελλόπουλο: 

 

«Η νέα στρατιωτική διοίκηση θέλει δεν θέλει αναγνωρίζει την 

οργάνωσή μας καθώς επίσης γνωρίσαμε πολλούς τίμιους αξιωματικούς με 

τους οποίους θα συνεχίσουμε τον αγώνα μαζί για το τελικό μας σκοπό. 

Μερικοί και μάλιστα φίλοι μας, μας είπαν να χειροκροτήσουμε την 

είσοδο του Κανελλόπουλου στην κυβέρνηση. Φοβούνται λέει μην μας 

χαρακτηρίσουν πονηρούς και αδιάλλακτους. Οι φίλοι μας αυτοί είναι 

πολύ αφελείς και η φιλοτιμία τους είναι πολύ ελαφρά. Οι κομουνιστές 

είναι δικαιότατοι εις τους δίκαιους, αγαθότατοι εις τους αγαθούς, 

πονηρώτατοι εις τους κουτοπόνηρους και αδιάλλακτοι εις εκείνους των 

οποίων η διαλλακτικότητα τους παρασύρει έξω των βασικών αρχών. Τον 

Κανελλόπουλο εμείς τον γνωρίζομε σαν τον φιλόσοφο του ελληνικού 

φασισμού και προτού μιλήσουν οι πράξεις του εμείς θα τηρήσουμε 

απόλυτο σιγή τουλάχιστον». 

 

Στο σχετικό υποκεφάλαιο του απολογισμού-χρονικού, που αφορούσε τις 

σχέσεις του ΕΑΜ με την «ελεύθερη» (εξόριστη) κυβέρνηση, διατυπώνεται ξανά η 

απόλυτη απαξία της κυβερνητικής πολιτικής. Παράλληλα, οι συντάκτες αναφέρονται 

με έντονο τρόπο στις κατ’ εκείνους προθέσεις της εξόριστης κυβέρνησης σχετικά με 
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τον μεταπελευθερωτικό ρόλο του ελληνικού στρατού της Μέσης Ανατολής στην 

Ελλάδα πλέον, ρόλο που θα σχετιζόταν με την πάταξη του ΕΑΜ. Ως λύση 

υποστηρίζουν τον έλεγχο του στρατού από το ΕΑΜ, μια άποψη που –εκτός της 

πετυχημένης πρόβλεψης που περιέχει– δίνει συγχρόνως με σαφήνεια τον στόχο των 

εξόριστων παρατάξεων, που αφορούσε τον πολιτικό έλεγχο του στρατού. 

Το κείμενο συνεχίζει στον ίδιο πολεμικό τόνο με κριτική σε βάρος των 

Συμμάχων σχετικά με τις προθέσεις τους εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης, η οποία 

εξαιρείται και κρίνεται ως εκείνη που εκπροσωπούσε τη νέα εποχή που διαμόρφωνε ο 

πόλεμος. Κατά την ΑΣΟ, αυτή η εποχή διαφοροποιούσε τις διεθνείς συνθήκες και 

ισορροπίες σε μια φιλολαϊκή κατεύθυνση, την οποία ενίσχυε ο αντιφασιστικός 

αγώνας εναντίον του ναζισμού.  

Ο απολογισμός αυτός κλείνει με υποκεφάλαια που αφορούν το οργανωτικό της 

ΑΣΟ, το θέμα της στρατολογίας, τον Τύπο της οργάνωσης και τα οικονομικά της. Σε 

αυτές τις ενότητες προτάσσονται ο σοσιαλισμός ως ιστορική ανάγκη της εποχής, η 

ανάγκη ένταξης νέων και ικανών στελεχών, και η ανάγκη να αναδεικνύει ο Τύπος της 

οργάνωσης τον συμμαχικό αγώνα εξίσου με την πάταξη των μεταπολεμικών 

επιδιώξεων των αντιπάλων. Τα οικονομικά ορίζονται με τη φράση «Το οικονομικό 

είναι ο καθρέπτης της επαναστατικής κατανόησης», ενώ η έκθεση ολοκληρώνεται με 

το υστερόγραφο «Η Κομμουνιστική Οργάνωση ύστερα από τη συμμετοχή πολλών 

αντιφασιστικών στοιχείων μετετράπη εις αντιφασιστική της οποίας το νευρικό 

σύστημα αποτελούν οι κομμουνισταί».  

Μετά την πάροδο ενός έτους παραμονής και ανάπτυξης του ελληνικού 

πολιτικού και στρατιωτικού περιβάλλοντος στη Μέση Ανατολή, σε ανάγνωση του 

δεύτερου και εσωτερικού κείμενου που αφορούσε τα στελέχη της οργάνωσης, 

διαπιστώνεται όλη η προσπάθειά της για την εσωτερική και ιδεολογική συγκρότηση 

των στελεχών της. Η σαφήνεια της επιστολής στην ένθερμη υποστήριξη που 

παρέχεται στη Σοβιετική Ένωση ορίζει και την προσπάθεια της οργάνωσης να 

αποδοθεί σε απόλυτες τιμές το αντιφασιστικό πρόσημο στον πόλεμο. Αντίστοιχα, ο 

ορισμός του ΚΚΕ ως της ηθικής πηγής και του καθοδηγητικού της κέντρου, έστω και 

εξ αποστάσεως, καθορίζει το πολιτικό, ταξικό και αγωνιστικό πρόσημο της 

οργάνωσης στην εξορία. Η ηθική και πολιτική σύνδεση με την ΕΣΣΔ και με το ΚΚΕ 

αναδεικνύει τους πυλώνες της οργάνωσης, μέσω των οποίων δινόταν ένας τόνος 

πλησιέστερος στην επαναστατικότητα παρά στην ενίσχυση μιας εθνικής πανστρατιάς 

υπέρ της απελευθέρωσης και της μεταρρύθμισης. 
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Τέσσερις μήνες μετά την έκθεση της ΑΣΟ, τον Σεπτέμβριο του 1942, 

κυκλοφόρησε παράνομα στην Ελλάδα το γνωστό κείμενο «Τι είναι και τι θέλει το 

Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο» που συνέταξε ο Δημήτρης Γληνός.
298

 Πρόκειται 

για ένα κείμενο-μανιφέστο στο οποίο αναπτύσσονται, μεταξύ άλλων, ζητήματα όπως 

η σκλαβιά, η οικονομική καταστροφή, η πείνα, η μαύρη αγορά, η ανήθικη 

συμπεριφορά στις Ελληνίδες από τους κατακτητές και από τους συνεργάτες, και η 

μοιρολατρία ενός μέρους του λαού. Παράλληλα, γίνεται αναφορά στους προδότες και 

στους συνεργάτες του κατακτητή και σε μια σειρά έννοιες που συνδέουν τον 

απελευθερωτικό αγώνα με τον πατριωτισμό. Μέσα στην ένταση του κειμένου δίνεται 

με απαξίωση η εικόνα του προπολεμικού (αστικού-αυλικού) πολιτικού τοπίου ως 

αιτία κοινωνικών και πολιτικών προβλημάτων που εξακολούθησαν και στην Κατοχή. 

Στα ζητήματα αυτά –και ιδιαίτερα στα κεφάλαια 4 («Τα συνθήματα του 

εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα») και 5 («Ο λαός αναζητεί τους αρχηγούς του»)– 

καταγράφεται μια οριακή ταύτιση της κυβέρνησης Τσολάκογλου με τη βασιλική 

κυβέρνηση Τσουδερού. Η απόδοση αντιπατριωτικής συμπεριφοράς στα αστικά 

κόμματα τα αφήνει έξω από τη δυνατότητα διεξαγωγής ενός έντιμου 

απελευθερωτικού αγώνα, ενώ όσα κόμματα εντάχθηκαν στο ΕΑΜ (στο κείμενο δεν 

κατονομάζονται) λειτούργησαν πατριωτικά. Το κείμενο συστήνει ένα σύστημα αξιών 

στο οποίο συμπεριλαμβάνονται πρόσωπα –αλλά όχι πολιτικές παρατάξεις– που 

διατηρούν την ταυτότητά τους. Είναι μια εμφατική πρόταση για την ανάγκη 

συγκρότησης ενός νέου πατριωτικού συνόλου, στο οποίο το όποιο αστικό πολιτικό 

κύρος του παρελθόντος πρέπει να μείνει εκτός. Προτείνεται η συγκρότηση μιας νέας 

ηθικής, εντός της οποίας θα εντάσσονταν τα πατριωτικά συναισθήματα και οι 

πνευματικές δυνατότητες· περιθώριο για κάτι άλλο δεν δίνεται. Δεν πρόκειται για 

προσκλητήριο ευρείας συστράτευσης και συμμαχιών παρατάξεων, αλλά για 

προσκλητήριο ατόμων. 

Στο σημείο αυτό αξίζει να γίνει μια σύγκριση με τα κείμενα της ΑΣΟ που 

αναφέρθηκαν παραπάνω. Σε αυτά καταγράφεται μια ομάδα στην οποία δίνεται ένα 

περιθώριο να ενταχθεί ως σύνολο λόγω των θετικών στοιχείων της κατά το παρελθόν. 

Είναι η ομάδα των βενιζελικών αξιωματικών, όσων τουλάχιστον είχαν αδιάσειστες 

περγαμηνές αντιμεταξικής, αντιβασιλικής δράσης και πρόσφεραν αναγνώριση στη 

δράση των αντιφασιστικών οργανώσεων. Ο λόγος της πολιτικής ανοχής των ελλήνων 
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κομμουνιστών της Μέσης Ανατολής δεν είναι μια διαφορετική πολιτική συμμαχιών 

της ΑΣΟ σε σχέση με εκείνη του ΕΑΜ και του ΚΚΕ, αλλά η ανάγκη κάθε πολιτικής 

οργάνωσης εντός του στρατού να συνδέεται και να ελέγχει και αξιωματικούς, εκτός 

από τους στρατιώτες. Η ένταξη και αξιωματικών στην ΑΣΟ θα δυνάμωνε την 

οργάνωση και θα τη βοηθούσε, κατά το δυνατό, να υπερβεί το μεγάλο πρόβλημα της 

δράσης εκτός εθνικού εδάφους, τη συνθήκη δηλαδή που θα φαινόταν τελικά 

καθοριστική για την πορεία της Αριστεράς στη Μέση Ανατολή και για την τελική της 

ήττα, πριν από την Απελευθέρωση και την άφιξη του στρατού στην Ελλάδα. 

Η ουσία στη θέση της οργάνωσης τη στιγμή στην οποία αναφερόμαστε (Μάιος 

1942) βρίσκεται κυρίως στη σαφή και εμφατική αντίθεσή της προς τον νέο 

αντιπρόεδρο Παν. Κανελλόπουλο. Η αντίθεση δεν αφορούσε μόνον την κριτική προς 

την πολιτική δράση ή την πολιτική αδράνεια της εξόριστης κυβέρνησης στη Μέση 

Ανατολή. Η κύρια βάση της κριτικής και της απαξίωσης του Κανελλόπουλου ήδη 

από τη στιγμή της κυβερνητικής αφετηρίας του οφείλεται στο ότι θα μπορούσε να 

λειτουργήσει ως πολιτικό πρόσωπο το οποίο θα συνδύαζε: τη φιλοβασιλική 

προέλευση, την κριτική στάση του κατά της βασιλείας το 1935 και την αντιμεταξική 

του στάση. Τα τρία αυτά στοιχεία ήταν θεωρητικά αντιφατικά, αλλά ταυτόχρονα 

ικανά να δώσουν δείγματα ενός αστικού και δημοκρατικού πατριωτισμού. Ήταν σαν 

στο πρόσωπό του να κωδικοποιούνταν μια απειλή η οποία συμπύκνωνε μια 

συνθετική λύση με βρετανική κάλυψη, που θα μπορούσε να έρθει από τον κόσμο των 

παρατάξεων του Εθνικού Διχασμού. Ενάντια σε αυτό, η εξόριστη Αριστερά 

διαφωνούσε και αντιδικούσε με σκοπό να υποσκάψει το κύρος μιας νέας 

προσωπικότητας που ενδεχομένως θα κατάφερνε να προσδώσει στοιχεία μιας έστω 

αδύναμης νεοτερικότητας στην εικόνα και στο έργο της εξόριστης κυβέρνησης. Μια 

τέτοια νεοτερικότητα θα ενίσχυε τη στιγμή εκείνη, αλλά και μελλοντικά, τον αστικό 

κόσμο, σε βάρος τελικά της πολιτικής προοπτικής που υποστήριζε η Αριστερά. Παρά 

τις έντονες και βαθιές συγκρούσεις μεταξύ βασιλικών και Φιλελευθέρων στη Μέση 

Ανατολή, το ενδεχόμενο σύγκλισης αποτελούσε διαρκώς ανησυχία για την Αριστερά. 

Αντίστοιχα, η όποια προσέγγιση ή ακόμη και συνεργασία μεταξύ βενιζελικών 

αξιωματικών και αριστερών οργανώσεων δαιμονοποιούνταν από το βασιλικό πλαίσιο 



223 

 

λόγω της μεγάλης απειλής που θα συνιστούσε για κάθε παράταξη η σύγκλιση των 

άλλων δύο εναντίον της.
299

 

 

Αντιδράσεις των νεαρών βασιλικών αξιωματικών 

Ο Μάιος του 1942 είναι αρκετά καθοριστικός για την παρατήρηση των 

ελληνικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, κυρίως λόγω της δραστηριοποίησης της 

πλέον δυναμικής, συγκρουσιακής και νεανικής πτέρυγας της φιλοβασιλικής πλευράς. 

Η σαφής μαρτυρία για τη θέση και τη στάση που είχαν κατά τη συμμετοχή τους στον 

εξόριστο ελληνικό στρατό οι νεαροί ακραίοι και αδιάλλακτοι αντιβενιζελικοί και, 

προφανώς, αντιαριστεροί φιλοβασιλικοί αξιωματικοί έρχεται από κατοπινή 

δημοσίευση, είκοσι χρόνια μετά τα γεγονότα. Η θέση αυτή πρέσβευε ότι οι 

δημοκρατικοί βενιζελικοί αξιωματικοί λειτουργούσαν σε απόλυτη σύμπνοια με τους 

κομμουνιστές στη Μέση Ανατολή.
300

 Τη στιγμή εκείνη κατά την οποία ο 

Κανελλόπουλος προχωρούσε σε πατριωτικούς συμβιβασμούς, κατά την οποία η 

Αριστερά θεμελιωνόταν και το βενιζελικό και φιλελεύθερο πλαίσιο 

ανασυγκροτούνταν, εγκαινιάστηκε στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ελλάδα ένα 

αξίωμα που θα κυριαρχούσε στον συντηρητικό κόσμο για περισσότερο από τριάντα 

χρόνια, έως το 1974.
301

 Ήταν ένα αξίωμα που υποστήριζε με απόλυτο, εμμονικό και 

αδιαπραγμάτευτο τρόπο και με λεπτομερή μέθοδο ότι κυρίαρχοι εντός του σώματος 

των αξιωματικών του Ελληνικού Στρατού έπρεπε να είναι οι προερχόμενοι από τη 

δεξιά παράταξη και οι οργανικά συνδεδεμένοι με αυτήν, όσοι υποστήριζαν 

ακραιφνώς τον Θρόνο.
302

 Ήταν ένα αξίωμα που όριζε τον στρατό ως τον κύριο 

βραχίονα του Θρόνου και της ιστορικά οικείας του παράταξης. 

Πέρα από την ισχυρή πολιτική λειτουργία του παραπάνω αξιώματος και τις 

ιδεολογικές συνδέσεις που συνεπαγόταν, η εμμονική εφαρμογή του εδραζόταν στην 

έντονη αντίδραση του «παλαιού» πολιτικού πλαισίου και τροφοδοτούνταν από αυτήν, 

                                                 
299 Περί της «ταύτισης» των αναρτημένων φωτογραφιών του Στάλιν και του Πλαστήρα βλ. Ε. 

Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 266-267. 
300 Η θέση αυτή αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες του βιβλίου: Γεώργιος 

Καραγιάννης, 1940-1952: Το δράμα της Ελλάδος, έπη και αθλιότητες, Ι.Δ.Ε.Α., Αθήνα, χ.χ. 
301 Το αξίωμα αυτό αποτέλεσε και ένα από τα άλλοθι της ομάδας των πραξικοπηματιών που 

επέβαλε τη δικτατορία του 1967. 
302 Χωρίς να αμβλυνθεί η αρνητική κριτική προς τους κεντρώους, θα επιτρεπόταν η είσοδός 

τους στις στρατιωτικές σχολές, χωρίς όμως οι κεντρώοι απόφοιτοι να φτάνουν εύκολα στην εξάντληση 

της ιεραρχίας. 
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από την αντοχή και από την εκδικητικότητα που το διέκρινε ακόμη τόσο απέναντι 

στο βενιζελικό πλαίσιο όσο, προφανώς, και απέναντι στην Αριστερά ως αναδυόμενη 

και ανατρεπτική δύναμη. 

Παρά τη συμπλήρωση άνω των τριάντα χρόνων από την εμφάνιση και την 

ανάληψη της κυβερνητικής ηγεσίας από τον φυσικό αρχηγό του βενιζελισμού, 

παρέμενε βαθύτατη η εναντίωση του προηγούμενου (βασιλικού) καθεστώτος 

απέναντι στη νομή της εξουσίας, ακόμη και στο εσωτερικό του θεωρητικά ομοειδούς 

αστικού στρατοπέδου. Η ιδιοκτησιακή λογική σχετικά με την πολιτική εξουσία και, 

κατ’ επέκταση, η λογική της ιδιοκτησίας του κράτους εφαρμόζονταν ακόμη εκ 

μέρους της παράταξης του Θρόνου, η οποία αντιμετώπιζε σαν παρείσακτους τα 

στελέχη και τους οπαδούς της άλλης αστικής παράταξης. Η έννοια της ιδιοκτησίας 

του κράτους, μια από τις παραμέτρους στη βαθύτατη πολιτική σύγκρουση του 

Εθνικού Διχασμού, θα χαρακτήριζε και τους δύο πρωταγωνιστές, όχι υπό την έννοια 

ότι οι βενιζελικοί διατήρησαν την ιδιοκτησία για πολύ αλλά γιατί τη διεκδίκησαν 

έντονα και εκείνοι. Μετά ήρθε η επόμενη απειλή για το καθεστώς, από την Αριστερά 

αυτή τη φορά. Έτσι, ως απόρροια του παραπάνω αξιώματος, ο βενιζελικός χώρος 

ταυτίστηκε από τη Δεξιά εντός του στρατού με εκείνον της Αριστεράς, αρχής 

γενομένης από τη Μέση Ανατολή και με αφετηρία τη διαλλακτικότητα του Παν. 

Κανελλόπουλου. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια ενδιαφέρουσα επιβεβαίωση της 

ανυπαρξίας στεγανών μεταξύ στρατού και πολιτικής σκηνής, ενώ δίνει και το στίγμα 

για ό,τι θα χαρακτήριζε, τις επόμενες δεκαετίες μεγάλο αριθμό αξιωματικών, οι 

οποίοι διαπαιδαγωγήθηκαν πολιτικά εναντίον του αστικού Κέντρου ως νεαροί ακόμη, 

στη Μέση Ανατολή.  

Με αυτή την αρνητική αφετηρία, η περίοδος Κανελλόπουλου οριζόταν από 

τους ακραίους νεαρούς αξιωματικούς ως καταστροφική στιγμή για τις ελληνικές 

ένοπλες δυνάμεις για δύο βασικούς λόγους.
303

 Ο πρώτος αφορούσε την αποπομπή 

μεταξικών προσωπικοτήτων από κυβερνητικές θέσεις, όπως στην περίπτωση του 

ναύαρχου Αλέξανδρου Σακελλαρίου, ο οποίος διατήρησε τη θέση του Αρχηγού 

Στόλου αλλά απομακρύνθηκε από την κυβερνητική θέση που κατείχε έως τότε. Ο 

δεύτερος και σημαντικότερος, κατά τους νεαρούς αυτούς αξιωματικούς, ήταν η 

                                                 
303 Γ. Καραγιάννης, 1940-1952: Το δράμα της Ελλάδος, ό.π., σ. 105-120. Οι σελίδες αυτές 

αφορούν στο έργο του Καραγιάννη την περίοδο Κανελλόπουλου. Με τρόπο μεθοδικό και αξιόπιστο 

καταγράφονται (ως αρνητικές) οι ενωτικές προσπάθειες του αντιπρόεδρου οι οποίες τελικά οδηγούν, 

κατά τον συγγραφέα, στην ουσιαστική ακύρωση του στρατού, αφού οι καταταχθέντες βενιζελικοί 

συμμαχούν με τους κομμουνιστές. 
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κατάργηση κάθε εμποδίου στον πολιτικό έλεγχο, κάθε φίλτρου από τη μεριά των 

μεταξικών μηχανισμών απέναντι στην επανένταξη βενιζελικών αξιωματικών, οι 

οποίοι πλέον θα επανακατατάσσονταν μάλλον απρόσκοπτα στον στρατό 

αναλαμβάνοντας σειρά διοικήσεων. Το παρακάτω κείμενο, έστω και κατοπινό, 

συνιστά ενδεικτική φωτογράφιση των θέσεων των τότε νεαρών ακραίων 

αξιωματικών: 

 

«Η Ελευθέρα Ελληνική Κυβέρνησις μέχρι της στιγμής ταύτης τηρεί 

ουδετέραν στάσιν και πιστεύει ότι άπαντες οι Αξ/κοί και οπλίται οι 

καταφεύγοντες εις Μ.Α. πρέπει να εισέχονται εις τον Στρατόν αδιακρίτως 

πολιτικών, πολιτειακών και κοινωνικών φρονημάτων. Ούτω λόγω της 

παντελούς ασυδοσίας οι Αξ/κοί και οπλίται διαιρεθέντες εις 

Βασιλόφρονας και Δημοκρατικούς αλληλομάχονται υπό τας ευλογίας της 

Κυβερνήσεως, συμπαθούσης συγκεκαλυμμένως τους Δημοκρατικούς. οι 

δε κομμουνισταί αποκτήσαντες πλήρη ελευθερίαν ενεργείας, 

αναπτύσσωσι την δράσιν των εν απολύτω ανέσει».
304

 

 

Η συγγραφή του κειμένου εκ των υστέρων δεν διασώζει προφανώς άλλες 

λεπτομέρειες της στιγμής. Από την άλλη πλευρά, όμως, αποδίδει μια συγκροτημένη 

έκτοτε θέση που αφορούσε την πεποίθηση ότι ο στρατός όφειλε να ελέγχεται από τη 

δεξιά φιλοβασιλική παράταξη, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί εντός του στρατού κατά 

τη μεταξική δικτατορία. Στο κείμενο, ενώ δεν τεκμηριώνεται άμεσα η δέσμευση ότι ο 

στρατός οφείλει έκτοτε να είναι βασιλικός, γεφυρώνεται η περίοδος στην οποία αυτό 

αναφέρεται (1942) με την περίοδο κατά την οποία γράφτηκε (1960-1964), με τη 

βεβαιότητα ότι το παραπάνω τελικά ίσχυσε. 

Η αντιπαλότητα των μοναρχικών αξιωματικών ήταν εντονότατη τόσο απέναντι 

στην αθρόα επιστροφή των απότακτων, που επέτρεψε ο Παν. Κανελλόπουλος, όσο 

και γενικότερα απέναντι στην ενδεχόμενη ανατροπή του δεδομένου και ασφαλούς 

ηγετικού ζεύγους Θρόνου και ηγεσίας του στρατού, που κυριαρχούσε στον τελευταίο 

από το 1935 και μετά. Δεν κινήθηκαν δυναμικά μόνον οι ανώτατοι αξιωματικοί· 

αυτοί στάθηκαν στη δεύτερη γραμμή της επίθεσης, λειτουργώντας έμμεσα. 

Τοποθέτησαν ως αιχμή του δόρατος την αντίδραση του μεγαλύτερου αριθμού των 

νεαρών αξιωματικών του εξόριστου στρατού, με γενικότερα αιτήματα που 

αφορούσαν την έννοια της πειθαρχίας και της τάξης, και κυρίως του σεβασμού των 

στρατιωτών προς τους νεαρούς αξιωματικούς. Ήταν ένας άδηλος συνδυασμός 

                                                 
304 Στο ίδιο, σ. 105. 



226 

 

συντεχνιακών ερίδων και πολιτικών συγκρούσεων που αφορούσαν τελικά τον έλεγχο 

του στρατού, αφού η αριθμητική αύξηση του σώματος των αξιωματικών θα ανάγκαζε 

τους ώριμους ηλικιακά βασιλικούς αξιωματικούς να μοιραστούν τον ρόλο των 

πρωταγωνιστών. Συγχρόνως, η επιστροφή των αντιπάλων τους βενιζελικών θα 

σήμαινε ότι ο πολιτικός μονόδρομος που είχε οριστεί από τον Θρόνο για το σώμα των 

αξιωματικών θα ανατρεπόταν. Ωστόσο, οι αντιδράσεις του φιλομοναρχικού πλαισίου 

δεν περιορίστηκαν στη συνωμοτική δραστηριότητα αλλά προχώρησαν σε απειλές και 

σε υποβολή παραιτήσεων ήδη από τον Ιούνιο του 1942. Πρόκειται για τους διοικητές 

μοιρών του πυροβολικού και των περισσότερων υφισταμένων τους στο 

εκπαιδευόμενο Σύνταγμα Πυροβολικού της Ι Ταξιαρχίας του εξόριστου ελληνικού 

στρατού. Από τις αρχικά δεκατέσσερις παραιτήσεις που υπεβλήθησαν, ίσχυσαν 

τελικώς οι επτά. Οι παραιτηθέντες οδηγήθηκαν στο στρατοδικείο με την εξαιρετικά 

σοβαρή κατηγορία της υποβολής παραίτησης από τη θέση του αξιωματικού μιας 

μονάδας που τελούσε σε πολεμική προπαρασκευή.
305

 Η ενέργεια των παραιτηθέντων 

αξιωματικών μάλλον καλύφθηκε, αποδιδόμενη εμμέσως στην προκλητική εναντίον 

τους συμπεριφορά άλλων αξιωματικών, οι οποίοι συνεργάζονταν με τις αριστερές 

οργανώσεις. Στη δίκη τους, ενώ καταδικάστηκαν, δεν εξέτισαν τελικά την ποινή 

τους.
306

 Ως λύση για τη μη επιστροφή στη μονάδα τους και για τη μη απόταξή τους 

επελέγη η κατάταξή τους στον Ιερό Λόχο, και στη συνέχεια η σκληρή καταδρομική 

τους εκπαίδευση και η συμμετοχή τους σε επικίνδυνες καταδρομικές συμμαχικές 

επιχειρήσεις στη βόρεια Αφρική.
307

 Παρά τη φιλοβασιλική θέση των παραιτηθέντων, 

συγχρόνως με τα γεγονότα, διατυπώθηκε ενόχληση από τον έλληνα Βασιλιά σε σχέση 

με την αντικυβερνητική τελικά στάση τους, η οποία αποδόθηκε μάλλον στις 

φιλομεταξικές τους πεποιθήσεις.
308

 

                                                 
305 Θρασύβουλος Τσακαλώτος, 40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδος, τ. 1, Αθήνα 1960, σ. 410. 
306 Γ. Καραγιάννης, 1940-1952: Το δράμα της Ελλάδος, ό.π., σ. 114. 
307 Ο Ιερός Λόχος ήταν η ελληνική καταδρομική μονάδα στη Μέση Ανατολή. Ο διοικητής της, 

ο απότακτος συνταγματάρχης Χριστόδουλος Τσιγάντες, κατάφερε και συγκρότησε μια εξαιρετικά 

αποτελεσματική μονάδα, αμβλύνοντας τις πολιτικές συγκρούσεις στο εσωτερικό της. Μέσω της 

δίκαιης διοίκησης, της σκληρής εκπαίδευσης και των συνεχών και απαιτητικών επιχειρήσεων, η 

μονάδα αποτέλεσε ένα πολιτικό χωνευτήρι για τους πολιτικά αντίθετους αξιωματικούς του αστικού 

κόσμου, που υπηρέτησαν σε αυτήν. Οι περισσότεροι αξιωματικοί-πολεμιστές του Ιερού Λόχου 

πολέμησαν σε αυτόν ως απλοί οπλίτες παρά τον βαθμό τους, λόγω της πληθώρας των αξιωματικών 

που υπηρετούσαν στη μονάδα. Βλ. σχετικά Χριστόδουλος Τσιγάντες, «Η αλήθεια για την Μέση 

Ανατολή», Ιστορική επιθεώρηση, Τότε, τχ. 60-62 (χ.χ.), σ. 70-166. 
308 Σχετικά με τη δυσαρέσκεια του Γεώργιου Β΄ με την αντικυβερνητική στάση των 

αξιωματικών βλ. Γιώργος Ιορδανίδης, Όσα θυμήθηκα… 1920-1973, Αθήνα (Νεφέλη) 1997, σ. 64. 
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Ο Κανελλόπουλος για την περίοδο της κυβερνητικής παρουσίας του 

Για την περίοδο Κανελλόπουλου στη Μέση Ανατολή, για το κρίσιμο και 

ουσιαστικό έτος 1942, έκανε και ο ίδιος απολογισμό εκδίδοντας τρεις δεκαετίες 

αργότερα, το 1977, το ημερολόγιό του, που καλύπτει την περίοδο 31 Μαρτίου 1942 – 

4 Ιουνίου 1945. Τότε, μετά τη δικτατορία του 1967 και την πολιτική ακύρωση πλέον 

του στρατού, δημοσιοποίησε τη θέση του για τις μεταβολές και τις εξελίξεις της 

περιόδου κατά την οποία χειρίστηκε την ελληνική κυβερνητική λειτουργία στη Μέση 

Ανατολή.
309

 Η χρονική απόσταση και η συγκυρία στην οποία εκδίδεται το 

ημερολόγιο είναι ένας παράγοντας που πρέπει να συνεκτιμηθεί: στη Μεταπολίτευση 

ο Κανελλόπουλος έχει το προφίλ του φωτισμένου συντηρητικού και συνάμα 

φιλελεύθερου, με αντιδικτατορική δράση και έντονη ενωτική-δημοκρατική διάσταση 

στον λόγο και στην πράξη του. Το δεδομένο αυτό οδηγεί στην επιφύλαξη ότι τα 

γεγονότα της Μέσης Ανατολής μπορεί να φιλτράρονται και να παρουσιάζονται, εκ 

των υστέρων, μέσα από αυτό το πρίσμα· ωστόσο, η διάσταση αυτή, την οποία ο 

μελετητής ασφαλώς πρέπει να συνεκτιμά όταν αξιοποιεί το ημερολόγιο, δεν 

ακυρώνει την αξία του. 

Σε ημερολογιακές εγγραφές της περιόδου των γεγονότων, εντός του κειμένου, 

εκτίθενται με λεπτομέρειες οι αποτιμήσεις του για τις ενωτικές προσπάθειες που 

κατέβαλλε και για τη δράση του υπέρ της συμμετοχής των ελληνικών μονάδων στο 

πολεμικό μέτωπο της βόρειας Αφρικής. Υπερασπίζοντας τις πράξεις του, δίνει την 

εικόνα μιας μοναχικής και αντίξοης προσπάθειας. Έτσι, ήδη από την άφιξη του ίδιου 

στη Μέση Ανατολή, τον Απρίλιο του 1942, εικονογραφείται ως απολύτως έκθετη 

δημοσίως η στόχευσή του προς μια ενωτική λογική και προσέγγιση, προς μια 

κατεύθυνση που θα επέτρεπε την ένταξη όλων των εξόριστων Ελλήνων στον 

συμμαχικό αγώνα υπό την εξόριστη κυβέρνηση. Ας συνυπολογίσουμε βέβαια ότι 

ήταν εύλογο εκ μέρους του να ενισχύσει την πολιτική του θέση κατά τη στιγμή της 

Μεταπολίτευσης, όχι μόνο αναφερόμενος θετικά στις προσπάθειές του στη Μέση 

Ανατολή, αλλά συνδέοντας το παρελθόν με το τότε παρόν υπό το πρίσμα του 

ενωτικού αστικού κλίματος της περιόδου – ιδιαίτερα μετά τη δικτατορία του 1967 και 

την αναθεωρημένη οπτική πολλών στελεχών του συντηρητικού χώρου για τη ζημιά 

που προκάλεσε ο πολιτικός ρόλος του στρατού κατά τις μεταπολεμικές δεκαετίες. 

                                                 
309 Π. Κανελλόπουλος, Ημερολόγιο Κατοχής, ό.π. 
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Ερμηνεύοντας μέσω ενός εκ των υστέρων δημοσιευμένου κειμένου τις ενωτικές 

ενέργειες που περιγράφει, πέρα από τον πατριωτισμό που απέπνεαν, θα πρέπει να 

σημειωθεί ότι και οι δικές του ενέργειες κινούνταν με ορίζοντα τον μεταπολεμικό 

κόσμο, με στόχο τη μεταπολεμική πραγματικότητα. Μέσα στο κείμενο του 

ημερολογίου του καταγράφεται έμμεσα η προσπάθεια του Κανελλόπουλου να είναι 

με τρόπο ισχυρό παρών στις εξελίξεις, γεγονός που προκύπτει και από τις αντιδράσεις 

των «αντιπάλων» του, του Εμμ. Τσουδερού και της ΑΣΟ, όπως αναφέρθηκε 

παραπάνω. Όπως και στις περιπτώσεις των πολιτικών παρατάξεων αλλά και εκείνες 

άλλων προσωπικοτήτων, έτσι και η προσπάθεια του Κανελλόπουλου εμπεριείχε τη 

στόχευση ενός ρόλου στη μεταπολεμική κεντρική σκηνή. Ήταν η στόχευση που 

χαρακτήριζε το σύνολο της ελληνικής πολιτικής δυναμικής στη Μέση Ανατολή, η 

οποία κινούνταν σαφώς παράλληλα με την αντίστοιχη πορεία που ακολουθούνταν και 

στην κατεχόμενη Ελλάδα, όπου επίσης, παρά το πατριωτικό έργο της Αντίστασης, ο 

προορισμός ήταν η πολιτική διαχείριση μετά το τέλος του πολέμου. Στη λογική αυτή, 

ο Κανελλόπουλος διατηρούσε σε μεγάλο βαθμό ελπίδες για την καθιέρωσή του ως 

του κεντρικού προσώπου της ελληνικής πολιτικής σκηνής, ενός προσώπου μέσω του 

οποίου θα αμβλύνονταν οι εντάσεις και οι συγκρούσεις του διχαστικού παρελθόντος 

στο εσωτερικό του ευρύτερου αστικού κόσμου. Ακόμη, με τις προσπάθειές του 

απέβλεπε σε μια μεθοδική πορεία σύνθεσης η οποία θα έφτανε πιθανότατα και στον 

παραμερισμό της Αριστεράς, μιας «νεαρής» πολιτικής δύναμης το 1942, με 

εξαιρετική δυναμική όμως και διείσδυση στην κοινωνία της κατοχικής Ελλάδας, και 

η οποία καθίστατο ευχερέστερη λόγω της αδράνειας του αστικού κόσμου ως προς την 

άρθρωση ισχυρής και ευρείας αντιστασιακής πρότασης στα πρώτα χρόνια της 

Κατοχής. Με άλλα λόγια, ο Κανελλόπουλος, μέσω μιας ευρύτερης και ενωτικής 

κινητοποίησης των δημοκρατικών και των βασιλικών δυνάμεων μέσα στο «πολιτικό 

εργαστήριο» της ελληνικής Μέσης Ανατολής, θα μπορούσε να συρρικνώσει τελικά 

τον πολιτικό χώρο όπου αναπτυσσόταν ήδη η Αριστερά. Ήταν μια σειρά στόχοι, η 

ενδεχόμενη επίτευξη των οποίων θα του προσέφερε τελικά υψηλό πολιτικό κύρος. 

Εάν πετύχαινε, θα αποτελούσε για το αστικό περιβάλλον ένα πρότυπο μετάβασης από 

τον Διχασμό του απώτερου παρελθόντος και το μεταξικό πλαίσιο του εγγύτατου, στη 

νέα μεταπολεμική εποχή. 

Ο Κανελλόπουλος έδρασε εξαρχής και εκτός Αιγύπτου, στην ευρύτερη 

γεωγραφική περιοχή της Μέσης Ανατολής, όπως περιγράφει, με τις κινήσεις και την 

επικοινωνία που είχε με το πλήθος των ελληνικών κοινοτήτων και των ελληνικών 
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στρατιωτικών μονάδων. Στόχευε στη σταδιακή δημιουργία ενός ευρέος πολιτικού 

δικτύου, πραγματοποιώντας σειρά συναντήσεις όπως εκείνη με τους πολιτικούς 

φίλους του στρατηγού Νικ. Πλαστήρα στην ελληνική παροικία της Βηρυτού.
310

 

Συγχρόνως, δήλωνε με σταθερότητα ότι είχε σκοπό να παραμείνει στη Μέση 

Ανατολή και ιδιαίτερα στην Αίγυπτο, και να μη μεταβεί σε άλλη συμμαχική χώρα. 

Παράλληλα, απαιτούσε υψηλή κυβερνητική θέση, η οποία θα του έδινε ευχέρεια για 

καθοριστικές κινήσεις εντός του εκεί ελληνικού περιβάλλοντος.
311

 

Στην κατεύθυνση αυτή –και με τη βρετανική υποστήριξη– έθεσε από τις πρώτες 

ημέρες του Μαΐου του 1942 διπλό κυβερνητικό στόχο, δηλαδή την αντιπροεδρία της 

κυβέρνησης αλλά και τη θέση του υπουργού Αμύνης. Ήταν αρμοδιότητες οι οποίες 

θα του προσέφεραν μεγάλη εξουσία αφού, με τον τρόπο αυτό, θα ήταν και ο 

υψηλότερος εκπρόσωπος της κυβέρνησης στη Μέση Ανατολή, ενώ συγχρόνως θα 

συγκέντρωνε στα χέρια του τον έλεγχο των τριών ελληνικών πολεμικών υπουργείων. 

Οι δύο κυβερνητικές θέσεις τού αποδόθηκαν τελικά, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 

1942, παρά την αντίδραση του πρωθυπουργού Εμμ. Τσουδερού, που έβλεπε την 

εξουσία του και τις δυνατότητες παρέμβασής του να μειώνονται.
312

 

Επιδιώκοντας η πολιτική του παρουσία να είναι πλήρης και να επεκτείνει τον 

έλεγχό του και στα παρασκήνια, δημιούργησε έναν δικό του μηχανισμό 

πληροφοριών, ανταγωνιστικό με τους αντίστοιχους ελληνικούς που υπήρχαν ήδη. 

Τον στελέχωσε με αξιωματικούς του στρατού, του ναυτικού και της αεροπορίας.
313

 Ο 

ελεγχόμενος από αυτόν μηχανισμός θα του προσέφερε πληροφορίες για τα 

τεκταινόμενα στη Μέση Ανατολή, θα τον τροφοδοτούσε με πληροφορίες για την 

κατάσταση στην κατεχόμενη Ελλάδα, ενώ παράλληλα μέσω αυτού θα επιλέγονταν 

πρόσωπα της εμπιστοσύνης του, τα οποία θα κατευθύνονταν προς την Αίγυπτο μέσω 

των οργανωμένων αποστολών διαφυγής που διέπλεαν το Αιγαίο. Όπως και οι 

προϋπάρχοντες αντίστοιχοι μηχανισμοί των άλλων πολιτικών εκπροσώπων του 

αστικού κόσμου, παρά τα πολιτικά σχέδιά τους και τις προσπάθειες ελέγχου του 

εξόριστου ελληνικού συνόλου, τον τελικό λόγο για το επιχειρησιακό τους 

αποτέλεσμα θα είχε η κυρίαρχη βρετανική διοίκηση.  

Και ο Κανελλοπουλος αντιλήφθηκε, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, ότι ο 

ελληνικός «λαός» στη Μέση Ανατολή ήταν οι ελληνικές στρατιωτικές μονάδες και 

                                                 
310 Στο ίδιο, σ. 38. 
311 Στο ίδιο, σ. 42. 
312 Στο ίδιο, σ. 43. 
313 Στο ίδιο, σ. 47. 
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ήδη από την αρχή της υπουργικής του θητείας προσπάθησε να συνδεθεί μαζί τους, 

κινούμενος διαρκώς από στρατόπεδο σε στρατόπεδο, εκφωνώντας πατριωτικούς 

λόγους, καλλιεργώντας κλίμα ομοψυχίας και πατριωτισμού. Παράλληλα, λόγους 

εκφωνούσε και σε συγκεντρώσεις που διοργάνωναν οι διάσπαρτες ελληνικές 

κοινότητες στην ευρύτερη περιοχή της Αιγύπτου και όχι μόνο. Η δημόσια πατριωτική 

παρουσία του στις στρατιωτικές συγκεντρώσεις και στις εκδηλώσεις Αιγυπτιωτών 

συνοδευόταν από τον σαφή αυτοπροσδιορισμό του ως Έλληνα, ως αντιφασίστα και 

ως αντιδικτατορικού.
314

 Αυτές οι τρεις ιδιότητες του προσέδιδαν σαφές στίγμα στην 

πολιτική συγχρονία της εποχής, δεδομένο με βάση το οποίο ήλπιζε να αυξήσει την 

εκτίμηση του αστικού αντιβασιλικού πολιτικού χώρου προς το πρόσωπό του. Στην 

Αριστερά, η κινητικότητα του αντιπροέδρου προκάλεσε αρνητική εντύπωση, η οποία 

οφειλόταν μάλλον στην άδηλη αντίληψη ότι η δραστηριότητά του αποτελούσε απειλή 

για την πολιτική του διείσδυση σε όμορους με την Αριστερά χώρους. Για τους 

βασιλόφρονες, υπήρχε σαφώς ενόχληση αλλά και αρκετή ανεκτικότητα απέναντί του. 

Όσο αρνητική και αν ήταν η πρόσληψη του Κανελλόπουλου από τον «οικογενειακό» 

του πολιτικό χώρο, το βασικό του θετικό διαπιστευτήριο παρέμενε το γεγονός ότι 

ήταν πρωτανιψιός του εκτελεσμένου με τους «Έξι» Δημήτριου Γούναρη. 

Η πλούσια και στοχευμένη κινητικότητα του υπερυπουργού του πολέμου και 

αντιπροέδρου, πέρα από την ενοποιητική προοπτική και την προσωπική του 

καθιέρωση, στόχευε ακόμη στην προς όφελός του διαμόρφωση εκείνων των 

συνθηκών που χαρακτήριζαν το ελληνικό έδαφου οι οποίες ήταν απούσες στη Μέση 

Ανατολή. Επιζητούσε να «συνθέσει» τη νεοτερική Ελλάδα στο πρόσωπό του μέσω 

της ευρείας κινητικότητάς του, μέσω της διαρκούς παρουσίας του σε συγκεντρώσεις 

των μονάδων, μέσω των διαρκών επαφών του με τις οικογένειες των στρατευμένων 

Ελλήνων Αιγυπτιωτών και με τη φροντίδα για τις ανάγκες που είχαν προκύψει λόγω 

της απουσίας των ανδρών των ελληνικών κοινοτήτων από τις οικογένειες και τις 

επαγγελματικές δραστηριότητες. Ακόμη, μέσω της συχνής παρουσίας του σε 

εκπομπές συμμαχικών ραδιοφωνικών σταθμών οι οποίοι εξέπεμπαν στην κατεχόμενη 

Ελλάδα, διατηρούσε και αναδείκνυε το πολύτιμο νήμα με τον λαό της κατεχόμενης 

χώρας, καθιστώντας και σε αυτό το πλαίσιο τον εαυτό του κόμβο σύνθεσης και 

επικοινωνίας.
315

 Επίσης, σε ένα είδος φιλολαϊκής κατεύθυνσης, ακόμη και οι τριβές 

                                                 
314 Στο ίδιο, σ. 48. 
315 Στο ίδιο, σ. 55. 
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και οι συγκρούσεις που είχε με τις ισχυρές οικονομικά προσωπικότητες της 

ελληνικής παροικίας ενίσχυαν το πολιτικό του φιλολαϊκό προφίλ.
316

 

Τα παραπάνω δεν ήταν ασύνδετα με το βασικό αίτημα που διατύπωνε σε κάθε 

ευκαιρία και με κάθε μορφή πίεσης προς τη συμμαχική διοίκηση, το αίτημα δηλαδή 

για τη συμμετοχή των ελληνικών μονάδων στο κεντρικό θέατρο του πολέμου στη 

βόρεια Αφρική.
317

 Η επίμονη διατύπωση του συγκεκριμένου αιτήματος είχε 

πολλαπλές λειτουργίες. Καταρχάς έδινε την ορθή επιχειρησιακή προοπτική στον 

ελληνικό εξόριστο στρατό. Επιπλέον, η ενεργοποίηση θα αντιμετώπιζε 

αποτελεσματικά τα φαινόμενα ηττοπάθειας που διέκριναν κάποιους ανώτερους 

αξιωματικούς, οι οποίοι υποστήριζαν ότι η Ελλάδα είχε συνεισφέρει αρκετά στον 

συμμαχικό αγώνα, λόγω της εκστρατείας στην Αλβανία και λόγω της Μάχης της 

Κρήτης.
318

 

Στη συνέχεια, η επίμονη διεκδίκηση της ελληνικής πολεμικής συμμετοχής 

έφερνε κοντά στον αντιπρόεδρο τους Φιλελευθέρους πρώην απότακτους 

αξιωματικούς, οι οποίοι διακαώς επιθυμούσαν τη συμμετοχή σε επιχειρήσεις για να 

αποκαταστήσουν τη θέση τους εντός της ηθικής ιεραρχίας του στρατού. Οι ενέργειές 

του αυτές άμβλυναν ακόμη την ένταση με τις αριστερές οργανώσεις, οι οποίες πίεζαν 

και αυτές υπέρ των επιχειρήσεων για λόγους εδραίωσης της πατριωτικής και 

θαρραλέας εικόνας τους στον στρατό. Τέλος, μέσω αυτού του αιτήματος, ο 

αντιπρόεδρος διαφοροποιούνταν σαφώς από τους αξιωματικούς εκείνους που 

έδειχναν απρόθυμοι να πολεμήσουν και στους οποίους είχε αναφερθεί και ο 

πρωθυπουργός Τσουδερός. 

Όλα τα παραπάνω, μαζί με την πίεση κατά της ηττοπάθειας, συνδέθηκαν εκ 

μέρους του Κανελλόπουλου με την ελληνική πολεμική συμμετοχή στην εξέλιξη των 

συμμαχικών επιχειρήσεων. Το σύνολο αυτό θα τον αναδείκνυε ως το πρόσωπο που 

θα χειριζόταν την πρώτη ελληνική ουσιαστική αλλαγή μετά τον πόλεμο της 

                                                 
316 Στο ίδιο, σ. 58-59. 
317 Στο ίδιο, σ. 59-60. 
318 Την προσπάθεια κινητοποίησης και άρσης της παθητικότητας που διέκρινε μέρος των 

αξιωματικών, είχε προσπαθήσει να ενεργοποιήσει σε ειδικό ταξίδι πριν την ανάληψη των θέσεων από 

τον Κανελλόπουλο και ο πρωθυπουργός Τσουδερός, όταν σε ομιλία του με αυτό το αντικείμενο στις 7 

Απριλίου του 1942 στο ελληνικό στρατόπεδο στην Κφαρ Ιόνα της Παλαιστίνης μίλησε για 

«ανθρώπους εκτός του στρατεύματος, γέρους τον νουν και ασθενείς την καρδιάν, να ισχυρίζονται, ότι 

ο Στρατός μας αρκετά επολέμησε και δεν υπάρχει πλέον λόγος, τα παιδιά της Ελλάδος να χύσουν το 

αίμα τους εις την ξένην έρημον, όπου όμως διά του συνεχιζομένου αγώνος ημών και των Συμμάχων 

μας διεκδικείται η ελευθερία της Πατρίδος μας». Βλ. σχετικά Ε. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-

1944, τ. Δ΄, ό.π., σ. 160-161. Πρβλ. και εδώ κεφ. 5, σημ. 282. 
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Αλβανίας. Ταυτόχρονα, θα τον συνέδεε άρρηκτα με τον βρετανικό παράγοντα, 

καθοριστικό και κυρίαρχο για το σύνολο των ελληνικών εξελίξεων. 

 

Μια άποψη εκτός των παραγόντων της σύγκρουσης  

Η θετική παρουσίαση από τον ίδιο τον Παναγιώτη Κανελλόπουλο, στο 

ημερολόγιό του, της πολεμικής προετοιμασίας του στρατού και της ανάπτυξης της 

πολιτικής δράσης του ίδιου μέσω του στρατού έρχεται σε αντίθεση με τη γνώμη ενός 

προσώπου του τοπικού ελληνικού στοιχείου. Πρόκειται για μια κριτική στάση κατά 

του αντιπροέδρου, η οποία όμως διαφοροποιείται και από τους μεταξικούς και από 

την Αριστερά της ελληνικής παροικίας. Η αρνητική αυτή αντιμετώπιση της πολιτικής 

του Κανελλόπουλου οφείλεται τόσο στις προθέσεις του να μετασχηματίσει τη 

μεταφερμένη στην Αίγυπτο ελλαδική ισορροπία όσο και στον ήδη συντελεσμένο 

μετασχηματισμό της εκεί ελληνικής παροικίας. Η στάση αυτή ενδεχομένως συνδέεται 

με τη μεγάλη ανατροπή που υπέστη η ζωή, η ευμάρεια αλλά και η πολιτική και η 

κοινωνική ισορροπία που λειτουργούσε στην πολυάριθμη ελληνική κοινότητα της 

Αιγύπτου. Πρόκειται για τη γνώμη του δημοσιογράφου στον Ταχυδρόμο της 

Αλεξάνδρειας Ντίνου Κουτσούμη, που δημοσιεύτηκε είκοσι μήνες μετά από τα 

γεγονότα,
319

 ο οποίος αποδίδει άμεσα στον Κανελλόπουλο πολιτική ιδιοτέλεια και 

κρίνει ότι οι προσπάθειές του είχαν στόχο τη δημιουργία κομματικού κράτους μέσω 

του στρατού. Επίσης, του καταλογίζει σαφή προσπάθεια να υποσκελίσει εντός του 

στρατού τον Τσουδερό, επιθετικότητα και απαξίωση εναντίον όσων υπηρετούσαν 

προπολεμικά στον στρατό, αλλά και απαξίωση τελικά κατά του ίδιου του στρατού 

τον οποίο κατηγορούσε ως νωχελή. Ο αλεξανδρινός δημοσιογράφος τού προσήπτε 

όμως και βαθιά αδυναμία εφαρμογής των ιδεών και των οραμάτων του, καθώς και 

βαθιά εξάρτηση από το περιβάλλον του. Σε επιχειρησιακό πλαίσιο, του απέδιδε 

διάλυση της ηγεσίας, λόγω της αθρόας κατάταξης απότακτων αξιωματικών, αλλά και 

λόγω της πλήρους ανάθεσης της διοίκησης στον «Κεμάλ της Ελλάδας», τον 

Παυσανία Κατσώτα, διοικητή της Ι Ταξιαρχίας. 

 Ιδιαίτερα αρνητική αναφορά γίνεται στον τρόπο με τον οποίο επιστρατεύτηκε ο 

αιγυπτιώτης ελληνισμός, καθώς ανατράπηκε η επαγγελματική και κοινωνική του 

λειτουργία σε βάρος της οικονομίας των παροικιών σε πόλεις και στην ύπαιθρο της 

                                                 
319 Ντίνος Κουτσούμης, 4 χρόνια, Άγνωστη Ελληνική Ιστορία, Αλεξάνδρεια (Γρίβα) 1946. 
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Αιγύπτου – μια ενέργεια που, όπως γράφεται, απέφυγαν οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και οι 

Βέλγοι στις αντίστοιχες δικές τους παροικίες.
320

 Συγχρόνως, ο αντιπρόεδρος 

κατηγορείται και ως σύμμαχος της Αριστεράς, αφού αντιμετωπίζει τον στρατό σαν 

τον ένοπλο λαό και διευκολύνει τη διασπορά και κυκλοφορία των εντύπων των 

αντιφασιστικών οργανώσεων, και ιδιαίτερα της εφημερίδας ο Αντιφασίστας της 

οργάνωσης του στρατού ξηράς.
321

 

Η απόρριψη των βασικών αξόνων της πολιτικής του Κανελλόπουλου αυτή τη 

φορά δεν έχει σαφές πολιτικό πρόσημο, αφού καταγγέλλεται εξίσου η βασιλική 

παράταξη, η Αριστερά, ο Τσουδερός και οι βενιζελικοί απότακτοι. Η άποψη του 

αλεξανδρινού δημοσιογράφου μάλλον εκφράζει ένα μέρος του κοινού αισθήματος 

των πολυάριθμων ελληνικών παροικιών της Αιγύπτου, που βίωσαν την απόλυτη 

ανατροπή λόγω του πολέμου. Οι Αιγυπτιώτες Έλληνες αισθάνθηκαν υπερηφάνεια 

από την παρουσία του Ελληνικού Στρατού και του Πολεμικού Ναυτικού στην 

Αίγυπτο, άνοιξαν τα σπίτια τους με προσκλήσεις και γεύματα· σε υψηλότερα 

κλιμάκια οργάνωσαν για τους αξιωματικούς χορούς και ειδικές βραδιές σε λέσχες. 

Όντας όμως αυτάρκεις κοινωνικά και οικονομικά λόγω των ισχυρών οικονομικών 

λειτουργιών της ελληνικής παροικίας, αποζήτησαν το φως μιας εξιδανικευμένης 

Ελλάδας και συχνά συνάντησαν αντ’ αυτού μικροπρέπεια και εκμετάλλευση από τους 

εκπροσώπους της μητέρας πατρίδας.
322

 Παράλληλα, λόγω στρατιωτικού πλαισίου, 

ανατράπηκε η οικογενειακή και επαγγελματική καθημερινότητα των μελών των 

παροικιών, τα οποία κατά τη στράτευσή τους βίωσαν μια πραγματικότητα συχνά 

παράλογη, που ξέφευγε από τη φυσιολογική και λογική λειτουργία ενός στρατού σε 

εκστρατεία. Απέναντι στις προπολεμικές έριδες που εντάθηκαν και απέναντι στην 

εντύπωση ότι η συμμαχική λειτουργία όφειλε να υποταχθεί στις ελληνικές ανάγκες, 

οι Αιγυπτιώτες Έλληνες δεν μπόρεσαν ή και αρνήθηκαν να απορροφηθούν από ένα 

ξένο για αυτούς σύμπαν. Μαθημένοι αλλιώς, με βιώματα βάσει των οποίων τηρούσαν 

σε κοινωνικό και επαγγελματικό πλαίσιο την ιεραρχία, βρέθηκαν μπροστά στην 

ανάπτυξη ενός «ρωμαίικου» διαφορετικού από ό,τι εμπεριείχε το φαντασιακό τους, 

                                                 
320 Στο ίδιο, σ. 46. 
321 Στο ίδιο, σ. 43. 
322 Σχετικά με τη στάση των Ελλήνων που έφτασαν λόγω πολέμου στην Αίγυπτο απέναντι 

στους Αιγυπτιώτες Έλληνες βλ. και την τριλογία του Στρατή Τσίρκα, Ακυβέρνητες πολιτείες, 3 τ., επιμ. 

Χρύσα Προκοπάκη, Αθήνα (Κέδρος) 2005 [11961]. 
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όπως είχε διαμορφωθεί από τις παραδόσεις των οικογενειών τους και των 

παροικιακών ελληνικών σχολείων που παρακολούθησαν.
323

 

 Ένα δείγμα του ασύντακτου, ασυνάρτητου και συχνά επικίνδυνου τρόπου 

κεντρικής διοίκησης είναι η αποστολή διαταγής από τον επικεφαλής του στρατού και 

στέλεχος της 4ης Αυγούστου υποστράτηγο Βασίλειο Μαραβέα, τον Ιούνιο του 1942, 

τις ημέρες κατά τις οποίες ο Έρβιν Ρόμελ (Erwin Rommel) και οι γερμανικές 

δυνάμεις προήλαυναν και απειλούσαν την Αλεξάνδρεια. Η ανώτατη ηγεσία του 

στρατού, σε πλήρη σύγχυση, ενστερνιζόμενη και υιοθετώντας ίσως την κατάσταση 

πανικού στην οποία βρίσκονταν οι πλησίον του μετώπου ελληνικές κοινότητες και τα 

ελληνικά προξενεία, έστειλε διαταγή στο σύνολο των ελληνικών δυνάμεων ξηράς για 

τους κανόνες που όφειλαν να ακολουθήσουν οι στρατιώτες σε περίπτωση σύλληψής 

τους από τις γερμανικές δυνάμεις. Η διαταγή συνοδευόταν και από μεγάλα πακέτα 

εντύπων τα οποία έπρεπε οι διοικητές των τμημάτων να διανείμουν στους 

στρατιώτες, οι οποίοι όφειλαν με τη σειρά τους να τα φέρουν διαρκώς μαζί τους. 

Σημειώνεται ότι η διαταγή και τα έντυπα απεστάλησαν στους πάντες, ακόμη και αν οι 

μονάδες βρίσκονταν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από το μέτωπο, 

ακόμη και αν τα τμήματα βρίσκονταν σε σκληρή εκπαίδευση ή σε τελική φάση 

εκπαίδευσης ενόψει συμμετοχής τους σε επιχειρήσεις. Ενδιαφέρουσα περίπτωση 

αποτελεί η αντίδραση του συνταγματάρχη Αλκιβιάδη Μπουρδάρα, διοικητή της ΙΙ 

Ταξιαρχίας, η οποία εκτελούσε εκπαίδευση στην Παλαιστίνη. Ο Μπουρδάρας 

απάντησε με σχετικό σήμα στο Υπουργείο Στρατιωτικών στο Κάιρο, 

χαρακτηρίζοντας τη διαταγή ακατανόητη και ως εκ τούτου ανεφάρμοστη.
324

 

Οι παραπάνω συνθήκες των πολιτικών ζυμώσεων και συγκρούσεων κινήθηκαν 

παράλληλα με την αποτελεσματική επιχειρησιακή δράση της Ι Ελληνικής 

Ταξιαρχίας. Η ελληνική μονάδα συμμετείχε άξια, με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και 

με υψηλό ηθικό, σε κεντρικό και νευραλγικό τομέα του μετώπου της σύγκρουσης, σε 

τομέα όπου βρήκε απέναντί της την έμπειρη σε επιχειρήσεις της ερήμου ιταλική 

Μεραρχία Μπρέσια και τα ιδιαίτερα αξιόμαχα τμήματα γερμανών αλεξιπτωτιστών, οι 

οποίοι στην προκειμένη περίπτωση μάχονταν ως επίλεκτο πεζικό. Η ελληνική μονάδα 

τοποθετήθηκε στον τομέα του μετώπου στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1942 ως τμήμα 

της βρετανικής VIII Στρατιάς μαζί με στρατεύματα αγγλικά, καναδικά, αυστραλιανά, 

                                                 
323 Για μια αυστηρή κριτική στην πολεμική συμμετοχή του αιγυπτιώτη ελληνισμού βλ. Χ. 

Τσιγάντες, «Η αλήθεια για την Μέση Ανατολή», ό.π. 
324 Ν. Κουτσούμης, 4 χρόνια, ό.π, σ. 47-48· Αργύρης Ζερβούδης, Η ταξιαρχία του Ελ Αλαμέιν (η 

Iη ελληνική Ταξιαρχία), Χίος 1985, σ. 147-151. 
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νεοζηλανδικά, νοτιοαφρικανικά και γαλλικά. Μέχρι την αρχή της συμμαχικής 

επίθεσης κατά των δυνάμεων του Άξονα, η ταξιαρχία πραγματοποίησε μεγάλο 

αριθμό αναγνωρίσεων στη νεκρή ζώνη του μετώπου, συνέλαβε αιχμαλώτους και 

άντλησε πληροφορίες. Απέδωσε σαν σύνολο, διαμορφώνοντας θετικές συνθήκες για 

πολεμική εμπειρία ευρείας κλίμακας σε αξιωματικούς και στρατιώτες.
325

 

 

Το τέλος της πολιτικής περιόδου του Κανελλόπουλου στη Μέση 

Ανατολή  

Τον Δεκέμβριο του 1942, μετά το νικηφόρο συμμαχικό αποτέλεσμα στη μάχη 

της ερήμου και την ελληνική συμμετοχή σε αυτό, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος 

ταξίδεψε στο Λονδίνο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του συναντήθηκε με ηγέτες 

άλλων συμμαχικών κρατών, ακόμη και με τον στρατηγό Σαρλ ντε Γκωλ (Charles de 

Gaulle). Ήταν μια σειρά συναντήσεις που βελτίωσαν ακόμη περισσότερο τη θέση του 

στο εξόριστο συμμαχικό πολιτικό σύστημα.
326

 

Παράλληλα, προσπάθησε να εδραιώσει το κύρος του και την απήχησή του και 

στο εσωτερικό της κατεχόμενης χώρας μέσω ραδιοφωνικής εκπομπής από την 

ελληνική υπηρεσία του BBC. Με μηνύματα πατριωτισμού και αλυτρωτισμού, ο 

έλληνας πολιτικός ενίσχυσε τη μελλοντική ελληνική παρουσία στη μεταπολεμική 

σκακιέρα όταν, κατά τη ραδιοφωνική εκπομπή, απάντησε με σαφήνεια σε βρετανικές 

δηλώσεις οι οποίες είχαν προηγηθεί. Τοποθετήθηκε έμμεσα απέναντι σε δηλώσεις 

του βρετανού υπουργού των εξωτερικών Άντονι Ήντεν (Antony Eden), ο οποίος είχε 

υποστηρίξει την ακεραιότητα της μεταπολεμικής Αλβανίας. Με τη φράση «Όλες μας 

οι εθνικές ελπίδες και βλέψεις μας είναι άθικτες και ούτε είναι δυνατόν να θιγούν 

γιατί βασίζονται σε μεγάλους αγώνες, σε υπέροχες δοκιμασίες και θυσίες σε 

απαράγραπτα ιστορικά και προ πάντων ηθικά δίκαια, σε αλήθειες ζυμωμένες με 

αίμα»,
327

 ο έλληνας αντιπρόεδρος απαντούσε στη βρετανική άποψη υπερασπιζόμενος 

με έμφαση τον ελληνικό αλυτρωτισμό διατυπώνοντας ελληνικά δικαιώματα, μεταξύ 

άλλων περιοχών, και στο έδαφος της νότιας Αλβανίας.  

                                                 
325 Παυσανίας Κατσώτας, Η δεκαετία 1940-1950, Αθήνα 1981, σ. 157-176. 
326 Γ. Ιορδανίδης, Όσα θυμήθηκα…, ό.π., σ. 63. 
327 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 50/5/61 3/8 1467, «Ομιλία της 21ης Ιανουαρίου 1943 από τον 

ραδιοφωνικό σταθμό του Λονδίνου προς τον ελληνικό λαό. Του Παναγιώτη Κανελλόπουλου». 



236 

 

Η ενέργεια του βρετανού υπουργού Εξωτερικών υπέρ της Αλβανίας είχε 

πιθανότατα διπλό στόχο: αφενός τη διεύρυνση της βρετανικής επιρροής και απέναντι 

στη μεταπολεμική Αλβανία, αφετέρου την άσκηση έμμεσης πίεσης στην ελληνική 

πλευρά σχετικά με το μεταπολεμικό τοπίο και τον έλεγχο των ελληνικών βλέψεων σε 

αυτό. Η όλη αυτή διαδικασία, ωστόσο, με την πατριωτικά ενεργή εμφάνιση του 

Κανελλόπουλου στον ρόλο του υπερασπιστή της ελληνικής αλυτρωτικής πολιτικής, 

τον συνέδεε με τον πόλεμο της Αλβανίας αλλά και με τη διεκδίκηση μεταπολεμικά 

της νότιας Αλβανίας (Βορείου Ηπείρου) εκ μέρους της Ελλάδας. Εκτός από την 

πολιτική ενίσχυση του Κανελλόπουλου, η βρετανική πλευρά έκρινε τη χρονική 

στιγμή εκείνη ως κατάλληλη για τη στήριξη του ελληνικού αλυτρωτισμού μέσω 

αυτού του διαγγέλματος. 

Στο κείμενο του διαγγέλματος αναφέρεται στον εαυτό του χρησιμοποιώντας α΄ 

ενικό πρόσωπο και στον ελληνικό λαό χρησιμοποιώντας το β΄ ενικό. Μέσα από την 

καλλιέργεια αυτής της προσωπικής κατά κάποιο τρόπο σχέσης, μιλά για τους 

σκοπούς της (εξόριστης) κυβέρνησης, χαρακτηρίζοντάς την κυβέρνηση έκτακτων 

περιστάσεων. Συγχρόνως, κάνει λόγο για ελεύθερο (μεταπολεμικά) πολίτευμα, 

εννοώντας μια άλλη κυβέρνηση, μετά από εθνικές εκλογές – και όχι τη δική του. 

Αναφέρεται ακόμη στην ανάγκη διαμόρφωσης ενός νέου κοινωνικού και πολιτικού 

περιβάλλοντος στη μεταπολεμική Ευρώπη, δύο ανάγκες οι οποίες, όπως έλεγε, θα 

αποτελούσαν αντικείμενα μεγάλης φροντίδας, και καθησυχάζει τον ελληνικό λαό 

ζητώντας του να μην ανησυχεί αφού «στους κόλπους του νέου κόσμου που θα είναι 

δικαιότερος και αληθινότερος, από τον παλαιό, θα πάρει η Ελλάς την θέση εκείνη που 

υπαγορεύει η αλήθεια, η δικαιοσύνη και η μεγάλη της θυσία». Κλείνοντας, 

διαβεβαιώνει τον ελληνικό λαό ότι το τέλος του πολέμου θα σημαίνει για την Ελλάδα 

τη δημιουργία μιας κυβέρνησης εντός της οποίας: 

 

«θα εκπροσωπούνται όλα τα κοινωνικά και πολιτικά ρεύματα, όλες 

οι εθνικές δυνάμεις είτε είναι συγκροτημένες σε κόμματα, είτε είναι 

συγκροτημένες σε αγωνιστικές εκείνες τις οργανώσεις που κατά τη 

διάρκεια της κατοχής κατόρθωσαν να επιδείξουν την ικανότητα να 

διερμηνεύσουν και εν ώρα κινδύνου την απελευθερωτική βούληση του 

Ελληνικού Λαού. Η Κυβέρνησή μας δεν είναι ούτε Κυβέρνηση πολιτική, 

ούτε Κυβέρνηση Υπηρεσιακή. Είναι Κυβέρνηση ανάγκης. 

Δεν είμαστε παρά ένα απόσπασμα που βρέθηκε στην ανάγκη να 

εκπροσωπήσει το σύνολο του Έθνους. Έχουμε απόλυτη επίγνωση της 

βαριάς αποστολής μας, αλλά και μαθηματικώς ακριβή επίγνωση των 

περιορισμένων χρονικών και ουσιαστικών ορίων της δικαιοδοσίας μας. 
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Ελληνικέ Λαέ, η ώρα της ελευθερίας πλησιάζει. Απαλλαγμένος από κάθε 

ανησυχία, εξακολούθησε τον υπέροχο αγώνα σου, που τώρα μάλιστα 

παίρνει και πάλι μιαν άμεση πρακτική σημασία. Εξακολούθησε με την 

διαγωγή σου, που έχει θαμπώσει της ιστορίας τα μάτια, να υπαγορεύεις 

και τον νόμο της δικής μας διαγωγής. Εσύ είσαι ο ηγέτης μας και εμείς σε 

ακολουθούμε».
328

 

 

Πιθανότατα η απάντηση στις φιλοαλβανικές δηλώσεις του βρετανού υπουργού 

Εξωτερικών ήταν μια ακόμη ευκαιρία για να αποκτήσει ο Κανελλόπουλος ερείσματα 

μεταξύ των εξόριστων ελλήνων αξιωματικών, όταν ακούστηκαν από το στόμα του 

καθησυχαστικά λόγια υπέρ του ελληνικού αλυτρωτισμού. Ταυτοχρόνως, όμως, 

αποτέλεσαν μια χρυσή ευκαιρία να ακουστούν από τον κατεξοχήν συμμαχικό 

ραδιοφωνικό σταθμό οι καθησυχαστικές –για τον συντηρητικό κόσμο στην 

κατεχόμενη χώρα– θέσεις της εξόριστης κυβέρνησης και άρα των Συμμάχων σχετικά 

με το τοπίο της μεταπολεμικής Ελλάδας. Μέσα από αυτές γινόταν σαφές ότι οι 

αντιστασιακές οργανώσεις δεν θα είχαν το προβάδισμα έναντι των προπολεμικών 

κόμματων στη μεταπολεμική Ελλάδα.  

Τοποθετημένες στη συγχρονία του τέλους Ιανουαρίου του 1943, οι θέσεις αυτές 

συνδέονται με την αφετηρία των ανατρεπτικών εξελίξεων του πολέμου, οι οποίες 

καταγράφθηκαν εκείνη τη χρονική στιγμή. Επρόκειτο για την αρχή της βρετανικής 

και συμμαχικής νίκης και την ακύρωση της προέλασης του Άξονα στη βόρεια 

Αφρική το περασμένο φθινόπωρο (25 Οκτωβρίου – 5 Νοεμβρίου 1942), με τη νίκη 

των Σοβιετικών στο Στάλινγκραντ μετά από εξάμηνη υπεράνθρωπη προσπάθεια, που 

ολοκληρώθηκε λίγες ημέρες μετά το διάγγελμα, στις 2 Φεβρουαρίου 1943. 

Παράλληλα, όμως, συνδέονται και με την ελληνική και βρετανική ενέργεια στον 

Γοργοπόταμο τον περασμένο Νοέμβριο (25 Νοεμβρίου 1943), μια ενέργεια που 

έδειχνε τη δυναμική που θα μπορούσε να αποκτήσει η Αντίσταση στην Ελλάδα. 

Μακριά από συμπτώσεις, το διάγγελμα, τοποθετούμενο στη συγχρονία του, 

αναδεικνύει τη σαφήνεια αλλά και τον πλούτο των μηνυμάτων που εξέπεμπε η 

ελληνική Μέση Ανατολή σε συνεργασία με τη βρετανική ηγεσία, σχετικά με την 

εκτίμηση των εξελίξεων στο ελληνικό πολιτικό τοπίο και της πορείας του συνόλου 

του ελληνικού κόσμου, όχι μόνον εκείνου που βρισκόταν στην εξορία. 

Το περιεχόμενο της ομιλίας Κανελλόπουλου καταγγέλθηκε με σφοδρότητα από 

την ΑΣΟ μέσω του οργάνου της Κεντρικής Επιτροπής της, της εφημερίδας 

                                                 
328 ΑΣΚΙ, Αρχείο ΚΚΕ, φ. 50/5/61 3/8 1467. 
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Αντιφασίστας, σε φύλλο του Φεβρουαρίου του 1943.
329

 Απέναντι στα πατριωτικά και 

καθησυχαστικά λόγια του αντιπροέδρου προβλήθηκε και πάλι ως κύρια και ως μόνη 

αρετή του εξόριστου στρατού η αντιφασιστική συγκρότηση των στρατιωτών, μια 

αρετή που, σύμφωνα με την εφημερίδα, ήταν αποτέλεσμα των ζυμώσεων των 

αριστερών οργανώσεων και όχι των προσπαθειών της εξόριστης κυβέρνησης, η οποία 

καταγγελλόταν ότι εξακολουθούσε να περιλαμβάνει στους κόλπους της στελέχη της 

μεταξικής δικτατορίας. Ας σημειωθεί ότι στον σχολιασμό των θέσεων 

Κανελλόπουλου η αριστερή εφημερίδα δεν ασχολήθηκε καθόλου με τον προσωρινό 

χαρακτήρα που απέδωσε στην εξόριστη κυβέρνηση και στην προοπτική της ο 

αντιπρόεδρος, ούτε με το δημοφιλές ζήτημα του ελληνικού αλυτρωτισμού, ζητήματα 

τα οποία υπήρξαν οι κεντρικοί άξονες της ραδιοφωνικής εκπομπής. Στην παρουσίαση 

της ομιλίας γίνεται μόνο λόγος για τον θετικό και καθοριστικό ρόλο των οργανώσεων 

στην ανάπτυξη του στρατού, ακυρώνοντας έτσι απολύτως τη συμβολή του 

Κανελλόπουλου. 

Ένας γενικός απολογισμός των προσπαθειών του Κανελλόπουλου στη διάρκεια 

του δωδεκάμηνου κυβερνητικού του έργου θα μπορούσε να ορίσει ως κορύφωση της 

θετικής πορείας της δράσης του την καλά προετοιμασμένη ελληνική συμμετοχή στη 

συμμαχική επίθεση του Ελ Αλαμέιν. Η επιτυχία αυτή αποτέλεσε τον ορίζοντα των 

προσπαθειών του, οι οποίες αφορούσαν την οργάνωση των μεγάλων ελληνικών 

μονάδων με στόχο την ισότιμη συμμετοχή τους στον συμμαχικό στρατό. Ο νεαρός 

αντιπρόεδρος ενήργησε με εμφατικό τρόπο μέσα σε ένα αντιφατικό πλαίσιο το οποίο 

προσδιόριζε το σύνολο των προσπαθειών στην ελληνική Μέση Ανατολή και το οποίο 

χαρακτηριζόταν ταυτοχρόνως από πατριωτικά ιδεώδη, πολιτική σύγκρουση, πολιτική 

ιδιοτέλεια και ρευστότητα. Στην περίπτωση Κανελλόπουλου θα χρειαστεί να 

προστεθεί και η παράμετρος της υπεραισιοδοξίας ή της αφέλειας, η οποία 

συντηρούσε τις όποιες ελπίδες του ότι, παρά την απουσία αυστηρής κεντρικής 

διοίκησης και σαφούς προσανατολισμού, ο πολυκερματισμός θα μπορούσε να 

μετατραπεί σε συσπείρωση μέσω των πατριωτικών παραινέσεων και της πολεμικής 

προσπάθειας. Στην πράξη αποδείχθηκε ότι η ανάπτυξη των διχαστικών πολιτικών 

συγκρούσεων εντός του στρατού σε ξένο έδαφος, μεσούντος ενός παγκοσμίου 

πολέμου, ήταν αδύνατο να κατευθυνθεί σε όφελος της όποιας πολιτικής ηγεσίας, όταν 

μάλιστα η τελευταία αποτελούσε ενεργό μέρος της σύγκρουσης. 

                                                 
329 ΑΣΚΙ, Παράνομος τύπος 1936-1974, «(Ο) Αντιφασίστας», Όργανο της Κ.Ε. της ΑΣΟ, 

Φεβρουάριος 1943, α.φ. 22. 
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Η λογική προσπάθεια εκ μέρους του αντιπροέδρου να ενισχυθεί η αστική 

πολιτική συνύπαρξη εντός του στρατού, μέσω της αποκατάστασης των βενιζελικών 

αξιωματικών, όχι μόνο δεν άμβλυνε την ένταση των πολιτικών συγκρούσεων, αλλά 

οδήγησε στην ανάδειξη και νέων, ενεργών ποιοτικών στοιχείων που τέθηκαν σε 

κίνηση και σε σύγκριση με εκείνα του παρελθόντος. Πέραν της δεδομένης βασιλικής-

μεταξικής παράταξης και της παραμερισμένης έως τότε φιλελεύθερης παράταξης, 

αναδείχθηκε η ύπαρξη της Αριστεράς, της νέας, τρίτης πλέον παράταξης που ζητούσε 

και αποκτούσε ισχυρό μερίδιο στο παρόν και στις υπό εξέλιξη συνθήκες.  

Παρά τις διαρκείς προσπάθειές του για την ανάπτυξη μιας αστικής πατριωτικής 

συσπείρωσης απέναντι σε μια αντιαστική πολιτική δύναμη, δεν κατέστη δυνατή η 

εντός του αστικού στρατοπέδου άμβλυνση της σύγκρουσης. Δεν κατέστη καν 

αποδεκτή μια ισόρροπη και «δίκαιη» διανομή θέσεων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των 

παλαιών αντιπάλων του Εθνικού Διχασμού, εντός του συνόλου των εξόριστων 

αστικών δυνάμεων. Έτσι, σε αυτή τη δεύτερη φάση της Μέσης Ανατολής, την οποία 

χειρίστηκε ο Κανελλόπουλος, δεν υλοποιήθηκε η αστική συσπείρωση απέναντι στην 

Αριστερά. Ίσως η απειλή της Αριστεράς προς τον αστικό κόσμο δεν είχε γίνει ακόμη 

σαφής ή «απλώς» η βασιλική-μεταξική πλευρά αρνούνταν επιμόνως να μοιραστεί την 

εξουσία και το κύρος της. Ίσως, επίσης, «απλώς» η κεντρώα παράταξη εντός του 

στρατού πίστευε ότι χειραγωγούσε και έλεγχε σε όφελός της τις αριστερές 

οργανώσεις εντός του στρατού, οι οποίες αποτελούνταν από στρατιώτες οι οποίοι 

θεωρητικά όφειλαν να υπακούουν τους αξιωματικούς τους.  

Η συγκρουσιακή συνθήκη μεταξύ των τριών, εκτός ελληνικού εδάφους, 

ελληνικών πολιτικών στοιχείων, του νέου (Αριστερά), του παραμερισμένου 

(Φιλελεύθεροι) και του παλιού (μοναρχικοί), αποτελεί ίσως την κωδικοποίηση της 

ελληνικής κατοχικής εμφύλιας σύγκρουσης. Αυτή έδειξε το πρόσωπό της στη Μέση 

Ανατολή, με πρώτο επίσημο σταθμό το κίνημα στις δυνάμεις της ξηράς τον 

Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του 1943, λίγους μήνες μετά τη μεγάλη επιτυχία της 

απώθησης του Άξονα και της πρώτης ανάσχεσης των αντιπάλων των συμμάχων της 

Ελλάδας, όταν και οι δύο, πλήρεις και συμπληρωμένες πλέον ελληνικές ταξιαρχίες 

βρίσκονταν μακράν του βορειοαφρικανικού μετώπου, στην περιοχή της Συρίας.  

Με έναν τρόπο, το κίνημα του 1943 απευθύνθηκε στον Κανελλόπουλο. Ο 

πολιτικός θυμός και οι πολιτικοί στόχοι που το κατεύθυναν προετοιμάστηκαν όσο 

αυτός πρόβαλλε τη συνθετική πολιτική του και όσο προσπαθούσε –ανεπιτυχώς– να 

φτιάξει τη δική του πολιτική κατασκευή στην εξόριστη Ελλάδα. Χωρίς να καταφέρει 
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ουσιαστικά να δημιουργήσει δικό του σύστημα στο εσωτερικό κυβέρνησης και του 

στρατού που θα του παρείχε προστασία και κάλυψη, παραιτήθηκε και 

απομακρύνθηκε από την κυβερνητική του θέση μετά το κίνημα του Μαρτίου του 

1943.
330

 

Η απώλεια της θέσης στο προσκήνιο των εξελίξεων στην ελληνική εξορία ήρθε 

μετά την ενίσχυση του κύρους του Κανελλόπουλου που είχε επιτευχθεί στο Λονδίνο, 

μέσω της εκπομπής και μέσω των συναντήσεων. Η ενίσχυση αυτή δεν πήγε χαμένη, 

αφού ήταν ένας αρχικός ακόμη σταθμός, μεταξύ άλλων, σε μια πολιτική πορεία που 

θα διαρκούσε περισσότερο από τέσσερις δεκαετίες ακόμη. 

  

                                                 
330 Η αντιμετώπιση που είχε το έργο του Κανελλόπουλου φαίνεται από τμήματα κριτικών 

τοποθετήσεων που έκαναν πολιτικοί του αντίπαλοι· μια εικόνα τους παρουσιάζεται στο βιβλίο του 

Χάγκεν Φλάισερ, Στέμμα και Σβάστικα: Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, 1941-1944, τ. 1, 

Αθήνα (Παπαζήσης) χ.χ., σ. 260. 



241 

 

Κεφάλαιο 7 

Η Ελλάδα στη Μέση Ανατολή (Γ΄): 

Τα δύο κινήματα, 

Φεβρουάριος-Μάρτιος 1943 και Απρίλιος 1944 

Το κίνημα του 1943  

Παρά τις σταθερές προσπάθειες του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, για έναν 

χρόνο, να αποκτήσουν οι δημοκρατικοί αξιωματικοί ουσιαστικό ρόλο στην οργάνωση 

του στρατού και στη διεξαγωγή του πολέμου, δεν μεταβλήθηκε το σύνολο των 

αξιωματικών σε ομάδα υποστήριξής του. Όσοι υπηρετούσαν σε μονάδες εκστρατείας 

βίωναν τη σύγκρουση μεταξύ των αριστερών οργανώσεων και των νεαρών βασιλικών 

αξιωματικών, τασσόμενοι κατά κύριο λόγο στο πλευρό των οργανώσεων. 

Το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου του 1943, καθώς η πολιτική και 

στρατιωτική διοίκηση του εξόριστου στρατού επιδίωξε να ελέγξει τις διοικήσεις των 

μονάδων, απομακρύνοντας αξιωματικούς που ήταν στενά συνδεδεμένοι με τις 

αριστερές οργανώσεις, ξέσπασαν ταραχές στην ΙΙ Ελληνική Ταξιαρχία, που 

βρισκόταν στη Συρία, στην προσπάθεια των οργανωμένων στρατιωτών να 

εμποδίσουν τις μεταθέσεις των αξιωματικών τους. Η κινητοποίηση των μελών των 

αριστερών οργανώσεων ήταν πολύ έντονη και μαζική, με ξυλοδαρμούς όσων 

διαφωνούσαν. Κύρια αιτήματα ήταν η αποπομπή όσων αξιωματικών ήταν 

συνδεδεμένοι με το καθεστώς της 4ης Αυγούστου, όπως και η απομάκρυνση μελών 

της εξόριστης κυβέρνησης που επίσης ήταν συνδεδεμένοι με τη δικτατορία και η 

αντικατάστασή τους με πολιτικά πρόσωπα του Κέντρου. Ο Κανελλόπουλος έσπευσε 

στη Συρία και διαπραγματεύτηκε με τους εξεγερμένους στασιαστές, ενώ στις 4 

Μαρτίου 1943 είχε ήδη ειδοποιηθεί ότι και Ι Ελληνική Ταξιαρχία είχε ήδη στασιάσει. 

Την ίδια ημέρα, ο Κανελλόπουλος υπέβαλε τηλεγραφικά την παραίτησή του στον 

βασιλιά Γεώργιο και στον πρωθυπουργό στο Λονδίνο.
331

  

Ας δούμε λίγο αναλυτικότερα τις εξελίξεις. Από τα μέσα Φεβρουαρίου 1943, ο 

αντιπρόεδρος Παναγιώτης Κανελλόπουλος, μετά την επιστροφή του από το Λονδίνο, 

έθεσε σε κίνηση την τελευταία πράξη του σχεδίου που ήθελε όλους τους 

                                                 
331 Τριαντάφυλλος Γεροζήσης, Το σώμα των αξιωματικών και η θέση του στη σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία 1821-1975, τ. 2, Αθήνα και Ιωάννινα (Δωδώνη) 1996, σ. 650-651· Σόλων Ν. Γρηγοριάδης, 

Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974, τ. 2, Κάιρο: Ίντριγκες – Αθήνα: «Ελεύθερη Ελλάδα», 

Αθήνα (Polaris / εφ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία) 2011, σ. 47-50. 
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αξιωματικούς ενεργούς και σε πλήρη πολιτική συνθετική λειτουργία εντός του 

στρατού. Ελπίδα ήταν η δημιουργία μιας ελληνικής μεραρχίας, μιας μεγάλης μονάδας 

που θα αριθμούσε πάνω από 10.000 άτομα και στην οποία θα υπάγονταν οι δύο 

έτοιμες και συμπληρωμένες πλέον ελληνικές ταξιαρχίες, μαζί με μονάδες 

τεθωρακισμένων και μονάδες μηχανικού. Επικεφαλής μέραρχος θα ετίθετο ένας όχι 

τόσο γνωστός φιλοβασιλικός στρατηγός του πολέμου της Αλβανίας, ο Χρήστος 

Ζυγούρης, και επικεφαλής των δύο ταξιαρχιών οι βενιζελικοί συνταγματάρχες και 

ήδη διοικητές των μονάδων αυτών Παυσανίας Κατσώτας και Αλκιβιάδης 

Μπουρδάρας. 

Παράλληλα και προκειμένου να περάσει ο έλεγχος της πειθαρχίας από τις 

ηγεσίες των μονάδων στην κεντρική διοίκηση του στρατού, έγινε προσπάθεια να 

χαλιναγωγηθεί και στη συνέχεια να ακυρωθεί η πολιτική επικοινωνία μεταξύ 

κάποιων διοικητών ταγμάτων και των στρατιωτών-μελών των αριστερών 

οργανώσεων. Στην κατεύθυνση αυτή σχεδιάστηκε η απομάκρυνση του δωδεκανήσιου 

συνταγματάρχη Γεώργιου Χατζησταυρή,
332

 διοικητή τάγματος της ΙΙ Ταξιαρχίας, και 

η μετάθεσή του στο Κάιρο. Η αντίδραση της Αντιφασιστικής Στρατιωτικής 

Οργάνωσης (ΑΣΟ) και η κινητοποίηση των στρατιωτών της οργάνωσης για να 

εμποδιστεί η μετάθεση ήταν άμεση. Στο πλευρό του Χατζησταυρή τάχθηκαν ακόμη 

δύο δημοκρατικοί διοικητές ταγμάτων της ταξιαρχίας. Η προσπάθεια του διοικητή 

της ταξιαρχίας Αλκιβιάδη Μπουρδάρα να αμβλύνει την ένταση για να διασωθεί η 

ενότητα και κυρίως η συγκρότηση της μεγάλης αυτής ελληνικής μονάδας δεν 

τελεσφόρησε.
333

 Κοντά στα αιτήματα για τη μη απομάκρυνση των αξιωματικών που 

είχαν συνδεθεί με τις αριστερές οργανώσεις, διατυπώθηκαν με την ίδια έμφαση και 

αιτήματα για την απομάκρυνση των μεταξικών στελεχών από την κυβέρνηση και από 

τις ένοπλες δυνάμεις. 

                                                 
332 Γεώργιος Χατζησταυρής (Κάλυμνος, 1895 – Αθήνα, 1977). Πολιτικός φίλος αλλά και 

συνεργάτης του στρατηγού Πλαστήρα. Μετείχε στο κίνημα του 1935 και ειδικότερα στην επίθεση μαζί 

με τον συνταγματάρχη Στέφανο Σαράφη, των κινηματιών εναντίον των στρατώνων την περιοχής 

Μακρυγιάννη. Αποτάχθηκε μετά το κίνημα. Κατετάγη ξανά στον ελληνικό στρατό της Μέσης 

Ανατολή. Διοίκησε τάγμα Δωδεκανησίων συμπατριωτών του και συνδέθηκε μαζί τους. Διατήρησε τα 

έντονα αντιβασιλικά και αντιμεταξικά του φρονήματα και στη διάρκεια της θητείας του στη Μέση 

Ανατολή. Λόγω αυτών των πολιτικών του θέσεων στάθηκε ευχερέστερη η επικοινωνία του τις 

αριστερές οργανώσεις. Χωρίς να υπάρχουν σαφή στοιχεία για την άμεση σύνδεση του με την ΑΣΟ, 

υπάρχει υποστήριξη της οργάνωσης στο πρόσωπο του. Απομακρύνθηκε μετά το κίνημα του 1943. 

Αποστρατεύθηκε αργότερα με τον βαθμό του στρατηγού. Πολιτεύθηκε στις εκλογές του 1950 και 

εξελέγη βουλευτής Δωδεκανήσου με την ΕΠΕΚ του στρατηγού Πλαστήρα. Βλ. και στην ελληνική 

Βικιπαίδεια, λήμμα «Γεώργιος Χατζησταυρής».  
333 Εμμανουήλ Ι. Τσουδερός, Ιστορικό Αρχείο 1941-1944, τ. Δ΄, Στρατιωτικά, Αθήνα 

(Φυτράκης) 1990, σ. 385-395, Αλκιβιάδης Μπουρδάρας, «Έκθεση γεγονότων 2ας Ταξιαρχίας από 

23/2/43 έως 4/3/43», Κάιρο (11 Μαρτίου 1943). 
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Ευάλωτος ο Κανελλόπουλος, μετά την πίεση της ΑΣΟ από τα αριστερά, υπέστη 

καίριο χτύπημα και από τα δεξιά, όταν εκατό βασιλόφρονες αξιωματικοί της 

ταξιαρχίας, μεγάλο ποσοστό στο σύνολο των αξιωματικών της μονάδας αρνήθηκε να 

εκτελέσει τα στρατιωτικά του καθήκοντα με τρόπο μαζικό, λόγω της ανεκτικότητας 

που έδειχνε η στρατιωτική αλλά και πολιτική διοίκηση στη δράση της αριστερής 

στρατιωτικής οργάνωσης και στην ανεκτικότητα που υπήρχε στην κριτική στάση των 

δημοκρατικών αξιωματικών. Η στάση επεκτάθηκε στις πρώτες ημέρες του Μαρτίου 

του 1943 και στην άλλη μεγάλη ελληνική μονάδα, στην Ι Ταξιαρχία, γεγονός που 

αποσταθεροποίησε το σύνολο των ελληνικών μονάδων ξηράς. 

Η φυσική παρουσία του Κανελλόπουλου αυτή τη φορά δεν βοήθησε στην 

ειρήνευση της κατάστασης· αντιθέτως, κατά την περιοδεία του σε μονάδες, υπέστη 

επίθεση από έλληνες νοσηλευόμενους στρατιώτες του νοσοκομείου της Χεντέρας 

στην Παλαιστίνη όπου προπηλακίστηκε, όπως και οι συνοδοί του.
334

  

Στην κορύφωση του κινήματος, ήταν οι στασιαστές αριστεροί στρατιώτες που 

ήρθαν σε επικοινωνία με την πολιτική και στρατιωτική διοίκηση και έθεσαν τους 

όρους τους – και όχι οι δημοκρατικοί αξιωματικοί. Οι όροι ήταν σαφώς πολιτικοί και 

αφορούσαν όχι τόσο την αλλαγή ανώτατων αξιωματικών όσο την αλλαγή υπουργών 

οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί ως φιλομεταξικοί και η τοποθέτηση στις θέσεις τους 

στελεχών των Φιλελευθέρων.  

Στην εφημερίδα της ΑΣΟ Αντιφασίστας, του Μαΐου του 1943, ευθύνες για το 

κίνημα αποδίδονται στον Κανελλόπουλο,
335

 ο οποίος κατηγορείται ως όργανο 

«αντιδραστικών» κύκλων. Ευθύνες τού αποδίδονται λόγω της υπέρμετρης 

αισιοδοξίας του ότι θα μπορούσε να βρει τη λύση, μέσω του πατριωτισμού, η οποία 

θα τιθάσευε εξίσου τους κομμουνιστές και τους βασιλόφρονες.
336

 Ευθύνη για το 

κίνημα επέρριψε στον Κανελλόπουλο και ο Γεώργιος Β΄, που έφτασε στην Αίγυπτο 

στις 15 Μαρτίου, δύο εβδομάδες μετά την εκδήλωση της στάσης. Ο Βασιλιάς ήταν 

αρνητικός στην πολιτική συγκλίσεων και συνθέσεων, στοιχείο που δεν είχε άμεσα 

                                                 
334 Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ημερολόγιο Κατοχής: 31 Μαρτίου 1942 – 4 Ιουνίου 1945, 

Αθήνα (Εστία) 2003, σ. 392-393. Ο οδηγός του Κανελλόπουλου δέχθηκε πλήγμα από μαχαίρι. Οι 

συνοδοί που προστάτευσαν τον αντιπρόεδρο ήταν ο τότε έφεδρος αξιωματικός Παναγής 

Παπαληγούρας και ο υπολοχαγός τότε Ορέστης Βιδάλης και αργότερα επιτελάρχης του Γ΄ Σώματος 

Στρατού κατά το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967, αποπεμφθείς στο κίνημα του βασιλιά τη 13η 

Δεκεμβρίου 1967 και στη συνέχεια με χαρακτηριστική αντιστασιακή δράση κατά της χούντας στις 

ΗΠΑ.  
335 ΑΣΚΙ, Παράνομος Τύπος 1936-1974, Κατοχή 1941-1944, «(Ο) Αντιφασίστας, Όργανο της 

Κ.Ε. της ΑΣΟ», Μάιος 1943. 
336 Ντίνος Κουτσούμης, 4 χρόνια, Άγνωστη Ελληνική Ιστορία, Αλεξάνδρεια (Γρίβα) 1946, σ. 52-

55 (το σχετικό κεφάλαιο έχει τίτλο «Κίνημα κατά Κανελλόπουλου»). 
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εκθέσει νωρίτερα, και πρότεινε ως λύση την κατάργηση της ελληνικής διοίκησης και 

την υπαγωγή των ελληνικών μονάδων σε άμεση ανώτερη και ανώτατη βρετανική 

διοίκηση.
337

 Ο ίδιος ο Κανελλόπουλος, σε εγγραφή στο ημερολόγιό του, στις 4 

Μαρτίου 1943,
338

 αναφέρει την έντονη πίεση που υπέστη τελικά από όλες τις 

παρατάξεις και από τα πρόσωπα που τις εξέφραζαν στην προσπάθειά τους να 

στηρίξει ο καθένας το πλαίσιό τους σε βάρος του συνόλου. 

Τα αιτήματα των κινηματιών έγιναν δεκτά, ωστόσο η αλλαγή του μεταξικού 

πολιτικού προσωπικού έγινε με μεγάλη καθυστέρηση. Η απομάκρυνση-παραίτηση 

Κανελλόπουλου άνοιξε τον δρόμο για τη συμπλήρωση των κυβερνητικών θέσεων 

από βενιζελικά στελέχη. Έτσι βρέθηκαν ο φιλοαριστερός τότε έλληνας δικηγόρος 

στην Αλεξάνδρεια και παλαιότερα συνεργάτης του Ελευθέριου Βενιζέλου Γεώργιος 

Ρούσσος στη θέση του αντιπροέδρου, το αναπληρωματικό μέλος του στρατοδικείου 

στη δίκη των Έξι Βύρων Καραπαγιώτης στη θέση του υπουργού Στρατιωτικών, ο 

Σοφοκλής Ελευθερίου Βενιζέλος υπουργός Ναυτικών και ο απότακτος από το 1935 

ναύαρχος Πέτρος Βούλγαρης υπουργός Αεροπορίας. Οι προτάσεις των στασιαστών 

προς τις διοικήσεις και τους εκπροσώπους της κυβέρνησης για τη σύνθεσή της, οι 

οποίες αφορούσαν τη συμμετοχή κεντρώων προσωπικοτήτων, όπως ο πρώην 

βενιζελικός υπουργός Γεώργιος Ρούσσος και ο πρώην βενιζελικός αξιωματικός 

Βύρων Καραπαναγιώτης, έγιναν σε μεγάλο βαθμό τελικά δεκτές και από τον βασιλιά 

Γεώργιο Β΄, ο οποίος έφτασε στα μέσα Μαρτίου στην Αίγυπτο, και από τον 

πρωθυπουργό Εμμανουήλ Τσουδερό, ο οποίος διατήρησε τη θέση του.
339

 

Κατά τη διάρκεια του κινήματος οι αξιωματικοί είχαν παραμεριστεί και οι 

μονάδες έμειναν επί σχεδόν δέκα ημέρες αυτοδιοικούμενες από τους στρατιώτες, σε 

απόλυτη πειθαρχία και ηρεμία. Η εμβληματική αφρόκρεμα του βενιζελικού πολιτικού 

προσωπικού ανέλαβε την αντιπροεδρία της κυβέρνησης και τα τρία πολεμικά 

υπουργεία. Οι νεαροί φιλοβασιλικοί και φιλομεταξικοί, από τους αποκαλούμενους 

«νομιμόφρονες», προέβησαν παραιτούμενοι και εκείνοι σε ένα είδος στάσης, 

τασσόμενοι εναντίον της διοίκησης και της ηγεσίας. Πρόκειται για τρία 

αποτελέσματα απολύτως αλληλοεπηρεαζόμενα, τα οποία καταδεικνύουν την 

εξαιρετική δυναμική των τριών αντιπάλων αξόνων εντός του εξόριστου στρατού.  

                                                 
337 Hagen Fleischer, «The “Anomalies” in the Greek Middle East Forces, 1941-1944», Journal 

of the Hellenic Diaspora, τ. 5, τχ. 3 (φθινόπωρο 1978), σ. 18. 
338 Π. Κανελλόπουλος, Ημερολόγιο Κατοχής, ό.π., σ. 388-390. 
339 Ν. Κουτσούμης, 4 χρόνια, ό.π, σ. 52-55. 
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Η βενιζελική νίκη στο κίνημα του Μαρτίου του 1943 βασίστηκε σε μια 

αντιμεταξική, αντιδικτατορική και αφανή αντιβασιλική συνεργασία, μεταξύ του 

αριστερού και του κεντρώου άξονα. Σε αυτή τη συνεργασία, τα ζητούμενα των δύο 

αξόνων συνδυάστηκαν πρόσκαιρα τελικά σε έναν χορό, ο οποίος είχε μακρινό στόχο 

την εξουσία στη μεταπολεμική Ελλάδα, μέσω του εξόριστου στρατού. Ο χορός αυτός 

έκρυβε ότι στόχευε στην εξασφάλιση του μέλλοντος, αλλά δήλωνε ότι προσπαθούσε 

να αποδώσει δικαιοσύνη, ανατρέποντας τα κακώς κείμενα του παρελθόντος· και οι 

δύο εντός του είχαν την πεποίθηση ότι τον οδηγούσαν και τον έλεγχαν, παρά τους 

απολύτως αντιθετικούς στόχους τους. Οι μεν Φιλελεύθεροι ήταν βέβαιοι ότι 

οδηγούσαν γιατί οι κομμουνιστές θα σεβόντουσαν την ανώτερη κοινωνική και 

στρατιωτική ιεραρχική τους θέση. Οι δε κομμουνιστές ήταν και αυτοί βέβαιοι ότι 

οδηγούσαν γιατί είχαν τη σιγουριά που τους έδινε η κυριαρχία στους στρατιώτες. 

Ενδεχομένως η σύμπραξη κεντρώων και αριστερών διαμόρφωσε βεβαιότητα 

αισιοδοξίας για το μέλλον. Ήταν όμως αφελής η βεβαιότητα ότι οι ελληνικές 

βασιλικές και αστικές πολιτικές δυνάμεις, και ο βρετανικός παράγοντας θα 

μπορούσαν εσαεί να εκβιάζονται και ότι η πολιτική τους στάση από την ύπαρξη ενός 

στρατού, ο οποίος ελεγχόταν από τις αριστερές οργανώσεις, με επικεφαλής 

αντιβασιλικούς αξιωματικούς. Ήταν ψευδαίσθηση το ότι ο ελληνικός στρατός στη 

Μέση Ανατολή μπορούσε να βουλεύεται προς τα αριστερά.  

Ήταν ένα ζευγάρι πατριωτικού χορού με ευρεία απήχηση στους στρατιώτες, ως 

κάτι ταιριαστό, ως ένα ζευγάρι των παλαιότερων και των νεότερων διεκδικητών 

πολιτικών ανατροπών και αλλαγών μέσα στο συμβολικό φάσμα μιας μεγάλης εθνικής 

προσπάθειας. Το ζευγάρι αυτό ήταν αρεστό και δελεαστικό ιδιαίτερα στην ελληνική 

Μέση Ανατολή, στο πνεύμα και στο κλίμα του εθελοντισμού και της μαχητικότητας 

που διέκρινε τους χιλιάδες νέους που έφτασαν εκεί ρισκάροντας τη ζωή τους πριν 

ακόμη πολεμήσουν. Ήταν ένα ζευγάρι που έδινε την εντύπωση ότι θα μακροημέρευε. 

Η σχέση κομμουνιστών και Φιλελευθέρων στον εξόριστο στρατό της 

Μέσης Ανατολής 

Καθοριστικό είναι να δοθεί η πραγματική και όχι εξιδανικευμένη διάσταση σε 

αυτό το έστω και πρόσκαιρο ζευγάρωμα Φιλελευθέρων και κομμουνιστών, σε αυτή 

τη συγκεκριμένη πολιτική επικοινωνία μεταξύ τους. Μια τέτοια διάσταση 

στοιχειοθετείται σε γενικές γραμμές από τις παραινέσεις της εφημερίδας της ΑΣΟ 
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προς τον Γεώργιο Χατζησταυρή, τον σκληρό βενιζελικό διοικητή τάγματος, του 

οποίου η μετάθεση αποτέλεσε τη θρυαλλίδα για την εκδήλωση του πρώτου μεγάλου 

κινήματος.  

Ο τόνος των κειμένων της εφημερίδας της οργάνωσης καταργεί την ιεραρχία 

και το περιεχόμενο των κειμένων τα μετατρέπει σε πίεση. Ο εν λόγω τόνος και η 

πίεση αντλούσαν νομιμοποίηση από την αντιβασιλική και αντιμεταξική πολιτική 

στράτευση του διοικητή του τάγματος, αλλά και από την ανοχή του στην 

παρεμβατικότητα της οργάνωσης στη λειτουργία του τάγματος. Ήταν μια σχέση που 

είχε διαμορφώσει έναν δεσμό όμοιο με αυτούς που λειτουργούσαν και σε άλλες 

μονάδες του στρατού ξηράς. Αυτός ο δεσμός επέτρεπε την ανοχή του διοικητή στην 

παρεμβατικότητα της οργάνωσης, αφενός γιατί η τελευταία στεκόταν απέναντι στους 

φιλομεταξικούς αξιωματικούς και αφετέρου γιατί εξασφάλιζε την άρτια πολεμική 

προετοιμασία και δυνητικά την υψηλή πολεμική επίδοση των μονάδων. 

Ήταν ένας δεσμός ο οποίος πήγαζε από τη ρευστότητα της ελληνικής 

παρουσίας στη Μέση Ανατολή, ο οποίος προκαλούσε και τροφοδοτούσε στη 

συνέχεια μια σειρά σοβαρές ανατροπές σχετικά με την αναμενόμενη και ορθή 

λειτουργία ενός στρατού. 

Η ρευστότητα από την οποία πήγαζε η ενδοστρατιωτική επικοινωνία αριστερών 

και Φιλελευθέρων συνδεόταν με την απουσία του ελληνικού εδάφους και με τις 

συνθήκες που δημιουργούσε το ξένο περιβάλλον. Οι συνέπειες της απουσίας του 

ελληνικού εδάφους ενισχύονταν πολύ έντονα από τον προϋπάρχοντα διχασμό μεταξύ 

αξιωματικών. Επρόκειτο για μια σχάση η οποία είχε αδρανήσει λόγω της απόταξης 

των βενιζελικών του 1935 αλλά ενεργοποιήθηκε μετά την επανακατάταξή τους στη 

Μέση Ανατολή – μια σχάση η οποία είχε εδραιωθεί μέσα από την εκρηκτική 

συνύπαρξη, εντός του εξόριστου σώματος των αξιωματικών, στελεχών που δεν τους 

χαρακτήριζε η σύμπνοια και οι κοινοί πατριωτικοί στόχοι, αλλά η πολιτική εμπάθεια 

εναντίον των αντιπάλων τους, μαζί με μεγάλη διάθεση σύγκρουσης και 

αντεκδίκησης. Ισχυρή ακόμη ασάφεια και ρευστότητα διαμόρφωνε η ισχυρή πολιτική 

ιδιοτέλεια που χαρακτήριζε το ελληνικό πολιτικό εξόριστο πολιτικό προσωπικό, 

γεγονός που οδηγούσε σε διαρκείς προσπάθειες εξοικονόμησης πολιτικών οφελών 

από τον στρατό, στερώντας του, έτσι, την ύπαρξη μίας και μόνης κατεύθυνσης, ενός 

προσανατολισμού που θα ήταν αποδεκτός από όλους.  

Σε συνέχεια αυτών των προβλημάτων, τα οποία ήδη διαμόρφωναν την πολιτική 

λειτουργία εντός του στρατού, ήρθε να προστεθεί η διεκδίκηση της εξουσίας εντός 
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του στρατιωτικού πλαισίου από την Αριστερά. Η διεκδίκηση αυτή εφαρμόστηκε 

μέσω των στρατιωτών και τους μετέτρεψε από μάζα, κατευθυνόμενη και πολιτικά 

από τους αξιωματικούς, σε πολιτικό εργαλείο το οποίο, μέσω της κομμουνιστικής 

καθοδήγησης, βουλευόταν. Ο νέος πολιτικός αριστερός παράγοντας εντός του 

στρατού προκάλεσε ένα νέο στοιχείο που αφορούσε τη «χειραφέτηση» πλέον των 

στρατιωτών, οι οποίοι εισέπρατταν ως επικεφαλής τους όχι πλέον τους αξιωματικούς 

τους αλλά τους κομματικά οργανωμένους συναδέλφους τους. Αυτή η 

ριζοσπαστικοποίηση των στρατιωτών ανέτρεψε την έως τότε πεποίθηση ότι η 

εκάστοτε ελληνική πολιτική εξουσία είχε ως εργαλείο της τον στρατό.  

Εύφορο έδαφος για τις αριστερές διεκδικήσεις και πρακτικές αποτέλεσαν η 

αναφερθείσα ρευστότητα, όπως και η συχνά κοινή καταγωγή στρατιωτών, ιδιαίτερα 

στις περιπτώσεις συγκρότησης ολόκληρων μονάδων από οπλίτες κοινής καταγωγής, 

όπου οι δεσμοί ήταν σαφώς ισχυρότεροι και η σύναψή τους ευχερέστερη. Το εύφορο 

της συνεννόησης μεταξύ στρατιωτών και αξιωματικών πολλαπλασιαζόταν σε 

σχετικές περιπτώσεις, όπως σε αυτή του Καλύμνιου Γεώργιου Χατζησταυρή, ο 

οποίος διοικούσε ένα τάγμα αποτελούμενο κατά βάση από καλύμνιους εθελοντές, 

φυγάδες από τον τόπο τους. Η κοινή καταγωγή του διοικητή και των στρατιωτών, 

στην προκειμένη περίπτωση, λειτούργησε και πολιτικά, ξεφεύγοντας από τη συνήθη 

απλοϊκή θετικά σχέση του επικεφαλής, που στον ρόλο του «φανταροπατέρα» 

φρόντιζε τη διαβίωση των στρατιωτών του για να καρπωθεί απλώς την εκτίμηση και 

την αφοσίωσή τους. Στις περιπτώσεις σαν τη συγκεκριμένη δημιουργήθηκε –ή έτσι 

τουλάχιστον φάνηκε– μια επικοινωνία η οποία εξελίχθηκε σε πολιτικό ίσως δεσμό 

μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτός ο δεσμός θα επέτρεπε στις οργανώσεις να 

επανακαθορίζουν την πολιτική λειτουργία της μονάδας σε όφελός τους και στους 

επικεφαλής να ηγούνται μιας μονάδας η οποία θα ήταν εξοπλισμένη άρτια και 

εκπαιδευμένη για συνθήκες μάχης, μια μονάδα που θα απέδιδε στο έπακρο σε 

συμμαχικές επιχειρήσεις.  

Επρόκειτο για μια ακόμη πολιτική λειτουργία εντός του εξόριστου στρατού, 

εκείνη που συνέδεε τους αντιβασιλικούς αξιωματικούς με τις αριστερές οργανώσεις, 

οι οποίες φρόντιζαν να αποδίδουν οι μονάδες στην προετοιμασία και στην πειθαρχία, 

ποιοτικά στοιχεία που ενίσχυαν το κύρος του αξιωματικού διοικητή και που, κατά την 

εφαρμογή τους σε συνθήκες μάχης, θα αναβάθμιζαν τον ρόλο του, αποδίδοντας στον 

ίδιο και πάλι το κύρος που είχε χάσει μετά την απόταξή του. Η δράση εκτός εθνικού 

εδάφους, η ασάφεια του ορίζοντα του πολέμου και η ρευστότητα των ελληνικών 
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συνθηκών στην εξορία έκαναν ευχερέστερη τη συνεργασία και όχι μόνο ακύρωναν τη 

σταθερότητα των προοπτικών, αλλά ανέτρεπαν και την εσωτερική λειτουργία του 

στρατού, απαξιώνοντας την ιεραρχία. Για την ακύρωσή της, βέβαια, είχαν ήδη 

φροντίσει μέσω παρεμβάσεων τόσο το εξόριστο πολιτικό προσωπικό, που 

επιθυμούσε τον πολιτικό έλεγχο του στρατού για ίδιον όφελος ποικιλοτρόπως, αλλά 

και το σώμα των αξιωματικών, που διατηρούσε ακέραιες τις αντιπαλότητες της 

προπολεμικής περιόδου. Πριν από τη συγκρότηση και δράση των αριστερών 

οργανώσεων, δηλαδή, ήδη είχε επέλθει η ανατροπή της συνειδητής φροντίδας εκ 

μέρους της πολιτειακής, πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας να λειτουργήσει ο 

στρατός με μόνη αποστολή την πολεμική εκπαίδευση και την εμπλοκή στον αγώνα σε 

όφελος της συμμαχικής και, κατ’ επέκταση, ελληνικής προσπάθειας. Αντίθετα, με τα 

ανοίκεια για τον στρατό χαρακτηριστικά του «λαού» και με τα αδιέξοδα που 

προκαλούσε το ξένο έδαφος, ο στρατός αυτός κατέστη πολιτικό εργαστήριο και 

ταυτόχρονα πολιτικό εργαλείο. Σε αυτή την ήδη ανεβασμένη παράσταση ήρθε η 

Αριστερά και οι κομμουνιστές καθοδηγητές της όχι να ζητήσουν απλώς ρόλο, αλλά 

να τα διεκδικήσουν όλα: σενάριο, σκηνοθεσία και πρωταγωνιστικό ρόλο. 

Στοιχεία για την ανάπτυξη της δομημένης ήδη από την άνοιξη του 1943 

πολιτικής επικοινωνίας μεταξύ του διοικητή του τάγματος και της οργάνωσης 

καταγράφονται σε μια δημόσια τετρασέλιδη επιστολή του Δεκεμβρίου του 1942, η 

οποία κοινοποιήθηκε στον διοικητή της ταξιαρχίας και σε όλους τους διοικητές των 

ταγμάτων της. Σε αυτή την επιστολή, η Κεντρική Επιτροπή της ΑΣΟ έθεσε μια σειρά 

ζητήματα απευθυνόμενη στον Χατζησταυρή. Σε πιεστικό ύφος γενικά, αναγνώριζε 

την πολιτική δημοκρατική ευαισθησία του συνταγματάρχη, αναφερόμενη στο 

μαχητικό βενιζελικό παρελθόν του, στις δύσκολες ημέρες της εξορίας του στο Παρίσι 

και στα τότε δημοκρατικά του ιδεώδη και στη σαφή αντιφασιστική του στάση. Στη 

συνέχεια, όμως, με τρόπο απαιτητικό, έθετε τον διοικητή του τάγματος σαφώς υπό 

εξέταση στο κατά πόσο ήταν αφιερωμένος στην αντιφασιστική διαπαιδαγώγηση και 

στο κατά πόσο υπηρετούσε τον αντιφασιστικό αγώνα εντός των εξόριστων ελληνικών 

μονάδων. Ως απόδειξη των παραπάνω τού ζητούσε να προχωρήσει στην καταγγελία 

«φασιστών», όπως αποκαλούσε τους διοικητές των λόχων τους οποίους κατονόμαζε 

στο άρθρο.
340

 

                                                 
340 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/58, «Επιστολή της ΑΣΟ προς τον Συνταγματάρχην κ. 

Χατζησταυρή Γεώργιο, Διοικητήν του 5ου Τάγματος» (Δεκέμβριος 1942). 



249 

 

Δύο μήνες μετά, σε ένα ακόμη τεκμήριο, της 24ης Φεβρουαρίου 1943, και 

ενόψει της εκτέλεσης της διαταγής απομάκρυνσης από τη διοίκηση του Τάγματος του 

Χατζησταυρή, η οργάνωση απευθύνεται με προσωπική επιστολή στον διοικητή της 

ταξιαρχίας Αλκιβιάδη Μπουρδάρα. Τον επαινεί για τα δημοκρατικά του φρονήματα 

ενώ καταφέρεται κατά της κυβέρνησης Τσουδερού-Κανελλόπουλου, η οποία, όπως 

υποστηρίζεται στην επιστολή, επιθυμούσε μέσω της διαταγής απομάκρυνσης τη 

διάλυση του στρατού, επιτιθέμενη κατά του αντιφασιστικού φρονήματος, Η 

οργάνωση των στρατιωτών, στην επιστολή, ταυτίζει τις έννοιες «αντιφασίστας», 

«πατριώτης» και «δημοκράτης», και δηλώνει ότι θα ταχθεί στο πλευρό του διοικητή 

της ταξιαρχίας μόνο στην περίπτωση όπου εμποδίσει την απομάκρυνση του 

Χατζησταυρή.
341

 Ο στόχος της οργάνωσης, όπως και η επίδειξη ισχύος εκ μέρους 

της, ήταν σαφής. 

Η σύνδεση των αξιωματικών του βενιζελικού κέντρου με τις αριστερές 

οργανώσεις διατηρεί σαφή πολιτικά και κοινωνικά στοιχεία, αντίστοιχα με εκείνα του 

εαμικού κινήματος που αναπτύχθηκε στο ελληνικό έδαφος. Μια ανάλογη πολιτική 

σύνδεση, μεταξύ των δεξιών αξιωματικών και των στρατιωτών, θα ήταν δύσκολο να 

πραγματοποιηθεί εκείνη τη χρονική στιγμή, αφενός λόγω του ιδεολογικού και 

πολιτικού ελιτισμού της ελληνικής Δεξιάς και αφετέρου λόγω των ανατρεπτικών 

πολιτικών συνθηκών που έφερε σε ρευστές κοινωνίες, όπως η ελληνική, ο Β΄ 

Παγκόσμιος Πόλεμος, οι οποίες λειτούργησαν σε όφελος της Αριστεράς. 

Η ριζοσπαστικοποίηση των νεαρών βασιλοφρόνων αξιωματικών 

Η παράταξη των βασιλοφρόνων και μεταξικών εντός του στρατού στη Μέση 

Ανατολή ωφελήθηκε σε δυναμική από τη ριζοσπαστικοποίηση προς τα δεξιά των 

νεαρών αξιωματικών που είχε στους κόλπους της. Ήταν ένας μεγάλος αριθμός των 

ευέλπιδων που φοίτησαν στη Σχολή Ευελπίδων μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή, 

όταν η Μεγάλη Ιδέα και ο αλυτρωτισμός, ιδεολογήματα με τα οποία είχε συνδεθεί 

άρρηκτα ο βενιζελισμός, είχαν καταρρεύσει. Ήταν οι ευέλπιδες της προχωρημένης 

δεκαετίας του 1920 και της δεκαετίας του 1930. Ήταν παιδιά οικογενειών οι οποίες 

αντιπολιτεύθηκαν τον Ελ. Βενιζέλο και αποδεσμεύθηκαν ψυχικά από την αλυτρωτική 

πολιτική που είχε ακυρωθεί στην πράξη· οι ίδιες οικογένειες βίωσαν αρνητικά σε 

                                                 
341 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/62, «Επιστολή της ΑΣΟ προς Συν/χην Κ. Μπουρδάρα 

Αλκ., Διοικητή της ΙΙ Ταξιαρχίας» (22 Φεβρουαρίου 1943). 
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ηθικό επίπεδο την έλευση των προσφύγων στην Ελλάδα. Όσοι δεν μπόρεσαν να 

συνεχίσουν με τρόπο συμβολικό και αφηρημένο τη σύνδεση με τον αλυτρωτισμό,
342

 

ήταν εκείνοι που ίσως σαν αντίδοτο στο τραυματισμένο κοινωνικό και εθνικό κύρος 

των αξιωματικών μετά την κατάρρευση της Μεγάλης Ιδέας –και ίσως σαν απάντηση 

στην ειρηνική πλέον πολιτική της τελευταίας περιόδου του ίδιου του Ελ. Βενιζέλου– 

στράφηκαν σε μια ενδοσκόπηση της ομάδας τους. Ως αποτέλεσμα, μετέτρεψαν τον 

παρορμητισμό του παρελθόντος σε επαγγελματικό πλαίσιο με σωματειακή λογική, 

που αποδεσμευόταν από την αρχική αποστολή των αξιωματικών βηματίζοντας πλέον 

προς μια κορπορατιστική λογική. Σε αυτό το πλαίσιο, αυτή η ομάδα θα έπαυε πλέον 

να κοιτάζει προς τα έξω, στρέφοντας το βλέμμα προς τα μέσα – ένας πρώτος σταθμός 

σε μια πορεία αυτόνομων πολιτικών διεκδικήσεων. Στη συνέχεια, η δικτατορία 

Μεταξά, το καθεστώς που ενίσχυσε τη συντηρητική και φιλοβασιλική Ελλάδα και 

έδειξε ως μονόδρομο τους δεσμούς με τον Θρόνο, ήρθε να αυξήσει και το πνεύμα 

μιλιταριστικού κορπορατισμού πολλών νεαρών αξιωματικών.  

Μετά ήρθε η εκστρατεία στα αλβανικά βουνά, η πολεμική εμπλοκή που έβαλε 

την Ελλάδα στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, η οποία σύσφιξε τους ηθικούς δεσμούς και 

ανανέωσε τη λαϊκότητα και το πατριωτικό κύρος του στρατού. Η εκστρατεία αυτή 

αποτέλεσε τον προθάλαμο όσων θα συνέβαιναν στην Κατοχή, ριζοσπαστικοποιώντας 

και προς τα αριστερά μεγάλο αριθμό αξιωματικών όλων των ηλικιών. 

Οι φιλοβασιλικοί αξιωματικοί, μετά τις αποτάξεις του 1935, είχαν εξασφαλίσει 

τον έλεγχο του Σώματός τους και δεν υπήρχε πλέον καμιά απειλή εκ μέρους του 

στρατού για την ανατροπή του καθεστώτος. Είχαν επίσης εξασφαλίσει κάτι 

εξαιρετικά σημαντικό για τον έλεγχο του στρατού: τη διαγενεακή πολιτική τους 

συνέχεια, την ανανέωση δηλαδή της πολιτικής τους κυριαρχίας μέσω των στενών 

σχέσεων τους με τους νεαρούς αξιωματικούς, οι οποίοι είχαν πλέον ως πολιτικά και 

ηθικά πρότυπα μόνον εκείνους και όχι πια τους αποταχθέντες βενιζελικούς. 

Στη Μέση Ανατολή, όμως, η απουσία του εθνικού εδάφους διαμόρφωνε 

συνθήκες διαφορετικές σε σχέση με τις ελλαδικές. Η συνέχιση της κανονικής 

λειτουργίας του στρατού οδήγησε τους φιλοβασιλικούς αξιωματικούς στην επίμονη 

απαίτηση να συνεχίσει ο στρατός στα προπολεμικά δεδομένα λειτουργίας του. Η 

πολιτική σύγκρουση στο εσωτερικό του, οι παρεμβάσεις από το πολιτικό προσωπικό 

                                                 
342 Η αντιπαλότητα μεταξύ προσφύγων και ντόπιων ενδεχομένως να μεταφέρθηκε και εντός της 

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, αφού στην τάξη εισόδου του 1924 κατετάγησαν πολλά 

προσφυγόπουλα (Συνέντευξη στον γράφοντα του συν/χη Παναγιώτη Δημουλέα, 2016). 
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και οι περιορισμένες δυνατότητες των παλαιοδημοκρατικών αξιωματικών όρισαν ως 

λύση στο πρόβλημα των τελευταίων τη συνεργασία τους με τις αριστερές οργανώσεις 

στρατιωτών. 

Έτσι, απέναντι στη φιλοβενιζελική έκβαση του κινήματος του Μαρτίου του 

1943, υπήρξε, όπως ήταν φυσιολογικό, έντονη αντίδραση των φιλοβασιλικών και 

φιλομεταξικών αξιωματικών κάθε βαθμού και ηλικίας. Κορύφωση της αντίδρασης 

ήταν η άρνηση της εκτέλεσης των καθηκόντων τους. Αντέδρασαν στη σύνδεση, στη 

σύμπλευση και στη συνεργασία των αντιφασιστικών οργανώσεων με τους 

αντιβενιζελικούς αξιωματικούς. Αυτή η αντίδραση δεν αφορούσε μόνον την 

ανανέωση του κύρους των βενιζελικών αξιωματικών εντός του στρατού, αλλά και τη 

μείωση του δικού τους κύρους απέναντι στους στρατιώτες. 

Η έντονη και βαθιά συγκρουσιακή στάση τους, η απείθεια που εκδήλωσαν, δεν 

ήταν απλώς συνέχεια εκείνης της αρχικής που δίχασε το σώμα των αξιωματικών του 

εξόριστου στρατού και αφορούσε την ενόχληση από την ανανέωση του κύρους των 

βενιζελικών αξιωματικών όταν επανεντάχθηκαν. Η αντιπαλότητα προέκυψε ως 

αντίδραση στη μεγάλη ανατροπή που προκάλεσε η συμμαχία των 

επανακαταταχθέντων βενιζελικών με τους στρατιώτες, μια συμμαχία που κατέλυε τον 

έλεγχο των στρατιωτών εκ μέρους τους και τη στρατιωτική ιεραρχία, αλλά 

παράλληλα και την εσωτερική ιεραρχική ταξικότητα που ισχύει εν γένει στους 

στρατούς μεταξύ αξιωματικών και στρατιωτών. 

Η απείθεια, η άρνηση νεαρών αξιωματικών να εκτελέσουν τις διαταγές της 

νέας, ανασχηματισμένης μετά το κίνημα του 1943 κυβέρνησης συνοδεύτηκε και από 

τις έντυπες παραιτήσεις τους. Οι παραιτηθέντες, αντιδρώντας στις προσπάθειες της 

διοίκησης για την ανάκληση των παραιτήσεών τους, σκλήρυναν τη στάση τους, 

θέτοντας όρο για την επιστροφή τους την αποπομπή των βενιζελικών υπουργών της 

νέας κυβέρνησης. Στο κείμενο της παραίτησης συναντάμε την εξής δήλωση: «Ο 

κάτωθι υπογεγραμμένος… Δηλώ ότι παραιτούμαι των τάξεων του στρατεύματος, 

διότι ο Ελληνικός Στρατός εν Μ.Α. (Μέση Ανατολή) εξετράπη της κυρίας αυτού 

αποστολής και ασχολείται εις την πολιτικήν».
343

 Το ως άνω αποτελεί μια ισχυρή 

αντίφαση, αφού ο υπογράφων δηλώνει ότι παραιτείται λόγω της εκτροπής του 

στρατού προς την πολιτική και ταυτόχρονα παραιτείται ουσιαστικά για πολιτικούς 

λόγους, δηλώνοντας στην ουσία την πολιτική του εναντίωση στη νέα κυβέρνηση. 

                                                 
343 Εμμανουήλ Ι. Τσουδερός, Ελληνικές Ανωμαλίες στη Μέση Ανατολή, Αθήνα (Αετός) 1945, σ. 

29-30. 
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Πρόκειται για τη γενική αντίφαση στην ελληνική Μέση Ανατολή, κατά την οποία 

καθεμιά από τις τρεις πολιτικές δυνάμεις επέτρεπε την πολιτική λειτουργία μόνον των 

φιλών της – και όχι των αντιπάλων της. Ενδιαφέρον είναι ότι και οι τρεις δυνάμεις 

επιδίωκαν τον πολιτικό έλεγχο, μόνον ωστόσο η φιλοβασιλική πλευρά 

ποινικοποιούσε δηλωμένα την πολιτικοποίηση, εμφανίζοντας την αποστολή της ως 

εθνική.  

Στην πραγματικότητα, μάλλον πρόκειται για μια αντίδραση όχι απέναντι στην 

πολιτικοποίηση του στρατού, αλλά απέναντι στην απώλεια του πολιτικού ελέγχου του 

στρατού από την κυρίαρχη ομάδα των αξιωματικών της περιόδου 1935-1941. Η 

απώλεια αυτή οριζόταν ως πολιτικοποίηση, ενώ επρόκειτο για την απώλεια της 

κανονικότητας που ήθελε τους ίδιους να ορίζουν πολιτικά τον στρατό. 

Οι παραιτηθέντες εγκλείστηκαν στο στρατόπεδο Μερτζεγιούν (Merj ‘Uyūn) σε 

περιοχή της Συρίας,
344

 αρνούμενοι να αλλάξουν τη στάση τους, παρά τις 

διαπραγματεύσεις με τη νέα πολιτική ηγεσία. Η απάντηση ήρθε τον Ιούνιο του 1943 

από τον νέο υπουργό Στρατιωτικών Βύρωνα Καραπαναγιώτη, ο οποίος σε ημερήσια 

διαταγή σημείωνε ότι οι αξιωματικοί είχαν αρνηθεί έως το τέλος να αποσύρουν τις 

παραιτήσεις τους, παρότι κρίθηκαν με απόλυτη επιείκεια απέναντι στην άρνηση της 

εκτέλεσης διαταγών. Ο υπουργός δήλωνε την ευαισθησία που έδειξε απέναντί τους 

λόγω της συναδελφικής αλληλεγγύης και λόγω της κοινής αφετηρίας που είχαν ως 

απόφοιτοι της Σχολής των Ευελπίδων.
345

 

Αυστηρότερος στην κριτική του υπήρξε ο Γεώργιος Β΄, σε επιστολή του προς 

τον υπουργό, στην οποία του δηλώνει ότι εξαντλήθηκαν όλα τα περιθώρια ανοχής και 

ζητούσε για τον λόγο αυτό να ολοκληρωθεί η απόταξη των αξιωματικών.
346

 

Στη συνέχεια, έντεκα αξιωματικοί από τους παραιτηθέντες δικάστηκαν σε 

στρατοδικείο με ελληνική σύνθεση ως πρωταίτιοι, σε μια δίκη ουσιαστικά πολιτική 

με υψηλή δραματικότητα. Τρεις από αυτούς καταδικάστηκαν σε θάνατο. Μετά από 

παρεμβάσεις των βασιλοφρόνων του Καΐρου, ο πατριάρχης Αλεξανδρείας 

τηλεφώνησε στον διάδοχο και εκείνος στον Βασιλιά στο Λονδίνο, και έτσι η 

εκτέλεση των θανατικών ποινών δεν πραγματοποιήθηκε.
347

 Καταληκτικά, η 

πλειονότητα των παραιτηθέντων απορροφήθηκε στον Ιερό Λόχο, την ελληνική 

καταδρομική μονάδα, στην οποία υπηρετούσαν κυρίως αξιωματικοί, επιχειρώντας σε 

                                                 
344 H. Fleischer, «The “Anomalies” in the Greek Middle East Forces, 1941-1944», ό.π., σ. 18. 
345 Ν. Κουτσούμης, 4 χρόνια, ό.π., σ. 61. 
346 Στο ίδιο, σ. 63-64. 
347 Στο ίδιο, σ. 65-66. 
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στενότατο συντονισμό με τη βρετανική διοίκηση. Εντός του Ιερού Λόχου 

λειτουργούσαν σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα και εξαιρετική πίεση, χωρίς οι 

ενδεχόμενες πολιτικές διαφωνίες με συναδέλφους να καθορίζουν τη λειτουργία και 

την οντότητα της μονάδας. 

Στο κίνημα του Μαρτίου 1943 κατεγράφη η πετυχημένη συνεργασία μεταξύ 

Αριστεράς και Κέντρου, και η ανάκτηση της πολιτικής εξουσίας για το Κέντρο μέσω 

του στρατού. Κατεγράφη επίσης η πολιτική ισχύς της Αριστεράς στους στρατιώτες, 

στο λαϊκό στοιχείο του στρατού, όπως και η απολύτως εμμονική άρνηση της Δεξιάς 

να μοιραστεί την εξουσία με τον όμορο αστικό της χώρο. Με άλλα λόγια, εντός 

συνθηκών ενός ελληνικού πολιτικού εργαστηρίου, παρατηρήθηκε μια σύνθεση της 

προπολεμικής πολιτικής δυναμικής με τα νέα δυναμικά στοιχεία που αναπτύσσονταν 

και στην Ελλάδα κατά την περίοδο της Κατοχής.  

Η εαμικής κατεύθυνσης γονιμοποίηση μεταξύ βενιζελικών αξιωματικών και 

αριστερών οργανώσεων που φάνηκε ότι υπήρχε δεν θα μακροημέρευε, αφού και οι 

δύο παράγοντες της ζεύξης διεκδικούσαν επί ίσοις όροις τον έλεγχο της συμμαχίας 

προς ίδιον όφελος. 

Οι κεντρώοι αξιωματικοί εκτός της κύριας πολιτικής προσπάθειας: 

Η κεντρώα κυβέρνηση πρoχωράει στον έλεγχο του στρατού 

Με τον Εμμανουήλ Τσουδερό να διαθέτει περιορισμένη δυναμική, παρά την 

εγκατάσταση της κυβέρνησης στο Κάιρο, ο νέος υπουργός Στρατιωτικών Βύρων 

Καραπαναγιώτης προσπάθησε να ελέγξει και να αποδυναμώσει το κύμα των 

πολιτικών κινητοποιήσεων που έβαλε τον ίδιο στην κυβέρνηση. Η ζεύξη μεταξύ 

κεντρώων αξιωματικών και αριστερών οργανώσεων έδωσε ως καρπό την ανατροπή 

Κανελλόπουλου και την κυριαρχία Φιλελευθέρων εντός της κυβέρνησης, προσώπων 

με πλήθος προσωπικών φιλοδοξιών και κυρίως ενεργητικότερων και πλέον 

ριψοκίνδυνων του Τσουδερού. Έτσι, με τη δυναμική της φρέσκιας εξουσίας στα 

χέρια, ο νέος δυναμικός υπουργός Στρατιωτικών παραμέρισε την «κεντροαριστερή» 

ζεύξη ως άχρηστο εργαλείο πλέον. Στόχευσε στην αποδιοργάνωση των αριστερών 

οργανώσεων μέσω της αποστελέχωσης των επιχειρησιακών πυρήνων εντός των 

ταξιαρχιών και μέσω της πραγματοποίησης εξαιρετικά πιεστικών μαζικών ασκήσεων 

για την κάμψη του ηθικού των μελών τους. Το αποτέλεσμα τελικά ήταν 

καταστροφικό για τον εξόριστο στρατό, αφού η ΙΙ Ταξιαρχία διαλύθηκε τον Ιούλιο 
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του 1943. Η κορύφωση της εσωτερικής έντασης οδήγησε πάλι σε στάση μονάδων της 

ταξιαρχίας, που είχε ως συνέπεια τον φόνο ενός στρατιώτη-μέλους της ΑΣΟ, την 

αυτοκτονία λόγω σοκ ενός στρατιώτη γιατρού τη στιγμή του ξυλοδαρμού 

αξιωματικών από στρατιώτες και, τέλος, τον τουφεκισμό δύο στασιαστών από τους 

στρατιώτες που παραπέμφθηκαν στο στρατοδικείο.
348

 Καταληκτικά, για την 

απομάκρυνση των αριστερών στρατιωτών από τις ενεργές μονάδες δημιουργήθηκε, 

μετά τη διάλυση της ΙΙ Ταξιαρχίας, τον Αύγουστο του 1943, μια ελληνική μονάδα, το 

8ο Τάγμα. Ο πολεμικός ρόλος της μονάδας αυτής είχε εξαρχής ακυρωθεί, αφού είχε 

ως αποστολή τη φύλαξη στρατοπέδων συγκέντρωσης στην περιοχή της Κυρηναϊκής 

στα οποία κρατούνταν ιταλοί αιχμάλωτοι πολέμου.
349

 Χωρίς την προστασία των 

κεντρώων αξιωματικών και χωρίς την πολιτική επικοινωνία μαζί τους, οι αριστερές 

οργανώσεις κινήθηκαν πλέον μόνες. 

Η στόχευση του νέου υπουργού για τη μείωση του πολιτικού και του 

στρατιωτικού κύρους των οργανώσεων ενεργοποιήθηκε άμεσα, προκειμένου να 

απομακρυνθούν από αυτές οι πολιτικοί καθοδηγητές-στρατιώτες και να ανοίξει έτσι ο 

δρόμος για τον έλεγχο του στρατού από την κυβέρνηση. Η προσπάθεια του υπουργού 

τέθηκε σε κίνηση μέσω μιας μακράς πορείας σε συνθήκες καύσωνα στην έρημο της 

Ράκκα στη Συρία. Ήταν μια επίπονη στρατιωτική άσκηση χωρίς ανάπαυση, με στόχο 

την καταπόνηση, την εξουθένωση και τελικά την εξάντληση σώματος και 

φρονήματος των στρατιωτών, μια μορφή δηλαδή μαζικής σωματικής τιμωρίας με 

σχεδιαζόμενο αποτέλεσμα την απόλυτη υπακοή της μονάδας ή την αντίδραση και τον 

μαζικό στασιασμό που θα κατέληγε στην επίσημη διάλυσή της. Ο στόχος δεν 

πραγματοποιήθηκε, ωστόσο η μονάδα διαλύθηκε, χωρίς να καμφθεί το κύρος των 

οργανώσεων.
350

 

Όπως κάθε σταθμός πριν από τον καθοριστικό, πριν από εκείνον που θα φτιάξει 

τα νέα και απολύτως σταθερά δεδομένα, το κίνημα του 1943 ερμηνεύεται εκ των 

υστέρων σαν τον προτελευταίο σταθμό, σαν τον κόμβο, σαν την αφετηρία που 

                                                 
348 Σ. Ν. Γρηγοριάδης, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974, τ. 2, ό.π., σ. 112-113. 
349 Για τις συνθήκες λειτουργίας και ανάπτυξης της δράσης των μελών της ΑΣΟ στο 8ο τάγμα 

βλ. Λάμπης Ράππας και Bαγγέλης Xατζηαγγελής, Tο Όγδοο Τάγμα: Σελίδες ημερολογίου, 1940-1945, 

Aθήνα (Ράππα) 1984· Νίκος Οικονομάκος, Σεβάχ ο αριστερός: Αναμνήσεις έξι δεκαετιών 1930-1990, 

Αθήνα (Εστία) 2006. 
350 Γιώργης Αθανασιάδης, Η πρώτη πράξη της ελληνικής τραγωδίας (Τα γεγονότα της Μέσης 

Ανατολής), Αθήνα (Πλανήτης) 1975, σ. 130-134. Επίσης, η περιγραφή της πορείας στην έρημο της 

Ράκκα γίνεται στον δεύτερο τόμο (Αριάγνη) της τριλογίας του Στρατή Τσίρκα, Ακυβέρνητες Πολιτείες. 

Περιγράφεται, λογοτεχνικά όλη η δυναμική της σύγκρουσης, η εσωτερική πειθαρχία των οργανώσεων, 

τα αδιέξοδα και οι ματαιώσεις. 
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διαίρεσε με σαφήνεια και απογύμνωσε τις δυναμικές και τις προοπτικές του 

ελληνικού εξόριστου στρατιωτικού τοπίου. Ήταν ο σταθμός που όρισε ξεκάθαρα με 

προοπτική στο μέλλον ότι επρόκειτο για μια σκληρή πολιτική σύγκρουση με βαθιά 

σχάση μεταξύ Δεξιάς, Κέντρου και Αριστεράς. Ήταν, τέλος, ο σταθμός όπου 

κατεγράφη ότι στην προοπτική της απελευθέρωσης και οι τρεις θα διεκδικούσαν τον 

έλεγχο του στρατού ως πολιτικού εργαλείου για την κατάκτηση της εξουσίας, εκείνος 

ο οποίος όρισε τις πολιτικές συμμαχίες ως καταστροφική αδυναμία και όχι ως θετική 

λύση.  

Σύντομα, μετά τον Μάρτιο του 1943, η Δεξιά στον στρατό θα 

αυτοοργανωνόταν και οι νέοι της αξιωματικοί θα λάμβαναν θέσεις πολιτικής μάχης, 

δημιουργώντας την οργάνωση ΕΝΑ (Ένωση Νέων Αξιωματικών), έναν σύνδεσμο 

που αφορούσε αυστηρά μόνον κατώτερους αξιωματικούς και μάλιστα απόφοιτους 

της Σχολής Ευελπίδων. Στο καταστατικό της Ένωσης αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι 

η πολιτικολογία και η σύγχυση ιδεών έφθειρε τις «Ελληνικάς Εθνικάς Δυνάμεις», ότι 

τα μέλη κινούνταν από άδολο πατριωτισμό και, ενισχύοντας ό,τι αναφέρθηκε 

παραπάνω περί εθνικής μόνον αποστολής των βασιλοφρόνων αξιωματικών, ότι θα 

γίνονταν δεκτοί (κατώτεροι) αξιωματικοί ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων, 

καθώς και, τέλος, ότι σε περίπτωση εκδήλωσης (νέου) ανατρεπτικού κινήματος, αυτό 

θα αντιμετωπιζόταν με τα όπλα.
351

 

Η ίδρυση της οργάνωσης αποτέλεσε την πρώτη ενέργεια πολιτικής χροιάς που 

ξέφευγε από την πατρωνία των αρχαιότερων, ενέργεια που θα όριζε με δική τους 

πρωτοβουλία τους νέους δεξιούς αξιωματικούς ως θεματοφύλακες όλων εκείνων των 

πολιτικών οραμάτων που τους ενέπνεαν. Ήταν μια οργάνωση με ισχυρή 

αυτοαναφορικότητα που στόχευε στο να υποδεικνύει στην παράταξή της το σωστό 

και το λάθος στην πολιτική ζωή. Η ενέργεια αυτή έφερνε τον στρατό ως γνώμονα και 

κανόνα της πολιτικής λειτουργίας, κατά μια σαφώς κορπορατιστική λογική, η οποία 

όμως ποτέ δεν δηλώθηκε ως τέτοια αλλά ντύθηκε με τα πλέον έντονα εθνικά και 

πατριωτικά μηνύματα. Η οργάνωση ήταν ο πρόγονος του ΙΔΕΑ, της συνωμοτικής 

ενδοστρατιωτικής οργάνωσης με μεγάλη απήχηση, η οποία θα κυβερνούσε τον 

στρατό εξωθεσμικά και παρακάμπτοντας την ιεραρχία του – και μέσω αυτού θα 

προσπαθούσε εμμέσως να κυβερνήσει και τη χώρα. 

                                                 
351 Γεώργιος Καραγιάννης, 1940-1952: Το δράμα της Ελλάδος, έπη και αθλιότητες, Ι.Δ.Ε.Α., 

Αθήνα, χ.χ., σ. 137-138. 
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Πέρα από την κορπορατιστική λογική που θα προσπαθούσε και σε πολύ μεγάλο 

βαθμό θα επιβάλει στον στρατό η οργάνωση, αρχής γενομένης από τη Μέση 

Ανατολή, θα συγκροτούσε μια πολιτική ταυτότητα και μια νοοτροπία που θα όριζαν 

πολιτικά τον στρατό, με σταθμούς το κίνημα του Απριλίου του 1944, τον Δεκέμβρη 

του 1944 και τον Εμφύλιο Πόλεμο. Συνάμα, αυτές θα υπηρετούσαν ως καθοριστικό 

παρακλάδι τον «επαγγελματικό» αντικομμουνισμό, δηλαδή εκείνο το είδος της 

πολιτικής λειτουργίας που, με κάλυψη την υποτιθέμενη εθνική ιδεολογία, θα 

κυριαρχούσε μέσω αποκλεισμών και δαιμονοποιήσεων πολιτικά και οικονομικά 

μέχρι το 1967 στη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Επρόκειτο, με άλλα λόγια, για τη λογική 

της επίκλησης ενός εθνικού κινδύνου, προκειμένου να παραταθεί ο έλεγχος του 

κράτους ακόμη και σε βάρος του άλλου αστικού πόλου.  

Ο κεντρώος χώρος, μέσω της εξόριστης πολιτικής διοίκησης, πίστεψε ότι θα 

χρησιμοποιούσε ανεμπόδιστα αυτό τον πολλά υποσχόμενο για την πολιτική εξουσία 

στρατό. Οι κεντρώοι αξιωματικοί, στερούμενοι τον δυναμισμό που θα τους 

προσέφερε ένα νεανικό φυτώριο αξιωματικών, πέρασαν δώδεκα μήνες ακόμη μέσα 

στην αυταρέσκεια που τους έδιναν τα παλαιά μεγαλεία και η πεποίθηση ότι η 

παρουσία των οικείων τους προσώπων στην κυβέρνηση εξασφάλιζε τη 

μακροημέρευση της παράταξής τους εντός του στρατού. Σε αντίθεση με τη δεξιά 

παρουσία στον στρατό, η κεντρώα δεν θα κατάφερνε πλέον να ανασυστήσει την 

πολιτική δυναμική του παρελθόντος, την κραταιά πολιτική στρατιωτική ταυτότητα 

της παράταξης. Θα βρισκόταν μάλιστα για πολλές δεκαετίες ακόμη σε διαρκή 

αμυντική θέση απέναντι στον «επαγγελματικό αντικομμουνισμό» του στρατού, σε 

τέτοιο σημείο όπου θα της επιτρεπόταν απλώς η ύπαρξη εντός του σώματος των 

αξιωματικών του στρατού και καθόλου η άνοδος των αξιωματικών που εξέφραζαν το 

Κέντρο στα ανώτατα επίπεδα. Από το τέλος του Εμφυλίου, για την όποια ανεκτική 

στάση του Κέντρου προς τον κόσμο της Αριστεράς, αλλά και για την όποια κριτική 

στάση σχετικά με τα τεκταινόμενα εντός του στρατού, η παράταξη, τα στελέχη της 

και ο φιλικός Τύπος δαιμονοποιούνταν από τη Δεξιά και λάμβαναν τον μειωτικό και 

άκρως καταγγελτικό χαρακτηρισμό του «συνοδοιπόρου» της Αριστεράς – και ως 

βασικό επιχείρημα χρησιμοποιούνταν η συνεργασία των κεντρώων αξιωματικών με 

την Αριστερά κατά το κίνημα του 1943 στη Μέση Ανατολή.  

Θα περνούσαν είκοσι χρόνια μέχρι να αποκτήσει το Κέντρο ισχυρό κοινωνικό 

έρεισμα και (ασθενή) κυβερνητική θέση. Ακόμη και τότε, το 1964, ο στρατός για την 
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παράταξη θα ήταν απροσπέλαστος, γεγονός που θα οδηγούσε σε μεγάλη κρίση τη 

σχέση του Θρόνου με την κυβέρνηση του Γεώργιου Παπανδρέου.
352

 

Τέλος, οι αριστερές οργανώσεις δεν κατάφεραν να εδραιώσουν ταυτότητα και 

νοοτροπίες στον στρατό. Προσανατολιζόμενες σαφώς και αυτές στην προοπτική του 

ελέγχου του στρατού, αποφάσισαν να κινηθούν μόνες έως το μεγάλο κίνημα στον 

στρατό και στον στόλο τον Απρίλιο του 1944. Μέσω ενός μετέωρου και αντιφατικού 

βηματισμού, κινήθηκαν μεταξύ της διατήρησης των δυνάμεών τους έως την άφιξη 

των μονάδων στην Ελλάδα και της καλλιέργειας της ετοιμότητας να εκδηλωθούν 

ανατρεπτικά εντός του στρατού. Αυτή τη φορά όμως ήταν μόνες εναντίον της 

κεντρώας διοίκησης, όσο ακόμη ο στρατός βρισκόταν στη Μέση Ανατολή. 

Ήταν μια δωδεκάμηνη πορεία έως την άνοιξη του 1944, στην οποία η Αριστερά 

εντός του στρατού λειτουργούσε με την αυτοπεποίθηση που θα της έδινε ο έλεγχος 

του εδάφους, αν αυτό ήταν εθνικό – αν δηλαδή έλεγχε τις στέρεες συνθήκες του 

εθνικού εδάφους για την επιτυχία των στόχων της. Αυτό όμως δεν ίσχυε, αφού τα 

βήματα της κινούνταν επί ενός φαντασιακού και μη ρεαλιστικού ιδεολογικού 

«εδάφους». 

Στην κατοπινή και διαρκή κριτική που υφίστατο η ηγεσία της ΑΣΟ από την 

ηγεσία του ΚΚΕ σχετικά με την άκαιρη εκδήλωση του μεγάλου κινήματος του 

Απριλίου του 1944 και την καταστροφή των οργανώσεων εντός του στρατού, η 

ηγεσία της ΑΣΟ απαντούσε ότι το κίνημα του 1943 και η είσοδος των κεντρώων στην 

κυβέρνηση ήταν το πρώτο και επιτυχές βήμα για τη μεγάλη πολιτική ανατροπή. Με 

άλλα λόγια, θεωρούσε ότι η τοποθέτηση κεντρώων στην κυβέρνηση ήταν 

αντιφασιστική ενέργεια και ότι η παρουσία τους εντός της κυβέρνησης θα 

δημιουργούσε σαφώς συνθήκες ανατροπής εντός του αστικού κόσμου λόγω της 

πολιτικής σύγκρουσης μεταξύ βασιλικών και κεντρώων.
353

 

                                                 
352 Το επιχείρημα αυτό κυριαρχεί στο έργο του Γεώργιου Καραγιάννη (στο ίδιο), και αποτελεί 

έναν από τους βασικούς άξονες μέσω των οποίων αναδεικνύεται ως υποχρεωτική η αυτόνομη και 

αδιαμεσολάβητη από πολιτικά κόμματα, παρέμβαση του στρατού στην πολιτική λειτουργία της χώρας 

από το 1944 και μετά. Ορίζει τον στρατό ως τον μόνο κατάλληλο για την προάσπιση των πολιτικών 

λειτουργιών ενώ καταγγέλλει σταθερά τους κεντρώους αξιωματικούς. 
353 H. Fleischer, «The “Anomalies” in the Greek Middle East Forces, 1941-1944», ό.π., σ. 18-

19. 
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Οι εκπρόσωποι των αντιστασιακών οργανώσεων επισκέπτονται την 

Αίγυπτο 

Με βρετανική πρωτοβουλία, οργανώθηκε η μεταφορά κλιμακίου εκπροσώπων 

των αντιστασιακών οργανώσεων των ελληνικών βουνών στη Μέση Ανατολή τον 

Αύγουστο του 1943. Η αποστολή οργανώθηκε από τον επικεφαλής της Βρετανικής 

Στρατιωτικής Αποστολής ταξίαρχο Έντυ Μάγιερς (Eddie Myers) και μετείχαν από το 

ΚΚΕ και από το ΕΑΜ οι Ανδρέας Τζίμας, Πέτρος Ρούσος, Ηλίας Τσιριμώκος και 

Κωνσταντίνος Δεσποτόπουλος, από τον ΕΔΕΣ ο Κομνηνός Πυρομάγλου και από την 

ΕΚΚΑ ο Γεώργιος Καρτάλης. Εκ μέρους των κεντρώων προπολεμικών κομμάτων, 

έφτασε μέσω Τουρκίας ο Γεώργιος Ξηντάρης.
354

  

Συνολικά, επρόκειτο για μια σύνθεση η οποία δεν συνδεόταν μόνο με τις πλέον 

δυναμικές οργανώσεις της Αντίστασης αλλά και με το σύνολο του αντιβασιλικού 

προπολεμικού πλαισίου, τόσο του αστικού όσο και του αριστερού. Συνιστούσε μια 

προσπάθεια επιρροής του εξόριστου πλαισίου του Θρόνου προς αυτούς τους χώρους, 

μια προσπάθεια καταγραφής του κλίματος που θα υπήρχε μεταξύ αυτών και του 

περιβάλλοντος του Γεώργιου Β΄, αλλά ταυτόχρονα και μια προσπάθεια ένταξης –

όπως στην περίπτωση Ξηντάρη– στο εσωτερικό της χειραφετημένης ένοπλης 

αντιστασιακής λειτουργίας ενός εκπρόσωπου του βενιζελικού πολιτικού πλαισίου της 

Αθήνας. Ενδεικτικές για τους βρετανικούς σχεδιασμούς, για τη διαλυτική στάση του 

Τσουδερού και για την εσωτερική διαρκή διαμάχη, τη «διχόνοια» και τη φθορά των 

ελληνικών κύκλων είναι οι ημερολογιακές εγγραφές του τότε στελέχους της 

εξόριστης ελληνικής διπλωματίας Γιώργου Σεφέρη
355

 (20 Μαρτίου, 20 Αυγούστου 

και 24 Οκτωβρίου 1943). Ιδιαίτερα σε δύο ποιήματά του («Αντάρτες στη Μ.Α.» και 

«Θεατρίνοι, Μ.Α.» [Μέσης Ανατολής]),
356

 ο ποιητής δηλώνει το αγεφύρωτο των δύο 

ελληνικών κόσμων, μια πεποίθηση που η επίσκεψη των ανταρτών, αντί να την 

αμβλύνει, τελικά την όξυνε. 

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε με αγγλική πρωτοβουλία, εν αγνοία της 

ελληνικής κυβέρνησης. Επισήμως ειπώθηκε ότι ο σκοπός του ταξιδιού ήταν η 

                                                 
354 Γ. Αθανασιάδης, Η πρώτη πράξη της ελληνικής τραγωδίας, ό.π., σ. 139. 
355 Γιώργος Σεφέρης, Πολιτικό ημερολόγιο, τ. Α΄, 1935-1944, Αθήνα (Ίκαρος) 1979, σ. 104. 
356 Γιώργος Σεφέρης, «Αντάρτες στη Μ.Α.», Τετράδια Γυμνασμάτων Β΄, Αθήνα (Ίκαρος) 1976, 

σ. 79-81 και «Θεατρίνοι, Μ.Α.» (Μέσης Ανατολής), Ποιήματα, Αθήνα (Ίκαρος) 1985, σ. 209. Το 

πρώτο έχει σαφώς σατιρικά χαρακτηριστικά και διακωμωδεί τους εκπροσώπους των οργανώσεων, 

όπως και τη στάση της εξόριστης ελληνικής πολιτειακής και πολιτικής ηγεσίας. Στο δεύτερο κρίνεται 

θετικά η δυναμική και η αντιστασιακή δράση στα ελληνικά βουνά απέναντι στις πολιτικές 

δολοπλοκίες στη Μέση Ανατολή. 
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συζήτηση στρατιωτικών ζητημάτων με το Συμμαχικό Στρατηγείο.
357

 Επί της ουσίας, 

ο στόχος ήταν να «γνωριστούν» οι αντάρτες με τον Γεώργιο Β΄, να γίνει αντιληπτό 

ότι από αγγλικής πλευράς ο σεβασμός στον Βασιλιά ήταν η προϋπόθεση για 

υποστήριξη στην Ελλάδα. Από τη μεριά των επισκεπτών-ανταρτών, το σύνολο των 

επαφών της αποστολής αφορούσε την προσπάθεια τελικά των μελών των ανταρτικών 

οργανώσεων να προχωρήσει ο Γεώργιος Β΄ σε δήλωση ότι θα πραγματοποιούνταν 

δημοψήφισμα σχετικό με το πολίτευμα της απελευθερωμένης χώρας.  

Κατά μια κεντρώα άποψη της ελληνικής παροικίας στην Αίγυπτο, η αποστολή 

πραγματοποιήθηκε για να συντονιστεί ο αντιστασιακός αγώνας·
358

 κατά την αριστερή 

άποψη εκπροσώπων του κινήματος της ελληνικής παροικίας, η αποστολή είχε στόχο 

τον έλεγχο του ΕΑΜ, ιδιαίτερα μετά την υπαγωγή του ΕΛΑΣ στο βρετανικό 

Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής τον Ιούνιο του 1943.
359

 

Εκτός του ζητήματος του δημοψηφίσματος, κατεγράφησαν άμεσα και έμμεσα 

κατά τις δραστηριότητες και κατά τις επαφές της αποστολής τα κύρια πολιτικά 

προβλήματα που προέκυπταν από τον ελληνικό ένοπλο αντιστασιακό αγώνα και 

αφορούσαν τρία βασικά ζητήματα: τον έλεγχο του αγώνα από τον βρετανικό 

παράγοντα,
360

 τη διαιώνιση της βασιλείας στην Ελλάδα και την αναμενόμενη 

ανάπτυξη στην απελευθερωμένη χώρα ενός ισχυρού κομμουνιστικού κινήματος.
361

 

Χωρίς να αποτελέσει βρετανική επιτυχία η επίσκεψη των ανταρτών στο Κάιρο, δεν 

απέδωσε ουσιαστικά ούτε για τους έλληνες αντιστασιακούς, αφού η οριακή δέσμευση 

του Βασιλιά για τη διενέργεια δημοψηφίσματος δεν θα αντιμετώπιζε τα μεγάλα και 

νέα ζητήματα που είχε διαμορφώσει η Κατοχή και είχε χειριστεί η Αντίσταση. 

Οι συσκέψεις των εκπροσώπων των ανταρτών με τον ίδιο τον Βασιλιά, όπως 

και με κυβερνητικά κλιμάκια, είχαν ως κύριο θέμα τη σύναψη μιας συμφωνίας κατά 

την οποία ο Γεώργιος Β΄ θα δεσμευόταν ότι θα επέστρεφε στην Ελλάδα μετά τη 

διεξαγωγή δημοψηφίσματος. Ήταν το ελάχιστο που ζητούσαν οι βενιζελικής 

προέλευσης οργανώσεις, όπως ο ΕΔΕΣ και η ΕΚΚΑ, για να δικαιώσουν μέσω της 

αντιστασιακής δράσης τους τα στοιχεία εκείνα που προέρχονταν από τους 

προπολεμικούς αγώνες των στελεχών τους. Το ΕΑΜ είχε πλέον συνταχθεί μαζί τους, 

                                                 
357 Σ. Ν. Γρηγοριάδης, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974, τ. 2, ό.π., σ. 118. 
358 Ν. Κουτσούμης, 4 χρόνια, ό.π., σ. 66-67. 
359 Γ. Αθανασιάδης, Η πρώτη πράξη της ελληνικής τραγωδίας, ό.π., σ. 139. 
360 Κομνηνός Πυρομάγλου, Δούρειος Ίππος, Αθήνα (Δωδώνη) 1978, σ. 108. 
361 C. M. Woodhouse, Το μήλο της έριδος, Αθήνα (Εξάντας) 1976, σ. 230. 
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ενώ έως τότε δεν έθετε θέμα βασιλείας.
362

 Τα αιτήματα δεν είχαν κάποιο ανατρεπτικό 

αποτέλεσμα, αφού η βρετανική και η αμερικανική προστασία στον έλληνα Βασιλιά 

τού επέτρεψαν να είναι εξαιρετικά φειδωλός στις δεσμεύσεις του σχετικά με τις 

προϋποθέσεις επανόδου του στην Ελλάδα μετά την απελευθέρωση, παρά την επιμονή 

των εκπροσώπων της Αντίστασης. 

Η αδυναμία συμφωνίας αλλά ακόμη και συνεννόησης των εκπροσώπων των 

ανταρτών με το βασιλικό και κυβερνητικό πλαίσιο συγκρότησε την πεποίθηση και 

στα δύο μέρη ότι εκπροσωπούσαν δύο διαφορετικούς κόσμους, ασυμβίβαστους λόγω 

της διαμόρφωσης δύο πραγματικοτήτων, χωρίς ίχνος κοινών τόπων. Σαν συμπέρασμα 

μπορεί να εξαχθεί το γεγονός ότι οι αντιπροσωπείες των ανταρτών στο Κάιρο πήραν 

μαζί τους φεύγοντας αφενός την πεποίθηση της έντονης διαφοράς μεταξύ του 

ελληνικού κόσμου της Ελλάδας και του ελληνικού κόσμου της Μέσης Ανατολής, και 

αφετέρου τα σπέρματα ενός εμφυλίου πολέμου που θα αναπτυσσόταν μεταξύ τους 

τελικά σε ακραίο βαθμό ήδη από την περίοδο της Κατοχής.
363

 

 Όσο για την πρόταση περί συγκρότησης μιας ενιαίας ελληνικής κυβέρνησης 

προ της απελευθέρωσης, στην οποία θα συμμετείχαν, εκτός από στελέχη του 

προπολεμικού πολιτικού κόσμου, εκπρόσωποι των ανταρτικών οργανώσεων, αυτή 

απορρίφθηκε αμέσως λόγω της απόλυτης άρνησης των εκπροσώπων των παλαιών 

κομμάτων στην Αθήνα.
364

  

Παράλληλα, διαμορφώθηκε η εικόνα ότι στα αδιέξοδα των επαφών και των 

διαπραγματεύσεων τη λύση θα μπορούσε να δώσει ο στρατός, ως ο μόνος 

συγκροτημένος και κατάλληλος γι’ αυτό κρατικός θεσμός στην απελευθερωμένη 

χώρα. Η εικόνα αυτή θα δρομολογούσε έως την άνοιξη του 1944 τις προσπάθειες 

όλων των ελληνικών παραγόντων και παρατάξεων στη Μέση Ανατολή για τον έλεγχο 

του στρατού. Δεν είναι τυχαίο, όσον αφορά το δίπολο «εκπρόσωποι της βρετανικής 

κυβέρνησης» και «ελληνικός Θρόνος», ότι σε όλες τις συζητήσεις περί του 

πολιτειακού, κατά την επίσκεψη των ανταρτών, σταθερή αναφορά των βρετανών 

εκπροσώπων ήταν ότι ο Γεώργιος Β΄ θα επέστρεφε στην Ελλάδα επικεφαλής του 

«στρατού του».  

Η κτητική πρόθεση του Βασιλιά για τον στρατό «του» αποτυπώνεται και σε 

τηλεγράφημα της 19ης Αυγούστου 1943, που έστειλε στους δύο ηγέτες του δυτικού 
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κόσμου Ουίνστον Τσώρτσιλ και Φράνκλιν Ρούσβελτ, οι οποίοι συνεδρίαζαν τις 

ημέρες εκείνες στο Κεμπέκ του Καναδά. Στο τηλεγράφημά του ο έλληνας Βασιλιάς 

εκθέτει καταρχάς την ενόχλησή του για την απροειδοποίητη άφιξη των ανταρτών και 

στη συνέχεια την αντίρρησή του για τη δέσμευση που του ζητούν να μη μεταβεί στην 

Ελλάδα, παρά μόνο μετά την ολοκλήρωση του πολιτειακού δημοψηφίσματος. Το 

κείμενο του τηλεγραφήματος ξεκινά με τη δήλωσή του της 4ης Ιουλίου 1943, σχετικά 

με την επιστροφή του στη χώρα, αφού αυτή «κληθή δι’ ελευθερών εκλογών υπό 

ποίον πολίτευμα θέλει να ζήσει». Στη συνέχεια, αναφερόμενος στην επίσκεψη των 

στελεχών των ανταρτικών ομάδων, γράφει: 

 

«Αντιμετωπίζω έξαφνα μίαν περίεργον κατάστασιν, η οποία 

εδημιουργήθη με την απρόοπτον άφιξιν ωρισμένων προσώπων εξ 

Ελλάδος, οι οποίοι λέγεται ότι αντιπροσωπεύουν διαφόρους ανταρτικάς 

ομάδας. Επιπροσθέτως εις αντιπρόσωπος ωρισμένων παλαιών πολιτικών 

κομμάτων, τα οποία επιθυμούν να με πιέσουν να δηλώσω ότι θα 

επιστρέψω μόνον κατόπιν του δημοψηφίσματος, το οποίον θα αποφασίση 

περί του μελλοντικού πολιτεύματος. Η αίτησις αυτή εγείρει νέας απόψεις 

επί των οποίων επιθυμώ να σας συμβουλευθώ πριν ή ληφθούν αποφάσεις. 

Είμαι ενάντιος να λάβω οριστικήν απόφασιν. Διότι εκείνο το οποίον 

προτείνεται, αν και κυρίως Ελληνικόν ζήτημα, δύναται να έχει αντίκτυπον 

έξω της Ελλάδος, όπερ δύναται ευκόλως να δημιουργήση προηγούμενον 

ή να επηρεάση εξελίξεις εις άλλα κράτη ιδιαιτέρως εις τα Βαλκάνια. […] 

Προσωπικώς επί του παρόντος κλίνω υπέρ της ιδέας να συνεχίσω επί των 

γραμμών που συνεφωνήσαμεν προτού αναχωρήσω από την Αγγλίαν. 

Νομίζω ότι θα έπρεπε να επιστρέψω με τον Στρατόν μου εις την Ελλάδα, 

έστω και εάν μετά μικράν παρέλευσιν χρόνου ανεχώρουν εις το 

εξωτερικόν διά να εργασθώ διά τα εθνικά συμφέροντα».
365

 

 

Το ενδιαφέρον στα γραφόμενα του Γεώργιου, εκτός των άλλων, ήταν η 

ιδιοκτησιακή αναφορά στον στρατό «του», ένα πολιτικό εργαλείο που είχε καταστεί 

αναγκαίο, ιδιαίτερα για το φιλοβασιλικό πλαίσιο, προκειμένου να έχει ελπίδες 

εδραίωσης στην αργά ή γρήγορα απελευθερωμένη χώρα, ιδιαίτερα απέναντι στην 

αυξανόμενη δύναμη της Αριστεράς. 

Η αποστολή αποτέλεσε ωστόσο ευκαιρία να πραγματοποιηθεί ουσιαστική 

επαφή μεταξύ εκπροσώπων του εαμικού κέντρου και των αριστερών οργανώσεων 

στον εξόριστο στρατό. Εάν κάτι έχει αξία να αναζητηθεί σχετικά με τις επαφές αυτές, 

είναι οι οδηγίες και οι κατευθύνσεις που δόθηκαν ή δεν δόθηκαν στην ΑΣΟ σε σχέση 

με την πορεία του στρατιωτικού αριστερού κινήματος στη Μέση Ανατολή, έως την 
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Απελευθέρωση και την επιστροφή του στρατού. Φαίνεται ότι οι αντιπρόσωποι του 

ΕΑΜ και του ελλαδικού ΚΚΕ γνώρισαν τότε την ισχύ της ΑΣΟ και 

εντυπωσιάστηκαν από αυτήν, παρά την απαξίωση που έως τότε έτρεφαν για το 

σύνολο των ελληνικών προσπαθειών –όχι μόνο της Αριστεράς– στη Μέση Ανατολή, 

για τις οποίες θεωρούσαν ότι γίνονταν εκ του ασφαλούς λόγω της απουσίας 

κατακτητών από την Αίγυπτο.
366

 Τα στελέχη του ΚΚΕ έκριναν ότι υπήρχε ανάγκη 

δράσης στην κατεχόμενη Ελλάδα, ότι οι προσπάθειες όλων των Ελλήνων στην εξορία 

χαρακτηρίζονταν από καλοπέραση, ιδιοτέλεια και καριερίστικες προθέσεις, 

ιδιαιτέρως εκ μέρους των αξιωματικών, καθώς και ότι η δράση στην εξορία ήταν 

περιορισμένης στρατιωτικής αλλά και πατριωτικής αξίας, αφού λάμβανε χώρα υπό 

βρετανική διοίκηση και σε προστατευμένο περιβάλλον. Η επίσκεψη στην Αίγυπτο 

τους οδήγησε στο να αντιληφθούν την έκταση των πολιτικών συγκρούσεων, καθώς 

και το μέγεθος της πολιτικής δύναμης και της πολιτικής παρεμβατικότητας που 

κατείχε η Αριστερά στον στρατό μέσω της ΑΣΟ. Η δυναμική αυτής της 

παρεμβατικότητας θα είχε μία και μόνη ευκαιρία να εκδηλωθεί: ή στη Μέση Ανατολή 

ή στην απελευθερωμένη χώρα.
367

  

Δεν έχει λυθεί με ακρίβεια από την ιστορική έρευνα το ζήτημα της ύπαρξης ή 

μη εαμικών εντολών υπέρ μιας ακόμη κινηματικής ενέργειας με φιλοεαμικά αιτήματα 

εκ μέρους της ΑΣΟ, μετά από εκείνη του 1943, ή της ύπαρξης αντίθετων εντολών, 

για την παρεμπόδιση δηλαδή οποιασδήποτε ενέργειας θα έθετε σε κίνδυνο την 

παντοκρατορία της ΑΣΟ μεταξύ των στρατιωτών, ώστε η ενέργεια να εκδηλωθεί 

μετά την επιστροφή στην Ελλάδα. Η πορεία της αριστερής δράσης και η εκδήλωση 

του κινήματος του 1944 θα πρέπει μάλλον να αποδοθούν στην τοπική και φυσική 

ηγεσία της ΑΣΟ και όχι σε εαμικές εντολές του καλοκαιριού του 1943 εκ μέρους της 

αποστολής των ανταρτών. Ακόμη και στη λεπτομερή και εξαιρετικά 

εμπεριστατωμένη έρευνα του Χάγκεν Φλάισερ δεν προκύπτει θέμα σαφών εντολών, 

καθώς αναφέρεται ότι τα στελέχη του ΚΚΕ Πέτρος Ρούσος και Ανδρέας Τζίμας, 

παρά την εμπειρία τους στο κομμουνιστικό κίνημα, δεν μπόρεσαν να αφήσουν σαφείς 

οδηγίες στην καθοδήγηση της ΑΣΟ, αφού και αυτοί με τη σειρά τους δεν είχαν λάβει 

οδηγίες από την ηγεσία του ΚΚΕ, λόγω της απαξίωσής της προς το σύνολο των 

δράσεων στη Μέση Ανατολή. Άρα, εντολές για κινηματική δράση πιθανότατα δεν 

δόθηκαν. Αντιθέτως, μάλιστα, σημειώνεται ότι ο Πέτρος Ρούσος, προκειμένου να 
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μην αλλάξει η σύνθεση του στρατού και χάσει η Αριστερά το προβάδισμα στους 

στρατιώτες, απαίτησε τα μέλη των οργανώσεων να υποδυθούν ακόμη και τους 

φιλοβασιλικούς έτσι ώστε να επιστρέψουν συντεταγμένοι.
368

  

Η όλη διαδικασία παρουσίας στην Αίγυπτο και διαπραγματεύσεων των 

αντιβασιλικών αντιστασιακών οργανώσεων, αστικών και αριστερών, με την 

κυβέρνηση όξυνε την ανησυχία και την ένταση στους νεαρούς φιλοβασιλικούς 

αξιωματικούς, ιδιαίτερα μετά τις τρεις δηλώσεις του Γεώργιου Β΄ (Ιούλιος, 

Νοέμβριος και Δεκέμβριος 1943) σχετικά με τους όρους επανόδου του στην Ελλάδα. 

Παρά το άτονο ύφος των βασιλικών δηλώσεων, γινόταν σαφές ότι η βρετανική 

υποστήριξη στον εξόριστο μονάρχη δεν ήταν αρκετή για να παραμερίσει απολύτως το 

σύνολο των αντιπάλων του δυνάμεων στην Ελλάδα.
369

 Παράλληλα με τις δυσκολίες 

που υφίστατο ο μονάρχης, αντίστοιχη πίεση αισθανόταν και η ομάδα των νεαρών 

αξιωματικών κυρίως από την ενόχληση που τους προκαλούσε η ανεκτικότητα την 

οποία, κατά τους ίδιους, έδειχναν ο έλληνας Βασιλιάς και ο βρετανικός παράγοντας 

στους εκπροσώπους της Αντίστασης. Ίσως αυτή η πίεση διαμόρφωνε ήδη μεταξύ 

τους μια πεποίθηση ότι η λύση θα ερχόταν από την πολιτική αυτονόμησή τους. 

Το κίνημα στον στρατό και στον στόλο τον Απρίλιο του 1944: Η 

καταστολή του και η αφετηρία προς τον «ασφαλή» πολιτικά στρατό  

Κατά την πορεία των μηνών του φθινοπώρου και του χειμώνα του 1943-1944, 

οι συνθήκες ανάπτυξης και λειτουργίας των αριστερών οργανώσεων εντός του 

στρατού παρέμεναν σε γενικές γραμμές ίδιες, με δυνατότητες κάπως περιορισμένες 

πλέον αλλά σαφώς ικανές ώστε να διατηρείται η μεγάλη πλειονότητα των 

στρατευμένων Ελλήνων στις γραμμές τους. Οι βασιλόφρονες αξιωματικοί και 

ιδιαίτερα οι νεαροί μεταξύ τους μεθόδευαν τη φθορά της κεντρώας κυβέρνησης, 

υποσκάπτοντας την πειθαρχία εντός των μονάδων μέσω της έντασης με τους 

στρατιώτες.
370

 Εξαίρεση αποτέλεσε ένα από τα τάγματα της Ι Ταξιαρχίας, εκείνο το 

οποίο είχε επικεφαλής μόνο μεταξικούς αξιωματικούς και στο οποίο υπηρετούσαν 

Αιγυπτιώτες Έλληνες, όπου η διείσδυση της ΑΣΟ ήταν αδύναμη.
371

 Πιστός στη 
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διαδικασία που ήθελε τους πολιτικούς προϊσταμένους του εξόριστου στρατού να 

καλλιεργούν τις δικές τους πελατειακές σχέσεις μεταξύ της κοινότητας των 

στρατιωτών, ο νέος κεντρώος υπουργός Στρατιωτικών Βύρων Καραπαναγιώτης 

ανέπτυξε και αυτός τα δικά του περιβάλλοντα επιρροής στους στρατιώτες.
372

 

Κατά την περίοδο εκείνη, ένα πολεμικό θέμα που ενεργοποιήθηκε και απέδωσε 

πολιτικά μέσω ενός συνδυασμού προπαγάνδας και εθνικής ευθιξίας ήταν η μη 

συμμετοχή ελληνικών τμημάτων στην αρχική φάση της βρετανικής επιχείρησης 

ναυτικού και αγημάτων στη Σάμο, μετά από την παράδοση της Ιταλίας στους 

Συμμάχους, στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1943. Ο αρχικός αποκλεισμός των 

ελληνικών τμημάτων ερμηνεύτηκε από το σύνολο των ελληνικών παρατάξεων στην 

Αίγυπτο ως βρετανική προσπάθεια να μη θιγεί η Ιταλία από την ενδεχόμενη ελληνική 

εκδικητικότητα αφού, μετά την παράδοσή της, συμμετείχε στο πλευρό των Συμμάχων 

ως «συνεμπόλεμος» και αυτή εναντίον της Γερμανίας. Σε συνάντηση του Τσουδερού 

με τον Τσώρτσιλ, τον Δεκέμβριο του 1943, εκτός από το θέμα της ελληνικής 

συμμετοχής στο ιταλικό μέτωπο συζητήθηκε και το ζήτημα της ελεγχόμενης, έως και 

ανύπαρκτης επικοινωνίας των εξόριστων ελληνικών αρχών με την κατεχόμενη χώρα 

– ζήτημα που έθιγε την ελληνική κυβέρνηση, αφού όλη η επικοινωνία γινόταν μέσω 

των βρετανικών υπηρεσιών και ασυρμάτων. Ο Τσώρτσιλ αρνήθηκε ότι ίσχυε το ως 

άνω ζήτημα, αλλά χάρη στις διαμαρτυρίες του Τσουδερού αποφασίστηκε η 

συμμετοχή της Ι Ελληνικής Ταξιαρχίας στο μέτωπο της Ιταλίας.
373

  

Η συνθηκολόγηση της Ιταλίας, την 8η Σεπτεμβρίου 1943, είχε σημαντικές 

συνέπειες και στην κατεχόμενη Ελλάδα, ιδιαίτερα όπου οι ιταλικές μονάδες της 

ηπειρωτικής Ελλάδας παρέδωσαν τα όπλα τους στον ΕΛΑΣ, όπως στη Θεσσαλία. Το 

γεγονός άλλαξε ριζικά την ισορροπία μεταξύ των ανταρτικών σχηματισμών, σε 

όφελος του ΕΛΑΣ και με συνέπεια τη σταδιακή όξυνση των εμφύλιων συγκρούσεων. 

Στη Σάμο, οι ιταλικές μονάδες παραδόθηκαν σε αφιχθέντες εκπροσώπους των 

Συμμάχων, ενώ εντωμεταξύ αρκετοί Ιταλοί είχαν συνδεθεί και με τον ισχυρό τοπικό 

ΕΛΑΣ. Στο νησί εγκαταστάθηκαν ένα βρετανικό τάγμα, τμήματα του ελληνικού 

Ιερού Λόχου και ελληνικές αρχές, με επικεφαλής τον Θεμιστοκλή Σοφούλη και τον 

συνταγματάρχη Αλκιβιάδη Μπουρδάρα, χωρίς όμως να υπάρχει ουσιαστική 

ενημέρωση στην εξόριστη κυβέρνηση. Ένα τμήμα χιλίων ανταρτών οργανώθηκε ως 

τοπικό σύνταγμα του ελληνικού στρατού και οι νέες ελληνικές αρχές συνεργάστηκαν 
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με τον ΕΛΑΣ Σάμου, διαμορφώνοντας ένα πλαίσιο ομαλής απελευθέρωσης του 

νησιού. Όλα ανατράπηκαν, όμως, στα τέλη Σεπτεμβρίου του 1943, όταν γερμανικές 

δυνάμεις κατέλαβαν τη Σάμο και υποχρέωσαν το σύνολο των βρετανικών, τακτικών 

ελληνικών δυνάμεων, αλλά και μεγάλου αριθμού ελασιτών και αμάχων να 

αποχωρήσουν.
374

 Μετά τη βρετανική αποτυχία στην επιχείρηση στο νοτιοανατολικό 

Αιγαίο και με αφορμή το ζήτημα της Σάμου, προβλήθηκε μια αρκετά έντονη 

αντιβρετανική στάση εκ μέρους των οργανώσεων του στρατού, την οποία με έναν 

τρόπο επέτρεπαν και οι δύο επικεφαλής των πολεμικών υπουργείων Βύρων 

Καραπαναγιώτης και Σοφοκλής Βενιζέλος.
375

 Οι παραστάσεις διαμαρτυρίας 

στρέφονταν κυρίως εναντίον του πρωθυπουργού Εμμανουήλ Τσουδερού, με αιχμές 

κατά της Μεγάλης Βρετανίας. Το γεγονός ωφελούσε τους δύο υπουργούς, αφού έτσι 

ροκάνιζαν ενώπιον της πολυπληθούς αριστερής στρατιωτικής κοινότητας τη θέση του 

πρωθυπουργού και τον εξέθεταν ως άκριτα αγγλόφιλο. Η στάση των δύο υπουργών 

ερμηνεύεται και ως προσπάθεια διατήρησης θετικών και κυρίως λειτουργικών 

σχέσεων με την Αριστερά, ενόψει της μελλοντικής λήξης του πολέμου και της 

επιστροφής στην Ελλάδα.  

Στην περίοδο έως την άνοιξη του 1944 και κυρίως στο μεγάλο κίνημα στον 

στρατό και στον στόλο καταγράφεται η κορύφωση της πολιτικής λειτουργίας του 

στρατού, όχι μόνον εντός του σώματος των αξιωματικών αλλά και –με τρόπο ανοικτό 

πλέον– μεταξύ των στρατιωτών. Έως την άνοιξη του 1944 κορυφώνεται η ανάπτυξη 

του εκρηκτικού μείγματος με αξιωματικούς να συγκρούονται και στρατιώτες να 

βουλεύονται πολιτικά, αυτονομημένοι πλέον από τους νεαρούς πολεμικούς τους 

ηγήτορες.  

Η αναγγελία συγκρότησης της Πανελλήνιας Επιτροπής Εθνικής 

Απελευθέρωσης (ΠΕΕΑ), της «κυβέρνησης του βουνού», στις 10 Μαρτίου 1944, 

αποτέλεσε μια σπάνια επίσημη και ειδική εαμική ενέργεια που συνδύαζε την 

επανάσταση με τη διαλλακτικότητα. Για το ελληνικό πλαίσιο, το επί της ελληνικής 

επικράτειας, έδωσε τη διάσταση της πατριωτικής και της κοινωνικής επανάστασης 

που πρέσβευε το ΕΑΜ μέσω της ισχύος και υπεροχής του. Αναδείκνυε και καταξίωνε 

τη λαϊκή πολιτική λειτουργία του ΕΑΜ μέσω των πολιτικών δραστηριοτήτων που 

αφορούσαν, μεταξύ άλλων, τις λαϊκές συνελεύσεις και τη λειτουργία τυπογραφείων 
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και σχολείων στην «Ελεύθερη Ελλάδα». Επικύρωνε την κορύφωση των πολιτικών 

διαδικασιών μέσω της συγκρότησης μιας επιτροπής με κυβερνητικά καθήκοντα, που 

όριζε την αρχή ενός νέου καθεστώτος και μαζί την κατοχύρωση της εαμικής 

υπεροχής σε ορεινές περιοχές της Ελλάδας.  

Παράλληλα, η πρωτοβουλία υπήρξε τεκμήριο πολιτικής επικοινωνίας και 

διαλλακτικότητας με τις άλλες δημοκρατικές πολιτικές παρατάξεις, με πρώτο βέβαια 

στην τάξη το ΕΑΜ να ορίζει το πλαίσιο της Απελευθέρωσης, με απώτερο στόχο τη 

δεξίωση του ίδιου αλλά και του ΚΚΕ στον μεταπολεμικό κόσμο. Στην κατεύθυνση 

αυτή, η παραπάνω επιτροπή, η «κυβέρνηση του βουνού», συμπεριέλαβε 

προσωπικότητες του προπολεμικού βενιζελικού πολιτικού και στρατιωτικού 

προσωπικού, όπως οι Ευριπίδης Μπακιρτζής, Αλέξανδρος Σβώλος, Ηλίας 

Τσιριμώκος, Νικόλαος Ασκούτσης, Άγγελος Αγγελόπουλος. Σε επίσημη προσπάθεια 

δηλώθηκε η πρόθεση του ΕΑΜ να υπάρξει συνεννόηση και σύνδεση της ΠΕΕΑ με τη 

βασιλική κυβέρνηση της Μέσης Ανατολής.
376

 

Η αναγγελία συγκρότησης της ΠΕΕΑ προκάλεσε ντόμινο εξελίξεων στην 

ελληνική πολιτική λειτουργία στη Μέση Ανατολή. Η αριστερή παρουσία εντός και 

εκτός του στρατού κινητοποιήθηκε προκειμένου να αποσπάσει από την ελληνική και 

από τη βρετανική διοίκηση τη δέσμευση για συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής 

ενότητας, με συμμετοχή της επιτροπής των βουνών. Στόχος ήταν να 

πραγματοποιηθεί, με εαμική πρωτοβουλία, η σύνδεση των δύο μεγάλων ελληνικών 

αξόνων, του ελλαδικού και του εξόριστου, μέσω μιας αριστερής γέφυρας, που θα 

παρέδιδε στο ΕΑΜ την πρωτοκαθεδρία της εν Ελλάδι Αντίστασης και θα δέσμευε 

την εξόριστη ελληνική κυβέρνηση στην αναγνώριση του θεσμικού ρόλου της ΠΕΕΑ. 

Η εαμική ενέργεια, παρά την κάποια χλιαρή αποδοχή που είχε από πολιτικά και 

στρατιωτικά πρόσωπα του Κέντρου, απορρίφθηκε από την επίσημη ελληνική 

βασιλική κυβέρνηση, με τρόπο που σήμαινε την ουσιαστική παραγνώριση του 

συνόλου των εαμικών τεκταινομένων κατά την Κατοχή στην Ελλάδα. Η στάση αυτή 

επελέγη σαφώς και λόγω της έντονης αντίστοιχης αντιεαμικής την οποία κρατούσε 

μεγάλο μέρος του βενιζελικού πολιτικού προσωπικού που δεν είχε συμμετοχή στο 

ΕΑΜ.
377

 

Οι αριστερές οργανώσεις στη Μέση Ανατολή πληροφορήθηκαν τη δημιουργία 

της ΠΕΕΑ πιθανότατα από διαρροή του πολιτικού επιτελείου Τσουδερού, ο οποίος 
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ενημερώθηκε γι’ αυτή με βρετανικό τηλεγράφημα από την Ελλάδα στις 15 Μαρτίου 

1944. Είχε προηγηθεί σχετική πολιτική ρευστότητα στην εξόριστη κυβέρνηση όταν, 

στις αρχές του 1944, ο πρωθυπουργός προσπάθησε να καταγράψει απόψεις και 

πιθανές λύσεις στην προοπτική της απελευθέρωσης μέσω εκπροσώπου του, του 

συνταγματάρχη Εμμανουήλ Φραδέλλου, που ταξίδεψε επί τούτω στην Αθήνα, 

ερχόμενος σε επικοινωνία με πολιτικές προσωπικότητες του Κέντρου (Στυλιανός 

Γονατάς, Θεμιστοκλής Σοφούλης) και του ΕΑΜ (Αλέξανδρος Σβώλος), καθώς και με 

τον αρχιεπίσκοπο Δαμασκηνό. Οι προτάσεις τους, συνοπτικά, περιλάμβαναν την 

αναγκαστική απουσία του Γεώργιου κατά τη διενέργεια δημοψηφίσματος, τη 

συμμετοχή της Αριστεράς στην κυβέρνηση Τσουδερού, την εγκατάσταση 

κυβερνητικού κλιμακίου στην κατεχόμενη χώρα και την ανάληψη της θέσης του 

αντιβασιλέα από τον Δαμασκηνό. Η αντίδραση του Γεώργιου όταν ενημερώθηκε για 

τις προτάσεις υπήρξε έντονα αρνητική, όπως έντονη σε βάρος του υπήρξε και η 

αντίδραση του βρετανού πρέσβη για τις ελληνικές υποθέσεις, του Ρέτζιναλντ Λήπερ 

(Reginald Leeper).
378

 Σε αυτό το κλίμα πολιτικού αδιεξόδου έφτασε η είδηση 

συγκρότησης της «κυβέρνησης του βουνού». Με δεδομένη την απουσία εντολής από 

τους κομμουνιστές επιτελείς που βρέθηκαν στη Μέση Ανατολή το περασμένο 

φθινόπωρο, φαίνεται πως οι αριστερές οργανώσεις ενεργοποίησαν τους κινηματικούς 

μηχανισμούς εντός του στρατού υπέρ της διεκδίκησης αναγνώρισης της ΠΕΕΑ, με 

βάση όχι μόνον την πληροφορία που έχει φθάσει στον Τσουδερό αλλά και ένα ακόμη 

στοιχείο. Πρόκειται για μια εξ αποστάσεως πολιτική «γραμμή» που αισθάνονταν ότι 

λάμβαναν, όταν ο σοβιετικός ραδιοφωνικός σταθμός της Μόσχας εξέπεμπε την 

έντονη υποστήριξή του προς την ΠΕΕΑ.
379

 Η ραδιοφωνική σοβιετική αναγνώριση 

της ΠΕΕΑ συντέλεσε, έτσι, στην εκδήλωση του κινήματος που ζητούσε από τη 

βασιλική κυβέρνηση να αναγνωρίσει την κυριαρχία του ΕΑΜ και μαζί με αυτό τη 

νέα πραγματικότητα που είχε φέρει η Αντίσταση. Επρόκειτο και αυτό για ένα αίτημα 

βασισμένο στην εσφαλμένη αντίληψη των αριστερών οργανώσεων ότι οι ίδιες 

κινούνταν επί οικείου εδάφους. 

Σε αντιστοιχία της λαϊκής έκφρασης που, σύμφωνα με το ΕΑΜ, 

πραγματοποίησε η ΠΕΕΑ, η ύπαρξη και η δράση των ελληνικών αριστερών και 

αντιφασιστικών οργανώσεων τεκμηρίωνε την ελληνική λαϊκή πολιτική έκφραση στη 

Μέση Ανατολή που, αν και εξόριστη, εξακολουθούσε να μάχεται στο ίδιο εαμικό 
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πλαίσιο και στην ίδια κατεύθυνση με αυτό. Σε αυτή την κινητήρια λογική ενήργησαν 

ασκώντας πίεση οι οργανώσεις του στρατού και του στόλου, αυτόνομες αυτή τη φορά 

από τους Φιλελευθέρους και τους βενιζελικούς αξιωματικούς τους, και συνδεδεμένες 

σαφώς με τη γενικότερη πολιτική του ΚΚΕ. 

Η προσπάθεια αναγνώρισης της ΠΕΕΑ συνοδεύτηκε από τα μεγάλα κινήματα 

στον στρατό και στον στόλο, που θα αποτύγχαναν τελικά, καταλήγοντας στη διάλυση 

των ελληνικών μονάδων και στον εγκλεισμό των μελών των αριστερών οργανώσεων 

σε βρετανικά στρατόπεδα. Την 1η Απριλίου 1944 στασίασε το 2ο Σύνταγμα Πεδινού 

Πυροβολικού, με αίτημα την αναγνώριση της ΠΕΕΑ και με δήλωση των στασιαστών 

ότι μόνον εκείνη αναγνώριζαν ως κυβέρνηση. Στις 3 Απριλίου, ομάδες της ΑΣΟ 

κατέλαβαν το φρουραρχείο Καΐρου και το ελληνικό Υπουργείο Στρατιωτικών. Σε 

έκτακτη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, ο Τσουδερός παραιτήθηκε μετά 

από πίεση του υπουργού Ναυτικών Σοφοκλή Βενιζέλου, ο οποίος ανέλαβε de facto 

την προεδρία της εξόριστης κυβέρνησης. Ωστόσο, ο Βασιλιάς δεν αποδέχθηκε την 

παραίτηση και προετοίμασε τη μετάβασή του στην Αίγυπτο. Η ασάφεια στην εικόνα 

της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας ενίσχυσε την πεποίθηση στην ΑΣΟ ότι η παραίτηση 

Τσουδερού ήταν δική της νίκη. Την ίδια ημέρα (3 Απριλίου), ακολούθησε σήμα του 

Αρχηγού Στόλου (ναύαρχου Αλεξανδρή) στον Σοφ. Βενιζέλο, στο οποίο δήλωνε ότι 

είχε αντιληφθεί την απόλυτη υποστήριξη αξιωματικών και πληρωμάτων στη 

συνεργασία της (εξόριστης) κυβέρνησης με την επιτροπή των αντιστασιακών 

οργανώσεων. Στις 4 Απριλίου ο Σοφ. Βενιζέλος αρνήθηκε να δεχθεί την επιτροπή 

των 12 αξιωματικών και βρετανικές δυνάμεις ανακατέλαβαν εύκολα το φρουραρχείο 

του Καΐρου από την ΑΣΟ. Στις 5 προς 6 Απριλίου στασίασε η Ι Ταξιαρχία, με τους 

στασιαστές να αριθμούν αρχικά στις τάξεις τους 1.000 από τους 5.000 άνδρες της. Τις 

ίδιες ώρες, πληρώματα του στόλου στασίασαν και κατέλαβαν πολεμικά πλοία. Όσοι 

αξιωματικοί είχαν αντιρρήσεις πετάχτηκαν στα νερά των ναύσταθμων. Παρότι δεν 

κυριάρχησαν οι εξεγερμένοι, το αποτέλεσμα ήταν οι μονάδες να διαλυθούν 

επιχειρησιακά και κάθε συμμαχικός πολεμικός προγραμματισμός να ανατραπεί. Η 

επίσημη καταστολή πραγματοποιήθηκε στις 23-24 Απριλίου 1944, μετά από 

βρετανικό βομβαρδισμό στις ελληνικές μονάδες ξηράς και δυναμική καταδρομική 

επέμβαση αγήματος κυρίως αξιωματικών του ελληνικού ναυτικού στα πλοία του 

στόλου που έλεγχαν οι στασιαστές.
380
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Αναλυτικότερα και ερμηνεύοντας τα γεγονότα, μπορούμε να σημειώσουμε τα 

εξής: Τα αιτήματα των στρατιωτικών οργανώσεων παρουσιάστηκαν στον Εμμανουήλ 

Τσουδερό στις 31 Μαρτίου 1944 από επιτροπή δεκατριών συνδεδεμένων με την ΑΣΟ 

αξιωματικών (Επιτροπή Εθνικής Ενότητας των Ενόπλων Ελληνικών Δυνάμεων 

Μέσης Ανατολής) του στρατού ξηράς και της αεροπορίας, και όχι του ναυτικού.
381

 

Παρουσιάστηκαν στον πρωθυπουργό είκοσι μία ημέρες μετά την ανακοίνωση 

συγκρότησης της ΠΕΕΑ και έξι ημέρες μετά την ανοιχτή εκδήλωση δυσαρέσκειας 

προς το πρόσωπό του από πλήθος στρατιωτών και μελών της παροικίας, στις 25 

Μαρτίου 1944, κατά τον εορτασμό της επετείου της Ελληνικής Επανάστασης σε 

στάδιο της Αλεξάνδρειας.
382

 Στις εκδηλώσεις εκείνες, στρατιώτες και μέλη της 

παροικίας φώναξαν συνθήματα υπέρ της ΠΕΕΑ, της οποίας η δημιουργία δεν είχε 

επισήμως ανακοινωθεί ή σχολιαστεί από την εξόριστη ελληνική διοίκηση. Η ΠΕΕΑ 

είχε αγνοηθεί σε ένα δείγμα άρνησης κάθε συνεννόησης με την εαμική αντίσταση 

στην Ελλάδα και σύνταξης της διοίκησης με τον αντιεαμικό πόλο. Ωστόσο, ως 

στοιχείο που επηρέασε την ατμόσφαιρα υπέρ της ΠΕΕΑ στην παροικία, στα τμήματα 

του στρατού και στα πληρώματα των πολεμικών πλοίων κρίθηκε η ομιλία του 

υπουργού Ναυτικών Σοφοκλή Βενιζέλου στον ραδιοφωνικό σταθμό του Καΐρου, στις 

30 Μαρτίου 1944, στην οποία γινόταν μνεία των προθέσεων της εξόριστης βασιλικής 

κυβέρνησης να δεχθεί καταρτισμό ενιαίας κυβέρνησης από όλα τα κόμματα και τις 

εθνικές οργανώσεις.
383

 

Για άλλη μια φορά, ο τρόπος αντίδρασης της εξόριστης κυβέρνησης στο 

συγκεκριμένο πρόβλημα ήταν «βασιλικός», αρνήθηκε δηλαδή να προχωρήσει σε 

αναγνώριση μιας συνθήκης η οποία είχε εδραιωθεί στην Ελλάδα αλλά δεν ελεγχόταν 

από την ίδια. Παρά τη δυνατότητα που είχε να ορίσει ένα είδος συνεννόησης με το 

ΕΑΜ, επέλεξε τη σύνταξή της με το αντιεαμικό μέτωπο στην Ελλάδα. Αρνήθηκε επί 

της ουσίας μια ευρεία νομιμοποίησή της, μέσω της συγκρότησης μιας κυβέρνησης 

εθνικής ενότητας με την ΠΕΕΑ.
384

 Η κυβερνητική σύνθεση θα πραγματοποιούνταν 
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στο τέλος του επόμενου μήνα, όταν θα είχε κατασταλεί το κίνημα του Απριλίου και 

όταν η Αριστερά, αφοπλισμένη, θα βρισκόταν ενοχοποιημένη και απολογούμενη στο 

Συνέδριο του Λιβάνου. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η πολεμική εμπλοκή των ελληνικών μονάδων στο 

πλευρό συμμαχικών τμημάτων παρέμενε ζητούμενο για το σύνολο των εξόριστων 

ελληνικών παρατάξεων, αφού η συμμετοχή ανανέωνε το πολεμικό κύρος 

αξιωματικών και στρατιωτών, και μαζί την οντότητα των παρατάξεων εντός του 

στρατού. Σε αυτή την κατεύθυνση των επιχειρήσεων προετοιμαζόταν η Ι Ελληνική 

Ταξιαρχία για τη συμμετοχή της στο μέτωπο της Ιταλίας, στο πλευρό των 

συμμαχικών δυνάμεων.
385

  

Πέντε ημέρες μετά την επίδοση του υπομνήματος από την επιτροπή των 

αξιωματικών της ΑΣΟ στην κυβέρνηση, κινήθηκαν οι αριστερές οργανώσεις και στην 

επίλεκτη Ι Ταξιαρχία, κρίνοντας ότι έτσι θα πίεζαν αποφασιστικά την κυβέρνηση 

προκειμένου να αποδεχθεί το αίτημα σύνδεσης με την ΠΕΕΑ. Η διοίκηση των 

μονάδων αφαιρέθηκε από τους αξιωματικούς και οι στρατιώτες και υπαξιωματικοί 

πήραν το πρόσταγμα, μαζί με έναν αριθμό αξιωματικών που συμμετείχαν στην ΑΣΟ. 

Η ενέργεια είχε ως πρώτο αποτέλεσμα την ακύρωση της μεταγωγής της μονάδας στο 

ιταλικό μέτωπο και ως δεύτερο τη βρετανική απαίτηση για τον αφοπλισμό της 

ελληνικής μονάδας. Τα τμήματα της ταξιαρχίας τάχθηκαν οπλισμένα σε θέσεις 

άμυνας, επιμένοντας στο αίτημα αναγνώρισης της σύνδεσης με την ΠΕΕΑ. Η μονάδα 

αποκλείστηκε και πολιορκήθηκε από βρετανικά τμήματα για δεκαοκτώ ημέρες.  

Στις 13 Απριλίου 1944, ο Εμμανουήλ Τσουδερός, μετά από τριάμισι χρόνια, 

έπαψε να είναι πρωθυπουργός και τη θέση του πήρε ο Σοφοκλής Βενιζέλος, τελικά 

για δεκατρείς ημέρες, έως την καταστολή του κινήματος. 

Η επιτροπή της ΑΣΟ, επικεφαλής των κινηματιών στρατιωτών, σε μια ενέργεια 

που συμβόλιζε την οξεία πολιτική σύγκρουση αλλά και την αδυναμία αντίληψης της 

πραγματικότητας που όριζε το αιγυπτιακό έδαφος και η βρετανική κυριαρχία, μετά 

από σχετικά ψηφίσματα στα τμήματα της Ι Ταξιαρχίας άλλαξε το επίσημο συμμαχικό 

όνομα της τελευταίας από «Ι Ταξιαρχία του Βασιλικού Ελληνικού Στρατού Μέσης 

Ανατολής» σε «Ταξιαρχία ΕΛΑΣ Μέσης Ανατολής».
386

 Επίσης, επέμεινε να 

αναγνωρίζει ως επίσημη κυβέρνηση των Ελλήνων μόνο την ΠΕΕΑ. Με αυτές τις 
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προϋποθέσεις διαπραγματευόταν (αδιέξοδα) με τη βρετανική διοίκηση. Η βρετανική 

επέμβαση έγινε την 23η προς 24η Απριλίου 1944, οι κινηματίες στρατιώτες 

αφοπλίστηκαν και απεστάλησαν σε στρατόπεδα συγκέντρωσης (Ελ Ντάμπα, 180 

χιλιόμετρα ανατολικά της Αλεξάνδρειας, και Ντεκαμερέ στην Ερυθραία) για να 

αρχίσει η μεγάλη οδύσσεια των χιλιάδων έγκλειστων στρατιωτών στα «σύρματα», 

που κράτησε για πολλούς μήνες, έως το 1945 και την επιστροφή τους στην Ελλάδα.  

Η κινηματική ενέργεια στο ναυτικό είχε τα ίδια πολιτικά αιτήματα. Αντίστοιχα, 

είχε ευρύτατη συμμετοχή των πληρωμάτων, όπως και εκείνη του στρατού. Στασίασε 

το σύνολο των πλοίων που ναυλοχούσαν εντός του λιμένα της Αλεξάνδρειας υπό την 

καθοδήγηση των ναυτών και υπαξιωματικών που ήταν μέλη της ΑΟΝ 

(Αντιφασιστική Οργάνωση Ναυτικού). Στασίασαν επίσης ελληνικά πολεμικά πλοία 

που βρίσκονταν σε περιπολία ή σε λιμάνια εκτός Αιγύπτου. Οι αξιωματικοί είτε 

φυλακίστηκαν στα σημεία κράτησης εντός των πλοίων είτε πετάχτηκαν στη θάλασσα 

και βγήκαν στην ξηρά κολυμπώντας.
387

 

Παρά την κοινή κατάληξη της καταστολής, η αφετηρία της στάσης στο ναυτικό 

είχε σαφείς διαφορές από την αντίστοιχη στον στρατό, αφού, σε αντίθεση με την 

ΑΣΟ, δόθηκε αρχικά η εικόνα ότι η ενέργεια στηριζόταν από υψηλό κλιμάκιο. Η 

εικόνα αυτή είχε διαμορφωθεί λόγω σήματος που έστειλε ο αρχηγός Στόλου 

Κωνσταντίνος Αλεξανδρής, στο οποίο εκφραζόταν η ευχή για πολιτική συνεννόηση 

μεταξύ της επίσημης κυβέρνησης και εκείνης του ΕΑΜ. Στις 3 Απριλίου 1944, 

ακόμη, ο επικεφαλής του Βασιλικού Ναυτικού εξέδωσε ημερήσια διαταγή,
388

 με την 

οποία ζητούσε ηρεμία από τα πληρώματα, εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι η 

συγκρότηση κυβέρνησης εθνικής ενότητας θα ήταν η επόμενη κίνηση του επίδοξου 

ακόμη τότε πρωθυπουργού Σοφοκλή Βενιζέλου, με το γραφείο του οποίου είχε έρθει 

προηγουμένως σε επικοινωνία.
389

 Παρότι σε κατοπινή έκθεση του ναυτικού 

δηλώνεται, ωστόσο, ότι ο ναύαρχος οδηγήθηκε στην αποστολή του παραπάνω 

σήματος ως μόνη λύση για τον κατευνασμό των πληρωμάτων, μετά από σχετική 

εισήγηση των κυβερνητών των καραβιών,
390

 η ενέργεια από μόνη της σκιαγραφεί το 

διαφορετικό πολιτικό κάδρο που ίσχυε στο ναυτικό, δηλαδή την ευχέρεια να γίνονται 

                                                 
387 Στυλιανός Χαρατσής, 1023 αξιωματικοί και 22 κινήματα, τ. 2, Αθήνα 1987, σ. 97-126. 
388 ΑΣΚΙ, Αρχείο Μυλωνά, Ιστορική έκθεσις πεπραγμένων, Ναυάρχου Πέτρου Βούλγαρη. 

Αλεξάνδρεια (Ιούνιος 1944), Παράρτημα ΙΥ, Ημερήσια διαταγή Αρχηγού Στόλου (Κ. Αλεξανδρή), υπ. 

399, Αλεξάνδρεια (3 Απριλίου 1944). 
389 Νικόλαος Πετρόπουλος, Αναμνήσεις και σκέψεις ενός παλιού ναυτικού, μέρος Γβ΄, Το δράμα 

του Απριλίου 1944, Αθήνα 1972, σ. 117-118. 
390 Σ. Ν. Γρηγοριάδης, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974, τ. 2, ό.π., σ. 51. 



272 

 

αποδεκτά βήματα πολιτικής συνθέσης με ορίζοντα την επίσημη επικοινωνία Κέντρου 

και Αριστεράς. 

Στο ναυτικό εφαρμόστηκαν η καταστολή και οι συλλήψεις των κινηματιών 

όπως και στον στρατό, μόνον που σε αυτό η ανακατάληψη των πλοίων είχε βαρύτερο 

συμβολικό βάρος και χαρακτήρα αφού τελέστηκε από «άγημα εμβολής» 

αποτελούμενο κατά το 90% από έλληνες αξιωματικούς και κατά το 10% από ναύτες 

και υπαξιωματικούς. Μεταξύ των αξιωματικών ήταν πολλοί ανώτερων βαθμών και 

ώριμης ηλικίας. Για πολλούς από αυτούς, η συμμετοχή στην ανακατάληψη «έπλυνε» 

το αμάρτημα της παλαιότερης βενιζελικής στράτευσης και ίσως της εαμικής 

συμπάθειας.  

Για την εφαρμογή της καταστολής, ο ναύαρχος Αλεξανδρής παραμερίστηκε και 

την ηγεσία του ναυτικού ανέλαβε ως νέος αρχηγός στόλου ο έως τότε απόστρατος 

ναύαρχος και υπουργός Αεροπορίας Πέτρος Βούλγαρης, απότακτος του κινήματος 

του 1935. Ανέλαβε την ηγεσία μετά από την έντονη βρετανική απειλή ότι την 

ανακατάληψη έπρεπε να αναλάβουν και να φέρουν σε πέρας έλληνες αξιωματικοί, 

αλλιώς τα πλοία θα βυθίζονταν εντός του λιμένος με βολές πυροβολικού των 

αντίστοιχων βρετανικών.
391

 Ο ίδιος οργάνωσε το «άγημα εμβολής» και σχεδίασε την 

επιχείρηση ανακατάληψης, η οποία διήρκεσε πολύ σύντομο χρόνο και είχε απώλειες 

και από τις δύο πλευρές. Έλαβαν μέρος 262 άνδρες, από τους οποίους 56 ήταν 

αξιωματικοί και 16 ναυτικοί δόκιμοι. Οι απώλειες, σε σήμα της 23ης Απριλίου 1944 

του νέου αρχηγού Στόλου ναύαρχου Βούλγαρη, αναφέρονται και για τις δύο 

παρατάξεις ως εξής: 6 νεκροί (όλοι από την πλευρά των επιτιθέμενων, οι οποίοι 

τελικά έγιναν 7, όταν υπέκυψε ένας βαριά τραυματισμένος αξιωματικός) και 40 

τραυματίες.
392

 

Από την αποφασιστικότητα, τη σφοδρότητα και την επικινδυνότητα του 

εγχειρήματος της ανακατάληψης του στόλου απέμεινε στα επόμενα χρόνια το 

τιμητικό διακριτικό στη στολή όσων συμμετείχαν στο «άγημα εμβολής», στο 

αριστερό πλευρό, λίγο χαμηλότερα από το ύψος της καρδιάς, και η δαιμονοποίηση 

της Αριστεράς στις ένοπλες δυνάμεις. 

Ωστόσο, όσο και να αποτέλεσε το ναυτικό το αγαπημένο όπλο της αστικής 

τάξης, ποτέ η δίωξη αντικυβερνητικών στο εσωτερικό του δεν απέκτησε τις 

                                                 
391 Ιωάννης Ν. Τούμπας, Εχθρός εν όψει: Αναμνήσεις του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, 

Αθήνα 1987, σ. 488-509. 
392 Σ. Χαρατσής, 1023 αξιωματικοί και 22 κινήματα, τ. 2, ό.π., σ. 131-132. 
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διαστάσεις της βαρβαρότητας του στρατού ξηράς. Η φύση του, που το έταξε να 

φυλάει τα υδάτινα σύνορα, η λειτουργία εκτός τοπικών πληθυσμών της χώρας, η μη 

συμμετοχή στο λουτρό αίματος του Εμφυλίου, η κοινή ρίζα των αξιωματικών του 

αποκλειστικά μόνον από τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, η αστική προέλευση πολλών, 

οι «καλοί» γάμοι τους με κόρες κεντρώων οικογενειών της αστικής τάξης, ο 

επαγγελματισμός των αξιωματικών, που ενισχύθηκε μετά την ένταξη στο ΝΑΤΟ 

(1952), και βεβαίως η έλλειψη πρόθεσης των μεταπολεμικών αξιωματικών του 

ναυτικού να υποκαταστήσουν την Ασφάλεια και τη Χωροφυλακή στη δίωξη κάθε 

φανταστικού πολιτικού αντιπάλου του καθεστώτος, ακόμη και κεντρώου, οδήγησαν 

το ναυτικό στη μη παράταση του Εμφυλίου στην περίοδο της ειρήνης. Επρόκειτο για 

στοιχεία μιας ριζικά διαφορετικής πορείας, τα αποτελέσματα της οποίας θα 

φαίνονταν την 21η Απριλίου 1967 αλλά και στα επτά χρόνια της δικτατορίας. 

Η απαρχή της πολιτικής μονοκαλλιέργειας στον στρατό και οι νεαροί 

αξιωματικοί 

Η σύνδεση των κινημάτων και της διάλυσης των μονάδων με την παρουσία 

κεντρώων αξιωματικών στον στρατό ορίστηκε ως η αιτία όλων των δεινών, σύμφωνα 

την ακραία βασιλική-μεταξική πλευρά των αξιωματικών. Αυτή η παράταξη, ενώ 

διατυμπάνιζε την ανάγκη ύπαρξης ενός στρατού «καθαρού» από κάθε πολιτικό 

στοιχείο, στην ουσία διεκδικούσε την αποκλειστικότητα για κάθε πολιτική απόχρωση 

που θα εκφραζόταν στο σώμα των αξιωματικών. Ενοχοποίησε την εξόριστη 

κυβέρνηση 

 

«η όποια ηνέχθη την αναρχίαν εν ονόματι της Αβασιλεύτου 

Δημοκρατίας και απεδείχθη ανεπαρκής και ανίκανος. 

Η Ελευθέρα Ελληνική Κυβέρνησις, διότι εστάθη ανίκανος να 

αγωνισθή επιτυχώς διά τα Εθνικά της Ελλάδος δίκαια, διότι δεν ηδυνήθη 

να γίνει φορεύς πνεύματος συναδελφώσεως πάντων των Ελλήνων εις την 

ξένην, διότι εδέχθη διάκρισιν μεταξύ των ανδρών των ενόπλων δυνάμεων 

εις Δημοκρατικούς και Βασιλόφρονας, διότι συγχέουσα τας ιδέας της 

Δημοκρατίας, του Σοσιαλισμού και του κομμουνισμού, έκαμε 

ανεπιτρέπτους παραχωρήσεις προς τον τελευταίον, διότι δεν ηδυνήθη να 

επιβάλη τον Νόμον και τον Κανονισμόν εις τον Στρατόν και δεν εστάθη 

εις το ύψος των περιστάσεων, υπεράνω προσώπων και πραγμάτων […]. Η 

Ελευθέρα Ελληνική Κυβέρνησις διαπνεομένη από Δημοκρατικά 

φρονήματα, επεδίωξε να τοποθετήση τας Δημοκρατικάς της ιδέας επί των 

ενόπλων Δυνάμεων και ούτω εκαλλιέργησε την εις αυτάς αναρχίαν, 
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δημιουργήσασα κατάλληλον κλίμα διά την ανάπτυξιν του 

κομμουνισμού».
393

 

 

Μετά τον αφοπλισμό, τη διάλυση των μονάδων και τη μεταγωγή των χιλιάδων 

μελών της ΑΣΟ σε στρατόπεδα κράτησης, άνοιξε ο δρόμος ο οποίος, με αμέσως 

επόμενους σταθμούς τον Δεκέμβρη του 1944 και τον Εμφύλιο Πόλεμο, θα συνέδεε 

δεσμευτικά την πολιτική εσωτερική λειτουργία του στρατού με την πλέον 

συντηρητική διάσταση της πολιτικής λειτουργίας και τον Θρόνο. Ταυτόχρονα, ο 

προσανατολισμός αυτός θα εξυπηρετούσε την πολιτική εργαλειοποίηση του στρατού 

και θα την εξέλισσε σε παρεμβατικότητα στην πολιτική καθημερινότητα. Ήταν η 

αρχή των νοοτροπιών που θα οδηγούσαν, μέσω μιας μεγάλης σειράς βημάτων 

απαξίωσης της πολιτικής λειτουργίας, στην αυτονόμηση αξιωματικών ακόμη και από 

την ακραία συντηρητική ηγεσία του, τριάντα τρία χρόνια μετά, την 21η Απριλίου 

1967.  

Ενόψει της πολιτικής κατεύθυνσης όπου θα κινούνταν πολιτικά η σύνθεση του 

στρατού μετά τα κινήματα, δύο κεντρώοι ανώτεροι αξιωματικοί υπέβαλαν δύο 

εκθέσεις πιθανώς προς την ηγεσία του στρατού
394

 και προς τον νέο πρωθυπουργό, τον 

Γεώργιο Παπανδρέου, που ορκίστηκε στις 26 Απριλίου 1944 ως διάδοχος του 

Σοφοκλή Βενιζέλου, ο οποίος κατά την ολιγοήμερη πρωθυπουργία του είχε 

καταστείλει επιτυχώς το μεγάλο κίνημα. Ο Παπανδρέου δέχθηκε τις εκθέσεις όχι 

μόνο ως πρωθυπουργός αλλά και ως υπουργός Στρατιωτικών, αφού διατήρησε ο ίδιος 

το σύνολο των χαρτοφυλακίων μπροστά στην άρνηση των υπόλοιπων εκπροσώπων 

του ελληνικού κόσμου να αναλάβουν υπουργεία.
395

 

Έτσι, στο πολιτικό πλαίσιο, στις είκοσι ημέρες που μεσολάβησαν από την 

ολοκλήρωση της καταστολής (28 Απριλίου 1944) έως τη σύγκλιση του Συνεδρίου 

του Λιβάνου (17 Μαΐου 1944), διατυπώθηκαν προτάσεις σε μια προσπάθεια 

περιορισμού της κίνησης ριζοσπαστικοποίησης του εσωτερικού του στρατού προς τα 

δεξιά. Είναι η στιγμή μετά την καταστολή και τη διάλυση των μονάδων, η στιγμή της 

ριζικής πολιτικής εκκαθάρισης στελεχών και στρατιωτών, η στιγμή της 

ανασυγκρότησης του στρατού με στόχο τη ριζική διαφοροποίησή του από εκείνον 

των προηγουμένων ετών της εξορίας, αλλά και από εκείνον της περιόδου του 

βενιζελισμού. 

                                                 
393 Γ. Καραγιάννης, 1940-1952: Το δράμα της Ελλάδος, ό.π., σ. 185-186 και 189. 
394 Βλ. εδώ σημ. 399. 
395 Γεώργιος Παπανδρέου. Η ζωή του, Αθήνα (Πλανήτης), χ.χ., σ. 180. 
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Η πρώτη έκθεση
396

 γράφτηκε κατά τη διάρκεια του κινήματος από τον 

αντισυνταγματάρχη Αθανάσιο Δασκαρόλη,
397

 διοικητή του συντάγματος 

πυροβολικού της Ι Ταξιαρχίας, μονάδας που στασίασε, ενώ το σύνολο των 

αξιωματικών ήταν εναντίον του κινήματος.
398

 Συνεγράφη στο στρατόπεδο της 

Αμπρίας στην Αίγυπτο, κατά την ανασύνταξη της μονάδας μετά τις εκκαθαρίσεις των 

συνδεδεμένων με την ΑΣΟ υπαξιωματικών και στρατιωτών. Σε αυτήν αναφέρονται η 

παρουσία του στρατού στη Μέση Ανατολή και τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν 

στο εσωτερικό του λόγω της διαχείρισης της οργάνωσης από φιλόδοξους και 

«δυναμικούς» παράγοντες της πολιτικής (εννοούνται πιθανώς οι Φιλελεύθεροι 

πολιτικοί) γεγονός που προκάλεσε προβλήματα στη λειτουργία του στρατού και στη 

θέση του αξιωματικού σε αυτόν. Αποτέλεσμα ήταν, κατά τον Δασκαρόλη, να 

πιστέψουν οι νεαροί αξιωματικοί ότι η διασφάλιση του αξιώματός τους θα υπήρχε με 

τη βασιλεία – και όχι με τους δημοκρατικούς στην εξουσία. Η βασιλεία παρείχε σε 

αυτούς «άκοπο» και «άσκοπο» προνομιακή κοινωνική αίγλη, την οποία γεύτηκαν 

ιδιαιτέρως κατά τη διάρκεια της δικτατορίας 1936-1940, παρά την απέχθεια πολλών 

στο πολίτευμα αυτό. Οι δύο αυτές εμπειρίες, το υψηλό κύρος επί της 4ης Αυγούστου 

και η ακύρωσή του στη Μέση Ανατολή, οδήγησαν, κατά τον αντισυνταγματάρχη, 

τους νεαρούς αξιωματικούς στην έλλειψη εμπιστοσύνης προς τα ανώτατα και κυρίως 

τα ανώτερα στελέχη του στρατού, που ήταν και σε καθημερινή επαφή μαζί τους. Και 

συνεχίζει: «Τινές ζωηρότεροι (των νεαρών αξιωματικών) ήρχισαν κινούνται προς 

δημιουργίαν ρευμάτων και να ρίπτουν ονόματα γνωστών διά την πολιτικήν των προς 

τα δεξιά ανάμιξιν εις το παρελθόν ανωτέρων στελεχών. Εις την παρούσαν καμπήν 

του στρατού Μ.Α. (Μέσης Ανατολής) δέον να μη γίνει έξοδος προς τη δεξιά άκραν 

αλλά να κρατηθώμεν εις τον κανονισμόν, άλλως θα αχθώμεν εις ομαδοποιήσεις 

                                                 
396 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/86, «Έκθεσις, Περί στελεχών και οπλιτών της Ι Ελληνικής 

Ταξιαρχίας κατά την περίοδον 6-28 Απριλίου 1944 εις το στρατόπεδον της Αμιρίας [Αμπρία] υπό 

Αντισυνταγματάρχου Πυροβολικού Αθαν. Δασκαρόλη…» (1 Μαΐου 1944). Η έκθεση Δασκαρόλη δεν 

έχει παραλήπτη. Σύμφωνα με τις (ενδοκειμενικές) ενδείξεις, πρόκειται για έκθεση απολογισμού που 

συνέταξαν όσοι αξιωματικοί βίωσαν το κίνημα, είτε διαλύθηκαν οι μονάδες τους είτε όχι. 
397 Αθανάσιος Δασκαρόλης, μετέπειτα στρατηγός (1899-1988). Υπήρξε απόφοιτος της 

Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, καθώς και της Νομικής Σχολής, του Εθνικού Μετσόβειου 

Πολυτεχνείου και της Ανώτερης Σχολής Πολέμου. Πολέμησε ως νεαρός αξιωματικός πυροβολικού 

στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Στη συνέχεια πολέμησε στον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο και στο Ελ 

Αλαμέιν, όπου έλαβε αριστεία ανδρείας. Διοίκησε τάγμα Εθνοφυλακής στις επιχειρήσεις του 

Δεκεμβρίου του 1944 στην Αθήνα. Ήταν μέλος της Ελληνικής Επιτροπής διασυμμαχικού ελέγχου της 

Γερμανίας και διοικητής μονάδας στον Εμφύλιο, όπου του απονεμήθηκαν δύο χρυσά αριστεία 

ανδρείας. Κατά το 1951, διετέλεσε διοικητής του ελληνικού εκστρατευτικού σώματος στην Κορέα 

(Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, ΕΣΤΙΑ, Συλλογή Στρατηγού 

Αθανάσιου Δασκαρόλη). 
398 Γ. Καραγιάννης, 1940-1952: Το δράμα της Ελλάδος, ό.π., σ. 154. 
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αλληλομισουμένας. Είναι μία ευκαιρία εκ του ταλανισμού τούτου να εμπεδωθή εκ 

των πραγμάτων η αρχή ότι ο Στρατός και η πολιτική είναι ασυμβίβαστα. Ήδη εκείνον 

που επείγει είναι ο διοικητής…».
399

 

Την άλλη έκθεση
400

 της 30ής Απριλίου 1944 υπέβαλε ο συνταγματάρχης 

Αλκιβιάδης Μπουρδάρας. Σε αυτή διαμαρτύρεται για τις συνθήκες που επικρατούν 

στο στρατόπεδο της υπό διάλυσης Ι Ταξιαρχίας και γράφει, χαρακτηριστικά, ότι μετά 

την «απομάκρυνσιν των στασιαστών-αναρχικών ευρίσκεται εν επαναστάσει εκ 

μέρους των κατωτέρων αξιωματικών οίτινες ανέλαβον να απομακρύνουσι πάντας 

τους δημοκρατικούς αξιωματικούς μη μετασχόντας ουδαμώς του κινήματος των 

αναρχικών».  

Στη συνέχεια αναφέρει ονομαστικά τις πηγές του, τους αξιωματικούς που τον 

πληροφόρησαν δηλαδή για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο στρατόπεδο, και 

συνεχίζει: 

 

«Εκ των ανωτέρω καταφαίνεται ότι καταληθείσης της αριστεράς 

οργανώσεως ανακύπτει ήδη η δευτέρα υπάρχουσα εν τω Ελληνικώ 

στρατώ Μ.Α. (Μέσης Ανατολής) οργάνωσις δεξιών αξιωματικών 

εκδηλομένης τρίτην ήδη φοράν.  

Επειδή και η δευτέρα αυτή επανάστασις είναι εγκληματική, 

τείνουσα εις την διάλυσιν κάθε ελπίδος ανασυγκροτήσεως στρατού 

μαχητικού ουχί πραιτωριανού και επειδή είμαι βέβαιος ότι η κυβέρνησις 

δεν θα επιτρέψει εις τους συνεχιστάς της 4ης Αυγούστου να ασελγήσουν 

επί του πτώματος του Ελλην. Στρατού Μ. Ανατολής μετά την 

εγκληματική στάσιν των αναρχικών, ως Έλλην αξιωματικός, όστις 

πιστεύω μόνον εις την συντηρητικήν κατεύθυνσιν του στρατού, μόνην 

ικανήν να επιτρέψη δυνατότητα αναβιώσεως στρατιωτικής και ως Έλλην 

μη ανεχόμενος την βίαν ούτε δεξιόθεν ούτε αριστερόθεν και 

επιδειξάμενος τούτο δι’ έργων και ουχί λόγων παρακαλώ όπως:…».
401

 

 

Συνεχίζει με προτάσεις για την υπεύθυνη οργάνωση του στρατοπέδου, έτσι 

ώστε να πάψουν πλέον να «ευνoούνται οι δεξιοί, όχι έναντι των αριστερών, αλλά 

έναντι των συντηρητικών».
402

 

                                                 
399 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/86, «Έκθεσις, Περί στελεχών και οπλιτών της Ι Ελληνικής 

Ταξιαρχίας κατά την περίοδον 6-28 Απριλίου 1944 εις το στρατόπεδον της Αμιρίας [Αμπρία] υπό 

Αντισυνταγματάρχου Πυροβολικού Αθαν. Δασκαρόλη…» (1 Μαΐου 1944). 
400 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/90, «Ο Συνταγματάρχης Πεζικού Αλκιβιάδης Μπουρδάρας 

προς τον κύριο Υπουργό των Στρατιωτικών. Ενταύθα», Κάιρο (30 Απριλίου 1944). 
401 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/90, «Ο Συνταγματάρχης Πεζικού Αλκιβιάδης Μπουρδάρας 

προς τον κύριο Υπουργό των Στρατιωτικών. Ενταύθα», Κάιρο (30 Απριλίου 1944). 
402 Τα λεγόμενα του Μπουρδάρα θα μπορούσαν να θεωρηθούν ασφαλώς κανονικά, εάν 

λέγονταν είκοσι χρόνια αργότερα από το 1944, το 1964, όταν η Ένωση Κέντρου δυσκολευόταν να 

κυβερνήσει τη χώρα και αδυνατούσε να κυβερνήσει τον Ελληνικό Στρατό. 
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Οι δύο επαγγελματίες και αποδεδειγμένα ικανοί –πολεμικά και διοικητικά– 

αξιωματικοί, κεντρώοι, όπως προαναφέρθηκε, δήλωναν με έμφαση την ανησυχία 

τους για την επικείμενη εγκατάσταση εντός του στρατού εκ νέου ενός διχαστικού 

πλαισίου που θα ακύρωνε την ποιοτική και με επαγγελματισμό ανάπτυξή του. 

Παράλληλα, όμως, από τις απόψεις τους προκύπτει εγγράφως κάτι σημαντικό και 

εντελώς νέο: η αυτονόμηση των νεαρών αξιωματικών οι οποίοι φαίνονται να 

κινούνται ανεξέλεγκτα από τους ανώτερούς τους, ορίζοντας οι ίδιοι τη σύνθεση του 

σώματος των αξιωματικών των μονάδων τους αλλά και τους διοικητές τους. Είναι 

αυτή η ενέργεια που στην ουσία έδινε την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό στο 

σώμα των αξιωματικών και στον στρατό γενικότερα, ενώ συγχρόνως καταργούσε την 

ιεραρχία και ακύρωνε τις αναγκαίες ισορροπίες.
403

  

Διαρθρωτικές αλλαγές επήλθαν, μετά την καταστολή, και στο ΓΕΣ, το οποίο 

μετά το κίνημα –και έχει σημασία αυτό– υπαγόταν πλέον απευθείας στη βρετανική 

διοίκηση, από την οποία και μόνο θα λάμβανε διαταγές. Το ΓΕΣ διατηρούσε μόνον 

την αρμοδιότητα για τις τοποθετήσεις και τις μεταβολές των αξιωματικών, τις 

οργανώσεις μονάδων εκπαίδευσης και τη διάλυσή τους, όπως και για τη σύνταξη 

διαταγών. Σχετικά με τον μυστικό πόλεμο στην κατεχόμενη Ελλάδα, η υπηρεσία 

πληροφοριών του ΓΕΣ όφειλε να συνεργάζεται με την αρμόδια βρετανική υπηρεσία, 

ενώ, στην πολιτική εξουσία, στην αρμοδιότητα του υπουργού Στρατιωτικών έμεινε η 

ευαίσθητη αρμοδιότητα της δικαστικής αλλά και της επιμελητειακής υπηρεσίας.
404

 

Πρόκειται για αλλαγές που μετέτρεπαν τον εξόριστο στρατό από αυτόνομη 

διοικητικά οντότητα, υπό ελληνική πολιτική και στρατιωτική διοίκηση και υπό 

συμμαχική εποπτεία, σε μονάδα εξαρτώμενη από τη συμμαχική διοίκηση, χωρίς τη 

δυνατότητα παρέμβασης της εξόριστης ελληνικής εξουσίας σε αυτήν.  

Με τη διάλυση των μεγάλων μονάδων στη Μέση Ανατολή κλείνει ένα ιδιαίτερα 

ενδιαφέρον ελληνικό πολιτικό κεφάλαιο, μια περίοδος που έδωσε ευκαιρίες πολιτικής 

και στρατιωτικής εξέλιξης προς μια επαγγελματικότερη κατεύθυνση. Η ένταξη του 

πολιτικού πλαισίου σε πλήρη λειτουργία εντός του στρατού ανανέωσε τις 

συγκρούσεις με τρόπο καταστροφικό. Η προοπτική του ελέγχου του στρατού στην 

Ελλάδα της Απελευθέρωσης οδήγησε όλες τις παρατάξεις σε αγώνα κυριαρχίας. 

                                                 
403 Σε έναν βαθμό, η ενέργεια θα επαναλαμβανόταν κατά την «αλλαγή φρουράς της χούντας» το 

1973, όταν οι νεαροί προσκείμενοι στον Δημήτριο Ιωαννίδη αξιωματικοί θα αποτελούσα την 

πραγματική διοίκηση του στρατού. 
404 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/158, «Γενική διόρθωσις και οργάνωσις του Στρατού Ξηράς 

Μέσης Ανατολής μελλοντικώς», χ.χ. 



278 

 

Επικράτησε εκείνη που επέλεξε ο συμμαχικός παράγοντας, ο οποίος μετέτρεψε, σε 

όφελός της, το ξένο έδαφος σε οικείο. 

Για τον ελληνικό φιλοβασιλικό χώρο που τελικά θα επικρατούσε, η Μέση 

Ανατολή δεν απέκτησε ποτέ το κύρος μιας ακριβής και πολύτιμης εμπειρίας. 

Λειτούργησε σαν εμπειρία η οποία δεν έπρεπε ποτέ να επαναληφθεί, με εξαίρεση 

εκείνη της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας (ή Ταξιαρχίας Ρίμινι) υπό τον 

Θρασύβουλο Τσακαλώτο, η δράση της οποίας θα παρουσιαστεί στο επόμενο 

κεφάλαιο. 

Μεταξύ των αξιωματικών που επικράτησαν στην ελληνική στρατιωτική 

Μέση Ανατολή, έστω και με την τροπή που πήρε η πορεία της, δεν διακρίθηκαν στη 

συνέχεια όλοι για τον επαγγελματισμό που επέδειξαν. Πολλοί θα χρησιμοποιούσαν 

την εκεί εμπειρία τους για να οργανώσουν συνωμοσίες βασισμένες στην καλλιέργεια 

του φόβου, με στόχο τον έλεγχο των συναδέλφων τους και του κράτους. Ήταν όμως 

πολλοί που συνέχισαν μαχητικοί και σκληροί κατά των αντιπάλων τους της 

Αριστεράς, μένοντας μακριά από την καλλιέργεια συνωμοσιών. Με αναφορά σε αυτή 

την «αρετή» τούς αποδίδεται, πολύ αργότερα, η δυνατότητα ακύρωσης της πορείας 

προς τη δικτατορία των συνταγματαρχών και της υπεράσπισης του πολιτικού 

καθεστώτος που εκείνη κατέστρεψε. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζει το 1978, σε 

επιστολή του, ένας εκ των πρωταγωνιστών της νίκης κατά των αριστερών κινημάτων. 

Με την ευκαιρία της έκδοσης του βιβλίου του Ελληνικόν Αίμα Εις Αφρικήν-Ιταλίαν-

Αιγαίον, ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία Γεράσιμος Λάμαρης, επιτελάρχης στην 

ταξιαρχία του Ρίμινι και μέραρχος (ΧΥ Μεραρχία) του Εθνικού Στρατού στον 

Εμφύλιο Πόλεμο, αναλύει σε επιστολή του στον Θρασύβουλο Τσακαλώτο, διοικητή 

της Ταξιαρχίας του Ρίμινι, τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για την ορθή διοίκηση 

των μονάδων. Επαινεί τον Τσακαλώτο και τον επαγγελματισμό του, για τη δράση του 

στη Μέση Ανατολή και για την αναγνώριση των ικανοτήτων του από τους 

Συμμάχους. Στη συνέχεια, αλλάζει απολύτως το ιστορικό πλαίσιο και μεταφέρεται 

στο 1961, κάνοντας το τμήμα της επιστολής που αφορούσε τη Μέση Ανατολή να 

φαντάζει εισαγωγή για ό,τι λέει στη συνέχεια.  

Πρόκειται για μια κριτική προς τον Τσακαλώτο σχετικά με τη μη ανάληψη, 

λόγω διαφόρων αντιρρήσεών του, της θέσης του υπηρεσιακού πρωθυπουργού που 

ηγούνταν της κυβέρνησης που θα διενεργούσε τις εκλογές του Οκτωβρίου του 1961, 

τις εκλογές που έμειναν γνωστές ως εκλογές «βίας και νοθείας». Με αφετηρία την 
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υποτιθέμενη αποδοχή της πρωθυπουργίας, ορίζει τον Τσακαλώτο ως το πρόσωπο που 

με το κύρος του θα έφτανε να εμποδίσει και τη δικτατορία: 

 

«με άλλους λόγους ήθελον να αναλάβεις Συ πρωθυπουργός, διότι 

προέβλεπον την πολιτικήν καταιγίδα που επήρχετο κατά της δύστυχης 

Ελλάδος από τους συμφεροντολόγους αξιωματικούς του ΙΔΕΑ, των 

οποίων ο αντικειμενικός σκοπός ήτο η άνοδος εις την εξουσίαν με δήθεν 

κίνητρον την σωτηρίαν της Ελλάδος, εν ω κάθε άλλο παρά εις το 

συμφέρον αυτής επίστευον. Η άνοδός Σου εις την εξουσίαν έστω, ως 

υπηρεσιακού πρωθυπουργού θα ηνάγκαζε αυτούς να παραιτηθώσι των 

απωτέρων σκέψεων της δικτατορίας περί ης ωμίλουν ανεπιφυλάκτως 

όπου ευρίσκοντο, διότι δεν θα υπήρχε για αυτούς ηθικόν έρεισμα, αφ ου ο 

Στρατηγός Τσακαλώτος ήτο εις την εξουσίαν».
405

 

                                                 
405 ΙΑΜΜ, Αρχείο προφορικών μαρτυρίων και τεκμηρίων ιστορίας σώματος αξιωματικών 1935-

1996, αρ. εισ. 1355, Επιστολή Λάμαρη προς Τσακαλώτο. 
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Κεφάλαιο 8 

Ο στρατός στη Σύσκεψη στον Λίβανο και μέχρι τις 

παραμονές της Απελευθέρωσης 

Ο Βασιλικός Ελληνικός Στρατός Μέσης Ανατολής (ΒΕΣΜΑ), μετά την 

καταστολή του κινήματος του Απριλίου του 1944, έπαψε επί της ουσίας να υφίσταται 

κατά τον τρόπο με τον οποίο υπήρξε για τρία χρόνια και σε όλες τις φάσεις της 

εξέλιξής του. Η αριστερή παρουσία στον στρατό είχε σαφώς απομακρυνθεί και 

εγκλειστεί σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Οι κεντρώοι αξιωματικοί είχαν συλλήβδην 

ενοχοποιηθεί για την όποια ανοχή τους στις αριστερές οργανώσεις και μέσω αυτού 

κρίθηκαν ως επικίνδυνοι για τον ελληνικό στρατό συνολικά. Οι νεαροί φιλοβασιλικοί 

αξιωματικοί, προωθώντας επιτυχώς την πολιτική μονοκαλλιέργεια στο σώμα των 

αξιωματικών, ταύτιζαν την πολιτική τους στράτευση με ηθική υπεροχή εναντίον 

όποιου δεν έλεγχαν.  

Στην επιβάρυνση που είχε σημειωθεί σε βάρος της θέσης της Αριστεράς, λόγω 

της διάλυσης του στρατού μετά τα κινήματα σε στρατό ξηράς και στόλο, προστέθηκε 

και η δολοφονία του στρατιωτικού ηγέτη της κεντρώας ΕΚΚΑ, απότακτου 

συνταγματάρχη Δημήτριου Ψαρρού από τμήμα του ΕΛΑΣ. Με την Αριστερά έτσι 

ενοχοποιημένη στην εξορία και στο εθνικό έδαφος, πραγματοποιήθηκε στον Λίβανο 

η συνάντηση της αστικής εξόριστης Ελλάδας στην Αίγυπτο, της Αριστεράς των 

βουνών (ΕΑΜ/ΚΚΕ), του Κέντρου των βουνών (ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ), του προπολεμικού 

ελληνικού αστικού κόσμου και των εκπροσώπων των Δυναμικών Οργανώσεων του 

αστικού κόσμου στην Αθήνα (ΡΑΝ). 

H Eθνική Σύσκεψη του Λιβάνου 

Παράλληλα με τις προσπάθειες των νέων αξιωματικών να ελέγξουν τον στρατό, 

οργανώθηκε με βρετανική πρωτοβουλία και με βρετανικό έλεγχο η Εθνική Σύσκεψη 

του Λιβάνου, το τριήμερο 17-20 Μαΐου 1944. Το σύνολο των προσώπων που έλαβαν 

μέρος φυγαδεύτηκε από την Ελλάδα με βρετανικά μέσα και φιλοξενήθηκε, σε 

απόσταση μιας ώρας από τη Βηρυτό, στην ημιορεινή τουριστική περιοχή του 

Λιβάνου Dhour El Choueir, στο ξενοδοχείο Bois de Boulogne. Κατά τη διάρκεια των 

εργασιών της σύσκεψης, η ασύρματη επικοινωνία των μετεχόντων με τις ηγεσίες τους 
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ή με τους συνεργάτες τους στην κατεχόμενη Ελλάδα ήταν ουσιαστικά απαγορευμένη 

από τις βρετανικές αρχές, που διοργάνωσαν και έλεγχαν τις εργασίες και τις ζυμώσεις 

μεταξύ των συνέδρων.
406

  

Ο επί τριετία τέως πρωθυπουργός Εμμανουήλ Τσουδερός ήταν απών στην 

εθνική συνάντηση στον Λίβανο. Παρών ήταν ο επί ένα έτος (Μάρτιος 1942 – 

Μάρτιος 1943) αντιπρόεδρος της εξόριστης κυβέρνησης Παναγιώτης 

Κανελλόπουλος. Σε εγγραφή του στο ημερολόγιό του, τις ημέρες εκείνες, 

καταγράφεται η αμηχανία της Αριστεράς, αλλά και εμμέσως η μέθοδος που θα 

χρειαζόταν να ακολουθηθεί για την επίτευξη των στόχων του ίδιου: 

 

«οι επτά [ΕΑΜ κ.λπ.] φαίνονται μουδιασμένοι. Προπάντων βέβαια 

ο Σβώλος και ο Αγγελόπουλος. Θα υποχωρήσουν ίσως σε κάποια σημεία 

για να επιτύχουν την ένωση και έτσι, με την ένωση, τη νομιμοποίησή 

τους. Δηλώνουν ότι δεν είναι υπεύθυνοι για το εδώ κίνημα. Δεν δείχνουν 

να ’ναι διατεθειμένοι να ζητήσουν αμνηστία. Νοιώθουν τη δύσκολη θέση 

τους. Αν τη νοιώσουν αρκετά, μπορεί να δικαιωθούν ηθικά, παρ’ όλα τα 

όσα έχουν γίνει, και να σώσουν την Ελλάδα από τον εμφύλιο πόλεμο. 

Εγώ θα κάμω το κάθε τι που συμβιβάζεται με την τιμή του έθνους, για να 

φτάσουμε σε αποτέλεσμα».
407

 

 

Το Συνέδριο-Σύσκεψη του Λιβάνου πραγματοποιήθηκε σχεδόν έναν μήνα μετά 

την καταστολή των κινημάτων στον στρατό και στον στόλο, τη διάλυση των δύο 

ελληνικών ταξιαρχιών και τον περιορισμό χιλιάδων κινηματιών σε στρατόπεδα της 

βόρειας Αφρικής. Η καταστολή του κινήματος από τις βρετανικές δυνάμεις σήμανε 

και την απομάκρυνση, την ίδια ημέρα, του Σοφοκλή Βενιζέλου από την 

πρωθυπουργία και την ανάληψη της θέσης από τον Γεώργιο Παπανδρέου, κατόπιν 

βρετανικής εισήγησης.
408

  

 Η ανάγκη συγκρότησης ενός νέου αστικού πόλου μεταξύ βασιλικών και 

βενιζελικών που θα απορροφούσε στο εσωτερικό του τους προπολεμικούς 

αντιπάλους ήταν μεγάλη, τόσο για τον ελληνικό Θρόνο όσο και για τον βρετανικό 

παράγοντα. 

 Η επιλογή του νέου, τρίτου στη σειρά πρωθυπουργού από τον βενιζελικό χώρο, 

σε συνδυασμό με τη διενέργεια του συνεδρίου, θα μπορούσε να οριστεί ως το πρώτο 

                                                 
406 Αλέξανδρος Ζαούσης, Οι δύο όχθες 1939-1945: Μια προσπάθεια για εθνική συμφιλίωση, τ. 

Β΄ (Ι), Αθήνα (Παπαζήσης) 1987, σ. 430-444. 
407 Παναγιώτης Κανελλόπουλος, Ημερολόγιο Κατοχής: 31 Μαρτίου 1942 – 4 Ιανουαρίου 1945, 

Αθήνα (Εστία) 2003, σ. 569. 
408 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Β΄ (Ι), ό.π., σ. 407-412. 
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μεγάλο βήμα μιας πορείας που, με αφετηρία την ελληνική Μέση Ανατολή, θα είχε ως 

απόληξη μια νέα πραγματικότητα στη μετακατοχική Ελλάδα. 

 Πριν την ανάληψη της πρωθυπουργίας, ο Γεώργιος Παπανδρέου, σε άρθρο του 

στον Ταχυδρόμο της Αλεξάνδρειας, έθεσε μια νέα παράμετρο στο περιβάλλον της 

επικείμενης απελευθέρωσης από τη μεριά του αστικού κόσμου: τάχθηκε κατά της 

όποιας συνεργασίας και συνεννόησης με τα όμορα σλαβικά κράτη της Βαλκανικής, 

ανανεώνοντας έτσι την ιδεολογία του αλυτρωτισμού μέσα από τις ελληνικές 

προτεραιότητες. Ταυτοχρόνως, έκανε σαφείς τις διαστάσεις του ιδεολογήματος και το 

μήκος κύματος στο οποίο θα λειτουργούσε ο ελλαδικός αντιεαμικός χώρος.
409

  

 Το Συνέδριο του Λιβάνου ξεκίνησε στις 17 Μαΐου 1944, δηλαδή τέσσερις 

εβδομάδες μετά τη δολοφονία του Ψαρρού και τρεις εβδομάδες μετά την καταστολή 

των κινημάτων στις ένοπλες δυνάμεις και τη διάλυσή τους. Οι αγεφύρωτες έως τότε 

πλευρές των ελληνικών ενεργειών συνέκλιναν σε βάρος της Αριστεράς. Πριν ακόμη 

από την έναρξη του συνεδρίου, οι εκπρόσωποί της προέβησαν σε ρητή και έντονη 

καταδίκη των κινημάτων της Μέσης Ανατολής. Σε τηλεγράφημά τους προς τον 

Ουίνστον Τσώρτσιλ, το οποίο δημοσιοποιήθηκε, ο Αλέξανδρος Σβώλος, εκ μέρους 

της ΠΕΕΑ, ο Μιλτιάδης Πορφυρογένης, εκ μέρους του ΕΑΜ, και ο Πέτρος Ρούσος, 

εκ μέρους του ΚΚΕ, καταδίκασαν τα κινήματα του περασμένου Απριλίου στις 

ελληνικές ένοπλες δυνάμεις και αποστασιοποιήθηκαν από αυτά.
410

 

 

«Το ενδιαφέρον τούτο [της Μεγάλης Βρετανίας προς την Ελλάδα] 

ανταποκρίνεται εις παράδοσιν ολοκλήρου αιώνος, προσφιλή εις τον 

Ελληνικόν λαόν, και η οποία παράδοσις ενισχύθη ακόμη περισσότερο 

από τα κατορθώματα, τα οποία έφερεν εις πέρας η Υμετέρα εξέχουσα 

προσωπικότης. Πιστεύομεν ότι το ενδιαφέρον τούτο ως και αι 

δικαιολογημέναι ανησυχίαι, τας οποίας επροκάλεσαν τα τελευταία 

γεγονότα μεταξύ των στρατιωτικών μας δυνάμεων εις την Μέσην 

Ανατολήν, υπήρξαν αφορμή των αυστηρών Σας κρίσεων διά την Χώραν 

μας. Θα μας επιτρέψητε να τονίσωμεν επί του σημείου αυτού, ότι η 

αντίστασις και ο πολύνεκρος αγών του Ελληνικού Λαού εις τας πόλεις 

και εις την ύπαιθρον είναι τοιούτος ώστε ο παράγων αυτός λόγω της 

ηθικής του σημασίας να εκμηδενίζη τας αλογίστους πράξεις ανευθύνων 

προσώπων, η δράσις των οποίων, αν και εμπνευσθείσα από τον πόθον της 

εθνικής ενότητας, οδήγησεν εις θλιβερά και οδυνηρά αποτελέσματα 

καταδικαστέα παρ’ όλων».
411

 

 

                                                 
409 Π. Κανελλόπουλος, Ημερολόγιο Κατοχής, ό.π., σ. 560. 
410 Η σύσκεψις του Λιβάνου, εκεί που συνετάγη το Ελληνικό Εθνικό Συμβόλαιο, Κάιρο, χ.χ. 
411 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 41, «Τηλεγράφημα 

Ελληνικών Οργανώσεων Αντιστάσεως προς κ. Τσώρτσιλ», Λονδίνο (22 Μαΐου [1944]). 
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Μεταξύ άλλων, μέσω του συνεδρίου ακυρώθηκε η στρατιωτική παρουσία της 

Αριστεράς, ενώ παράλληλα επικυρώθηκε η προοπτική αποδοχής του 

«ιδιοκτησιακού» καθεστώτος της Δεξιάς, κυρίως, στον στρατό.  

 Το συνέδριο αποτέλεσε σε μεγάλο βαθμό ρεβάνς του παλαιού πολιτικού 

κόσμου σε βάρος ενός καινούργιου που ο πόλεμος και ιδιαίτερα η εαμική και η 

κεντρώα Αντίσταση του Βουνού είχε αναδείξει και διαμορφώσει. Εκπροσωπήθηκαν 

επτά κόμματα από πρόσωπα του προπολεμικού κοινοβουλευτικού περιβάλλοντος, το 

Κομμουνιστικό Κόμμα, ένας ανεξάρτητος πολιτευτής και πέντε σχήματα που 

εκπροσωπούσαν οργανώσεις Αντίστασης. Στον χώρο αυτόν η Αριστερά βρέθηκε 

ανήμπορη απέναντι στις δύο πρόσφατες κατηγορίες, δηλαδή σχετικά με τον φόνο του 

Ψαρρού και σχετικά με τα κινήματα στον εξόριστο στρατό και στον εξόριστο στόλο. 

Οι κατηγορίες αυτές ενίσχυαν τις προηγούμενες για την εμφύλια βία του ΕΑΜ, με 

αποτέλεσμα η Αριστερά να βρεθεί αναγκασμένη να απολογείται για τη δράση της, η 

οποία κρίθηκε συνολικά αρνητικά και τελικά έφτασε περίπου να εξισωθεί με την 

αδράνεια που έδειξαν τα παλαιά πολιτικά κόμματα κατά την Κατοχή.  

Ο κόσμος του Βουνού, ο ΕΛΑΣ, ο ΕΔΕΣ και η ΕΚΚΑ, δεν αποτέλεσαν 

ουσιαστική οντότητα κύρους στη σύσκεψη, ίσως γιατί η δράση τους δεν 

ανταποκρινόταν πλέον στις συμμαχικές ανάγκες. Από τη μια πλευρά, λόγω των 

εμφύλιων συγκρούσεων και των διαφορετικών πολιτικών στόχων, ο κόσμος του 

Βουνού δεν μπόρεσε να αρθρώσει τον δικό του κοινό λόγο ή τους δικούς του 

συναφείς λόγους. Από την άλλη, τόσο ο αστικός πολιτικός παράγοντας και ο Θρόνος, 

όσο και ο βρετανικός θα σχεδίαζαν την επόμενη ημέρα μετά την επικείμενη 

Απελευθέρωση εντός ενός τακτικού πλαισίου στο οποίο ο «άτακτος» ένοπλος κόσμος 

του Βουνού δεν θα χωρούσε εύκολα. Ήδη από τον σχεδιασμό του συνεδρίου οι 

αντάρτες και οι αξιωματικοί, οι άνθρωποι των όπλων, είχαν μικρή συμμετοχή: μεταξύ 

των είκοσι πέντε συνέδρων μετείχαν τέσσερεις αντάρτες-πολεμιστές του Βουνού: ο 

Στέφανος Σαράφης, ο Κομνηνός Πυρομάγλου, ο Σταύρος Μεταξάς και ο Ανδρέας 

Μεταξάς, εκ των οποίων οι τρεις ήταν αξιωματικοί του ελληνικού στρατού στο 

παρελθόν. Κοντά σε αυτούς παρέστησαν, εκπροσωπώντας τις «Εθνικές Δυναμικές 

Οργανώσεις» (μικρές οργανώσεις Αντίστασης του αστικού χώρου, είτε οργανώσεις 

κατασκοπίας είτε οργανώσεις με μέλη νεαρούς και νεαρές) ο συνταγματάρχης 
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Αντώνιος Σταθάτος και ο υποστράτηγος Κωνσταντίνος Βεντήρης.
412

 Η παρουσία 

τους προκάλεσε ιδιαίτερη έκπληξη στους εκπροσώπους των «βουνών», αφού εξίσωνε 

τους ίδιους με όσες οργανώσεις διατηρούσαν ιδιαίτερα μικρότερο μέγεθος, ενώ 

κάποιες από αυτές, όπως η Χ, κατηγορούνταν για ανεκτική μεταχείριση από τους 

κατακτητές.
413

 Μετά τη συμμετοχή στη σύσκεψη, στον Κων. Βεντήρη ανατέθηκε η 

διαδικασία στελέχωσης του ελληνικού στρατού που δημιουργήθηκε μετά το συνέδριο 

του Λιβάνου.
414

 

Στο συνέδριο αποτυπώθηκαν όλες οι αποχρώσεις της ελληνικής πολιτικής 

παλέτας μέσω των παρόντων προσώπων, είτε αυτά εξέφραζαν παρατάξεις, είτε 

πατριωτισμό, είτε πολιτικές ανατροπής, είτε πολιτικές συντήρησης, είτε όμως και 

προσωπική πολιτική ιδιοτέλεια. Ίσως στο τελευταίο είδος, αυτό της πολιτικής 

ιδιοτέλειας, που αφορούσε μικρής κλίμακας αντιστασιακές οργανώσεις, 

κατευθύνθηκε ο βρετανικός σχεδιασμός έτσι ώστε οι πολιτικοί-μονάδες να είναι 

ευκολότερα προσαρμόσιμοι στις συμμαχικές απαιτήσεις. Το διαφαινόμενο τέλος του 

πολέμου καλλιεργούσε ισχυρή την ελπίδα ότι η συμμαχική εύνοια θα τους 

τοποθετούσε ισότιμα στη δρομολόγηση του πολιτικού τοπίου της Απελευθέρωσης. 

Στην κατεύθυνση αυτή υπήρξαν προφανώς και αποκλεισμοί, όπως στην περίπτωση 

                                                 
412 Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα «Κωνσταντίνος Βεντήρης» (1892-1960). Απόφοιτος 

της Σχολής Υπαξιωματικών το 1914, υπήρξε αξιωματικός με στρατηγική κατάρτιση και μεγάλη 

εμπειρία σε πολεμικές επιχειρήσεις (Βαλκανικοί Πόλεμοι, Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, εκστρατεία 

Μικράς Ασίας). Κατά το κίνημα του 1935 υπηρετούσε στην Ξάνθη, όπου η στάση του και οι 

προσπάθειές του για την επιτυχία του εγχειρήματος αποτέλεσαν μια από τις πιο ακραίες περιπτώσεις 

συμπεριφοράς όσων συμμετείχαν σε αυτό. Καταδικάστηκε στο στρατοδικείο και παρέμεινε εκτός 

στρατεύματος κατά τον πόλεμο της Αλβανίας. Εντάχθηκε στο αντικομμουνιστικό στρατόπεδο παρά τις 

αρχικές αντιρρήσεις που είχε για τη δραστηριοποίησή του σε οργανώσεις μαζί με ακραίους βασιλικούς 

αξιωματικούς. Ίδρυσε, μαζί με τον στρατηγό Παναγιώτη Σπηλιωτόπουλο, την οργάνωση δολιοφθορών 

και κατασκοπείας ΡΑΝ (Ρωμυλία – Αυλών – Νήσοι). Μετέβη στη Μέση Ανατολή την άνοιξη του 

1944 για να λάβει μέρος στο Συνέδριο του Λιβάνου και στη συνέχεια ανέλαβε την καίρια θέση του 

αρχηγού ΓΕΣ κατά τη φάση της αναδιοργάνωσης του στρατού μετά τα αριστερά κινήματα. Φρόντισε 

και επέβλεψε τη συγκρότηση της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας. Στη συνέχεια, μετά την 

Απελευθέρωση, απεστάλη ως εκπρόσωπος του ΓΕΣ στην Αγγλία για ενημέρωση σχετική με την 

εκπαίδευση αξιωματικών και επιτελών. Ανέλαβε πάλι την ηγεσία του ΓΕΣ κατά τον Εμφύλιο Πόλεμο, 

το 1947. Ανακλήθηκε από την αποστρατεία στις αρχές του 1949 και ανέλαβε την ηγεσία της Α΄ 

Στρατιάς (Α΄ Σώμα Στρατού και Β΄ Σώμα Στρατου) κατά την τελική φάση του Εμφυλίου. Στη 

συνέχεια τοποθετήθηκε επικεφαλής του ΣΟΑΜ (Στρατιωτικός Οίκος της Αυτού Μεγαλειότητος) του 

βασιλιά Παύλου. Ήταν αδελφός του δημοσιογράφου και συγγραφέα Γεώργιου Βεντήρη, ο οποίος την 

ίδια εποχή ανέλαβε το πολιτικό γραφείο του βασιλιά Παύλου. Ενδεχομένως η τοποθέτηση και των δύο 

σε αυτές τις θέσεις κύρους παρά τον Θρόνο ερμηνεύεται ως επικοινωνία του Βασιλιά με τον πρώην 

βενιζελικό χώρο. Και οι δυο (ίσως τυχαία) απομακρύνθηκαν όταν ενεπλάκη ο στρατάρχης Αλέξανδρος 

Παπάγος με την πολιτική. 
413 Κομνηνός Πυρομάγλου, Ο Γεώργιος Καρτάλης και η εποχή του 1934-57, Αθήνα (Ιστορική 

Έρευνα) 1965, σ. 334. 
414 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 41, Τεκμήρια από την 

περίοδο διεύθυνσης του ΓΕΣ από τον Κωνσταντίνο Βεντήρη (4 Ιουνίου 1944 – 3 Σεπτεμβρίου 1944)· 

ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5, Τεκμήρια από 30-31 Μαΐου 1944, 7 Ιουλίου 1944. 
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του ιδρυτή της αθηναϊκής αστικής οργάνωσης Αντίστασης «Εθνική Δράσις» 

Παναγιώτη Σιφναίου.
415

 Ευρισκόμενος πέντε μήνες στην Αίγυπτο, ο Σιφναίος 

καλωσόρισε με επιστολή του τον Κων. Βεντήρη, που παρίστατο στο συνέδριο ως 

εκπρόσωπος της αστικής αντιστασιακής οργάνωσης ΡΑΝ και των άλλων «Εθνικών 

Δυναμικών Οργανώσεων». Στην επιστολή αυτή διαμαρτύρεται έντονα, 

καταγγέλλοντας τον απελθόντα πρωθυπουργό Σοφοκλή Βενιζέλο για τη μη 

συμμετοχή του στην Εθνική Συνδιάσκεψη. Ωστόσο, αποδίδει τον αποκλεισμό του όχι 

στο γεγονός ότι είναι βασιλικός, αλλά σε μια διεθνιστική οργάνωση, υπαινισσόμενος 

το διεθνές κομμουνιστικό κίνημα που διατηρεί παντού πράκτορες με τους οποίους 

επηρεάζει τις παγκόσμιες εξελίξεις. Παρά τη συνωμοσιολογία που αναπτύσσει ο 

Σιφναίος, καταλήγει και αυτός να συζητά για το τοπίο της Απελευθέρωσης, για τη 

σύνθεσή του και για την απαραίτητη εξασφάλιση του συνόλου της ορεινής χώρας 

μέσω ενός εθνικού στρατού, του μόνου που θα μπορούσε να ακυρώσει το 

στρατιωτικό μονοπώλιο του ΕΑΜ.
416

 

Η συνδιάσκεψη σχεδιάστηκε από τη βρετανική πολιτική και εκτελέστηκε από 

τον νέο πρωθυπουργό Γεώργιο Παπανδρέου, με ζητούμενο τον έλεγχο και 

επανασχεδιασμό των νέων συνθηκών που είχε διαμορφώσει η Κατοχή στην Ελλάδα, 

και με ορίζοντα, προφανώς, την προοπτική της Απελευθέρωσης. Η παρουσία της 

Αριστεράς λειτούργησε καταλυτικά για την ίδια, αφού εισερχόταν de facto στην 

επίσημη πολιτική σκηνή, αλλά ταυτόχρονα και de jure, ευρισκόμενη έτσι εκτεθειμένη 

στον επίσημο πολιτικό έλεγχο των αντιπάλων της. Η συμμετοχή της δηλαδή 

αναγκαστικά θα μετέτρεπε τον ρόλο της αλλά και την παρεμβατικότητά της σε 

πολιτική λειτουργία, με δεδομένη την υποχρέωσή της να καταστήσει αδρανή την 

πολεμική της μηχανή με την οποία θα μπορούσε να ελέγξει τη χώρα μετά την 

αποχώρηση των γερμανικών δυνάμεων. Επιλέγοντας η Αριστερά, μέσω της 

συμμετοχής της στη συνδιάσκεψη, μια de jure θέση στο επίσημο πολιτικό προσκήνιο, 

έμπαινε και εκείνη στον δρόμο της λειτουργίας των αστικών πολιτικών κομμάτων, 

αρνούμενη έτσι την ένοπλη (άρα επαναστατική) διάστασή της. Σεβαστή και 

απειλητική όμως είχε γίνει λόγω της μεγάλης στρατιωτικής δύναμης που είχε 

αποκτήσει στην κατεχόμενη χώρα. Έμενε να αποδειχθεί αν η de facto (στρατιωτική) 

                                                 
415 Παναγιώτης Σιφναίος (1904-1979). Δημοσιογράφος και πολιτικός, υπήρξε στενός 

συνεργάτης του Σπύρου Μαρκεζίνη και υπουργός Παιδείας κατά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, ως 

μέλος της κυβέρνησης Μαρκεζίνη του 1973. 
416 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 41, Επιστολή Π. 

Σιφναίου στον Κωνσταντίνο Βεντήρη, Κάιρο (6 Μαΐου 1944). 
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ισχυρή θέση της θα εξελισσόταν και σε de jure ισχυρή (πολιτική) θέση εντός του 

αστικού πολιτικού πλαισίου. Για τη μετάβαση αυτή απαιτούνταν να είναι συνολικά 

και με σαφήνεια πεισμένο το σύνολο των στελεχών της. Επίσης, απαιτούνταν να είναι 

αποδεκτή η ένταξή της στο αστικό πολιτικό σκηνικό από το σύνολο των αστικών 

πολιτικών δυνάμεων, από των οποίων την επιρροή η Αριστερά θα αφαιρούσε 

αναγκαστικά ένα μέρος. Έτσι, ενώ η απόσταση μεταξύ μιας de facto θέσης από μια 

de jure συχνά ορίζεται ή και αντιμετωπίζεται ως ένα μόνο βήμα, είναι τελικά, όπως 

στην προκειμένη περίπτωση, πολλά και σύνθετα βήματα, η πορεία των οποίων 

κρίνεται από τις προθέσεις αλλά και τις πρακτικές όσων συμμετέχουν στο κάδρο· ο 

σεβασμός μιας de jure κατάστασης απαιτεί και θετικές προθέσεις από όλους. 

Αντ’ αυτού επικράτησε η πίεση προς την εαμική Αριστερά, ήδη κατά τη 

διάρκεια των προπαρασκευαστικών επαφών πριν τη σύγκλιση, όταν ο Παπανδρέου 

δήλωνε ασθενής με εμπύρετο νόσημα και ως κλινήρης μπορούσε να συναντά 

ιδιωτικά τον βρετανό πρεσβευτή για τις ελληνικές υποθέσεις Ρέτζιναλντ Λήπερ 

(Reginald Leeper), μεμονωμένους συνέδρους, όπως και αντιπροσωπείες συνέδρων. 

Μετά την πάροδο είκοσι και πλέον ετών, όταν η Ένωση Κέντρου βρισκόταν πλέον 

στην εξουσία, σε έκδοση της οποίας αφανής συντάκτης είναι μάλλον ο ίδιος 

αναφέρονται τα εξής:
417

 

  

«η ουσιαστική εργασία είχε κιόλας συντελεστεί. Οι συνεδριάσεις 

της ολομέλειας των αντιπροσώπων δεν απέβλεπαν παρά στην τυπική 

επικύρωση των αποφάσεων που είχαν ληφθεί τις προηγούμενες ημέρες, 

κατά τις ιδιαίτερες συνομιλίες και συσκέψεις. Όταν άρχιζε επίσημα το 

συνέδριο, το αποτέλεσμά του ήταν ήδη γνωστό. Η ολομέλεια, όμως, 

έπρεπε να συνέλθει, ώστε το “εθνικό συμβόλαιο” να περιβληθή τον τύπο 

της πανηγυρικότητος. Η πανηγυρικότης αυτή ήταν αναγκαία για την 

τελική επιτυχία του σχεδίου. Η υπογραφή έπρεπε να γίνει πανηγυρικά, να 

ακολουθήσουν ασπασμοί ανάμεσα στους αντιπροσώπους και να 

φωτογραφηθούν όλοι μαζί αδελφωμένοι. Έτσι το ΕΑΜ θα δεσμευόταν 

πανηγυρικά και επίσημα μπροστά στον Ελληνικό Λαό και τους 

Συμμάχους. Και κάθε υπαναχώρησή του θα ήταν πολύ δύσκολη και όχι 

χωρίς δυσμενείς συνέπειες για την άκρα αριστερά. Κατά μία έκφραση του 

Πρωθυπουργού, έπρεπε να γίνει γάμος σύμφωνα με όλους τους τύπους, 

ώστε, αργότερα, αν παρουσιαζόταν ανάγκη διαζυγίου, να μην μπορεί το 

διαζύγιο αυτό να γίνει χωρίς την παρέμβαση της “δικαστικής αρχής”, που 

θα καταλόγιζε ευθύνες και υπαιτιότητα και θα ενεργούσε αναλόγως υπέρ 

των αναιτίων και εναντίον των υπαιτίων. Στην περίπτωση δε αυτή ρόλο 

                                                 
417 Στο οπισθόφυλλο ενός εκ των τόμων από τους οποίους αποτελείται το εν λόγω έργο υπάρχει 

το εξής κείμενο: «Το έργον μέχρι της ημερομηνίας 30.7.66 έχει ελεγχθεί παρά του ιδίου εξ 

ολοκλήρου». 
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δικαστού θα διεδραμάτιζε, εκτός από τον Ελληνικό Λαό, η Αγγλία, όπως 

και έγινε».
418

 

 

Ο μελλοντικός στρατός στο συνέδριο του Λιβάνου 

Ο μελλοντικός ελληνικός στρατός, ως έννοια και ως προοπτική, απασχόλησε το 

σύνολο σχεδόν των συνέδρων που πήραν τον λόγο, είτε όσων κατήγγειλαν την 

Αριστερά είτε όσων ανήκαν σε αυτήν. Ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου 

υποστήριξε ότι το κύριο ζήτημα της Απελευθέρωσης ήταν το στρατιωτικό, εκείνο 

δηλαδή το οποίο αφορούσε τον καθορισμό της υλικής-στρατιωτικής δύναμης που θα 

κυριαρχούσε, θα απέτρεπε την αλληλοεξουδετέρωση των Ελλήνων αλλά και, τελικά, 

τις δυσκολίες του αστικού κόσμου και όσων δυνάμεων βρίσκονταν απέναντι από το 

ΕΑΜ. Ταυτόχρονα, πρότεινε λύσεις μέσω ενός στρατού που θα εμπόδιζε τη δύναμη 

και την εξάπλωση του ΕΛΑΣ, όπως και την ανάπτυξη των Ταγμάτων Ασφαλείας, 

θεωρώντας όμως ότι αυτά αποτέλεσαν συνέπεια της κυριαρχίας του ΕΛΑΣ. 

Συγκεκριμένα υποστήριξε:  

 

«Αυτός είνε ο φαύλος κύκλος από τον οποίον οφείλομεν το 

ταχύτερον να εξέλθωμεν. Και προς τούτο εις μόνον υπάρχει τρόπος: η 

κατάργησις του ταξικού στρατού και η δημιουργία Εθνικού Στρατού […] 

Ποιος θα είνε ο συγκεκριμένος τρόπος δεν αποτελεί βέβαια θέμα 

δημοσίας συζητήσεως. Όταν όμως σχηματισθή Εθνικός Στρατός, όταν η 

τρομοκρατία εις την Ελληνικήν ύπαιθρον καταργηθή και αποκατασταθή 

πλήρως η προσωπική ασφάλεια και η πολιτική ελευθερία, τότε όχι μόνο 

καθίσταται αδύνατος η περαιτέρω αύξησις των Ταγμάτων Ασφαλείας 

αλλά καθίσταται ασφαλής και η αχρήστευσις των υφισταμένων. Διότι δεν 

υπάρχει Έλλην, ο οποίος θα διανοείτο να τεθή αντιμέτωπος Ελληνικού 

Στρατού, υπακούοντος εις τας διαταγάς όχι οργανώσεων Κομμάτων και 

τάξεων αλλά της Ενιαίας Πατρίδος».
419

 

 

Ο Σοφοκλής Βενιζέλος, ο προηγούμενος πρωθυπουργός της εξόριστης 

κυβέρνησης, αναφέρθηκε στην καταστολή του κινήματος του Απριλίου που έγινε υπό 

                                                 
418 Γ. Παπανδρέου: Η ζωή του, Αθήνα (Πλανήτης) χ.χ., σ. 193. 
419 Το παράθεμα είναι από το Εκεί που συνετάγη το Ελληνικό Εθνικό Συμβόλαιο, ό.π., σ. 5-6. 

Γενικά για τα σχετικά με το Συνέδριο του Λιβάνου παραθέματα και αναφορές, βλ. επίσης 

Θρασύβουλος Τσακαλώτος, 40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδος: Πώς εκερδίσαμε τους αγώνας μας 

1940-1949, τ. 1, Αθήνα 1960, σ. 452-469· Ελληνική πολιτική Σύσκεψις. Συγκροτηθείσα εν Λιβάνω (από 

της 17ης έως της 20ής Μαΐου 1944). Εκφωνηθέντες λόγοι. Το υπογραφέν Εθνικόν Συμβόλαιον. 

Διανομείς: Ρ.Α.Φ. και Αμερικανική Αεροπορία, χ.τ, χ.χ.· Τι είπα στον Λίβανο. Του Κομνηνού 

Πυρομάγλου, υπαρχηγού των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών, χ.τ. (Έκδοσις Διευθύνσεως Τύπου 

ΕΟΕΑ) χ.χ. 
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τη δική του πολιτική ηγεσία ως έργο δικό του. Χαρακτήρισε τους υποκινητές της 

στάσης εχθρούς της πατρίδας και υποστήριξε ως λύση μια κυβέρνηση με έδρα το 

Κάιρο, η οποία θα οργάνωνε Εθνικό Στρατό που θα αντικαθιστούσε όλες τις 

κομματικές ανταρτικές οργανώσεις.  

Ο πρόεδρος της ΠΕΕΑ Αλέξανδρος Σβώλος, προσπαθώντας να είναι καταλήξει 

σε μια σύνθεση, εξέφρασε την ακόμη ενεργή συναινετική πλευρά του ΕΑΜ και 

καταδίκασε και αυτός, όπως προαναφέρθηκε, τη στάση των μονάδων της Μέσης 

Ανατολής. Ήταν σαν η καταδίκη του κινήματος του Απριλίου του 1944 να αποτέλεσε 

την προϋπόθεση για τη γέφυρα επικοινωνίας και σύνδεσης του εαμικού και του 

αστικού κόσμου στον Λίβανο – μια καταδίκη που θα ακύρωνε την αριστερή 

παρουσία στον στρατό και θα επέτρεπε τη δημιουργία ενός νέου, από την αρχή, μετά 

τις εκκαθαρίσεις στη Μέση Ανατολή. Στοχεύοντας στη διάσωση του κύρους της 

ΠΕΕΑ και του λαϊκού ρεύματος που εκπροσωπούσε, υποστήριξε ότι «θα απεφεύγετο 

αύτη [η στάση] αν υπήρχε Κυβέρνησις Εθνικής Ενότητος με λαϊκήν βάσιν και 

κύρος».
420

 Τέλος, συνέδεσε άμεσα την Εθνική κυβέρνηση με την εθνική ενότητα και 

τον εθνικό στρατό που θα μπορούσε να αποτελέσει προϊόν συγχώνευσης των 

ανταρτικών ομάδων.  

Ο αρχηγός της Ενώσεως Αριστερών Ιωάννης Σοφιανόπουλος αναφέρθηκε στην 

απώλεια της ελευθερίας του ελληνικού λαού επί οκταετία, εννοώντας την περίοδο της 

4ης Αυγούστου και της ξένης κατοχής, χαρακτήρισε εγκληματικά τα κινήματα σε 

στρατό και στόλο και προέκρινε τη «δημιουργία Στρατού, εντός και εκτός Ελλάδος, 

καθώς και Στόλου απηλλαγμένου από κάθε ταξικόν χαρακτήρα και συνεπώς μη 

ανήκοντα εις κανένα κόμμα ή ανταρτικήν οργάνωσιν, αλλ’ εις το σύνολον του 

Έθνους».
421

 

Ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Παναγιώτης Κανελλόπουλος πρέσβευε 

ότι: «Οι ένοπλες δυνάμεις Μέσης Ανατολής πρέπει να στηριχθούν απ’ εδώ και στο 

εμπρός στο καθεστώς ψυχών και στην σύνθεση που προέκυψε από την καταστολή 

του κινήματος. Οργανώσεις πολιτικές στο Στρατό δεν είναι νοητές. Χωρίς αυστηρά 

πειθαρχημένο Στρατό δεν μπορεί να υπάρξη ελεύθερος λαός».
422

 

                                                 
420 Εκεί που συνετάγη το Ελληνικό Εθνικό Συμβόλαιο, ό.π., σ. 8. 
421 Στο ίδιο, σ. 9. 
422 Στο ίδιο, σ. 11. 
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 Ο Πέτρος Ρούσος, εκ μέρους του ΚΚΕ, ανέδειξε στον λόγο του την εποποιία 

της Εθνικής Αντίστασης και τον πολεμικό ρόλο του ΕΛΑΣ, καταγγέλλοντας ως 

προδότες τους Έλληνες που εντάσσονταν στα Τάγματα Ασφαλείας.  

Ο Κωνσταντίνος Ρέντης υποστήριξε ότι το ΚΚΕ επιθυμούσε να παραμείνει ο 

ελληνικός στρατός κομμουνιστικός και ζήτησε από αυτό να εισέλθει ισότιμα στην 

οικογένεια των ελληνικών πολιτικών κομμάτων, εγκαταλείποντας τον επαναστατικό 

του χαρακτήρα. Εκ μέρους του ΕΑΜ, ο Μιλτιάδης Πορφυρογένης διαχώρισε σαφώς 

τα πολιτικά κόμματα από τους μαχόμενους της Αντίστασης και επέμεινε στην ανάγκη 

ενός εθνικού αγώνα – και μάλιστα ένοπλου. 

Ο Γεώργιος Καρτάλης, αντιπρόσωπος της ΕΚΚΑ, υπήρξε καταπέλτης εναντίον 

του ΕΑΜ. Φορτισμένος λόγω του φόνου του συντρόφου του και ηγέτη του ένοπλου 

τμήματος της ΕΚΚΑ (Σύνταγμα 5/42) συνταγματάρχη Δημήτρη Ψαρρού από τον 

ΕΛΑΣ, σχολίασε, μεταξύ άλλων, ως ιδιοτελή πολιτικά την επικράτηση του ΕΑΜ και 

ως μη ειλικρινή τη δήλωση ότι αυτό θα παρέδιδε στην κυβέρνηση τον ΕΛΑΣ. 

Έκλεισε με συναινετικά μηνύματα παρά, όπως δήλωσε, τον υψηλό φόρο αίματος που 

κατέβαλε η ΕΚΚΑ λόγω των επιθέσεων από τον ΕΛΑΣ. 

 Ο Κομνηνός Πυρομάγλου, υπαρχηγός των ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ, υπήρξε οξύς, 

καταγγέλλοντας τον ΕΛΑΣ για τρομοκράτηση της υπαίθρου και λέγοντας παράλληλα 

ότι ο νέος ελληνικός στρατός έπρεπε να έχει σκοπό την απελευθέρωση της πατρίδας, 

ενώ χαρακτήρισε τις ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ το προκεχωρημένο στρατιωτικό τμήμα του 

Στρατηγείου της Μέσης Ανατολής στην κατεχόμενη Ελλάδα. 

 Ο Στέφανος Σαράφης, στρατιωτικός αρχηγός του ΕΛΑΣ, έμεινε κυρίως σε 

τεχνικά θέματα, όπως στον τρόπο οργάνωσης του ΕΛΑΣ και στη μαχητική του αξία. 

Ο Άγγελος Αγγελόπουλος, μέλος της ΠΕΕΑ, προσπάθησε επίσης να επιτύχει μια 

σύνθεση, υποστηρίζοντας ότι το ΕΑΜ δεν ήταν κομμουνιστικό κόμμα αλλά ένα 

μεγάλο λαϊκό κίνημα και ότι η εθνική ενότητα θα επέτρεπε την οικονομική 

ανασυγκρότηση.  

Η δολοφονία του Ψαρρού και τα κινήματα στη Μέση Ανατολή οδήγησαν στη 

σύνδεση της εξορίας με το εθνικό έδαφος σε βάρος της Αριστεράς. Η δολοφονία ενός 

αξιωματικού με κοινή αποδοχή στον κόσμο του Κέντρου αλλά και στον ευρύτερο 

κόσμο του ΕΑΜ, γνωστού για τη μετριοπάθειά του, έστρεψε πολλούς αντιβασιλικούς 

εναντίον του ΕΑΜ και ενίσχυσε την άποψη ότι η καρδιά του ΕΑΜ ήταν το ΚΚΕ, που 

δεν δίσταζε να προχωρήσει σε σκληρές και βάρβαρες μεθόδους εναντίον των 

αντιπάλων του. Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Καρτάλη στον Πυρομάγλου: 
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«Βλέπεις, Πυρό, οι ηγέται του ΕΑΜ είναι υπέροχοι! Κατόρθωσαν να μας κάμουν 

αντιπάλους των, παρά την θέλησίν μας, συμμάχους με τους πλέον επικίνδυνους 

εχθρούς των… Θαυμάσια».
423

 

 Στις όποιες πολιτικές διεργασίες μπορούσαν να καταγραφούν στο Βουνό, 

άμεσα ή έμμεσα, μεταξύ του κεντρώου και αντιβασιλικού σχηματισμού της ΕΚΚΑ 

και του ΕΑΜ, σε μια προοπτική συνεννόησης στην πορεία προς την Απελευθέρωση, 

στάθηκε εμπόδιο η εμφυλιοπολεμική σύγκρουση για τον ορισμό ζωνών επιρροής 

στην ορεινή Ρούμελη. Επρόκειτο για συγκρούσεις με επικεφαλής δύο αξιωματικούς, 

στενά συνδεδεμένους στο παρελθόν, βασισμένες στην πίεση που ασκούσε ο ΕΛΑΣ, 

με ηγέτη τον Σαράφη, σε βάρος του (αντιστασιακού) 5/42 Συντάγματος Ευζώνων, με 

ηγέτη τον Ψαρρό.
424

 Οι επανειλημμένες συλλήψεις του Ψαρρού από τον ΕΛΑΣ και η 

τραγική κατάληξη της τελευταίας από αυτές, με τη δολοφονία του από στελέχη του 

ΕΛΑΣ, λειτούργησαν σε απόλυτο βάρος της Αριστεράς και στην απομόνωσή της 

τελικά στο Συνέδριο του Λιβάνου. Οι ενέργειές της σε πλαίσια σχετικά με την ένοπλη 

λειτουργία της πολιτικής, τα κινήματα δηλαδή σε στρατό και στόλο, καθώς και η 

δολοφονία του Ψαρρού, παρουσίασαν στους αντιπάλους της στρατιωτικές 

«αποδείξεις» ότι το ΕΑΜ προτίθετο να κυριαρχήσει και να μονοπωλήσει με 

«επαναστατικό δίκαιο» στο ένοπλο περιβάλλον της Απελευθέρωσης. Η αντίληψη 

αυτή όρισε και το σύνολο της αρνητικής στάσης που είχε ο πρώην βενιζελικός (μη 

εαμικός) κόσμος απέναντι στους εκπροσώπους του ΕΑΜ και του ΚΚΕ κατά το 

συνέδριο. Η προσπάθεια κυριαρχίας μέσω των όπλων –αλλά και των ίδιων των 

όπλων– διέρρηξε την όποια προοπτική συμμαχιών προς μια κατεύθυνση που θα 

ωφελούσε ό,τι νέο είχε γεννήσει η Αντίσταση και θα ζημίωνε το προπολεμικό τοπίο, 

το οποίο διεκδικούσε όχι μόνον την επιβίωση, αλλά την αναβίωσή του. 

 Κατά την ολοκλήρωση των εργασιών του συνεδρίου, όλοι οι παριστάμενοι 

συμφώνησαν, σχετικά με τον στρατό, ότι οι δυνάμεις στη Μέση Ανατολή θα 

πειθαρχούσαν υπό τη σημαία της ελληνικής πατρίδας, ότι η στάση των μονάδων στη 

Μέση Ανατολή είχε αποτελέσει έγκλημα κατά της πατρίδας και ότι για την 

                                                 
423 Σόλων Ν. Γρηγοριάδης, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974, τ. 3, Από τον Λίβανο στη 

Βάρκιζα, Αθήνα (Polaris / εφ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία) 2011, σ. 104. 
424 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Β΄ (Ι), ό.π., σ. 415-429. Η πίεση για κυριαρχία στον χώρο από 

τον ΕΛΑΣ οφειλόταν και στην πρόθεσή του να ελέγχει απολύτως τον χώρο της δυτικής Ρούμελης που 

βρεχόταν από το Ιόνιο Πέλαγος, λόγω της ενδεχόμενης συμμαχικής απόβασης στο σημείο αυτό. Σε 

περίπτωση απόβασης, ο έλεγχος της ακτής και της ενδοχώρας από τον ΕΛΑΣ θα καθιστούσε τον ίδιο 

προνομιούχο απέναντι στους Συμμάχους και τη βοήθειά του πολύτιμη, άρα και τη διαπραγματευτική 

θέση του καλύτερη. Η αναφορά βασίζεται σε μελέτη της περιοχής από τον ταξίαρχο εν αποστρατεία 

Παναγιώτη Δημουλέα. 
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ανασύνταξη των στρατιωτικών δυνάμεων δεν μπορούσαν να ισχύσουν πολιτικά 

κριτήρια, παρά μόνον εθνικά και στρατιωτικά. Αποφασίστηκε, επίσης, ότι στον 

σχεδιασμό του νέου στρατού θα μετείχαν όσες πολιτικές δυνάμεις αποδέχονταν την 

εθνική συνεννόηση, καθώς και ότι ρόλο θα αναλάμβαναν μόνον επαγγελματίες 

στρατιωτικοί. Τέλος, κατέληξαν στο ότι ο στρατός δεν θα βουλευόταν πολιτικά, με 

τους εκπροσώπους του αστικού κόσμου, ειδικότερα, να επιμένουν ότι ο στρατός δεν 

θα ήταν ταξικός.
425

 

Η αναφορά στο θέμα της πολιτικοποίησης του στρατού δεν είναι προφανώς 

τυχαία· συνδέεται με την πολιτική ρευστότητα της στιγμής εκείνης. Είναι τα πρώτα 

σπέρματα της προσπάθειας να μην εξελιχθεί ο ΕΛΑΣ σε τακτικό στρατό – μιας 

προσπάθεια που θα αποτελούσε τον προθάλαμο της σύγκρουσης του Δεκεμβρίου του 

1944 στην Αθήνα. Αυτό υπαινίσσονταν όσοι αναφέρονταν σε μη ταξικό στρατό, 

όπως λ.χ. ο κεντρώος Κωνσταντίνος Ρέντης, όταν υποστήριζε στην ομιλία του ότι το 

Κομμουνιστικό Κόμμα επέμενε ο στρατός της Ελλάδος να είναι κομμουνιστικός.
426

 

Σε κάθε αναφορά στο θέμα του στρατού, κατά τις εργασίες του συνεδρίου, 

διατυπωνόταν ο μεγάλος φόβος του αστικού κόσμου ότι χωρίς τον έλεγχό του δεν θα 

μπορούσε να δοθεί ένα ευνοϊκό για τον ίδιο σχήμα στην πολιτική ρευστότητα που θα 

κυριαρχούσε τη στιγμή της Απελευθέρωσης.  

Για τους φιλοβασιλικούς εκπροσώπους, ο φόβος βιωνόταν για δεύτερη φορά, 

αφού είχαν υποστεί την απώλεια του ελέγχου του στρατού κατά την περίοδο 1915-

1935 από τους αστούς αντιπάλους τους. Οι πρώην βενιζελικοί ήλπιζαν ότι ο έλεγχος 

του στρατού θα ήταν ο βατήρας για να μεταπηδήσουν στον έλεγχο του κράτους. Για 

την Αριστερά, η διατήρηση του ελέγχου του εξόριστου στρατού θα ήταν η χρυσή 

ευκαιρία μέσω της οποίας θα διαπραγματευόταν από θέση ισχύος τους όρους για την 

εδραίωσή της κατά την Απελευθέρωση. Η απώλεια του ελέγχου του, λόγω της 

διάλυσης του εξόριστου στρατού μετά τα κινήματα, σήμαινε ότι το μόνο περιθώριο 

που της έμενε ήταν η διεκδίκηση για την αναγνώριση του ΕΛΑΣ ως του δυνάμει 

προπλάσματος του μεταπολεμικού στρατού. Έτσι, στις αναφορές περί μη ταξικού ή 

περί κομμουνιστικού στρατού, οι εκπρόσωποι της Αριστεράς Πέτρος Ρούσος (σ. 12) 

και Στέφανος Σαράφης (σ. 18) απάντησαν εμμέσως, επιμένοντας ότι ο ΕΛΑΣ ήταν 

ένας σαφώς πατριωτικός στρατός, ότι είχε κάνει θυσίες πολεμώντας κατά των 

                                                 
425 Εκεί που συνετάγη το Ελληνικό Εθνικό Συμβόλαιο, ό.π., σ. 9 (Ιωάννης Σοφιανόπουλος) και σ. 

10 (Δημήτριος Λόντος). 
426 Στο ίδιο, σ. 13 (Κωνσταντίνος Ρέντης). 
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κατακτητών και ότι είχε ακολουθήσει τις οδηγίες του Στρατηγείου της Μέσης 

Ανατολής στην κατεύθυνση του συμμαχικού αγώνα. 

 Οι καταγγελίες εναντίον της Αριστεράς ήταν πλειοψηφικές και χαρακτήρισαν 

το κύριο πλαίσιο και το πνεύμα του συνεδρίου. Σε αυτό συνέτειναν σαφώς και η 

αριθμητική μειοψηφία των εκπροσώπων της Αριστεράς και η αυξημένη παρουσία 

των εκπροσώπων του αστικού κόσμου. Το γεγονός αυτό από μόνο του περιόρισε τον 

δυναμισμό και την όποια νεοτερικότητα της Αντίστασης μπροστά στην παρουσία του 

προμεταξικού κοινοβουλευτισμού. Ειδικότερα, όμως, το γεγονός ότι ο στρατός ετέθη 

ως κύριο ζήτημα στο Συνέδριο του Λιβάνου σκιαγραφεί το μεγάλο πρόβλημα που 

είχε ο αστικός πολιτικός κόσμος λόγω της πολύ ισχυρής παρουσίας του ΕΛΑΣ στην 

κατεχόμενη χώρα και της ισχυρής πίεσης που υφίστατο από αυτόν. Έτσι, η 

εκκαθάριση των ελληνικών μονάδων στη Μέση Ανατολή από αριστερούς στρατιώτες 

και αξιωματικούς ήταν το πρώτο βήμα που έθεσε τις βάσεις για τη δημιουργία ενός 

ελεγχόμενου πολιτικά στρατού μετά την Απελευθέρωση. Το δεύτερο βήμα 

καταγράφηκε στην επιμονή των αστών πολιτικών κατά τις αγορεύσεις τους στο 

συνέδριο, όταν υποστήριξαν την ανάγκη ύπαρξης ενός μη ταξικού στρατού, δηλαδή 

ενός στρατού που θα υπάκουε στην κοινωνική πυραμίδα της πολιτικής ζωής και όχι 

στην εαμική πρόταση που εμπεριείχε, έστω και έμμεσα, την κοινωνική ανατροπή. 

 

Το Εθνικό Συμβόλαιο 

Στις 20 Μαΐου 1944, την τέταρτη και τελευταία ημέρα του Συνεδρίου του 

Λιβάνου, ορίστηκε το Εθνικό Συμβόλαιο. Στα οκτώ κεφάλαιά του
427

 έγινε 

προσπάθεια να κλείσει ο κύκλος της ενδοελληνικής σύγκρουσης μέσα από πολιτικές 

δεσμεύσεις. Κοινό έδαφος και προϋπόθεση για τη συνεννόηση στο συνέδριο 

αποτέλεσε η καταγγελία των αριστερών κινημάτων της Μέσης Ανατολής από το 

σύνολο των παρευρισκομένων και από τους εκπροσώπους της Αριστεράς. 

Καταδικάστηκε ακόμη η τρομοκρατία στην ύπαιθρο, σε άρθρο που απευθυνόταν και 

στη δράση του ΕΛΑΣ με τα εξής λόγια: «Ο όρος “τρομοκρατία” επιβεβαιώθη από 

την μίαν πλευράν, ημφισβητήθη από την άλλην. Δεν μας είναι απαραίτητος διά την 

αποκρυστάλλωσιν. Μας αρκεί η κοινή διαπίστωσις, ότι εις την ύπαιθρον θα 

διασφαλιστεί η τάξις, η προσωπική ασφάλεια και η πολιτική ελευθερία. Και στις 

                                                 
427 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 41. 
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πόλεις επίσης, θα καταβληθή προσπάθεια όπως εκλείψουν αι τρομοκρατικαί 

εκδηλώσεις».
428

 

Σε άρθρο, επίσης, σχετικό με τις ανταρτικές οργανώσεις συμφωνήθηκε από 

όλους ότι αυτές υπάγονταν στον έλεγχο του βρετανικού-Συμμαχικού Στρατηγείου της 

Μέσης Ανατολής και ότι: «είνε αδύνατον εις το διηνεκές να αποτελέση μόνιμον 

κατάστασιν η ανταρτική σύνθεσις και [ότι] πρέπει να βαδίσωμεν το ταχύτερον προς 

την δημιουργίαν του εθνικού μας στρατού, ο οποίος θα είναι απηλλαγμένος πάσης 

επιρροής κομμάτων και οργανώσεων, θα ανήκη μόνον εις την πατρίδα και θα 

υπακούη εις τας διαταγάς της Κυβερνήσεως».
429

 

Αποφασίστηκε η ανασύνταξη των ενόπλων δυνάμεων με κριτήρια 

αποκλειστικά εθνικά και στρατιωτικά. Στο πλαίσιο αυτό ορίστηκε σαφώς ότι ο 

στρατός δεν θα βουλευόταν και ότι οι πολιτικές απόψεις δεν θα είχαν θέση στο 

εσωτερικό του. Ορίστηκε, επίσης, ότι η ανταρτική σύνθεση δεν μπορούσε να 

αποτελεί μόνιμη κατάσταση και ότι έπρεπε το ταχύτερο να δημιουργηθεί Εθνικός 

Στρατός απαλλαγμένος από κομματικές επιρροές, ο οποίος θα ανήκε μόνο στην 

πατρίδα και θα υπάκουε μόνο στην κυβέρνηση.  

Στην πραγματικότητα, ήταν πολύ δύσκολο να μείνει ο στρατός εκτός πολιτικής 

αντιπαράθεσης. Παρά την ήττα της Αριστεράς και τον έλεγχο πλέον του εξόριστου 

στρατού από τον αστικό κόσμο, το ζήτημα θα επανερχόταν με δριμύ τρόπο κατά τη 

διαδικασία συγκρότησης του στρατού μετά την Απελευθέρωση. Σημαντική διαφορά 

ήταν το γεγονός ότι η αντιπαράθεση θα αφορούσε τον ενιαίο πλέον αστικό πόλο 

έναντι μιας Αριστεράς της οποίας κάθε διεκδίκηση, πολιτική ή στρατιωτική, θα 

βασιζόταν στα τετελεσμένα που είχε δημιουργήσει η εαμική Αντίσταση και η δύναμη 

των όπλων του ΕΛΑΣ. Και τα δύο επιχειρήματα, τα τετελεσμένα της Αντίστασης και 

η δύναμη των όπλων, ήταν ισχυρά σε συνθήκες Κατοχής, όμως στο περιβάλλον της 

Απελευθέρωσης δεν επρόκειτο να γίνουν αποδεκτά και από τους υπόλοιπους 

πολιτικούς παράγοντες του πεδίου. Αλλά και για τον αστικό κόσμο τα πράγματα δεν 

θα ήταν απλά, αφού τα κινήματα της Μέσης Ανατολής κατάργησαν την παρουσία της 

Αριστεράς στον εξόριστο στρατό, αλλά δεν εξασφάλισαν και την πολιτική κυριαρχία 

του ίδιου εντός του μεταπολεμικού στρατού, παρά τις καταγγελίες και τις αυστηρές 

αναφορές του συνόλου του αστικού κόσμου στο Συνέδριο του Λιβάνου για το ζήτημα 

αυτό. 

                                                 
428 Θ. Τσακαλώτος, 40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδος, τ. 1, ό.π., σ. 470. 
429 Στο ίδιο. 
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 Πέρα από το ζήτημα του εάν η Αριστερά παγιδεύτηκε στο Λίβανο από τον 

Γεώργιο Παπανδρέου, τόσο λόγω των χειρισμών του όσο και λόγω της αδυναμίας να 

επικοινωνήσουν οι εκπρόσωποί της με το Βουνό, αλλά και πέρα από το ζήτημα της 

ενδεχόμενης πρωτοβουλίας των εκεί εκπροσώπων της για αποδοχή των όρων της 

συμφωνίας, έχει βάση η εκτίμηση ότι, για την Αριστερά, ο Λίβανος άνοιξε 

υποχρεωτικά μια επόμενη φάση από εκείνη του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα και 

πολιτικού ελέγχου κατά την Κατοχή, δηλαδή έναν δρόμο πολιτικών πλέον χειρισμών 

και κινήσεων διαφορετικό από εκείνον στον οποίο είχε προχωρήσει η Αριστερά έως 

τότε. Η κινηματική διάσταση της δράσης της, που υποστηριζόταν από τον ένοπλο 

βραχίονα, όφειλε πια να μετατραπεί σε λεπτούς πολιτικούς χειρισμούς και σε 

διαπραγματεύσεις για την επίτευξη της διατήρησης των κεκτημένων, στόχων 

διαφορετικών από την ολική ανατροπή και τη διατήρηση της επαναστατικής 

προοπτικής. 

 Μέσω του Εθνικού Συμβολαίου, το ΕΑΜ εισήλθε απροετοίμαστο και 

αναποφάσιστο στο περιβάλλον της αστικής πολιτικής, με τους όρους της τελευταίας 

και όχι με τους δικούς του. Σε αυτό το περιβάλλον φανερωνόταν η αδυναμία του 

ΕΑΜ να χειριστεί στο εσωτερικό την επόμενη φάση, κατά την οποία τα όπλα του 

αναγκαστικά θα παραμέριζαν και την πολιτική λειτουργία θα τη χειριζόταν ένα 

κράτος το οποίο δεν θα έλεγχε. Θα ερχόταν αναγκαστικά αντιμέτωπο με τη δύσκολη 

πραγματικότητα της διαχείρισης των όποιων κεκτημένων τού είχαν αναγνωριστεί ή 

επέμενε να του αναγνωριστούν. Η συμμετοχή της Αριστεράς στην κυβέρνηση 

αντιμετωπίστηκε και αυτή από το ΕΑΜ με την ίδια αναποφασιστικότητα. 

Χρειάστηκαν να περάσουν περισσότερο από τρεις μήνες ώσπου να αποφασιστεί η 

συμμετοχή των εκπροσώπων της ΠΕΕΑ στην κυβέρνηση, τον Σεπτέμβριο του 

1944.
430

 Παρ’ όλα αυτά, ο εκπρόσωπος του ΚΚΕ Πέτρος Ρούσος, ο οποίος παρέστη 

στο συνέδριο, έκρινε θετικά τόσο το γεγονός της συμμετοχής σε αυτό όσο και την 

προοπτική συμμετοχής στην κυβέρνηση, αφού, μεταξύ άλλων, δινόταν έτσι η 

δυνατότητα στην Αριστερά να βγάλει τον αγώνα της από το «λοιμοκαθαρτήριο» όπου 

τον είχαν βάλει οι αντίπαλοί της, γινόταν ευχερέστερη η διαφώτιση ευρύτερων 

                                                 
430 Σχετικά με την αντίδραση του ΚΚΕ στο αποτέλεσμα του Συνεδρίου του Λιβάνου βλ. 

Γιάννης Ιωαννίδης, Αναμνήσεις – Προβλήματα της πολιτικής του ΚΚΕ στην Εθνική Αντίσταση 1940-

1945 (Το πρακτικό μιας συζήτησης), Αθήνα (Θεμέλιο) 1979, σ. 219-244. 



295 

 

λαϊκών μαζών και ανοιγόταν η προοπτική υπεράσπισης των έγκλειστων κινηματικών 

στα στρατόπεδα της Μέσης Ανατολής.
431

 

Παρά τα άρθρα του Συμβουλίου του Λιβάνου, καταγράφεται σαφώς η θέση του 

αστικού κόσμου για την «προστασία» του νέου Εθνικού Στρατού από τον ΕΛΑΣ. 

Ήδη, μετά από την ολοκλήρωση του συνεδρίου, στις 2 Ιουνίου 1944, προκύπτει από 

έκθεση ο στόχος δημιουργίας ενός ισχυρού Εθνικού Στρατού, έτσι ώστε όποια 

δύναμη του ΕΛΑΣ πιθανόν συγχωνευόταν στον νέο στρατό να αποτελεί ένα μικρό 

ποσοστό του συνόλου. Σχεδιαζόταν επίσης η δημιουργία αυτού του στρατού πριν την 

αποχώρηση των Γερμανών, με μυστική επιστράτευση σε ορεινές περιοχές, και 

προδικαζόταν η επίθεση του ΕΛΑΣ εναντίον του ΕΔΕΣ και των δυνάμεων του 

Ναπολέοντα Ζέρβα.
432

  

Τον απολογισμό του Συνεδρίου του Λιβάνου συνοδεύει αναγκαστικά και το 

αναφερόμενο –κυρίως από την Αριστερά– ζήτημα της βρετανικής συμβολής στην 

εξέλιξη των συνθηκών σε βάρος της Αριστεράς. Παρουσιάζουμε μια αναφορά από το 

έργο του Σόλωνα Γρηγοριάδη,
433

 στην οποία αναφέρεται –αλλά ταυτόχρονα σχεδόν 

αποσύρεται– η υπόγεια σύνδεση των αδιεξόδων της Αριστεράς με τον βρετανικό 

παράγοντα: 

 

«Αυτή τη νέα πραγματικότητα [αναφέρεται στα αποτελέσματα του 

Συνεδρίου του Λιβάνου] είχαν υπόψη τους άλλοι ιστορικοί και 

παρατηρητές που θεώρησαν τον Λίβανο ως παγίδα την οποία έστησαν 

έντεχνα η Δεξιά και οι αγγλικές υπηρεσίες του Καΐρου. Ίσως μάλιστα η 

παγίδα να ήταν τριπλή: Το ένα μέρος της στήθηκε στη Γκιώνα, με τη 

δολοφονία του Ψαρρού, την οποία προκάλεσαν οι κύκλοι αυτοί (Άγγλοι 

και Δεξιά). Το δεύτερο τμήμα της στήθηκε στα πολεμικά καράβια και 

στην Ιη Ταξιαρχία με το κίνημά τους, που φυσικά και πάλι προκάλεσαν οι 

ίδιοι κύκλοι. Και το τρίτο τμήμα της ήταν ο Λίβανος, στον οποίο σύρθηκε 

η Αριστερά σαν υπνωτισμένη. 

Η άποψη αυτή βέβαια έχει υπερβολικά περίπλοκη και δραματική 

υφή. Δύσκολα αντέχει στον έλεγχο της ψυχρής λογικής και ανάλυσης. 

                                                 
431 Σ. Ν. Γρηγοριάδης, Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974, τ. 3, ό.π., σ. 105.  
432 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/99, «Εθνικός Στρατός» (2 Ιουνίου 1944). 
433 Σόλων Γρηγοριάδης (1912-1994). Γιος του στρατιωτικού επιτρόπου στη δίκη των Έξι, του 

στρατηγού Νεόκοσμου Γρηγοριάδη, και απόφοιτος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων (σημαιοφόρος 

1932) ασχολήθηκε από το 1935 αποκλειστικά με τη δημοσιογραφία. Εντάχθηκε στο ΕΑΜ στην 

Κατοχή και έδρασε ως στέλεχος του ΕΛΑΝ (Ελληνικό Απελευθερωτικό Ναυτικό). Μεταπολεμικά 

ασχολήθηκε από υψηλές θέσεις με τη δημοσιογραφία [διευθυντής στην εφημερίδα Ρίζος της Δευτέρας 

(1946) και Ταχυδρόμος, καθώς και Ακρόπολις (1950-1966)], τις πολεμικές ανταποκρίσεις από ενεργά 

πολεμικά μέτωπα και με τη συγγραφή πολύτομης ιστορίας της νεότερης Ελλάδας. Βλ. βιογραφικό του 

στην τελευταία σελίδα κάθε τόμου από την Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974, ό.π. 
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Κατά κανόνα τα πράγματα ακολουθούν ευθύτερη οδό από τη 

μυθιστορηματική τεθλασμένη».
434

 

 

Παρά το σοβαρό φλερτ με τη συνωμοσιολογία που διατυπώνεται στο εκτενές 

αυτό απόσπασμα, σχετικά με την όποια βρετανική υπόγεια δραστηριότητα σε βάρος 

της Αριστεράς, στο τέλος υπερισχύει η πολιτική ανάλυση, στοιχείο που τακτοποιεί τη 

συμβολή τού κάθε παράγοντα στην πολιτική-πολεμική εμφύλια σύγκρουση. Η 

τακτοποίηση αυτή απαλλάσσει την ιστορική έρευνα από την ευκολία της 

πρακτορολογίας και της επιτρέπει να αναζητά συμφέροντα, επιτυχίες και λάθη.  

 

Ο στρατός στον δρόμο προς την επιστροφή 

Με στόχο έναν ασφαλή για τον αστικό πολιτικό κόσμο στρατό, τίθενται ήδη 

από τα τέλη Μαΐου του 1944 οι προϋποθέσεις για την επιλογή οπλιτών με στόχο την 

αναδιοργάνωση όσων στρατιωτών δεν μετείχαν στα κινήματα και τη συγκρότηση 

μιας μάχιμης ελληνικής μονάδας. Ο αρχικός σχεδιασμός αφορούσε την επιλογή 

μάχιμου προσωπικού από τους εξ Ελλάδος οπλίτες και τεχνικό προσωπικό από τους 

Έλληνες εξ Αιγύπτου. Σύντομα, όμως, η απόφαση άλλαξε και η επιλογή στράφηκε 

προς τους οπλίτες από την ηπειρωτική Ελλάδα και τα νησιά, πιθανώς σε μια 

προσπάθεια να ικανοποιηθούν οι διαμαρτυρίες εκ μέρους των Αιγυπτιωτών Ελλήνων 

σχετικά με τη μη πολεμική εμπλοκή των νεαρών μελών της παροικίας,
435

 αλλά και με 

στόχο τη δυνατότητα κίνησης της νέας μονάδας και εκτός Αιγύπτου. 

Σε διοικητικό-ηγετικό πλαίσιο, η θέση του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου 

Στρατού πληρώθηκε, μετά από καιρό, από τον υποστράτηγο Κωνσταντίνο Βεντήρη 

και οι αρμοδιότητες του αξιώματος ορίστηκαν με σαφήνεια από Βασιλικό Διάταγμα 

του Υπουργείου Στρατιωτικών (2 Ιουνίου 1944). Σύμφωνα με αυτό, στον αρχηγό του 

ΓΕΣ υπάγονταν όλες οι στρατιωτικές μονάδες και υπηρεσίες του στρατού ξηράς 

Μέσης Ανατολής, όπως και οι ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που δρούσαν στην Ελλάδα 

ή αλλού. Στις διαταγές του υπάγονταν, επίσης, όλες οι εθνικές μαχητικές 

απελευθερωτικές οργανώσεις, οι οποίες θα θεωρούνταν πλέον μαχητικά τμήματα του 

Εθνικού Στρατού. Το Βασιλικό Διάταγμα υπέγραφε και ο υπουργός Στρατιωτικών, ο 

                                                 
434 Σ. Ν. Γρηγοριάδης, Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974, τ. 3, ό.π., σ. 111. 
435 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/95, «Γενικόν Επιτελείο Στρατού….. Άκρως απόρρητος 

προσωπική» (27 Μαΐου 1944). 
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πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου.
436

 Η αναλυτική αναφορά στις αρμοδιότητες 

του νέου αρχηγού ΓΕΣ και η σαφήνεια του διατάγματος σκιαγραφεί την 

αποφασιστικότητα του νέου πλαισίου, εντός του οποίου θα συγκροτούνταν και θα 

αναπτυσσόταν ο στρατός. Πρόκειται για την αρχή μιας προσπάθειας που δεν είχε 

πλέον στόχο τη μαζική στρατιωτική παρουσία με μεγάλους αριθμούς αξιωματικών 

και στρατιωτών, αλλά μια μονάδα εντός της οποίας θα αποτυπωνόταν η πολιτική 

σύνθεση των πρώην αντιπάλων του Εθνικού Διχασμού, όπως συνέβη στην αρχή του 

πολέμου. Ούτε βέβαια επρόκειτο για έναν μεγάλο στρατό ελεύθερης και 

ανεξέλεγκτης κατάταξης που θα βουλευόταν πολιτικά, με τον κίνδυνο να πέσει στα 

χέρια της Αριστεράς – αλλά ούτε ακόμη και για έναν στρατό στον οποίο θα είχε λόγο 

άλλη ελληνική πολιτική δύναμη πέραν εκείνης η οποία θα είχε εντωμεταξύ 

εξασφαλίσει την κυριαρχία της στο σώμα των ελλήνων αξιωματικών. Τέλος, η 

επιλογή ενός πρώην ακραίου βενιζελικού και προσφάτως ταχθέντα στο πλευρό του 

Γεώργιου Β΄ στην ηγεσία του ΓΕΣ έδινε τη δυναμική της λύσης και τη σαφήνεια του 

πολιτικού προσανατολισμού.  

Στο πεδίο των δικών που διενεργήθηκαν, με κατηγορούμενους τους μετέχοντες 

στα στασιαστικά κινήματα του περασμένου Απριλίου, κατέθεσε και ο 

συνταγματάρχης Ευστάθιος Λιώσης, αντιβενιζελικός αξιωματικός με μεγάλη 

πολεμική πείρα στα χρόνια 1912-1922 και 1940-1941, και ακαδημαϊκές σπουδές στα 

χρόνια του Μεσοπολέμου, ο οποίος προηγήθηκε του Κων. Βεντήρη ως αρχηγός ΓΕΣ 

κατά τον χειρισμό της κρίσης. Ο Λιώσης κατέθεσε όχι μόνον εναντίον αξιωματικών 

και στρατιωτών που είχαν άμεσα εμπλακεί αλλά και σε βάρος του τότε υπουργού 

Στρατιωτικών Βύρωνα Καραπαναγιώτη, στον οποίο απέδωσε τεράστιες ευθύνες για 

την εκδήλωση των κινημάτων λόγω της επιλογής προσώπων ασθενούς βουλήσεως 

και χαρακτήρα ως συνεργατών του, προκειμένου να δημιουργήσει έναν ατομικό 

στρατό που δεν θα ανήκε στο έθνος και στην Ελλάδα.
437

 

Η στάση Λιώση, όπως παρουσιάζεται από την επιστολή Καραπαναγιώτη προς 

τον Σοφ. Βενιζέλο, μαρτυρεί μια λειτουργία με δύο μέτρα και δύο σταθμά: αν και 

στρέφεται εναντίον του τότε υπουργού Στρατιωτικών Καραπαναγιώτη, αγνοεί τις 

όποιες ευθύνες του ίδιου του Σοφ. Βενιζέλου, υπουργού Ναυτικών κατά τη στάση του 

                                                 
436 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 41. 
437 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/109, «Υπουργείον Στρατιωτικών, Γενικόν Επιτελείον 

Στρατού, Κύριε Πρόεδρε, Κύριοι Στρατιοδίκαι…» [29 Ιουνίου 1944]. 
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στόλου.
438

 Η ανάληψη της πρωθυπουργίας και η καταστολή του κινήματος, στη 

συνέχεια, είχε απαλλάξει τον τελευταίο από κατηγορίες. 

 Ήδη τον Ιούνιο του 1944 ο υποστράτηγος Κων. Βεντήρης είχε αναλάβει 

επιχειρησιακά τη θέση του επικεφαλής του νέου πια ελληνικού στρατού στη Μέση 

Ανατολή, με στόχο την ανασύνταξη των δυνάμεων και την εξακολούθηση της 

λειτουργίας τους. Με αυτόν επικεφαλής χαράχθηκε το σχέδιο δημιουργίας μιας νέας 

ικανής επιχειρησιακά μονάδας του ελληνικού στρατού στη Μέση Ανατολή, ικανής 

και αποτελεσματικής στο συμμαχικό πλαίσιο πολεμικής δράσης, αλλά και μιας 

μονάδας «ασφαλούς» από την άποψη των πολιτικών φρονημάτων όσων συμμετείχαν 

σε αυτήν. Η μονάδα ονομάστηκε «ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία»,
439

 σε συνέχεια 

των άλλων δύο ταξιαρχιών που διαλύθηκαν μετά τα κινήματα.  

 

Η μονάδα πρότυπο (ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία): Ο 

επαγγελματισμός στον στρατό  

Για να υπηρετήσουν στην ταξιαρχία κλήθηκαν οπλίτες που δεν είχαν καμία 

σχέση με τις αντιφασιστικές οργανώσεις, επιλογή μάλλον εφικτή αφού όσοι είχαν 

ταχθεί με αυτές βρίσκονταν στο σύνολό τους κρατούμενοι σε στρατόπεδα. Στη νέα 

μονάδα ορίστηκε επικεφαλής, με πρωτοβουλία του Κωνσταντίνου Βεντήρη, ο 

«νομιμόφρων» φιλοβασιλικός συνταγματάρχης Θρασύβουλος Τσακαλώτος.
440

 Το 

                                                 
438 ΙΑΜΜ, Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου, αρ. εισ. 226 / φ. 6-7, Επιστολή Βύρωνα Καραπαναγιώτη 

προς Σοφοκλή Βενιζέλο από την Ασμάρα, όπου είχε εξοριστεί από τη βρετανική διοίκηση (25 Ιουνίου 

1944). 
439 Η νέα μονάδα, λίγο μετά τη δημιουργία της, αριθμούσε 174 αξιωματικούς και 2.523 οπλίτες. 

ΓΕΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο πόλεμο: Ο Ελληνικός Στρατός στη Μέση 

Ανατολή (1941-1945) (Ελ Αλαμέιν, Ρίμινι, Αιγαίο)¸ Αθήνα (ΔΙΣ) 1995, σ. 307. 
440 Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό, λήμμα «Θρασύβουλος Τσακαλώτος», (1897-1989). Ήταν 

απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, της τάξης 1916. Φιλοβασιλικός αξιωματικός του 

Πεζικού, χαρακτηρίζεται «νομιμόφρων», υπό την έννοια ότι δεν μετείχε σε συνωμοσίες. Πολέμησε 

στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στη Μικρά Ασία και διοίκησε το 3/40 Σύνταγμα Ευζώνων στον 

Ελληνοϊταλικό Πόλεμο. Διέφυγε στη Μέση Ανατολή το καλοκαίρι του 1943 και διοίκησε το Κέντρο 

Εκπαιδεύσεως Αξιωματικών. Του ανατέθηκε η διοίκηση της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας, ως 

επικεφαλής της οποίας προέλασε στο ιταλικό μέτωπο και ενεπλάκη επιτυχώς στην κατάληψη της 

πόλης του Ρίμινι. Αξιωματικός του πεδίου της μάχης και λιγότερο επιτελικός, ηγήθηκε της μονάδας με 

επιτυχία στις συγκρούσεις του Δεκεμβρίου του 1944 στην Αθήνα. Στη συνέχεια ηγήθηκε στον 

Εμφύλιο Πόλεμο του Α΄ και του Β΄ Σώματος Στρατού με επιτυχία στις επιχειρήσεις κατά του ΔΣΕ σε 

Πελοπόννησο, Ήπειρο και Μακεδονία. Εφάρμοσε την επιχείρηση «Περιστερά» (Δεκέμβριος 1948 – 

Ιανουάριος 1949), μια μεγάλη σειρά προληπτικών συλλήψεων υποτιθέμενων τροφοδοτών των 

ανταρτών στη βόρεια Πελοπόννησο, που κατέληξε στη μεταγωγή 4.000-5.000 συλληφθέντων –μεταξύ 

αυτών και κομματαρχών του Κέντρου– στη Μακρόνησο, στο στρατόπεδο πολιτών. Ικανός πολεμικός 

ηγέτης στο πεδίο της μάχης και λιγότερο στρατηγικός νους ευρείας κλίμακας, καλλιεργούσε την 

έννοια του παραδείγματος των δραστήριων αξιωματικών και στρατιωτών προς τους υπόλοιπους και 
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επιτελείο του στελεχώθηκε και από όσους νεότερους φιλοβασιλικούς αξιωματικούς 

είχαν απομακρυνθεί παλαιότερα (1942-1943) από τις μονάδες τους, όταν, ενεργώντας 

εκτός των στρατιωτικών κανονισμών, είχαν αρνηθεί να υπηρετήσουν κάτω από τις 

διαταγές αξιωματικών, απότακτων των φιλοβενιζελικών κινημάτων της δεκαετίας του 

1930.
441

 Σημειώνεται ότι οι συγκεκριμένοι νεαροί αξιωματικοί, κατά την ένταξή τους 

στη νέα μονάδα, εξέφρασαν ισχυρές διαφωνίες για την ανάληψη της ηγεσίας της από 

τον Τσακαλώτο, λόγω της υποτιθέμενης μη σκληρής στάσης του κατά των 

κινηματιών του Απριλίου. Η επιστροφή των συγκεκριμένων αξιωματικών στη μόνη 

πια μάχιμη μονάδα του ελληνικού στρατού μετά από τη διάλυσή του κρίθηκε από 

τους ίδιους ως δικαίωση της στάσης τους αλλά και των απόψεών τους, όπως και ως 

εφαλτήριο για την εφαρμογή των προθέσεων που είχαν εντωμεταξύ διαμορφώσει.
442

 

 Στη νέα μονάδα, σε περιβάλλον πλέον ελεγχόμενο από τους ίδιους, έγινε 

δυνατή η στεγανοποίηση των αντιλήψεών τους χωρίς επιρροές και παρεμβάσεις 

ανώτερων, πόσο μάλλον ανώτατων αξιωματικών. Εξάλλου, τα αριστερά κινήματα και 

οι συνέπειές τους άνοιξαν τον δρόμο για την ανάδειξη της δικής τους μιλιταριστικής 

συνιστώσας ως επιτυχούς τελικά προτεινόμενης μεθόδου στη δημιουργία ενός 

στρατού που απαγορευόταν να βουλεύεται πολιτικά, όταν οι βουλές του ανέτρεπαν 

δεδομένα και αντιλήψεις που αποτελούσαν τις βάσεις του καθεστώτος. Σύμφωνα με 

αυτή τη μέθοδο, όμως, επιτρεπόταν οι αξιωματικοί να αποτελούν τον θεματοφύλακα 

των θεσμών εκείνων των οποίων η ισχυροποίηση θα απέτρεπε μια πιθανή επανάληψη 

των προπολεμικών πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα.  

Κατά τη διάρκεια της πολεμικής προετοιμασίας της ταξιαρχίας, ο 

πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου αντέδρασε στην καθυστέρηση της φυσικής 

συμμετοχής του ΕΑΜ στην κυβέρνηση Εθνικής Ένωσης, μετά τις σφοδρές 

αντιρρήσεις που συνάντησε η Συμφωνία του Λιβάνου από την ηγεσία του ΚΚΕ λόγω 

της απόλυτης ανατροπής των εντολών που είχε η αντιπροσωπεία του ΕΑΜ-ΚΚΕ.
443

 

                                                                                                                                            
στις άμεσες προαγωγές επ’ ανδραγαθία, όπως και στην άμεση απόδοση ηθικών αμοιβών, στις οποίες 

προχωρούσε ως διοικητής Σώματος Στρατού κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων. Διετέλεσε αρχηγός 

ΓΕΣ (1950-1951) και στη συνέχεια πρέσβης της Ελλάδας στο Βελιγράδι. Δεν συνεργάστηκε με τον 

ΙΔΕΑ. Δεν είχε ιδιαίτερα καλές σχέσεις με τον στρατάρχη Παπάγο. Δεν δέχθηκε να αναλάβει την 

πρωθυπουργία, αντί του στρατηγού Κωνσταντίνου Δόβα, για τη διενέργεια των εκλογών του 1961. 

Συναντήθηκε σε εκπομπή της δημόσιας ιταλικής τηλεόρασης, το 1984, με τον πολεμικό ηγέτη του 

ΔΣΕ και μετέπειτα βουλευτή επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Μάρκο Βαφειάδη, σε μια κίνηση άρσης την 

αντιπαλότητας του Εμφυλίου Πολέμου 1946-1949. 
441 Θ. Τσακαλώτος, 40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδος, τ. 1, ό.π., σ. 479. 
442 Γεώργιος Καραγιάννης, 1940-1952: Το δράμα της Ελλάδος, έπη και αθλιότητες, Ι.Δ.Ε.Α., 

Αθήνα, χ.χ., σ. 160-170. 
443 Σ. Ν. Γρηγοριάδης, Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974, τ. 3, ό.π., σ. 111-117. 
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Έτσι, σε ραδιοφωνικό διάγγελμα των αρχών Ιουλίου του 1944, κατήγγειλε το ΕΑΜ 

συνολικά ως ασυνεπές, χαρακτήρισε το ΕΑΜ των βουνών άκρα Αριστερά που 

αντιτίθετο στην εθνική ενότητα και έκρινε υπερβολικό τον αριθμό των πέντε 

υπουργείων που ορίστηκαν στον Λίβανο ως συμμετοχή του στην κυβέρνηση, σε 

σύγκριση με τα πολύ λιγότερα που πήρε η ιταλική και η γαλλική Αριστερά στα 

ανάλογα κυβερνητικά σχήματα, προτείνοντας πιεστικά να αναλάβουν τα 

αναλογούντα υπουργεία του ΕΑΜ τα μέλη της αντιπροσωπείας της Αριστεράς που 

βρίσκονταν ακόμη στην Αίγυπτο, παρά τις αντιρρήσεις της ηγεσίας τους στην 

Ελλάδα. Στο διάγγελμά του, ακόμη, αναλύονται δημοσίως τα πολιτικά παρασκήνια 

της περιόδου μετά τον Λίβανο. Αναφέρεται στον στρατηγό Στέφανο Σαράφη και στον 

Μιλτιάδη Πορφυρογένη, κρίνοντας ότι εστάλησαν μάταια στην Ελλάδα για να 

μεταπείσουν την ηγεσία του ΕΑΜ. Η αναφορά στην ανασύνταξη των ενόπλων 

δυνάμεων με βάση το εθνικό πρόγραμμα είναι παρούσα και τονισμένη, και η ομιλία 

κλείνει με αναφορά στα αλυτρωτικά «εθνικά δίκαια».
444

  

Όσο ειλικρινής και αν ήταν η αγωνία του πρωθυπουργού για την τύχη της 

κυβέρνησης Εθνικής Ένωσης, το δημόσιο διάγγελμα δεν παύει να αποτελεί μια 

επίθεση στο ΕΑΜ και μια προσπάθεια να εκθέσει την ηγεσία του και κυρίως τους 

αντιπρόσωπους που ακόμη βρίσκονταν στην Αίγυπτο υπό βρετανική προστασία 

(δηλαδή έλεγχο). Από το ίδιο τεκμήριο προκύπτει και η ανοιχτή πολιτική έριδα, η 

πίεση προς την Αριστερά και η αμφιθυμία της τελευταίας να ενταχθεί στο 

κυβερνητικό σχήμα και να περιορίσει την κατοχική δυναμική της. Ακόμη, εμμέσως 

πλην σαφώς διαγράφεται ο τρόπος με τον οποίο θα γινόταν η πολιτική διαχείριση των 

ζητημάτων που θα προέκυπταν σταδιακά μετά το τέλος της Κατοχής, οπότε τόσο το 

αστικό πλαίσιο όσο και η Αριστερά δεν θα χαρακτηρίζονταν από την αναγνώριση 

δικαιωμάτων στον πολιτικό αντίπαλο.
445

 

Υπόδειγμα ορθής λειτουργίας, ήδη από τη σύστασή του το 1942 στη Μέση 

Ανατολή, ήταν ο Ιερός Λόχος, στον οποίο εντάχθηκαν κυρίως αξιωματικοί του 

εξόριστου στρατού, σε μια προσπάθεια άμβλυνσης των αστικών πολιτικών 

αντιπαλοτήτων μέσω της εντατικής πολεμικής προσπάθειας. Μετά τα κινήματα και 

τη διάλυση των ταξιαρχιών, ο Ιερός Λόχος απορρόφησε μεγάλο αριθμό 

                                                 
444 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 41, Ραδιοφωνικόν 

Διάγγελμα του Πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου προς τον Ελληνικόν Λαόν. 
445 Σχετικά με την αυτοπεποίθηση που διέκρινε το ΚΚΕ κατά την περίοδο που προηγήθηκε της 

απελευθέρωσης βλ. Γ. Ιωαννίδης, Προβλήματα της πολιτικής του ΚΚΕ στην Εθνική Αντίσταση, ό.π., σ. 

219-244. 
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νομιμοφρόνων στελεχών και μετασχηματίστηκε σε σύνταγμα. Στην κατεύθυνση 

αυτή, η μονάδα, με αυξημένη σύνθεση, επιχειρούσε σε καταδρομικές επιχειρήσεις με 

σταθερές απώλειες σε νεκρούς, τραυματίες και αιχμαλώτους.
446

 Στην ίδια μονάδα, 

σαν δείγμα ορθής λειτουργίας που όφειλε να διακρίνει μια επίλεκτη καταδρομική και 

αποτελεσματική μονάδα, προκύπτει μια άλλη προσέγγιση όσον αφορά την εσωτερική 

ασφάλεια. Σε διαταγή του τέλους Ιουλίου του 1944, με αντικείμενο την οργάνωση 

υπηρεσίας εσωτερικής Ασφαλείας, ο διοικητής συνταγματάρχης Χριστόδουλος 

Τσιγάντες ορίζει με σαφήνεια τους όρους δράσης του αξιωματικού που θα 

αναλάμβανε τα σχετικά καθήκοντα. Χρειάζεται, όπως γράφει, να τον διακρίνει 

ευφυΐα και ανωτερότητα· περιπτώσεις νευρικών, μωρόπιστων και πολιτικολογούντων 

θα έπρεπε να αποκλειστούν απολύτως. Επίσης, «αστυνομικά πνεύματα του τύπου των 

σπουδασάντων την τέχνην εις τους κινηματογράφους είναι επιβλαβή και πληστάκις 

επικίνδυνα». Αποκλείεται ακόμη κάθε συνεργασία με «καταδότες» και «χαφιέδες» 

εντός της μονάδας. Ως λύση για την εσωτερική ασφάλεια, ο συνταγματάρχης 

προκρίνει την πειθαρχία, τους στενούς ηθικούς δεσμούς μεταξύ των μελών και τη 

φιλοπατρία.
447

 Δεν είναι βέβαιο ότι τα παραπάνω θα μπορούσαν να εφαρμοστούν 

επιτυχώς σε μονάδες που σπαράσσονταν από πολιτικές συγκρούσεις, ωστόσο η 

διαταγή δείχνει την κατεύθυνση για τη λειτουργία ενός στρατού βασισμένου στον 

επαγγελματισμό των στελεχών, κάτι όχι ιδιαίτερα σύνηθες για τον μεταπολεμικό 

ελληνικό στρατό.  

Σε επιστολή του προς τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σοφοκλή Βενιζέλο, στις 

30 Αυγούστου 1944, ο θαρραλέος συνταγματάρχης Αλκιβιάδης Μπουρδάρας θέτει 

μια σειρά ζητήματα μέσω των οποίων καταγράφεται επιτυχώς, με τρόπο έμμεσο, η 

πολιτική προοπτική που κατά την άποψή του θα είχε ο ελληνικός στρατός. Ο 

συνταγματάρχης γράφει στον πολιτικό του φίλο ξεκινώντας με την επισήμανση της 

λανθασμένης πολεμικής ακύρωσης άνω των 6.500 ανδρών, όσων δηλαδή 

χαρακτηρίστηκαν, κατά τον συνταγματάρχη, συλλήβδην κινηματίες, αντί να 

απομονωθούν οι πρωτοστατήσαντες 500-1.000 άνδρες. Αποτέλεσμα, όπως γράφει, 

ήταν ο περιορισμένος διαθέσιμος αριθμός ανδρών, μικρός για να συγκροτηθεί μια 

αποτελεσματική ορεινή ταξιαρχία (λιγότερο από 2.500 άνδρες), και η διοχέτευση 

μεγάλου αριθμού τους στον Ιερό Λόχο. Παρά τη ζημία για τον νέο στρατό, 

                                                 
446 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 41, Τσιγάντες προς 

Βεντήρη (31 Αυγούστου 1944) και Επιδρομή στη νήσο Κάρπαθο (25-26 Αυγούστου 1944). 
447 ΑΣΚΙ, Αρχείο Κ.Ε. ΚΚΕ, φ. 30/5/101, «Διαταγή περί οργανώσεως της υπηρεσίας ασφαλείας 

εν τω Ιερώ Λόχω» (31 Ιουλίου 1944). 
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ωφελήθηκε ο αιγυπτιώτης ελληνισμός, αφού δημιουργήθηκαν τρεις Λόχοι 

Αυτοκινήτων, στους οποίους μετατέθηκαν οι αιγυπτιώτες στρατιώτες προκειμένου να 

έχουν ασφαλή και ξεκούραστη θητεία. Αποτέλεσμα αυτής της ευνοϊκής μεταχείρισης, 

κατά τον Μπουρδάρα, ήταν η κάμψη ηθικού των ελλαδιτών στρατιωτών της 

ταξιαρχίας. Στη μείωση του ηθικού συνέδραμε, κατά τον ίδιο, το γεγονός ότι οι κατά 

το πλείστον δημοκρατικοί στρατιώτες διοικούνταν από αξιωματικούς που 

συμπαθούσαν, στην πλειονότητά τους, τη δικτατορία της 4ης Αυγούστου. 

Συνεχίζοντας, υποστηρίζει ότι η απευθείας διοίκηση του στρατού από το βρετανικό 

Στρατηγείο σύμφωνα με την αξίωση του Βασιλιά, όπως πιθανότατα και η κατάργηση 

επί της ουσίας του υπουργού Στρατιωτικών, αλλά και η ανάδειξη της ηγετικής 

ομάδας από αξιωματικούς που ήταν σε ισχυρή θέση κατά την περίοδο Μεταξά 

δείχνουν ότι επρόκειτο ουσιαστικά για έναν τεταρτοαυγουστιανό στρατό. 

Καταγγέλλει, ακόμη, σωματική βία και απειλές για τη ζωή δημοκρατικών 

στρατιωτών και αξιωματικών, χαρακτηρίζει «Σοβιέτ Δεξιά» τις ομάδες των νεαρών 

αξιωματικών που έλεγχαν τη νέα ταξιαρχία και επιμένει εμφατικά στην αδικία που 

υφίσταντο ως παραμεριζόμενοι οι δημοκρατικοί αξιωματικοί, γεγονός που δήλωνε 

την επανάληψη, εντός του στρατού, του καθεστώτος Μεταξά. Θέτει επιπλέον το 

ζήτημα της επαναφοράς αντιβασιλικών αξιωματικών, κίνηση όμως που απαγόρευε η 

οργάνωση των λοχαγών που διοικούσε το στράτευμα.
448

 Προτείνει, συν τοις άλλοις, 

στην κυβέρνηση την απομάκρυνση από τον νέο στρατό των εν ενεργεία αξιωματικών 

οι οποίοι είχαν τον ρόλο του στρατοδίκη στη δίκη των κινηματιών του 1935, που 

κατέληξε με την εκτέλεση των στρατηγών Αναστάσιου Παπούλα και Μιλτιάδη 

Κοιμήση. Τέλος, εισηγείται την αποστολή από τη Μέση Ανατολή έλληνα 

αρχιστράτηγου ο οποίος θα ηγούνταν των αντάρτικων οργανώσεων και της 

Αντίστασης.
449

  

Επηρεασμένος από την καταστροφική αντιπαλότητα του Εθνικού Διχασμού, ο 

Μπουρδάρας εκφράζει την αγωνία του για την αποτροπή ενός νέου εμφυλίου 

πολέμου, ίσως μέσα από τη δημιουργία ενός νέου στρατού που θα περιελάμβανε 

όσους ήταν μετριοπαθείς και συνεπείς, αποκλείοντας τους ακραίους βασιλικούς και 

τους κομμουνιστές. Η πρότασή του ίσως αποτελεί ένα δείγμα θεώρησης του νέου 

στρατού ως μιας νέας κοινωνίας, η ορθή και ισόρροπη πολιτική λειτουργία της 

                                                 
448 Πρόκειται για την οργάνωση ΣΑΝ (Σύνδεσμος Αξιωματικών Νέων). 
449 ΙΑΜΜ, Αρχείο Σοφοκλή Βενιζέλου, αρ. εισ. 226 / φ. 7. 
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οποίας θα απέκλειε τελικά την ύπαρξη εύφορου εδάφους για την ανάπτυξη κάθε 

ακραίας έκφρασης και πρακτικής. 

Οι μαχητικές αστικές ημιστρατιωτικές οργανώσεις ως ζητούμενο για 

το καλοκαίρι του 1944  

Το καλοκαίρι του 1944 σχεδιαζόταν –χωρίς τελικά να πραγματοποιηθεί– η 

αποστολή επτά ταγμάτων, απαρτιζόμενων από στελέχη μόνον (αξιωματικούς και 

υπαξιωματικούς), από τη Μέση Ανατολή στην Ήπειρο, προς ενίσχυση του ΕΔΕΣ 

απέναντι στον ΕΛΑΣ, καθώς και των αντιεαμικών δυνάμεων, κατά την 

Απελευθέρωση.
450

 Παράλληλα με αυτό τον σχεδιασμό, τέθηκε και ζήτημα ενίσχυσης 

των ένοπλων αστικών οργανώσεων.
451

 Ως προς τα παραπάνω, σε αχρονολόγητο και 

ανυπόγραφο έγγραφο της περιόδου του καλοκαιριού του 1944 εκ των τεκμηρίων του 

αρχηγού του ΓΕΣ στρατηγού Κωνσταντίνου Βεντήρη καταγράφονται η στοχοθεσία 

και ο τρόπος συγκρότησης των οργανώσεων αυτών εκ μέρους του αστικού κόσμου. 

Δεν επρόκειτο τη στιγμή εκείνη για οργανώσεις αντίστασης στους κατακτητές, ούτε 

για οργανώσεις που θα τόνωναν το φρόνημα των κατοίκων κυρίως της πρωτεύουσας. 

Ήταν μια εσπευσμένη ενέργεια του αστικού κόσμου απέναντι στην εντονότατη πίεση 

που υφίστατο από το ΕΑΜ και τις οργανώσεις του λίγο πριν την Απελευθέρωση – 

μια ενέργεια η οποία δεν είχε ωριμάσει μέσα σε ένα μαζικό κίνημα Αντίστασης, όπως 

εκείνο του ΕΑΜ, που στόχευε την εξουσία μέσω της ακύρωσης του αντιπάλου. Ο 

στόχος ήταν να αντιμετωπιστεί η πλημμυρίδα της Αριστεράς που είχε καταφέρει να 

συνθέσει επιτυχώς, μέσω της οικονομικής καταστροφής του πατριωτισμού και της 

ιδεολογικής εξαγγελίας ενός καλύτερου κόσμου, τα ασύμβατα κοινωνικά στοιχεία 

που ξεκινούσαν από τους πρόσφυγες των ανατολικών και των δυτικών συνοικιών της 

Αθήνας και του Πειραιά, και έφταναν σε έναν ισχυρό αριθμό νεαρών μικροαστών 

που είχαν στελεχώσει τις οργανώσεις της Σπουδάζουσας Νεολαίας της ΕΠΟΝ. 

Η δημιουργία τέτοιων οργανώσεων ήταν μια προσπάθεια της οποίας ηγήθηκαν 

αξιωματικοί του τακτικού στρατού, με προοπτική την πολεμική παρουσία των 

οργανώσεων αυτών στην Αθήνα της Απελευθέρωσης.  

                                                 
450 Γ. Καραγιάννης, 1940-1952: Το δράμα της Ελλάδος, ό.π., σ. 183. 
451 Σχετικά με τις αστικές οργανώσεις ιδιαίτερα της Αθήνας βλ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, 

ΠΕΑΝ (1941-1945): Πανελλήνιος Ένωσις Αγωνιζομένων Νέων, Αθήνα (Σύλλογος προς διάδοσιν 

Ωφελίμων Βιβλίων) 2004· Επαμεινώνδας Σπηλιωτόπουλος, Ένας έφηβος στην Κατοχή, Αθήνα 

(Σύλλογος προς διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων) 2007· Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Β΄ (Ι), ό.π., σ. 57-65. 
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Στο κείμενο περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα βήματα για την ηθική και 

τεχνική συγκρότηση των οργανώσεων. Από την εισαγωγή είναι ισχυρό το πατριωτικό 

πρόσταγμα του σχεδίου, γίνεται αναφορά σε άλλους Έλληνες που δεν επιθυμούν την 

ενότητα, οι οποίοι «ασυστόλως αρνούνται κάθε συμβολήν των προς αγώνα Εθνικόν 

και χύνουν ποικιλοτρόπως το άτιμον δηλητήριον των σε κάθε νεανικήν ψυχήν».
452

 

Ακολουθεί μια απαρίθμηση ενεργειών που απαιτούνταν για τη δημιουργία αυτών των 

παραστρατιωτικών οργανώσεων. Σύμφωνα με το σχέδιο, οι ομάδες θα αποτελούνταν 

από δώδεκα στρατιωτικά εκπαιδευμένα άτομα και θα χρειαζόταν η σύσφιξη των 

ψυχικών δεσμών μεταξύ των μελών, ενώ ο αρχηγός κάθε ομάδας, τον οποίο θα 

διέκρινε ηθική, τόλμη, σύνεση και «πολιτικότης», θα όφειλε να κάνει διαλέξεις 

ιδεολογικού περιεχομένου και να ορίζει αποστολές στην ομάδα του μέσω των οποίων 

θα καλλιεργούνταν το «συναίσθημα του καθήκοντος». Τα μέλη, ακόμη, θα έπρεπε να 

μάθουν να επιχειρηματολογούν υπέρ της οργάνωσης και να χρησιμοποιούν αριθμούς 

αντί των ονομάτων τους. Ως μέσα ηθικής συγκρότησης ορίζονταν η ιδεολογική 

προετοιμασία με βάση την αγάπη προς την πατρίδα, τη θρησκεία, την οικογένεια, την 

κοινωνική δικαιοσύνη, την ελευθερία, καθώς και η υποστήριξη της κοινωνικής 

δικαιοσύνης, σε αντίθεση με την κομμουνιστική αναρχία. Όσο για ευρύτερες 

εδαφικές διεκδικήσεις, αυτές δεν χαρακτηρίζονταν ιμπεριαλιστικές, αλλά δίκαια σε 

εθνολογική και γεωοικονομική βάση για εδάφη που ανήκαν στους Έλληνες. 

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην οικονομική λειτουργία της οργάνωσης και στην 

απόλυτη ανάγκη ύπαρξης ισχυρών πόρων, προκειμένου να καλύπτονται οικονομικά 

οι δράσεις. Ένα ενδιαφέρον σημείο είναι η διάκριση μεταξύ μελών και οργάνωσης ως 

προς την οικονομική αυτοτέλεια: με βάση το έγγραφο, υπήρξε προτίμηση ώστε να 

στρατολογηθούν άτομα που δεν διέθεταν οικονομική αυτάρκεια, προκειμένου να 

εμπλακούν οικονομικώς εξαρτώμενα από την οργάνωση: 

 

«τα οικονομικώς ανεξάρτητα πρόσωπα άτινα ηδύναντο να 

αποτελέσωσι εξ ολοκλήρου τας τοιαύτας ομάδας κατά ψυχολογικούς 

κανόνας δεν αναλαμβάνουσι τοιαύτας ευθύνας ούτε φέρωσι εις πέρας 

επικινδύνους αποστολάς […]. Αντιθέτως, οι μη οικονομικώς ανεξάρτητοι 

συνδυάζοντες ίσως το τερπνόν μετά του ωφελίμου, λόγω της μικράς 

διανοητικής ικανότητας των, λόγω του τρόπου της εκ μικράς ηλικίας 

διαβιώσεώς των και τέλος λόγω της εμπράκτου θεραπείας ορισμένων 

                                                 
452 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 41, «Εισηγητική 

έκθεσις επί των προϋποθέσεων της δυνατότητος Οργανώσεως Μαχητικών Ομάδων της Οργανώσεως 

…», χ.χ. 
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αναγκών των εκ της οργανώσεως αποβαίνωσι οι τολμηρότεροι μαχηταί 

και οι εκπληρωταί αποστολών».
453

 

 

Οι οργανώσεις αυτές, όποιες υπήρχαν ήδη και όποιες αύξησαν την αριθμητική 

τους δύναμη το καλοκαίρι του 1944, συνέδραμαν το μη εαμικό πλήθος στις 

διαδηλώσεις της Απελευθέρωσης, κατά τις οποίες τα νεαρά μέλη τους 

εγκαταστάθηκαν σε ξενοδοχεία στον οδικό άξονα της οδού Σταδίου. Τέλος, πολλοί 

από αυτούς στρατεύθηκαν, παρά το νεαρό της ηλικίας τους, ως εθνοφρουροί κατά τις 

συγκρούσεις του Δεκεμβρίου του 1944. 

Η ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία στο μέτωπο της Ιταλίας και εν 

συνεχεία στην Ελλάδα 

Η νέα ταξιαρχία, μετά από μήνες εκπαίδευσης σε ορεινό πόλεμο, σε βουνά του 

Λιβάνου,
454

 τον Αύγουστο του 1944 αποβιβάστηκε σε ιταλικό έδαφος για να 

συμμετάσχει τελικά στις συμμαχικές επιχειρήσεις κατάληψης της πόλης του Ρίμινι 

τον Σεπτέμβριο του ίδιου έτους. Συμμετείχε ισότιμα κατά την προέλαση των 

συμμαχικών δυνάμεων προς τον ιταλικό Βορρά εναντίον των γερμανικών δυνάμεων. 

Η ταξιαρχία επιχείρησε στο μέτωπο της Ιταλίας επί ίσοις όροις με τις άλλες 

έμπειρες συμμαχικές μονάδες, σε συγκρούσεις ιδιαίτερα σκληρές και απαιτητικές. 

Αποτέλεσε την πρώτη ελληνική μονάδα που έλαβε μέρος σε συγκρούσεις επί 

ευρωπαϊκού εδάφους. Διαμόρφωσε στο εσωτερικό της το ορθό πρότυπο του 

επαγγελματία αξιωματικού. Παράλληλα, αποτέλεσε και το φυτώριο για το πνεύμα 

μιλιταρισμού που σταδιακά θα εγκαθίστατο σε μεγάλο ποσοστό μεταξύ των ελλήνων 

αξιωματικών, ένα πνεύμα που θα απαξίωνε την πολιτική λειτουργία, σε μια λογική με 

βάση την οποία ο στρατός ήταν ικανός και όφειλε να διαχειριστεί και τον πόλεμο και 

την ειρήνη. 

Το συμβολικό κύρος της και το όνομά της –άτυπο αρχικά–, όπως και την 

πολεμική της εμπειρία, οφείλει στις μάχες και στην κατάληψη της ιταλικής πόλης 

Ρίμινι, στο γεωγραφικό διαμέρισμα Μάρκε (Marche) στην κεντρική-βόρεια Ιταλία. 

                                                 
453 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 41, «Εισηγητική 

έκθεσις επί των προϋποθέσεων της δυνατότητος Οργανώσεως Μαχητικών Ομάδων της Οργανώσεως 

…», χ.χ. Είναι πάντοτε εντυπωσιακό να διαβάζεται στο χαρτί το σκεπτικό ενός κοινωνικού κυνισμού 

που συνήθως κρύβεται κάτω από την ιδεολογία. 
454 Θ. Τσακαλώτος, 40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδος, τ. 1, ό.π., σ. 487-495. 
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Το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης σε μια ελληνική μονάδα
455

 συνέδεε 

μεταφορικά τον Ελληνοϊταλικό Πόλεμο της Αλβανίας με τη νικηφόρα πορεία της 

Ελλάδας στο πλευρό των συμμάχων της. Η πολεμική πορεία της ταξιαρχίας στο 

μέτωπο της Ιταλίας κρίθηκε ενδεδειγμένη για την ανάδειξη εκείνων που 

ανδραγάθησαν ως νέων προτύπων του ελληνικού στρατού. Σε επιστολές προς τον 

Γεώργιο Παπανδρέου, ο Κωνσταντίνος Βεντήρης επέμενε να αποδοθούν άμεσα 

ηθικές αμοιβές (Πολεμικός Σταυρός, Αριστείο Ανδρείας) προκειμένου να 

αναζωογονηθεί η άμιλλα μεταξύ των αξιωματικών του νέου ελληνικού στρατού.
456

 

Στην ίδια κατεύθυνση εντάσσεται και η προσπάθεια πάλι του Κων. Βεντήρη προς τον 

Γ. Παπανδρέου ώστε ο διοικητής της ταξιαρχίας συνταγματάρχης Θρασύβουλος 

Τσακαλώτος να προβιβαστεί κατ’ απόλυτη εκλογή, λόγω ανδραγαθίας στο πεδίο της 

μάχης, σε υποστράτηγο.
457

 Το αίτημα αυτό δύσκολα μπορούσε να ικανοποιηθεί, λόγω 

της σπανιότητας ανάλογων προαγωγών σε στρατηγό, στο πεδίο της μάχης, εντός του 

ελληνικού στρατού. Ωστόσο, η άρνηση του Παπανδρέου δεν αφορούσε μόνο το 

τυπικό θέμα των προαγωγών. Η συγκεκριμένη προαγωγή, λόγω του φθόνου που θα 

προκαλούσε, θα διασάλευε ασφαλώς την εντός του νέου στρατού ευαίσθητη 

ισορροπία στην ιεραρχία που είχε αποκτηθεί και σε όφελος της πολιτικής ηγεσίας. Θα 

αποτελούσε, επίσης, δείγμα ενός μοντέλου στρατού το οποίο θα βασιζόταν στον 

επαγγελματισμό και στο αποτέλεσμα, και όχι στην καλλιέργεια της ιδεολογίας και 

του πολιτικού ρόλου.  

Πέρα από τη λειτουργία της ταξιαρχίας ως της κύριας ελληνικής πολεμικής 

παρουσίας στον συμμαχικό αγώνα, η μονάδα αποτελούσε τη μεγάλη εφεδρεία και το 

πολεμικό εργαλείο του αστικού κόσμου. Η μετακίνησή της στην Αθήνα κατέστη 

αναγκαία όταν, στο πλαίσιο της Απελευθέρωσης, η ισχύς του ΕΛΑΣ πίεζε αφόρητα 

το αστικό κοινωνικό σύνολο. Η σημασία της μονάδας αυτής ήταν πολλαπλώς 

ουσιαστική για την κυβέρνηση Παπανδρέου και τις δυνάμεις με τις οποίες αυτή ήταν 

συνδεδεμένη, αλλά και για τον βρετανικό παράγοντα. Η πολεμική της αρτιότητα 

βελτίωσε συμβολικά τη θέση της Ελλάδας στο στρατόπεδο των Συμμάχων, αφού μια 

ελληνική μονάδα θα λάμβανε μέρος σε δυτικό μέτωπο του πολέμου, και μάλιστα 

στην τελική φάση της συμμαχικής προσπάθειας στη νότια Ευρώπη. Συγχρόνως, οι 

                                                 
455 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 41, «Πρωτόκολλον 

παραδόσεως της πόλεως του Ρίμινι εις τας ελληνικάς δυνάμεις» (21 Σεπτεμβρίου 1944). 
456 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 41, «αρ. απορρ. 6308. 

Προς Α.Ε. Κύριον Πρόεδρον…», χ.χ. 
457 ΙΑΜΜ, Αρχείο Γεωργίου και Κωνσταντίνου Βεντήρη, αρ. εισ. 269 / φ. 41, «Εμπ. Πρωτ. 

6002/1702 Προς την Α.Ε. τον κύριον πρωθυπουργόν…», χ.χ. 
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ευρωπαϊκές πολεμικές δάφνες της θα χρησίμευαν ως πολιτικό εργαλείο της 

κυβέρνησης, όταν αυτή θα επέστρεφε στη χώρα: τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο, 

εναντίον της Αριστεράς, εάν χρειαζόταν, όσο και σε συμβολικό, εφόσον η ύπαρξή 

της θα ενίσχυε το κύρος του αστικού κόσμου που υποστήριζε την κυβέρνηση. 

 Η ταξιαρχία είναι το πρώτο δείγμα του νέου ελληνικού στρατού. Αποτελεί 

τελικά την αρχή του τέλους κάθε δυνατότητας παρέμβασης του ΕΑΜ στις κρατικές 

δομές. Ό,τι διεκδίκησε ρητά το ΕΑΜ στον Λίβανο, ειδικά για τα στρατιωτικά 

ζητήματα, δεν έγινε αποδεκτό. Οι ευθύνες για τη διάλυση των ελληνικών μονάδων 

στη Μέση Ανατολή αλλά και η εμφύλια βία στην ελληνική ύπαιθρο και στις 

ελληνικές πόλεις, κατά τον τελευταίο χρόνο της Κατοχής, καταλογίστηκαν τελικά 

απολύτως στην Αριστερά, με αποτέλεσμα να μειωθεί κάθε διαπραγματευτική της 

δυνατότητα για την οργάνωση νέων μονάδων. Η προσφορά στην ίδια των 

Υπουργείων Γεωργίας, Οικονομικών και Συγκοινωνιών την καθιστούσαν ουραγό 

στον χειρισμό των εξελίξεων. Οι εκπρόσωποι της Αριστεράς στον Λίβανο κινήθηκαν 

έξω από τις εντολές που είχαν από την ηγεσία του ΚΚΕ – παράλληλα όμως και στη 

λογική ένταξης στης Αριστεράς στον αστικό πολιτικό στίβο, γεγονός που θα σήμαινε 

και έμφαση στην πολιτική ανάπτυξη πλέον, σε βάρος της πολεμικής. Η διάσταση 

μεταξύ της στάσης των εκπροσώπων της Αριστεράς στον Λίβανο και της αντίδρασης 

της ηγεσίας του ΚΚΕ στο Βουνό αντικατόπτριζε τον ασαφή-αντιφατικό 

προσανατολισμό του αριστερού κινήματος για το μεταπολεμικό τοπίο – έναν διττό 

προσανατολισμό μεταξύ της πολιτικής μεταρρύθμισης ή της ένοπλης επανάστασης. 

Το τέλος του πολέμου θα υποχρέωνε την εαμική ηγεσία να κάνει σαφείς τους 

σκοπούς της. Η παράταση του διλήμματος θα οδηγούσε τελικά στον Δεκέμβρη του 

1944, του οποίου η κατάληξη θα ξεκαθάριζε το τοποίο που θα ίσχυε στον ελληνικό 

στρατό για δεκαετίες.  

Η Συμφωνία της Καζέρτας 

Στις αρχές Σεπτεμβρίου του 1944, η ΠΕΕΑ μπήκε στην κυβέρνηση Εθνικής 

Ενότητας. Δεκαπέντε ημέρες αργότερα, το βρετανικό Στρατηγείο κάλεσε στην 

Καζέρτα της Ιταλίας (κοντά στον χώρο εγκατάστασης της εξόριστης ακόμη 

ελληνικής κυβέρνησης) τον στρατηγό Στέφανο Σαράφη, στρατιωτικό ηγέτη του 

ΕΛΑΣ, και τον ηγέτη του ΕΔΕΣ στρατηγό Ναπολέοντα Ζέρβα. Στόχος ήταν η 

συνεννόηση μεταξύ των ηγετών των ελλήνων ανταρτών και της βρετανικής ηγεσίας 
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σχετικά με την αποστολή βρετανικής δύναμης που θα εγκαθίστατο στην Ελλάδα 

αφότου οι γερμανικές δυνάμεις θα είχαν αποχωρήσει, προκειμένου να οργανώσει και 

να επιβλέψει τη διανομή εφοδίων. Όσο και να ενδιέφερε η ασφάλεια των εφοδίων, η 

αποστολή στρατιωτικής δύναμης των Βρετανών έδειχνε τη βαρύτητα που είχε η 

Ελλάδα ως κάτι αναγκαίο και πολύτιμο για τους σχεδιασμούς τους. Ουσιαστικός 

στόχος ήταν η υπαγωγή του ΕΛΑΣ σε βρετανικές διαταγές, γεγονός που θα τον 

δέσμευε απολύτως σε κάθε δυνατότητα ενεργειών και δράσεων. 

Στόχος του πρωθυπουργού Γεώργιου Παπανδρέου, ο οποίος οργάνωσε τη 

συνάντηση, ήταν η υπαγωγή και των δύο ανταρτικών στρατών σε βρετανική 

διοίκηση. Έτσι, ενημέρωσε το ΕΑΜ και τον στρατιωτικό ηγέτη του ΕΛΑΣ ότι 

επικεφαλής όλων των ελληνικών δυνάμεων, ανταρτικών και τακτικών, είχε τελικά 

τεθεί ο στρατηγός Ρόναλντ Σκόμπυ (Ronald Scobie) και όχι ο στρατηγός Αλέξανδρος 

Οθωναίος, με τον οποίο ο ΕΛΑΣ ήλπιζε σε συνεννόηση. Επρόκειτο δηλαδή για ένα 

δεύτερο βήμα, μετά τον Λίβανο, όπου τον ρόλο του ρυθμιστή των ελληνικών 

στρατιωτικών πραγμάτων της ειρήνης αναλάμβανε βρετανός στρατηγός και όχι 

έλληνας, κοινής αποδοχής. Ο ΕΛΑΣ δεσμεύτηκε να μην κινηθεί εντός της περιοχής 

που όριζε ο ΕΔΕΣ και, αντιστοίχως, ο ΕΔΕΣ να μην κινηθεί στις περιοχές που έλεγχε 

ο ΕΛΑΣ. Οι επικεφαλής των ανταρτικών σχηματισμών δεσμεύτηκαν ότι θα 

εμπόδιζαν τις δυνάμεις τους από κάθε προσπάθεια να πάρουν την αρχή. Η πόλη της 

Αθήνας και πρακτικά η Αττική τέθηκαν κάτω από τις διαταγές του στρατηγού 

Παναγιώτη Σπηλιωτόπουλου, ο οποίος ορίστηκε Στρατιωτικός Διοικητής Αττικής εκ 

μέρους του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, ενώ απαγορεύτηκε κάθε 

ενέργεια των ανταρτικών δυνάμεων στην Αθήνα χωρίς την έγκριση του βρετανού 

στρατηγού. Τέλος, στη συμφωνία καταγγέλλονταν τα Τάγματα Ασφαλείας ως όργανα 

του εχθρού, εκτός κι αν παραδίδονταν, σύμφωνα με τις διαταγές του στρατηγού που 

θα διοικούσε τις συμμαχικές δυνάμεις στην Ελλάδα.  

Η μεταβίβαση από την ελληνική κυβέρνηση της εξουσίας επί των ανταρτικών 

σχηματισμών στη βρετανική διοίκηση του στρατηγού Σκόμπυ, η σαφής απαγόρευση 

στους αντάρτες να αναλάβουν την αρχή στη χώρα μετά την αποχώρηση των 

Γερμανών, όπως και ο ορισμός των Ταγμάτων Ασφαλείας ως εχθρικών σχηματισμών, 

εκτός κι αν παραδίδονταν, ήταν το ένα πλαίσιο που ακύρωνε τον ΕΛΑΣ. Το άλλο 

πλαίσιο ήταν το εδαφικό, που αναφέρθηκε παραπάνω: ο ορισμός ζωνών επιρροής του 

ΕΛΑΣ, ο περιορισμός του εκτός πόλεων και η απόδοση της διοίκησης της 

πρωτεύουσας στον στρατηγό Σπηλιωτόπουλο. Τα δύο αυτά πλαίσια κωδικοποιούν 
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την ουσία της ακύρωσης της υπεροπλίας της Αριστεράς, γεγονός που έκανε έξαλλη 

την ηγεσία του ΚΚΕ στην Αθήνα (Βασίλη Μπαρτζιώτα, Νίκο Πλουμπίδη και Στέργιο 

Αναστασιάδη), η οποία όμως δεν αντέδρασε, λόγω της έμπρακτης αποδοχής της 

συμφωνίας από το υψηλό στέλεχος και υπουργό της κυβέρνησης Γιάννη Ζέβγο.
458

 

Κατά τη συμφωνία, η αυτόνομη κυριαρχία του ΕΛΑΣ σε πόλεις εκτός Αθηνών 

ή ακόμη και η παρουσία του κοντά στην πρωτεύουσα ήταν δυσχερείς έως και 

αδύνατες. Η στρατιωτική ακύρωση του ΕΛΑΣ έγινε ίσως αποδεκτή από την 

Αριστερά ως αντάλλαγμα για την καταγγελία των Ταγμάτων Ασφαλείας, γεγονός που 

θα σήμαινε και την ατιμωτική πολεμική ακύρωση των σχηματισμών αυτών, άρα την 

αδυναμία χρησιμοποίησής τους από τους αντιπάλους του ΕΑΜ σε ενδεχόμενη 

σύγκρουση. Η πορεία όμως των εξελίξεων ήταν ακόμη φλέγουσα και η όποια 

καταδίκη, όπως εκείνη των Ταγμάτων Ασφαλείας, δεν θα άντεχε όταν αυτά τελικά θα 

πολεμούσαν κατά του ΕΛΑΣ τον Δεκέμβριο στην Αθήνα. 

Βήμα βήμα η Αριστερά, στον βωμό της ισότιμης πολιτικής συμμετοχής της, 

ακύρωνε την πολεμική της αυτονομία είτε ως μη συμμετέχουσα στον σχεδιασμό της 

ενεργούς μονάδας του νέου στρατού είτε με την υπαγωγή του ΕΛΑΣ σε βρετανική 

διοίκηση στην υπό απελευθέρωση χώρα. Αυτά τα βήματα σήμαιναν ότι η Αριστερά 

είχε ήδη αποφασίσει απέναντι στο μεγάλο δίλημμα και ότι πλέον θα κινούνταν στην 

τροχιά της πολιτικής μεταρρύθμισης, μακριά από την πολιτική της επανάστασης. Εκ 

των υστέρων, βέβαια, και βλέποντας το τι ακολούθησε, γίνεται μια απλή διαπίστωση: 

η στάση της Αριστεράς δεν ήταν σαφής και το δίλημμα ήταν ακόμη ενεργό, ενώ η 

αποφασιστικότητα και η μεθοδικότητα βρίσκονταν στο γήπεδο των αντιπάλων της. 

 

  

                                                 
458 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Β΄ (Ι), ό.π., σ. 533-536· Τριαντάφυλλος Γεροζήσης, Το σώμα 

των αξιωματικών και η θέση του στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 1821-1975, τ. 2, Αθήνα και Ιωάννινα 

(Δωδώνη) 1996, σ. 728-735· Σ. Ν. Γρηγοριάδης, Ιστορία της Σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974, τ. 3, ό.π., 

σ. 199-204. 
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Κεφάλαιο 9 

Απελευθέρωση, Δεκεμβριανά, Συμφωνία της Βάρκιζας 

Απελευθέρωση: Τα στρατιωτικά ζητήματα κυριαρχούν 

Η απελευθέρωση της Αθήνας, στις 12 Οκτωβρίου 1944, οδήγησε σύντομα το 

στρατιωτικό πρόβλημα σε κρίσιμη κατάσταση, ιδιαίτερα λόγω των αποφάσεων που 

αφορούσαν την τύχη των ανταρτικών σχηματισμών. Επρόκειτο για αποφάσεις που θα 

έκριναν την ένοπλη δύναμη κάθε παράταξης στην αφετηρία της μεταπολεμικής 

περιόδου: εάν δηλαδή ο ΕΛΑΣ θα απορροφούνταν με τις δομές του στον νέο εθνικό 

στρατό, άρα θα μετατρεπόταν σε τακτικό στρατό, ή εάν θα αποστρατευόταν, με τον 

νέο στρατό να συγκροτείται μέσω κανονικής στρατολογίας.  

Σε πολιτικό πλαίσιο, οι αποφάσεις αυτές θα έκριναν τη δυνατότητα των 

παρατάξεων να επιβάλλουν την άποψή τους, μέσω της ισχυρής εκπροσώπησής τους 

εντός του στρατού, κατά την πρώτη περίοδο του ελεύθερου κράτους. Στο μεν ΕΑΜ, η 

συνέχιση της λειτουργίας του ΕΛΑΣ, είτε αυτόνομα είτε εντός του νέου στρατού, του 

έδινε αφενός τη δυνατότητα του ελέγχου του στρατού ή της χώρας και άρα της 

διαπραγμάτευσης για καλύτερες πολιτικές προοπτικές, και αφετέρου έντυνε με κύρος 

το αντιστασιακό κίνημα. Στην αντίπαλη παράταξη, η λειτουργία του ΕΛΑΣ 

προκαλούσε από ανησυχία έως και φόβο για τους ίδιους ακριβώς λόγους, 

αντεστραμμένους αυτή τη φορά: ότι δηλαδή η ύπαρξή του θα ενίσχυε την Αριστερά 

με τη δύναμη των όπλων και ότι μέσα από αυτή θα εδραιωνόταν το κύρος της 

Αντίστασης σε βάρος όσων δεν είχαν συμμαχήσει συμπορευτεί με το ΕΑΜ και με το 

ΚΚΕ, αλλά και σε βάρος όσων είχαν κατηγορηθεί ότι είχαν συνεργαστεί με τους 

κατακτητές.  

Ωστόσο, η Απελευθέρωση συνιστούσε εκ των πραγμάτων ήδη μία μεγάλη 

ανατροπή και η επαύξησή τους, που θα έβρισκε σύμφωνη την περισσότερο 

ανατρεπτική πλευρά της Αριστεράς, δεν ταίριαζε με την επιθυμητή προοπτική του 

αστικού κόσμου. Στην κατεύθυνση της μεταπολεμικής μεταρρύθμισης, οι ανταρτικοί 

στρατοί ήταν λογικό και αναμενόμενο να διαλυθούν μετά το πέρας του πολέμου και 

την έλευση της ειρήνης, όπως συνέβη σε χώρες της δυτικής Ευρώπης. Σε προοπτική 

συνέχισης μιας επαναστατικής ευχέρειας από τον πυρήνα του ΚΚΕ, ήταν επιθυμητό 
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να διατηρηθούν. Η επιμονή του ΕΑΜ στον σεβασμό της εαμικής Αντίστασης δεν 

έγινε αποδεκτή από τους Συμμάχους και τον αστικό κόσμο.
459

 

Παρά το πολιτικό και ιδεολογικό φορτίο της εαμικής Αντίστασης, φαίνεται ότι 

δεσμοί μεταξύ αξιωματικών του προπολεμικού στρατού αναθερμάνθηκαν με την 

Απελευθέρωση. Γνωρίζουμε περιπτώσεις αξιωματικών που χώρισε η Κατοχή, άλλοι 

από τους οποίους βρέθηκαν (μη κινηματίες) στη Μέση Ανατολή και άλλοι στον 

ΕΛΑΣ. Σε συναντήσεις τους κατά τις εβδομάδες μεταξύ Απελευθέρωσης και 

δεκεμβριανής σύγκρουσης κυριάρχησε η νοσταλγία των δεσμών του παρελθόντος 

παρά η πολιτική διαφοροποίηση, προς απογοήτευση πολιτικών στελεχών του 

ΕΛΑΣ.
460

 

Μετά την άφιξη του κυβερνητικού κλιμακίου και την ορκωμοσία της 

κυβέρνησης στις 23 Οκτωβρίου στην Αθήνα, ο πρωθυπουργός Γεώργιος Παπανδρέου 

και ο στρατηγός Ρόναλντ Σκόμπυ (Ronald Scobbie) συμφώνησαν τη διάλυση του 

ΕΛΑΣ, του ΕΔΕΣ και των σχηματισμών που βρίσκονταν στη Μέση Ανατολή στις 10 

Δεκεμβρίου 1944. Ο όρος δεν αφορούσε την ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία και τον 

Ιερό Λόχο, που επιχειρούσαν στην Ιταλία και στο Αιγαίο, αντίστοιχα (περίπου 4.000 

άνδρες). Συμφώνησαν επίσης την επάνοδο των μόνιμων αξιωματικών που είχαν 

στελεχώσει τους ανταρτικούς στρατούς στον τακτικό στρατό. Για τους έφεδρους 

αξιωματικούς προβλέφθηκε η κατόπιν αιτήσεως μονιμοποίησή τους και η είσοδός 

τους σε σχολή εκπαίδευσης.
461

 Με τον τρόπο αυτόν, η «θυσία» του ΕΔΕΣ θα απέφερε 

ως όφελος και την κατάργηση του ΕΛΑΣ. Προς εξασφάλιση επιτυχίας της κίνησης 

και πολιτικού οφέλους στο μέλλον, όρισαν τον στρατηγό Αλέξανδρο Οθωναίο 

αρχιστράτηγο του υπό συγκρότηση ελληνικού στρατού, με υπαρχηγό τον Στέφανο 

Σαράφη, ο οποίος επανήλθε στο στράτευμα με τον βαθμό του υποστράτηγου.
462

 

Όμως, εκτός ελέγχου του νέου αρχηγού και, αντ’ αυτού, υπό τον έλεγχο του 

βρετανού στρατηγού παρέμειναν όλα τα ετοιμοπόλεμα και εμπειροπόλεμα ελληνικά 

τμήματα, η ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία, ο Ιερός Λόχος, το Τάγμα Φρουράς 

                                                 
459 Σχετικά με τη σύγκρουση του Δεκεμβρίου του 1944 και τη λειτουργία του ως τέλους της 

Κατοχής και αρχής της επομένης περιόδου βλ. Χρήστος Χατζηιωσήφ, «Δεκέμβρης 1944, τέλος και 

αρχή», Χρήστος Χατζηιωσήφ και Προκόπης Παπαστράτης (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού 

αιώνα, τ. Γ2, Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος – Κατοχή – Αντίσταση 1940-1945, Αθήνα (Βιβλιόραμα) 2007, σ. 

363-391. 
460 Μαρτυρία του Τάσου Παπαδάκη-Λευτεριά από συναντήσεις αξιωματικών στα γραφεία του 

ΕΑΜ στην οδό Κοραή, σε εκδήλωση για την επέτειο του Δεκεμβρίου του 1944 στη Φιλοσοφική Σχολή 

Αθηνών, τον Δεκέμβριο του 1995.  
461 Γεώργιος Παπανδρέου, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, Αθήνα (Εκδόσεις «Άλφα» Ι. 

Σκαζίκη) 1945, σ. 174-175.  
462 Στέφανος Σαράφης, Άπαντα: Ο ΕΛΑΣ, Αθήνα (Σύγχρονο Βιβλίο) 1964, σ. 514-518. 
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Αγνώστου Στρατιώτη, η Αστυνομία, η Χωροφυλακή και η Πυροσβεστική – οι 

αντιεαμικοί αυτοί στρατιωτικοί σχηματισμοί, κατά κύριο λόγο ελεγχόμενοι από την 

κυβέρνηση Παπανδρέου. Επί της ουσίας, η διάλυση του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ άφηνε 

τον νέο αρχηγό χωρίς οργανωμένο στρατό, με τη μακρινή προοπτική κλήσης νέων 

ηλικιών στρατεύσιμων για κατάταξη και εκπαίδευση.
463

  

Απέναντι στο αδιέξοδο, ο Οθωναίος πρότεινε την ομογενοποίηση, στην ουσία, 

των ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων, με άμεση ένταξη στον νέο τακτικό στρατό 

όλων των ανταρτών και του στρατού της Μέσης Ανατολής, υπό τη διοίκηση μόνιμων 

και έφεδρων ελλήνων αξιωματικών, και, σε δεύτερη φάση, τη σταδιακή ανανέωση 

του δυναμικού μέσω της κλήσης νεοσύλλεκτων και την ισάριθμη απόλυση των 

παλαιότερων. Ζήτησε ακόμη, προκειμένου να ασκήσει τα καθήκοντά του, να έχει το 

απόλυτο δικαίωμα στις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, σύμφωνα με τους ελληνικούς 

νόμους, καθώς και τον περιορισμό του στρατηγού Σκόμπυ στη διοίκηση των 

βρετανικών στρατευμάτων που βρίσκονταν στο ελληνικό έδαφος. Επίσης, αιτήθηκε 

να ετοιμάζονται και να εκδίδονται από το ελληνικό επιτελείο όλα τα διατάγματα που 

αφορούσαν τον νέο στρατό. Σε απάντηση των όρων του Οθωναίου, ο Σκόμπυ 

πρότεινε τη στελέχωση του επιτελείου από βασιλόφρονες αξιωματικούς και ως 

επιτελάρχη τον Κωνσταντίνο Βεντήρη. Με σκοπό τον διαχωρισμό της στρατιωτικής 

από την πολιτική διάσταση, ο Παπανδρέου πρότεινε στον Οθωναίο την ανάληψη της 

ηγεσίας, μετά τη λύση του πολιτικού ζητήματος που συνδεόταν με την 

αποστράτευση, μετά τη 10η Δεκεμβρίου δηλαδή και τη διάλυση των ανταρτικών 

σχηματισμών.
464

 Ο Οθωναίος παραιτήθηκε μπροστά στη μεγάλη απόκλιση που είχε η 

πρόθεσή του να ηγηθεί ενός μεγάλου αριθμητικά στρατού που θα απορροφούσε στο 

εσωτερικό του τα θετικά αλλά και τα αρνητικά της κατοχικής περιόδου, και στην 

πρόθεση της κυβέρνησης να μειώσει στρατιωτικά το ΕΑΜ. Εάν ακολουθούνταν η 

λύση που πρέσβευε, η συγχώνευση δηλαδή, ο χρόνος που θα χρειαζόταν για την 

ανασυγκρότηση ενός τόσο μεγάλου οργανισμού θα ωφελούσε τελικά την Αριστερά 

και θα διατηρούσε τη δυναμική της ισχυρή, ακριβώς τη στιγμή κατά την οποία η 

αντίπαλή της πλευρά ήθελε δραματικά να την περιορίσει. Το ότι θα μπορούσε ο νέος 

ελληνικός στρατός της Απελευθέρωσης να αποτελέσει χωνευτήρι των εντάσεων της 

πολεμικής περιόδου είναι μάλλον μια αισιόδοξη προσέγγιση. Οι εντάσεις που 

                                                 
463 Τριαντάφυλλος Γεροζήσης, Το σώμα των αξιωματικών και η θέση του στη σύγχρονη ελληνική 

κοινωνία 1821-1975, τ. 2, Αθήνα και Ιωάννινα (Δωδώνη) 1996, σ. 748-749. 
464 Σ. Σαράφης, Ο ΕΛΑΣ, ό.π., σ. 518. 
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διαμόρφωσε η πολεμική περίοδος προκαλούσαν περισσότερες διαιρέσεις από ό,τι 

συνθέσεις, και κληροδοτήθηκαν στη μεταπολεμική περίοδο σε πλήρη λειτουργία. 

Παγίωναν ένα παιχνίδι στο οποίο οι παίκτες αντιμετώπιζαν τον πόλεμο από εντελώς 

διαφορετικές αφετηρίες – και κυρίως με ξένες και αντίπαλες μεταξύ τους πορείες. 

Με σκοπό τη δυνατότητα διατήρησης πρωτοβουλιών εκ μέρους της Αριστεράς 

και τον περιορισμό του ελέγχου του στρατού από τον ελληνοβρετανικό παράγοντα, 

διαμορφώθηκε επίμονη πρόταση από το ΕΑΜ για τη διάλυση της ΙΙΙ Ελληνικής 

Ορεινής Ταξιαρχίας (που είχε καταφτάσει στην Αθήνα, στρατοπεδεύοντας στο Ρουφ) 

και του Ιερού Λόχου, τη συγκρότηση στη συνέχεια νέων μονάδων και τη σταδιακή 

κατάταξη νέων ηλικιών, όπου η δύναμη της Αριστεράς ήταν μεγάλη.
465

 

Ακολούθησε η παραίτηση του Οθωναίου και, με γρήγορα βήματα, η μεγάλη 

δεκεμβριανή σύγκρουση, η οποία θα ακύρωνε απολύτως οποιαδήποτε δυνατότητα να 

συμπεριληφθούν στο σώμα των ελλήνων αξιωματικών του μεταπελευθερωτικού 

στρατού αξιωματικοί που, σε συνέχεια της βενιζελικής πορείας τους, είχαν ενταχθεί 

στο ΕΑΜ.  

Η μακρά πορεία του σώματος των ελλήνων αξιωματικών από την αρχή της 

Μέσης Ανατολής έως τον Δεκέμβριο του 1944 αποτελείται από βήματα στα οποία 

καταγράφονται οι προσπάθειες και των τριών ελληνικών παρατάξεων (Δεξιάς, 

Κέντρου, Αριστεράς) να ελέγξουν τον στρατό. Σταδιακά και ιδιαίτερα μετά τα 

κινήματα στη Μέση Ανατολή, ο αστικός πόλος έτεινε να ενοποιηθεί, 

διαμορφώνοντας έτσι ένα τοπίο με δύο μόνο παίκτες. Ο ένας, ο αστικός πόλος, 

διέθετε πολιτική πείρα και διεθνή στήριξη· ο δεύτερος, η Αριστερά, διατηρούσε 

τελικά αμφιθυμία μεταξύ της πρόθεσης για επανάσταση ή μεταρρύθμιση.  

Η δεκεμβριανή σύγκρουση θα ήρε την όποια ρευστότητα στον αστικό πόλο και 

θα τον ομογενοποιούσε, παρά τις εγγενείς διαφορές του. Η όξυνση του Δεκεμβρίου 

και του Εμφυλίου Πολέμου που θα ακολουθούσε θα όριζε τον προσανατολισμό του 

στρατού και των αξιωματικών του.  

Εντός αυτού του «ασφαλούς» πολιτικά στρατού, το ήθος της Αντίστασης αλλά 

και των επαγγελματιών αξιωματικών της Μέσης Ανατολής και της Ταξιαρχίας του 

Ρίμινι θα απαξιώνονταν και δεν θα λειτουργούσαν ως δεξαμενή των προτύπων που 

                                                 
465 Στις εκ των υστέρων κρίσεις που έγιναν στο εσωτερικό του ΚΚΕ για τον αφοπλισμό και 

διάλυση της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας, η επιμονή του Γιώργη Σιάντου σε αυτό κρίθηκε ως 

λάθος και πρόξενος κακών, αφού η διατήρηση της Ταξιαρχίας του Ρίμινι θα «καλυπτόταν» από την 

κατάταξη νέων ηλικιών. Βλ. Γιάννης Ιωαννίδης, Αναμνήσεις – Προβλήματα της πολιτικής του ΚΚΕ 

στην Εθνική Αντίσταση 1940-1945 (Το πρακτικό μιας συζήτησης), Αθήνα (Θεμέλιο) 1979, σ. 343. 
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χρειάζονταν οι νέοι αξιωματικοί. Στερούμενος αυτό το «πατριωτικό ήθος», ο 

μεταπολεμικός στρατός θα έφτανε να ανατραπεί από μια συνωμοσία που είχε αρχή 

όχι τον επαγγελματισμό αλλά το μιλιταριστικό πνεύμα της Μέσης Ανατολής και 

κατάληξη την 21η Απριλίου 1967. 

Η δεκεμβριανή σύγκρουση: η εδραίωση του διχασμού 

Στη σύγκρουση του Δεκεμβρίου του 1944 στην Αθήνα κατέληξε η πολεμική 

ένταση και η κατοχική εμφύλια σύγκρουση μεταξύ των ελληνικών αντιστασιακών 

οργανώσεων. Μέσω αυτής, η Αριστερά διεκδίκησε την πολιτική κυριαρχία και τον 

πολιτικό σεβασμό στο τοπίο της Απελευθέρωσης, και ο αστικός κόσμος την 

ανατροπή των πολιτικών δεδομένων της Κατοχής και την ανάληψη ενός εκ νέου 

πρωταγωνιστικού ρόλου. Στη σύγκρουση αναδείχθηκε με απόλυτη σαφήνεια το 

βρετανικό ενδιαφέρον για τον αστικό κόσμο της χώρας και για την οριστική 

εγκατάσταση του Γεώργιου Β΄ στον Θρόνο.  

Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σύγκρουσης αποκαλύπτουν τον καθοριστικό 

ρόλο που θα είχαν για τις επόμενες δεκαετίες η κυριαρχία των όπλων και ο έλεγχός 

τους στην Ελλάδα. 

 Η παρουσίαση της σύγκρουσης στο ευρύτερο έδαφος της πρωτεύουσας 

αποτελεί ένα είδος πολιτικής μικρογραφίας της χώρας, αφού στην ευρύτερη περιοχή 

της Αθήνας και του Πειραιά εκπροσωπούνταν κοινωνικά και πολιτικά, σε μεγάλο 

βαθμό, το σύνολο της Ελλάδας. Η ανάπτυξη της σύγκρουσης στο έδαφος 

αντιστοιχούσε στον τρόπο σύνθεσης και κατανομής των πολιτικών παρατάξεων στις 

περιοχές των αστικών πληθυσμών, των μικροαστικών, των γηγενών φτωχών και των 

από εικοσαετία εγκατεστημένων προσφύγων. Η καταγραφή αυτή αποτυπώνεται και 

στην επισιτιστική ένδεια σε πολλές από τις περιοχές που έλεγχε ο ΕΛΑΣ, οι οποίες 

αντιμετώπισαν το φάσμα της πείνας.
466

 

 Η σύγκρουση θα αποτελούσε αναγκαστικά και τη λυδία λίθο για την 

ωριμότητα των εμπολέμων και για την ικανότητά τους να μεταβούν με οφέλη από τη 

θέση που είχαν κατά τα χρόνια της Κατοχής στο περιβάλλον της Απελευθέρωσης και 

της μεταπολεμικής περιόδου. Η σύγκρουση θα αναδείκνυε, επίσης, τη μεγάλη 

αδυναμία του ΕΑΜ να επιλέξει μεταξύ μεταρρύθμισης και επανάστασης, ένα 

                                                 
466 Πολυμέρης Βόγλης, Η αδύνατη επανάσταση: Η κοινωνική δυναμική του εμφυλίου πολέμου, 

Αθήνα (Αλεξάνδρεια) 2014, σ. 81. 
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δίλημμα που θα το αποδυνάμωνε κατά την ώρα της σύγκρουσης. Το γεγονός αυτό 

καταγράφεται σε μια αντιφατική πορεία με αλληλοσυγκρουόμενες επιλογές, όπως η 

μη κατάληψη της πρωτεύουσας, σε σεβασμό της Συμφωνίας της Καζέρτας, και οι 

παράλληλες αθρόες κρυφές αφίξεις οπλισμού για τον ΕΛΑΣ Αθήνας.
467

 

Ακόμη, οι μάχες του Δεκεμβρίου του 1944 στην Αθήνα έδειξαν τα όρια της 

πολιτικής ισχύος του ΕΑΜ μέσω της στρατιωτικής δύναμης του ΕΛΑΣ. Στις μάχες 

εκείνες ολοκληρώθηκε η κατοχική εμφύλια σύγκρουση και άνοιξε μια νέα, οξύτερη 

και συνθετότερη.  

Απομακρύνθηκε πλέον το γενικό αίσθημα και η κινητοποίηση περί της 

Απελευθέρωσης, και σταδιακά εγκαταστάθηκε η εμφύλια πολιτική σύγκρουση, με τις 

ένοπλες πολιτικές παρατάξεις να διεκδικούν ανοικτά πλέον το έδαφος της 

Απελευθέρωσης ως αφετηρία αποκλεισμού του αντιπάλου.  

Η δεκεμβριανή σύγκρουση του 1944, λόγω της πολιτικής της υφής και της 

πολεμικής της σφοδρότητας, αποτελεί την ηθική αφετηρία του νέου ελληνικού 

στρατού. Το ταξικό στοιχείο που την καθόρισε σε μεγάλο βαθμό, ως αφετηρία και ως 

δυναμική, δεν αναγνωρίστηκε ως το χαρακτηριστικό της·
468

 το πολιτικό στοιχείο της 

σύγκρουσης παρέμενε κυρίαρχο στις κατοπινές εκτιμήσεις. Φτωχοί υπήρξαν 

προφανώς και στις δύο πλευρές.  

 Οι πρόσφυγες του 1922, οι οποίοι σε μεγάλο βαθμό στρατεύτηκαν με το ΕΑΜ, 

δεν ήταν οι μόνοι που βίωναν κοινωνικά αδιέξοδα. Ωστόσο, οι προσφυγικές περιοχές, 

στερούμενες την παραδοσιακή σύνδεση με την ύπαιθρο, με τον τόπο δηλαδή 

προέλευσης και καταγωγής των άλλων Αθηναίων και Πειραιωτών, στερούνταν στην 

ουσία και τη φυσική και πολιτική ενδοχώρα των υπολοίπων. Βίωσαν, έτσι, εντελώς 

διαφορετικά από τους άλλους κατοίκους της πρωτεύουσας και του Πειραιά την 

ανέχεια και την πείνα της Κατοχής. Δίπλα στους προσφυγικούς πληθυσμούς του 

λεκανοπεδίου, στρατεύτηκε στο ΕΑΜ η νεολαία, το ισχυρό κοινωνικό στοιχείο που 

ζήτησε να χειραφετηθεί μέσα από την Κατοχή· ούτε όμως η ΕΠΟΝ μπορεί να 

διεκδικήσει την αποκλειστικότητα της νεολαίας στη σύγκρουση του Δεκεμβρίου του 

1944. Η διαταξικότητα των δύο παρατάξεων και η συμμετοχή νέων και από τις δύο 

πλευρές καθιστούν τη σύγκρουση, πέρα από ταξική, εμφύλια. 

 

                                                 
467 Προφορική συνέντευξη Στέλιου Ζαμάνου 2015. 
468 Σχετικά με τις ταξικές διαφορές που καταγράφονται ήδη από της ημέρες των διαδηλώσεων 

της απελευθέρωσης βλ. Γιώργος Θεοτοκάς, Τετράδια ημερολογίου, 1939-1953, Αθήνα (Εστία) 2014, σ. 

480-542. 
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Μια υψηλή βρετανική άποψη 

 Στη μεγάλη συζήτηση για τα τελευταία βήματα προς την εμφύλια σύγκρουση 

στην Αθήνα, έχουν ειπωθεί και έχουν γραφτεί πολλά περί σχεδιασμών, ευθυνών και 

προθέσεων.  

Πριν από την παρουσίαση της ανάπτυξης της πορείας της σύγκρουσης και της 

επιρροής που είχαν τα βήματά της στην ηθική και στην πρακτική συγκρότηση του 

νέου ελληνικού στρατού μέσα και από τον Δεκέμβριο του 1944, αξίζει η αναφορά σε 

μια ανεπίσημη αλλά εξαιρετικά υψηλής θέσης, βρετανική άποψη που κατατίθεται σε 

έκδοση το 1948, μεσούντος του μεγάλου ελληνικού εμφύλιου πολέμου.  

Πρόκειται για την άποψη του Κρίστοφερ Μόνταγκιου Γούντχαουζ (Christopher 

Montague Woodhouse), του έως την Απελευθέρωση βρετανού επικεφαλής της 

Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής. Ο συγγραφέας, στο κείμενό του, κάνει μια 

μακρά ανάλυση των ελληνικών δεδομένων της Κατοχής και της Αντίστασης, 

ερχόμενος και στο τοπίο της Απελευθέρωσης και στην αρχή του Δεκεμβρίου του 

1944. Εκεί αναπτύσσει μια σειρά απόψεις, μέσω των οποίων ερμηνεύει την εξέλιξη 

των κατοχικών εμφυλίων συγκρούσεων σε ανοιχτή πολεμική και εμφύλια σύγκρουση 

του τέλους του 1944.  

Αποδίδει καταρχήν ειλικρίνεια στα κίνητρα του ΕΑΜ περί μη κατάληψης της 

Αθήνας κατά την περίοδο της Απελευθέρωσης.
469

 Αναπτύσσει, ακόμη, μια σειρά 

θέσεις οι οποίες αφορούν τη στάση της Αριστεράς εκείνη την ιστορική στιγμή. 

Διακρίνει τρεις άξονες στην ΠΕΕΑ. Πρώτος άξονας ήταν η ομάδα του Αλέξανδρου 

Σβώλου, η οποία, όπως υποστηρίζει, είχε μάλλον ακυρωθεί και είχε πάψει να έχει 

δική της άποψη ήδη από τον Σεπτέμβριο του 1944, κυρίως από τη στιγμή κατά την 

οποία ανέλαβε κυβερνητικές ευθύνες. Επίσης, υποστηρίζει ότι η ομάδα Σβώλου 

ακυρώθηκε τους δύο μήνες μεταξύ Απελευθέρωσης και Δεκεμβρίου, όσο 

αμφιταλαντευόταν βρισκόμενη σε απελπισμένη σύγχυση. Οι δυο επόμενοι άξονες του 

σχήματός του για την ΠΕΕΑ συνδέονται με το ΚΚΕ. Ο ένας αφορά όσους 

υποστήριζαν την «υπομονετική διείσδυση» και ο άλλος την «εφαρμογή της βίας» για 

την κατάκτηση της εξουσίας.
470

 Ο άξονας της «υπομονετικής διείσδυσης» πέρασε σε 

δεύτερη μοίρα, λόγω της έντασης και της καχυποψίας που ενισχύθηκε στην περίοδο 

πριν την Απελευθέρωση. Αλλά, κατά τον συντάκτη, ακόμη και ο πλέον ακραίος 

                                                 
469 C. M.Woodhouse, Το μήλο της έριδος: Η ελληνική Αντίσταση και η πολιτική των Μεγάλων 

Δυνάμεων, Αθήνα (Εξάντας) 1976, σ. 316. 
470 Στο ίδιο, σ. 317. 
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άξονας του ΚΚΕ, εκείνος της βίας, δεν φαίνεται να είχε πρόθεση ανοιχτής 

σύγκρουσης. Ενεπλάκη, όμως, σε αυτή, λόγω της καχυποψίας του και της πεποίθησής 

του ότι η Αριστερά στην Ελλάδα θα εξαπατούνταν από τη νέα βρετανική 

εκπροσώπηση και την αλλαγή των προσώπων σε αυτή. Ως τέτοια αναφέρει τους 

εκπροσώπους της Ανώτατης Διοίκησης Μεσογείου, η οποία διαδέχθηκε την Ανώτατη 

Διοίκηση Μέσης Ανατολής στα ελληνικά ζητήματα το καλοκαίρι του 1944, λόγω της 

επικείμενης απελευθέρωσης της Ελλάδας. Πρόκειται για μια αλλαγή η οποία 

περιόρισε κυρίως την παρουσία βρετανών στρατιωτικών στην εκπροσώπηση, σε 

όφελος πολιτικών προσώπων, μια αλλαγή που δυσχέρανε επίσης τη διαμορφωμένη 

επικοινωνία Βρετανών και ΕΑΜ, όπως αυτή είχε διαμορφωθεί –έστω και με σοβαρά 

προβλήματα– στα χρόνια της Κατοχής, στα χρόνια της δύσκολης συνύπαρξης και 

ισχυρής αντιπαλότητάς τους στα ελληνικά βουνά.
471

  

Η αναφορά του Γούντχαουζ στη βρετανική «αλλαγή φρουράς» συνδέεται με 

ένα τρόπο και με την αποχώρησή του από την υπεύθυνη θέση του προσώπου που 

διαχειρίστηκε τη δύσκολη και αλληλοϋπονομευτική σχέση μεταξύ Στρατιωτικής 

Συμμαχικής (κυρίως βρετανικής) Αποστολής και του ΕΑΜ στα ελληνικά βουνά, όταν 

οι βρετανοί αξιωματικοί προωθούσαν τα ελληνικά αστικά συμφέροντα μαζί με τα 

βρετανικά, απέναντι στην ανάπτυξη και εξάπλωση του εαμικού κινήματος και της 

δομικής του συγκρότησης και υποστήριξης από τον μηχανισμό του ΚΚΕ. 

 Συνεχίζοντας την παρακολούθηση αυτής της προσεκτικής αφήγησης εκ μέρους 

του βρετανικού παράγοντα για τα αίτια που οδήγησαν το ΕΑΜ στη δεκεμβριανή 

σύγκρουση, συναντάμε την αντίρρηση του Γούντχαουζ στην εσπευσμένη μεταφορά 

της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας, του Θρασύβουλου Τσακαλώτου, από το 

μέτωπο της Ιταλίας στην Αθήνα. Παρά την υποστήριξη που θα προσέφερε η 

ταξιαρχία στις περιορισμένες αριθμητικά βρετανικές δυνάμεις και παρά την ένοπλη 

υποστήριξη που θα προσέφερε στον ελληνικό αστικό κόσμο η παρουσία της μονάδας, 

ο άγγλος συνταγματάρχης υπήρξε σαφώς αρνητικός στη μεταφορά της στην Αθήνα. 

Αυτό συνέβη για δύο λόγους: πρώτα, γιατί η ελληνική μονάδα κάλυπτε στο ιταλικό 

μέτωπο έναν προφανέστατο στρατιωτικό σκοπό, ενώ στην Αθήνα η παρουσία της δεν 

θα εξυπηρετούσε κάτι, τουλάχιστον προφανές. Επί του πρώτου λόγου θεμελίωνε και 

τον δεύτερο, υποστηρίζοντας ότι η απουσία εμφανούς λόγου για την παρουσία της 
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μονάδας στην Αθήνα θα ενίσχυε έντονα τη δυσπιστία του ΕΑΜ απέναντι στην άφιξη 

της μονάδας στην Αθήνα.
472

  

 Ως προς το κομβικό γεγονός των πυρών της αστυνομίας κατά διαδηλωτών στο 

Σύνταγμα, στις 3 Δεκεμβρίου 1944, κατά τη διάρκεια συλλαλητηρίου του ΕΑΜ, με 

αποτέλεσμα τον θάνατο δεκάδων από αυτούς, ο Γούντχαουζ στέκεται κριτικός 

απέναντι στο ΚΚΕ. Αποδίδει ευθύνες σε αυτό και ιδιαίτερα στην πλέον βίαιη τάση 

του, υποστηρίζει ότι υπήρξε προετοιμασία της πολιτικής όξυνσης εκ μέρους του 

ΕΑΜ και ότι η αντίδραση του ΕΛΑΣ στους πυροβολισμούς της αστυνομίας στο 

συλλαλητήριο της 3ης Δεκεμβρίου 1944 αποτέλεσε συνέχεια άρθρων στον 

Ριζοσπάστη, τα οποία όριζαν το τέλος των διαπραγματεύσεων και την αρχή της 

χρήσης των όπλων. Παράλληλα, όμως, χαρακτηρίζει απολύτως καταστροφικό λάθος 

τα πυρά της αστυνομίας.
473

 

Μετά την παρουσίαση των αιτίων που όξυναν την επιφυλακτικότητα του ΕΑΜ 

και την ενεργοποίηση, στη συνέχεια, της πλέον ακραίας τάσης του ΚΚΕ, ο 

Γούντχαουζ προχωρά στην αιτιολόγηση της μη τήρησης ουδετερότητας εκ μέρους 

των βρετανικών δυνάμεων κατά τη σύγκρουση. Ανάγει τα αίτια της βρετανικής 

επίθεσης σε ζητήματα στρατιωτικής και όχι πολιτικής πειθαρχίας, σε ζητήματα 

καταστρατήγησης των βασικών στρατιωτικών κανονισμών και όχι στην πολιτική 

ενίσχυση εκ μέρους των βρετανικών δυνάμεων στον αστικό κόσμο, κατά την 

εκδήλωση της εμφύλιας ελληνικής σύγκρουσης. Ανατρέχει στη Συμφωνία της 

Καζέρτας του περασμένου Σεπτεμβρίου, κατά την οποία ο ΕΛΑΣ είχε δεχθεί να 

αποτελέσει τμήμα του συμμαχικού στρατού, αποδεχόμενος να τεθεί υπό τις διαταγές 

του βρετανού ανώτατου διοικητή. Με βάση τη στρατιωτική λειτουργία εντός του 

συμμαχικού στρατού, ο Γούντχαουζ κρίνει την επίθεση του ΕΛΑΣ στα αστυνομικά 

τμήματα, αρχής γενομένης από την 4η Δεκεμβρίου, ως επίθεση κατά των ελληνικών 

κρατικών αστυνομικών δυνάμεων. Στη στρατιωτική λογική, ορίζει τον ΕΛΑΣ ως 

συμμαχικό τμήμα που στασίασε και, ως εκ τούτου, τις βρετανικές δυνάμεις ως 

αρμόδιες και υποχρεωμένες να ελέγξουν τις μονάδες τους που είχαν στασιάσει.
474

  

 Η συνοπτική αναφορά στις θέσεις του Γούντχαουζ για την έναρξη της ανοιχτής 

πολεμικής εμφύλιας σύγκρουσης στην Αθήνα, οι οποίες είχαν δημοσιευτεί το 1948, 

                                                 
472 Στο ίδιο, σ. 322. 
473 Στο ίδιο, σ. 324. 
474 Στο ίδιο, σ. 326. 
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δεν λύνουν τα κεντρικά ζητούμενα που αφορούν τη διαρκή αναζήτηση στοιχείων για 

την απόδοση ευθυνών.  

 Οι θέσεις του, όμως, με κάποιον τρόπο ξαφνιάζουν, αφού αναγνωρίζει τις 

καταρχήν καλές προθέσεις του ΕΑΜ. Ξαφνιάζουν όμως και γιατί δεν κάνει καμιά 

αναφορά στους βρετανικούς στόχους ή στα ζητούμενα του αστικού κόσμου, όπως και 

γιατί η καταγγελία εκ μέρους του στα «λανθασμένα» πυρά της αστυνομίας δεν αρκεί 

για να εξηγήσει τον θάνατο τριάντα και πλέον διαδηλωτών από τα αστυνομικά πυρά, 

γεγονός που έκρινε και τη συνέχεια της αντίδρασης του ΕΑΜ. 

 Ξαφνιάζουν, τέλος, και για έναν λόγο ουσιαστικά απρόσμενο: γιατί επιλέγει να 

εδραιώσει τη βρετανική επέμβαση-ανάμειξη όχι στην πολιτική λειτουργία αλλά στο 

σταθερό έδαφος των βασικών πολεμικών στρατιωτικών κανόνων και στην παραβίασή 

τους. Με άλλα λόγια, εδραιώνει τη θέση του όχι στη «ρευστότητα» της πολιτικής 

λειτουργίας αλλά σε κάτι σταθερό και ασφαλές, όπως οι κανόνες του πολέμου, 

εκείνοι που διαμορφώνουν ένα ευρύτερο πλέγμα ασφαλούς, κατά το δυνατό, 

διεξαγωγής των συγκρούσεων και που θα ακολουθούσαν κατά γράμμα οι βρετανικές 

δυνάμεις έως την τελική νίκη τους στη «Μάχη της Αθήνας». Την απαιτητικότητα 

αυτών των κανόνων θα αγνοούσε ο ΕΛΑΣ κατά την ανάπτυξή του στη μάχη αυτή.  

Ο ΕΛΑΣ και το ΚΚΕ θα επέμεναν να διεξάγουν τη σύγκρουση, όπως σε όλη 

την Κατοχή, σε πολιτική λειτουργία και λογική. Συνεπαρμένοι από την πολιτική 

απήχηση που είχαν κατακτήσει μέσω του ΕΑΜ κατά την Κατοχή, θα συνέχιζαν να 

ορίζουν τον δρόμο προς το αποτέλεσμα με βάση την πολιτική επιθυμία και όχι με 

βάση τις πραγματικές συνθήκες και τις συνέπειες των πεδίων της σύγκρουσης. 

Επρόκειτο για μια λογική ωφέλιμη στις ρευστές συνθήκες της Κατοχής αλλά ξένη 

πλέον στις συνθήκες της Απελευθέρωσης, οπότε την πρωτοβουλία για τις προοπτικές 

την είχαν σαφώς οι νικητές Σύμμαχοι. Το γεγονός αυτό ήταν αντιληπτό από τον 

φιλέλληνα και πολυμήχανο βρετανό συνταγματάρχη Γούντχαουζ, αλλά όχι από τους 

έλληνες κομμουνιστές ηγέτες. 

  

Η απαρχή της σύγκρουσης 

Ο «Δεκέμβριος του 1944» ήταν μια πολεμική σύγκρουση με πολιτικό 

διακύβευμα, διήρκεσε 33 ημέρες και κινήθηκε σε τρία πεδία που 

αλληλοτροφοδοτούνταν: στην αντίδραση του ΕΛΑΣ μαζί με την προσπάθεια 
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εδραίωσής του, στο βρετανικό ενδιαφέρον για την Αθήνα και την Ελλάδα, και στη 

στάση του αστικού κόσμου. 

Το πρώτο πεδίο είχε ως αφετηρία την απάντηση του ΕΛΑΣ στα πυρά που 

δέχθηκε από την αστυνομία στο συλλαλητήριο της πλατείας Συντάγματος κατά τη 

διαδήλωση της 3ης Δεκεμβρίου. Η αντίδραση αφορούσε την επίθεση εκ μέρους του 

στα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας και του Πειραιά, και αποτελούσε σχέδιο 

δράσης του στην περίπτωση όπου οι δυνάμεις του ΕΑΜ δεχόντουσαν επίθεση στην 

Αθήνα.
475

 Ήταν μια ενέργεια στο εσωτερικό της πρωτεύουσας με επιθετική και 

τιμωρητική λογική εναντίον της κατοχικής κρατικής λειτουργίας που είχε προηγηθεί 

και της σύνδεσης που ενδεχομένως αυτή θα αποκτούσε με το αστικό περιβάλλον της 

Απελευθέρωσης. Ήταν μια απαντητική ενέργεια στα πυρά της αστυνομίας, σε 

ενδοελληνικό πλαίσιο, μέσω της οποίας η Αριστερά έβαζε πολιτικά όρια, με ένοπλο 

τρόπο, στο τι είχε σκοπό να επιτρέψει στη μετακατοχική χώρα και τι όχι. Μέσω αυτής 

διεκδικούσε να γίνει σεβαστή η πραγματικότητα που είχε διαμορφώσει το 

αντιστασιακό κίνημα στην κατεχόμενη χώρα. Η ενέργεια, ωστόσο, και ο πρόχειρος 

σχεδιασμός της παραγνώριζαν ή αγνοούσαν την αμεσότητα του βρετανικού 

ενδιαφέροντος για την ελληνική υπόθεση, όπως και το γεγονός ότι ο αστικός κόσμος 

εξακολουθούσε να μην αποδέχεται την εαμική απήχηση την εποχή της Κατοχής.  

 Το δεύτερο πεδίο αφορούσε το ισχυρό και έμπρακτο βρετανικό ενδιαφέρον, 

μαζί με την αποφασιστικότητα και τη μεθοδικότητα που εφαρμόστηκαν στην 

περίπτωση της Μάχης της Αθήνας. Η ισχυρή ακόμη υπερδύναμη, η Μεγάλη 

Βρετανία, συνέχισε και στην περίπτωση της δεκεμβριανής σύγκρουσης να 

επιδεικνύει το ίδιο έντονο και μεθοδικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές εξελίξεις, το 

ίδιο που έδειχνε ήδη από την προπολεμική περίοδο, από τον πόλεμο της Αλβανίας, τη 

Μάχη της Κρήτης και την ανάπτυξη της ελλαδικής Μέσης Ανατολής.  

 Το τρίτο πεδίο αφορούσε τη στάση και τη δράση του αστικού κόσμου της 

πόλης. Ενόψει της εαμικής ισχύος και απειλής, ο κόσμος αυτός συγκροτήθηκε τελικά 

σε πολιτικό πόλο, παρά τις μεγάλες εσωτερικές διαφορές του Μεσοπολέμου αλλά και 

τις διαφορές που είχε δημιουργήσει η συνεργασία πολλών μελών του με τις αρχές 

Κατοχής. Όλες οι εντάσεις και οι ενστάσεις αμβλύνθηκαν μπροστά στην πολιτική και 

πολεμική ισχύ και στις πρωτοβουλίες που μπορούσε να πάρει η κομμουνιστική 

Αριστερά στο τοπίο της Απελευθέρωσης. Σε στρατιωτικό και σε πολεμικό πλαίσιο, ο 

                                                 
475 Σπύρος Α. Κωτσάκης (Νέστορας), Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα, Αθήνα (Σύγχρονη 

Εποχή) 1986, σ. 52-53. 
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πόλος ήταν βεβαίως εμφανώς αδύναμος, στερούμενος την οργανωτικότητα του ΕΑΜ 

αλλά και την κατοχική πολιτική πρόταση της Αριστεράς, που συνέδεε την πατριωτική 

Αντίσταση με τις πολιτικές διεκδικήσεις και τις κοινωνικές βελτιώσεις στη 

μεταπολεμική χώρα. Στο πλαίσιο αυτό, της πολεμικής αδυναμίας που διέκρινε την 

αστική συσσωμάτωση, η μαζική στρατιωτική εκπροσώπησή της στη Μάχη της 

Αθήνας περιορίστηκε στον ρόλο του τοποτηρητή μέσω των αδύναμων Ταγμάτων 

Εθνοφυλακής. Εξαίρεση σε αυτό ήταν η επιτυχημένη δράση της μόνης έμπειρης και 

αξιόμαχης ελληνικής μονάδας, της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής Ταξιαρχίας, η οποία, όπως 

έχει αναφερθεί, σχηματίστηκε μετά τα κινήματα της Μέσης Ανατολής, πολέμησε 

στην Ιταλία και βρέθηκε στην Αθήνα της Απελευθέρωσης ως η μόνη αξιόμαχη και 

τακτική δύναμη της κυβέρνησης που ήταν απαλλαγμένη από το στίγμα της 

συνεργασίας με τους κατακτητές. 

 Προχωρώντας στο πλαίσιο της σύγκρουσης, σε μια αδρή άθροιση, οι δυνάμεις 

των δύο ελληνικών αξόνων είχαν ως εξής. Από την πλευρά του ΕΛΑΣ συμμετείχε το 

Στρατηγείο του Α΄ Σώματος Στρατού, με τμήματα και του εφεδρικού ΕΛΑΣ από 

Αθήνα και Πειραιά, και σύνολο δύναμης, κατ’ εκτίμηση, περί τους 9.000 

οπλισμένους με φορητό ελαφρύ οπλισμό. Κοντά τους επιχείρησαν τμήματα του 

τακτικού ΕΛΑΣ από τα Συντάγματα Θηβών, Χαλκίδας, Ελευσίνας και αργότερα 

Καλαμάτας, με συνολική δύναμη περίπου 2.500 ανδρών.
476

 Επιπλέον, είχε διαταχθεί 

η μετακίνηση προς Αθήνα, εκτός του 5/42 Συντάγματος Αμφίσσης, του 54ου 

Συντάγματος Δομοκού και του 6ου Συντάγματος Κορίνθου, αλλά και της διοίκησης 

της ΙΙΙ Μεραρχίας της Ρούμελης.
477

  

Απέναντί τους, οι ελληνοβρετανικές δυνάμεις που θα στήριζαν τον αστικό 

συνασπισμό ήταν η ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία (ή Ρίμινι) με 2.500 οπλίτες (χωρίς 

τα βαρέα όπλα πεζικού, το πυροβολικό και τα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς 

προσωπικού), η Χωροφυλακή, σε Αθήνα και Πειραιά, με 3.000 άνδρες, η Αστυνομία 

Πόλεων με 2.500-3.500 άνδρες, μεταξύ των οποίων μεγάλος αριθμός ήταν 

συνδεδεμένος με το ΕΑΜ, μονάδες του Βασιλικού Ναυτικού με 500 περίπου άνδρες, 

                                                 
476 Σε περίπτωση όπου η δύναμη αυτή θα ανήκε σε έναν κρατικό τακτικό στρατό, το άθροισμα 

της αριθμητικής σύνθεσης των τακτικών μονάδων θα ήταν διπλάσιο και θα έφτανε να αριθμεί 18.000 

άνδρες. Στις περιπτώσεις των ελληνικών ανταρτικών στρατών (ΕΛΑΣ, ΕΔΕΣ, ΕΚΚΑ), οι μονάδες δεν 

είχαν την πλήρη αριθμητική σύνθεση, ενώ χρησιμοποιούσαν την τυπική ορολογία, σε μια προσπάθεια 

να φανεί ως επίσημη η οντότητα των ένοπλων τμημάτων των αντιστασιακών κινημάτων. Βλ. 

Αλέξανδρος Ζαούσης, Οι δύο όχθες 1939-1945: Μια προσπάθεια για εθνική συμφιλίωση, Μέρος Β΄ 

(ΙΙ), Αθήνα (Παπαζήσης) 1987, σ. 691. 
477 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος και τα μετά ταύτην γεγονότα (Ιούλιος 1944 – Δεκέμβριος 

1945), Αθήνα 1973, σ. 102-103. 
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η οργάνωση Χ και άλλες οργανώσεις της στρατευμένης Δεξιάς, περίπου 500 νεαροί 

και ακόμη οι πολεμικά έμπειροι, κρατούμενοι στο Γουδί άνδρες των Ταγμάτων 

Ασφαλείας (περίπου 1.000-1.500).
478

 Κοντά στις μονάδες αυτές εντάσσονταν και δύο 

νεοπαγή Τάγματα Εθνοφυλακής, ένα στο Ιωσηφόγλειο Ορφανοτροφείο της Νέας 

Σμύρνης και ένα ακόμη στην Καλλιθέα. Επίσης, στις δυνάμεις αυτές προστίθεται και 

το προσωπικό και οι όποιοι μαθητές της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, που είχε 

ανασυσταθεί ήδη από την 28η Οκτωβρίου 1944.
479

 

Μεταξύ των δύο ελληνικών πολεμικών αξόνων υπερτερούσε θεωρητικά και 

αριθμητικά ο ΕΛΑΣ, όχι τόσο λόγω των δυνάμεών του στην Αττική, οι οποίες ήταν 

ελαφρώς ανώτερες από τις δυνάμεις του αστικού πόλου στην αρχή της σύγκρουσης, 

όσο για το βάθος των εφεδρειών του, στην υπόλοιπη χώρα, σε προσωπικό και μέσα, 

οι οποίες δεν ενεπλάκησαν τελικά στη μάχη αυτή. Η έγκαιρη εμπλοκή τους, πριν από 

την άφιξη των ισχυρών βρετανικών ενισχύσεων, ίσως θα διαμόρφωνε ισχυρές 

στρατιωτικές συνθήκες διαπραγμάτευσης σε όφελος της Αριστεράς. 

Οι βρετανικές δυνάμεις στο τέλος Νοεμβρίου του 1944 στην Ελλάδα ήταν 

περίπου 4.500 άνδρες, με 25 άρματα μάχης και 23 τεθωρακισμένα οχήματα 

μεταφοράς προσωπικού, πυροβόλα, τρεις βρετανικές μοίρες αεροσκαφών διώξεως 

και τρεις μοίρες της Ελληνικής Βασιλικής Αεροπορίας, οι οποίες δεν θα λάμβαναν 

μέρος στη σύγκρουση. Η διασπορά των βρετανικών μονάδων, σε Αθήνα και Πειραιά, 

ήταν ευρεία: στο κέντρο, στην περιοχή του στρατοπέδου Παραπηγμάτων (σημερινής 

πρεσβείας των ΗΠΑ), στην ευρύτερη περιοχή της πλατείας Ομονοίας, στην περιοχή 

Παλαιού και Νέου Φαλήρου στο Ελληνικό, στην Πειραϊκή χερσόνησο, ακόμη και 

μέχρι την περιοχή της Κηφισιάς, όπου είχε εγκατασταθεί το Στρατηγείο της RAF.
480

 

Στο σύνολό τους οι ελληνοβρετανικές παρατακτές πολεμικές δυνάμεις, χωρίς να 

υπολογιστούν οι αστυνομικές δυνάμεις και οι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας, ήταν 

7.000 άνδρες. Σε γενικότερο πλαίσιο, στον ελλαδικό χώρο οι βρετανικές δυνάμεις 

αριθμούσαν 10.000 άνδρες.
481

 

 Τα ΕΑΜ και το ΚΚΕ, κρίνοντας λανθασμένα ότι η σύγκρουση θα 

αντιμετωπιζόταν ως ενδοελληνική και εσωτερική, δεν περίμεναν να αναμιχθεί σε 

                                                 
478 Στο ίδιο, σ. 108· Σόλων Ν. Γρηγοριάδης, Ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας, 1941-1974, τ. 3, 

Από τον Λίβανο στη Βάρκιζα, Αθήνα (Polaris / εφ. Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία) 2011, σ. 293. 
479 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 108-109. 
480 Μενέλαος Χαραλαμπίδης, Δεκεμβριανά 1944: Η μάχη της Αθήνας, Αθήνα (Αλεξάνδρεια) 

2014, σ. 83. 
481 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 108-112. 
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αυτή ο βρετανικός παράγοντας, εμπλέκοντας τις δυνάμεις του στο πλευρό των 

ελλήνων πολιτικών συμμάχων τους.
482

 

Στην κατεύθυνση προς την πολιτική διαχείριση του μεταπολεμικού τοπίου 

μέσω των όπλων, το ΚΚΕ ενέπλεξε πολεμικές μεθόδους και πολιτικές στοχεύσεις σε 

έναν σχεδιασμό που αγνόησε τον χρόνο. Επρόκειτο για μια σύνθεση που οδήγησε σε 

ένα κράμα πολιτικής αυτοπεποίθησης και πολεμικής αφέλειας, με βάση το οποίο 

θεωρούσε ότι θα μπορούσε να ελέγξει σε όφελός της, με τρόπο σταδιακό, την εξέλιξη 

της πολεμικής διαδικασίας στην Αθήνα, τόσο όσον αφορά τους αντιπάλους της αλλά 

και όσον αφορά το μέγεθος των δικών της στρατιωτικών δυνάμεων – και, κοντά σε 

αυτές, τον ευρύτερο πληθυσμό που υποστήριζε την παράταξή της.  

 

Οι πρώτες επιθέσεις στα αστυνομικά τμήματα: Ο ΕΛΑΣ πλημμυρίζει 

την πόλη 

Το απόγευμα της 3ης Δεκεμβρίου, την ίδια ημέρα της διαδήλωσης με τους 

νεκρούς στην πλατεία Συντάγματος, ο ΕΛΑΣ ενεργοποίησε προληπτικό σχέδιο το 

οποίο είχε ήδη κοινοποιηθεί στις μονάδες του από την 1η Δεκεμβρίου και είχε στόχο 

τον περιορισμό των φιλοκυβερνητικών δυνάμεων αλλά και την επίθεση εναντίον 

τους, και ιδιαίτερα εναντίον του προσωπικού της Αστυνομίας.
483

 Οι δυνάμεις του 

ΕΛΑΣ λειτούργησαν με πολιτική λογική και χτύπησαν καταρχάς σε μάλλον μικτές 

πολιτικά περιοχές, στα αστυνομικά τμήματα σε Κυψέλη, Καλλιθέα και Θησείο. 

Η επιλογή επίθεσης εναντίον των αστυνομικών τμημάτων και μονάδων της 

Χωροφυλακής ως πρωταρχικών στόχων οδηγεί στη σκέψη ότι επρόκειτο για κινήσεις 

που στόχο είχαν την πολιτική ενίσχυση της Αριστεράς, αφού θα στερούσε από την 

κυβέρνηση τους αστυνομικούς μηχανισμούς πολιτικού ελέγχου, οι οποίοι είχαν 

αρχίσει να ανασυγκροτούνται. Επί της ουσίας οι μηχανισμοί αυτοί δεν θα 

ανασυγκροτούνταν, αλλά διατηρούσαν σε μεγάλο βαθμό τη λειτουργία που είχαν 

κατά την περίοδο της Κατοχής. Το στοιχείο αυτό θα ωφελούσε την ένταξη μέρους 

του δωσιλογισμού στη μεταπολεμική Ασφάλεια και παράλληλα θα περιόριζε την 

εαμική θέση στην αφετηρία της Απελευθέρωσης. Σε επιχειρησιακό επίπεδο, η 

κατάληψη και ο έλεγχος των αστυνομικών τμημάτων από τον ΕΛΑΣ ακύρωνε το 

                                                 
482 C.M. Woodhouse, Το μήλο της έριδος, ό.π., σ. 227· Σ. Α. Κωτσάκης, Δεκέμβρης του 1944 

στην Αθήνα, ό.π., σ. 63-64. 
483 Σ. Α. Κωτσάκης, Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα, ό.π., σ. 52-53. 
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δίκτυο προστασίας που παρείχαν οι αστυνομικές δυνάμεις στη λειτουργία της 

κυβέρνησης, στο αστικό καθεστώς αλλά και στους οπαδούς του.  

Την ίδια ημέρα έφθασε στη Χασιά και προωθήθηκε στις περιοχές Χαλανδρίου, 

Φιλοθέης και Ψυχικού μια ατελέσφορη τελικά ενίσχυση, η πρότυπη μονάδα, το 5/42 

Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Το Σύνταγμα, παρακολουθούμενο σταθερά από βρετανικά 

τεθωρακισμένα, παγιδεύτηκε, αποκλείστηκε και αφοπλίστηκε στο Ψυχικό, 

παραδίδοντας τον οπλισμό των 800 ανδρών του. Στη συνέχεια διαλύθηκε, 

«εναρμονιζόμενο» με βρετανική διαταγή περί μη παραβίασης εκ μέρους του ΕΛΑΣ 

της γραμμής Ελευσίνα-Λιόσια-Κηφισιά-Μεσόγεια.
484

 

Τη νύχτα μεταξύ 3 και 4 Δεκεμβρίου, το 6ο Σύνταγμα Πειραιά του ΕΛΑΣ 

πολιόρκησε τα αστυνομικά τμήματα και σταθμούς στο κέντρο του Πειραιά αλλά και 

τον Κορυδαλλό, προκειμένου ο ΕΛΑΣ να κινείται ελεύθερα στην περιοχή. Στο Α΄ 

Τμήμα Πειραιά, η άρνηση του διοικητή να παραδοθεί είχε ως αποτέλεσμα τη 

δυναμική αντίδραση του ΕΛΑΣ και την ανατίναξη του κτιρίου, με την άμεση 

εκτέλεση των επικεφαλής και την παράδοση 28 ανδρών. 

Ο ΕΛΑΣ κατέλαβε την ημέρα εκείνη τα περισσότερα τμήματα στον Πειραιά 

και αποπειράθηκε ανεπιτυχώς να καταλάβει τη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων επί της 

Πειραϊκής χερσονήσου, σημείο που έλεγχε την είσοδο και την έξοδο του κεντρικού 

λιμανιού. Στις 4 Δεκεμβρίου το βράδυ, το σύνολο του Πειραιά ήταν στα χέρια του 

ΕΛΑΣ, εκτός από δύο κτίρια-σημεία: ένα στην προκυμαία του λιμανιού (Μέγαρο 

Βάτη) και ένα στην είσοδο (Σχολή Ναυτικών Δοκίμων).
485

 

Τη νύχτα μεταξύ 4 και 5 Δεκεμβρίου καταλήφθηκαν περισσότερα από 12 

αστυνομικά τμήματα στην Αθήνα και εκκαθαρίστηκε η περιοχή Θησείου από μέλη 

της Οργάνωσης Χ, τα οποία μεταφέρονταν με βρετανικά τεθωρακισμένα οχήματα 

                                                 
484 Καπετάνιος του Συντάγματος ήταν ο Νικηφόρος [Δημήτρης (Μήτσος) Δημητρίου], μόνιμος 

ανθυπίλαρχος, απόφοιτος της τάξης της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων 1940 Β, μαχητής του ΕΛΑΣ 

Παρνασσίδας και νεαρός ηγήτοράς του με υψηλό κύρος. Στη στάση του αποδόθηκε η ευθύνη για τον 

αφοπλισμό του πρότυπου Συντάγματος του ΕΛΑΣ και, στο πλαίσιο των δαιμονοποιήσεων της 

περιόδου, κατηγορήθηκε, λανθασμένα προφανώς, ακόμη και για τη συνολική ήττα του ΕΛΑΣ τον 

Δεκέμβριο του 1944 στην Αθήνα. 

Η διαρκής συζήτηση γύρω από την τύχη του 5/42 του ΕΛΑΣ αποτέλεσε μεταπολεμικά μια 

ακόμη «χαμένη ευκαιρία» για την προοπτική της Μάχης της Αθήνας: η απόδοση ευθυνών σε πρόσωπα 

με την κατηγορία του «πράκτορα» ή της «διάβρωσης» του ΕΛΑΣ από αξιωματικούς του 

προπολεμικού στρατού αποκαλύπτει τη ζημιογόνα «παντοδυναμία» και μαζί την αναποφασιστικότητα 

που κυριαρχούσε στο εσωτερικό του ΕΛΑΣ μεταξύ της πολιτικής κομματικότητας και της 

στρατιωτικής επιχειρησιακής δυνατότητας. 

Σχετικά με τον αφοπλισμό του συντάγματος και τον ρόλο του Λεωνίδα Σπαή, απόστρατου 

αξιωματικού, τότε υφυπουργού Στρατιωτικών της κυβέρνησης Παπανδρέου, βλ. Λεωνίδας Σπαής, 

«Λάθη – Πάθη – Τάφοι [Δεκέμβρης ’44]», Πολιτικά Θέματα, τχ. 125 (4 Δεκεμβρίου 1976), σ. 25-27. 
485 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 114 -115. 
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στο κτίριο των Παλαιών Ανακτόρων. Στο κτίριο του αστυνομικού τμήματος στο 

Θησείο εγκαταστάθηκε βρετανική φρουρά,
486

 γεγονός που σηματοδοτεί την απαρχή 

της μη ουδετερότητας των Βρετανών και την έμμεση έστω υποστήριξη στην 

ελληνική κυβέρνηση.  

Την ίδια ημέρα, ο Ουίνστον Τσώρτσιλ ανέθεσε στον στρατηγό Ρόναλντ Σκόμπυ 

τον απόλυτο έλεγχο της Αθήνας και του Πειραιά, καθώς και την αρμοδιότητα για την 

τήρηση της τάξης με ευρύτατες εξουσίες για την αντιμετώπιση της σύγκρουσης. Η 

ενέργεια επισημοποιούσε τον ρόλο και κυρίως το ενδιαφέρον της Μεγάλης Βρετανίας 

για την Αθήνα και άρα για την Ελλάδα.
487

 Με την επίσημη βρετανική εμπλοκή 

καταγραφόταν η μετατροπή του κινήματος του ΕΛΑΣ σε απειλή για τη Μεγάλη 

Βρετανία στο μεταπολεμικό τοπίο. Η καταστολή του δεν θα ήταν αρμοδιότητα των 

ελληνικών δυνάμεων Ασφαλείας αλλά θα μετατρεπόταν σταδιακά σε πόλεμο 

κανονικό, με στόχο εκ μέρους των βρετανών την ήττα του ΕΑΜ. Στην προσπάθεια 

αυτή, η υποστήριξη των βρετανικών δυνάμεων στον ελληνικό αστικό πόλο δεν θα 

ήταν επικουρική, αλλά θα χαρακτηριζόταν από απόλυτη ανάληψη κάθε 

πρωτοβουλίας και ενέργειας, τόσο σε στρατιωτικό επίπεδο όσο και σε πολεμικό και 

επιχειρησιακό. Σαφής στάθηκε από την αρχή της σύγκρουσης η θέση του Τσώρτσιλ 

ότι οι Βρετανοί, σε κάθε περίπτωση, έπρεπε να διαπραγματευτούν από θέση 

ισχύος,
488

 ανεξαρτήτως του τιμήματος που αυτό θα σήμαινε, είτε δηλαδή τη 

μεταφορά στρατευμάτων από το μέτωπο της Ιταλίας είτε τη δρομολόγηση μιας 

αποτελεσματικότερης λύσης που θα ωφελούσε τον στόχο τους, ακόμη και αν 

ενέπλεκαν στο πλευρό τους στρατιωτικά στοιχεία που βρίσκονταν υπό κριτική από 

μέρος του αστικού πόλου ως συνεργάτες του κατακτητή, όπως π.χ. τους άνδρες των 

Ταγμάτων Ασφαλείας που βρίσκονταν κρατούμενοι στο στρατόπεδο στο Γουδί. 

Η 5η Δεκεμβρίου ήταν ημέρα καθοριστική στις εξελίξεις, κυρίως λόγω των 

μαζικών επιθετικών κινήσεων εκ μέρους του ΕΛΑΣ και άρα της μορφής και της 

έκτασης που επιθυμούσε να λάβει η διασπορά και η ανάπτυξή του. Αντιστοίχως, ήταν 

η ημέρα κατά την οποία ήταν δυνατή ακόμη η ταχύτατη κίνηση των βρετανών 

αλεξιπτωτιστών εντός της πόλης, προκειμένου να διασώσουν τις δυνάμεις 

                                                 
486 Στο ίδιο, σ. 116· Σ. Α. Κωτσάκης, Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα, ό.π., σ. 75· Ορέστης 

Μακρής, Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας, Αθήνα (Σύγχρονη Εποχή) 1985, σ. 198. 
487 Ιωάννης Ο. Ιατρίδης, Εξέγερση στην Αθήνα: Τα γεγονότα που συγκλόνισαν την Ελλάδα τον 

Δεκέμβριο του 1944, Αθήνα (Λιβάνης) 2013, σ. 190. 
488 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Β΄ (ΙΙ), ό.π., σ. 727-728.  
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Αστυνομίας και Χωροφυλακής από το αδιέξοδο όπου είχαν βρεθεί πολιορκούμενες 

στις βάσεις τους.  

Το πρωί της 5ης Δεκεμβρίου είχαν καταληφθεί 16 από τα 23 αστυνομικά 

τμήματα, οι θέσεις της Χωροφυλακής στην Αθήνα, η έδρα του Μηχανοκίνητου της 

Αστυνομίας (Τμήμα Μπουραντά) στην οδό Γ΄ Σεπτεμβρίου και το υψηλού 

συμβολισμού κτίριο της Γενικής Ασφάλειας της Αστυνομίας Πόλεων στη γωνία 

Στουρνάρη και Πατησίων.
489

 

Στις 5 Δεκεμβρίου, άγγλοι αλεξιπτωτιστές με άρματα μάχης ενεπλάκησαν στην 

πολιορκία της Γενικής Ασφάλειας εκ μέρους του ΕΛΑΣ και εκκαθάρισαν συγχρόνως 

το κτίριο του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου από μονάδες της ΕΠΟΝ.
490

  

Αλλάζοντας τους έως τότε στόχους, η Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ, από τη 

μονή Κλειστών στη Χασιά, εξέδωσε διαταγή για την εκκαθάριση του κέντρου της 

Αθήνας αλλά και του ευρέος συγκροτήματος στο Γουδί, όπου στρατωνίζονταν οι 

εχθρικές πλέον για το ΕΑΜ ελληνικές πολεμικές δυνάμεις,
491

 η Σχολή 

Χωροφυλακής, οι κρατούμενοι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας αλλά και το 

σύμβολο του αντιεαμικού κόσμου, η ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία.
492

  

 

Οι στρατιωτικές κυβερνητικές δυνάμεις ορίζονται πλέον εχθροί του 

ΕΛΑΣ: Ο εμφύλιος επισημοποιείται 

Μετά τις αστυνομικές δυνάμεις, ο ΕΛΑΣ στράφηκε σταδιακά και εναντίον των 

στρατιωτικών δυνάμεων που στήριζαν την κυβέρνηση. Αυτό άνοιξε την πορεία προς 

τη γενικευμένη σύγκρουση, με στρατιωτικό στόχο πλέον του ΕΛΑΣ και την 

Ταξιαρχία του Ρίμινι, παρά το γεγονός ότι η μονάδα δεν είχε το στίγμα της 

συνεργασίας με τους κατακτητές. Είναι μια νέα παράμετρος που απομάκρυνε το 

ΕΑΜ από τον πολιτικό στόχο της εκκαθάρισης των συνεργατών των κατακτητών και 

το κατεύθυνε στο να αποδώσει συλλήβδην στους αντιπάλους του την κατηγορία της 

συνεργασίας με τον κατακτητή, καθώς και στο να παύσει να διακρίνει αποχρώσεις 

                                                 
489 Ο. Μακρής, Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας, ό.π., σ. 208· Σ. Α. Κωτσάκης, Δεκέμβρης του 1944 στην 

Αθήνα, ό.π., σ. 77, 82. 
490 Μ. Χαραλαμπίδης, Δεκεμβριανά 1944, ό.π., σ. 97. 
491 Σ. Α. Κωτσάκης, Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα, ό.π., σ. 89-90. 
492 Η μονάδα αυτή είχε συγκεντρώσει τη μήνη του ΕΑΜ ως φιλοκυβερνητική, με υψηλό κύρος 

και ικανή πολεμικά, χωρίς όμως να υπάρχει η δυνατότητα να της αποδοθούν προδοτικές κατηγορίες, 

όπως εκείνες εναντίον της Χωροφυλακής και των Ταγμάτων Ασφαλείας. 
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στο στρατόπεδό τους. Αντιστοίχως, έδωσε μεγαλύτερη ευχέρεια στη συσπείρωση της 

απέναντι αστικής πλευράς, αφού η επίθεση στην ταξιαρχία μπορεί να ερμηνευτεί ως 

αντιπαλότητα με την πατριωτική στρατιωτική νομιμότητα που συμβόλιζε η 

μονάδα.
493

  

Ο ΕΛΑΣ, μετά τη δεύτερη ημέρα της σύγκρουσης των βασικών οδικών αξόνων 

της πόλης, ήταν κάτοχος της οδού Πατησίων και των λεωφόρων Συγγρού, 

Αλεξάνδρας και Πειραιώς. Κατείχε ακόμη τους λόφους Στρέφη, Φιλοπάππου και 

Σκουζέ.
494

 Η κατοχή των οδικών αξόνων τού επέτρεπε να ελέγχει την κίνηση του 

αντιπάλου και η κατοχή των λόφων να πλήττει τις ενέργειες εναντίον του, κυρίως με 

πυρά όλμων. 

Ωστόσο, η επιχειρησιακή διάσταση της ανάπτυξης του ΕΛΑΣ είναι ενδεικτική 

των στρατιωτικών δυνατοτήτων αλλά και των προοπτικών που διέθετε για την τελική 

έκβαση της μάχης.  

Η κατάληψη των αστυνομικών τμημάτων και η ακύρωση των δυνάμεων της 

τάξης,
495

 η κατοχή των περισσότερων λόφων και η πλημμυρίδα ένοπλων αλλά και 

άοπλων ελασιτών στην πόλη, καθώς και νεαρών αγοριών και κοριτσιών της ΕΠΟΝ, 

έδιναν θεωρητικά το πλεονέκτημα στο ΕΑΜ. Επρόκειτο για μια ισχυρή θέση 

διαπραγμάτευσης απέναντι σε έναν αντίπαλο που υποτίθεται ότι δεν θα είχε πλέον 

πολεμικά μέσα στη διάθεσή του αλλά ούτε και πολιτικά ερείσματα για να τον 

υποστηρίξουν. Η επισπεύδουσα βρετανική πολεμική μηχανή σε έδαφος και αέρα 

                                                 
493 Είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι οι πηγές δεν συμφωνούν στο αν η ταξιαρχία δέχεται 

επίθεση και απαντάει αμυνόμενη (ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 133-135) ή στο εάν 

επιτίθεται εκείνη πρώτη εναντίον του ΕΛΑΣ στην Καισαριανή (Σ. Α. Κωτσάκης, Δεκέμβρης του 1944 

στην Αθήνα, ό.π., σ. 88). Η ορθότερη άποψη είναι εκείνη που παρουσιάζεται στο Ο. Μακρής, Ο ΕΛΑΣ 

της Αθήνας, ό.π., σ. 225. Εκεί υποστηρίζεται ότι η σχεδιαζόμενη επίθεση του ΕΛΑΣ στις 6 Δεκεμβρίου 

στην ταξιαρχία και στο συγκρότημα στο Γουδί δεν πραγματοποιήθηκε λόγω καθυστέρησης των 

δυνάμεων της ΙΙ Μεραρχίας του ΕΛΑΣ. Η επίθεση θα είχε στόχο την εμπλοκή της ταξιαρχίας σε μάχη 

στο Γουδί, μακριά από του Μακρυγιάννη, όπου σχεδίαζε να επιτεθεί ο ΕΛΑΣ. 
494 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 121. 
495 Η επίθεση και η εκκαθάριση που υπέστησαν τα αστυνομικά τμήματα από τον ΕΛΑΣ 

ερμηνεύουν, σε μεγάλο βαθμό, την κεντρική τους θέση στο πλαίσιο πρακτικής εφαρμογής, όπως οι 

πολιτικές διώξεις, αλλά και στο πλαίσιο ισχυρού συμβολισμού, μέσω του ηθικού και πολιτικού 

ελέγχου που θα είχαν στην καθημερινή και πολιτική ζωή, στα χρόνια που ακολούθησαν, οι δυνάμεις 

Ασφαλείας. Οι επιθέσεις των δυνάμεων της ένοπλης Αριστεράς κατέστρεψαν αστυνομικά τμήματα και 

τα κατέστησαν προμαχώνες του καθεστώτος. Οι επιθέσεις χαρακτηρίστηκαν από κατοχική 

αντιπαλότητα αλλά και από έντονα στοιχεία ταξικού μίσους εναντίον του λαϊκού εκείνου στοιχείου 

υπηρεσιών και τμημάτων της αστυνομίας, αλλά κυρίως της Χωροφυλακής, που στήριζε το καθεστώς 

και αποτέλεσε συχνά αιχμή του δόρατος του κατοχικού συστήματος και του δωσιλογισμού. Ακόμη και 

σήμερα, 75 χρόνια μετά τη σύγκρουση, τα αστυνομικά τμήματα της Αθήνας και του Πειραιά 

«κοσμούνται» στις εισόδους τους από μαρμάρινες πλάκες επί των οποίων αναγράφονται οι νεκροί του 

κάθε τμήματος κατά τις ημέρες της δεκεμβριανής σύγκρουσης, όπως και όσοι αστυνομικοί 

σκοτώθηκαν έκτοτε κατά την υπηρεσία τους. 



328 

 

ανέτρεψε το πλεονέκτημα του ΕΛΑΣ· μαζί ισχυροποιήθηκαν και τα πολιτικά 

ερείσματα του αστικού πόλου, παρά τη βουβή στάση τους στην Κατοχή. 

Στις 6 Δεκεμβρίου, εκτός του Κολωνακίου, των Παλαιών Ανακτόρων, του 

λόφου του Λυκαβηττού, της ευρύτερης περιοχής Συντάγματος, του στρατοπέδου 

Χωροφυλακής Μακρυγιάννη και δύο κτιρίων στον Πειραιά, ο ΕΛΑΣ έλεγχε το 

σύνολο του κέντρου των δύο πόλεων. Απέναντί του, οι Βρετανοί, λειτουργώντας 

μέσω πολεμικών ενεργειών και όχι μέσω πολιτικών διαπραγματεύσεων, οργάνωναν 

τη μεταφορά τμημάτων από το μέτωπο της Ιταλίας και, με τις ήδη παρούσες στην 

Αθήνα δυνάμεις, ανάπτυξαν μεθοδικά την αρχή της αντεπίθεσής τους, 

ανακαταλαμβάνοντας το λιμάνι του Πειραιά, εδραιώνοντας ένα πολύτιμο 

προγεφύρωμα, παρά τη μεγάλη απόσταση από τους δρόμους της Αθήνας, στο 

παραλιακό μέτωπο της πόλης, μεταξύ Ελληνικού και Νέου Φαλήρου.
496

 

 

Σύνταγμα Χωροφυλακής Μακρυγιάννη: Ο ΕΛΑΣ επιτίθεται στο 

«μεγαλύτερο αστυνομικό τμήμα της χώρας»  

Την ίδια ημέρα, στις 6 Δεκεμβρίου 1944, στις πρώτες πρωινές ώρες, ξεκινούσε 

η εμβληματική για όλα τα επόμενα χρόνια επίθεση στους στρατώνες του 

Συντάγματος Χωροφυλακής στην περιοχή Μακρυγιάννη, με στόχο την εκπόρθηση 

της ευρύτερης περιοχής του Συντάγματος, που έλεγχε η κυβέρνηση.  

Ο ΕΛΑΣ επιτέθηκε με δυνάμεις του από τις δυτικές προσφυγικές συνοικίες, με 

την αρωγή τάγματος από την Κόρινθο.
497

 Η διάταξη των αμυνομένων είχε 

συγκροτηθεί σε τρεις διαδοχικές ζώνες: από τα γύρω σπίτια, τον εξωτερικό περίβολο 

και το ίδιο το κτίριο των στρατώνων.
498

  

Την ίδια ημέρα, επίσης, βρετανικές δυνάμεις κατέλαβαν τα γραφεία του ΚΚΕ 

στην οδό Όθωνος και εγκατέστησαν δυνάμεις αλεξιπτωτιστών στην Ακρόπολη.
499

 

Ήταν δύο συμβολικές και απολύτως καίριες κινήσεις στον ακόμη υπόκωφο πολεμικό 

διάλογο ΕΑΜ και Βρετανών. Ταυτόχρονα, εξέπεμπαν ένα πολιτικό και στρατιωτικό 

                                                 
496 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 122. 
497 Ο. Μακρής, Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας, ό.π., σ. 212-213. 
498 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 125. 
499 Την 5η Δεκεμβρίου, βρετανοί αλεξιπτωτιστές με βαρέα όπλα πεζικού κατέλαβαν τον λόφο 

της Ακρόπολης, παρά τη συμφωνία του ΕΛΑΣ με τη βρετανική διοίκηση να μην καταληφθεί ο βράχος 

από κανέναν. Βλ. Ο. Μακρής, Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας, ό.π., σ. 204-205. 
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μήνυμα, πριν την αριθμητική ενίσχυση των Βρετανών και τη στροφή σε 

αποκλειστική πολεμική κατεύθυνση. 

Από την άλλη μεριά, η RAF ήδη είχε αρχίσει να στηρίζει τις βρετανικές 

ενέργειες στο έδαφος, αναδεικνύοντας ως ισχυρή την παράμετρο της υπεροχής στον 

αέρα, επεμβαίνοντας, σχεδόν ανενόχλητη, εναντίον στόχων στις παρυφές του κέντρου 

της πόλης. Ο ελληνοαμερικανός ανταποκριτής Κωνσταντίνος Πούλος γράφει σε 

ανταπόκρισή του:  

 

«7 Δεκεμβρίου. Είναι σαν την Ισπανία. Μερικοί Έλληνες λένε ότι 

είναι όπως στην Αβησσυνία. Σήμερα βρετανικά αεροπλάνα βομβάρδισαν 

τμήματα της Αθήνας, συμπεριλαμβανομένων και περιοχών γύρω από την 

Ακρόπολη και το Στάδιο. Από νωρίς το πρωί έως το απόγευμα τα 

Σπίτφαϊρ κατέβαιναν αργά από τον γαλανό ουρανό και έριχναν καυτό 

μέταλλο».
500

 

 

Την 7η και την 8η Δεκεμβρίου παγιώθηκε η αντίληψη στους Bρετανούς ότι η 

κατάσταση δεν ανατρεπόταν με τις υπάρχουσες στην Αθήνα και στην Ελλάδα 

δυνάμεις, μολονότι ούτε το συγκρότημα στο Γουδί ούτε το στρατόπεδο 

Χωροφυλακής στου Μακρυγιάννη είχαν καταληφθεί από τον ΕΛΑΣ, παρά τη 

δεύτερη επίθεση που υπέστη.
501

  

Την επόμενη ημέρα η Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ αποφάσισε ότι βρισκόταν 

σε εμπόλεμη κατάσταση με τους Βρετανούς. Το γεγονός πίεσε τις εξελίξεις και 

διεύρυνε τη σύγκρουση, συνδυαζόμενο με την απόφαση της κυβέρνησης να καλέσει 

στα όπλα τις κλάσεις των ετών 1932-1939, με στόχο τη συγκρότηση Ταγμάτων 

Εθνοφυλακής. Οι μονάδες αυτές θα απαρτίζονταν και από μέλη των εθνικών 

οργανώσεων (ΠΕΑΝ, ΡΑΝ) και της οργάνωσης Χ, αστυφύλακες και χωροφύλακες 

των καταληφθέντων τμημάτων, άνδρες των κατοχικών Ταγμάτων Ασφαλείας, αλλά 

κυρίως από οπλίτες οι οποίοι είχαν υπηρετήσει προπολεμικά. Οι επιστρατευμένοι 

αυτοί οπλίτες δεν θα διακρίνονταν εν γένει για τη μαχητικότητά τους, τόσο λόγω της 

ηλικίας τους αλλά και λόγω της ύπαρξης μεταξύ τους πολλών που ήταν φιλικά 

προσκείμενοι στο ΕΑΜ.
502

 Ωστόσο, η δημιουργία των μονάδων αυτών δείχνει την 

                                                 
500 John and Constantine Poulos Papers, «Reports on Greece by Constantine Poulos ONA War 

Correspondent. 7 December 1944», TAM 114, κ. 2, φάκ. 6. 
501 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 138-139. 
502 Δεν είναι δυνατό να καταγραφεί η πολιτική προέλευση των οπλιτών των Ταγμάτων 

Εθνοφυλακής. Η μεγάλη μάζα κατατάχθηκε κατόπιν των επίσημων προσκλήσεων επιστράτευσης, 

δείγμα της προσπάθειας να αποτυπωθεί η λειτουργία του κράτους, παρά το έκτακτο των συνθηκών. Οι 

προσκλήσεις αφορούσαν οπλίτες που είχαν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις στο 
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ενίσχυση της πορείας προς τον εμφύλιο πόλεμο, όσο και αν τελικά δεν απέδωσαν 

επιχειρησιακά, αφού ανελάμβαναν στην ουσία την τήρηση της τάξης στις 

εκκαθαρισμένες από τους Βρετανούς συνοικίες της Αθήνας.  

Δυο ακόμη επιχειρήσεις τις ημέρες εκείνες έχουν συμβολική και στρατηγική 

διάσταση: είναι η επίθεση του ΕΛΑΣ στα κτίρια της Στρατιωτικής Σχολής 

Ευελπίδων
503

 και η κατάληψη και εγκατάσταση των δυνάμεων του ΕΛΑΣ στο κτίριο 

της Πολυκλινικής Αθηνών, στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Σωκράτους, στην 

κάτω πλευρά του τετραγώνου της πλατείας Ομονοίας. Η ενέργεια κατά της Σχολή 

Ευελπίδων είχε και συμβολικό αλλά και στρατηγικό χαρακτήρα. Η κατάληψη της 

Πολυκλινικής συνδεόταν άμεσα με τη σφράγιση και θωράκιση της δαιδαλώδους 

περιοχής του Ψυρρή, που αποτέλεσε για τον ΕΛΑΣ βασικό προπύργιο λόγω της 

θέσης της μεταξύ Ακρόπολης και της οδού Πειραιώς. Η συγκεκριμένη περιοχή θα 

αποτελούσε καίριο φράγμα για την προστασία των μονάδων του ΕΛΑΣ, στην 

ελεύθερη επικοινωνία τους με την είσοδο και έξοδο από την πόλη μέσω της οδού 

Πατησίων. 

Η δεύτερη επίθεση, την 10η Δεκεμβρίου, κατά του στρατοπέδου Χωροφυλακής 

στου Μακρυγιάννη εξελίχθηκε χωρίς θετικά αποτελέσματα για τον ΕΛΑΣ, παρά τα 

ισχυρά πυρά πυροβολικού και βαρέων οπλών που κατέστησαν τα κτίρια του 

Συντάγματος «πραγματικήν βληματοδόχην».
504

 Η συγκρότηση της οχύρωσης, η 

μεθοδικότητα των αμυνομένων και η υποστήριξη βρετανικών αρμάτων ματαίωναν 

την προσέγγιση των επιτιθέμενων, και τα οκτώ βρετανικά καταδιωκτικά αεροσκάφη, 

σε συνεχείς βυθίσεις και πολυβολισμούς, προσέβαλλαν διαρκώς τις επιτιθέμενες 

                                                                                                                                            
παρελθόν, άρα είχαν ορκιστεί και εκπαιδευτεί προ του πολέμου 1940-1941. Εκτός των προσκλήσεων, 

άλλη μεγάλη ομάδα που κατατάχθηκε μαζικά ήταν οι αιχμάλωτοι άνδρες των Ταγμάτων Ασφαλείας 

της Κατοχής, που βρίσκονταν αιχμάλωτοι στο Γουδί. Οι υπόλοιποι, τα μέλη των Εθνικών 

Οργανώσεων (ΠΕΑΝ, ΡΑΝ, Ιερά Ταξιαρχία), είναι μια ειδική μάλλον περίπτωση, συνολικά. 

Επρόκειτο για νεαρούς που είχαν εγκαταστήσει οι ομαδάρχες τους στα ξενοδοχεία του οδικού άξονα 

που συνέδεε την πλατεία Συντάγματος με την πλατεία Ομονοίας, προκειμένου να λαμβάνουν μέρος 

στις διαδηλώσεις της Απελευθέρωσης στα μπλοκ των αστικών οργανώσεων. Από εκεί, μέσω εντολής-

παρότρυνσης των ομαδαρχών τους, κατετάγησαν στα Τάγματα Εθνοφυλακής, παρά το νεαρό της 

ηλικίας τους, δηλώνοντας ψευδή ηλικία. (Μαρτυρία Π.Χ.Σ, 1990) 

Στις αναφορές σχετικά με τις μάχες του Δεκεμβρίου 1944 που γίνονται στις εκδόσεις του ΓΕΣ 

για τα Τάγματα Εθνοφυλακής, δεν γίνεται μνεία για προηγούμενη συμμετοχή των οπλιτών σε άλλους 

σχηματισμούς. Η μόνη ανίχνευση, ιδιαίτερα για τα μέλη των Ταγμάτων Ασφαλείας, είναι δυνατή μέσω 

των στρατολογικών πιστοποιητικών τους, όπου ενδεχομένως αναφέρεται η συμμετοχή τους στους 

σχηματισμούς αυτούς πριν την κατάταξή τους στην Εθνοφυλακή. 
503 Η επανέναρξη της λειτουργίας της Σχολής έγινε τη συμβολική ημερομηνία της 28ης 

Οκτωβρίου 1944. 
504 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 147. 
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μονάδες στην ανοικτή περιοχή μεταξύ του Καλλιμάρμαρου Σταδίου και του 

Κολυμβητηρίου. 

Στη Σχολή των Ευελπίδων, οι συνθήκες ήταν καλύτερες για τους επιτιθέμενους. 

Στην άμυνα της σχολής συμμετείχαν 183 ευέλπιδες και 50 υπαξιωματικοί με φορητό 

οπλισμό από τα συλληφθέντα Τάγματα Ασφαλείας.
505

 Παρά τον συμβολισμό που είχε 

για την κυβέρνηση η σχολή, δεν κατέστη δυνατή η επιτυχής άμυνά της και οι 

αμυνόμενοι διέφυγαν με βρετανική βοήθεια στο έδαφος και από τον αέρα.
506

 Οι 

ευέλπιδες κατέληξαν στο κτίριο των Παλαιών Ανακτόρων, σημερινή έδρα του 

Κοινοβουλίου, όπου ταχύτατα εντάχθηκαν σε βρετανικά μάχιμα τάγματα ή ανέλαβαν 

τη θέση των ομαδαρχών στα νεοσύστατα Τάγματα Εθνοφυλακής, ορίζοντας έτσι μια 

ακόμη υποθήκη στην εμφύλια ρήξη μεταξύ του στρατού και της Αριστεράς. 

Την 11η του μηνός, η Ταξιαρχία του Ρίμινι επιτέθηκε χωρίς επιτυχία και με 

απώλειες εναντίον των δυνάμεων του ΕΛΑΣ που έδρευαν στο νοσοκομείο Σωτηρία, 

ως πρώτο σταθμό μιας κυβερνητικής ενέργειας που είχε στόχο την ισχυρή παρουσία 

της ένοπλης Αριστεράς στην Καισαριανή.
507

 Την ίδια ημέρα, ο ΕΛΑΣ έπληξε πλέον 

ανοιχτά φάλαγγα με βρετανικά οχήματα επί της λεωφόρου Συγγρού από το 

εργοστάσιο της ζυθοποιίας Φιξ και ναρκοθέτησε το οδόστρωμα της λεωφόρου, 

προσπαθώντας να αποκόψει στα βρετανικά τεθωρακισμένα οχήματα την επικοινωνία 

μεταξύ του προγεφυρώματος στο θαλάσσιο μέτωπο και του κέντρου της πόλης. 

Παρά την κατοχή από τις ελληνοβρετανικές δυνάμεις πολλών σημείων και 

μεγάλων νησίδων στο κέντρο της πόλης και στην περιφέρειά του, δεν σήμαινε ότι 

είχαν ελευθερία κινήσεων, ούτε δυνατότητες πολεμικής ανάπτυξης. Η κίνηση στην 

πόλη βρισκόταν στα χέρια του ΕΛΑΣ, λόγω της πλημμυρίδας μικρών και ευέλικτων 

τμημάτων που είχε διασπείρει εντός της, και ακόμη λόγω της ύπαρξης πολλών 

ελευθέρων σκοπευτών και οδοφραγμάτων τα οποία έλεγχε. Ο έλεγχος της Αθήνας με 

αυτές τις περίπου 20.000 μαχητές και μαχήτριες δημιουργούσε την πεποίθηση στο 

ΕΑΜ και στο ΚΚΕ ότι θα εξασφάλιζαν σειρά διαπραγματεύσεων από θέση ισχύος. 

 

                                                 
505 Σ. Α. Κωτσάκης, Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα, ό.π., σ. 126. 
506 Στο ίδιο, σ. 131. 
507 Στο ίδιο, σ. 132. 
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Ο στρατηγός Αλεξάντερ (ανώτατος συμμαχικός διοικητής) στην 

Αθήνα: Η βρετανική αντεπίθεση, η ενίσχυση του αντιεαμικού 

μετώπου  

Η επίσκεψη του στρατηγού Χάρολντ Αλεξάντερ (Harold Alexander) στις 11 

Δεκεμβρίου ενίσχυσε και οργάνωσε τη βρετανική αντίδραση, με την κινητοποίηση 

της βρετανικής πολεμικής μηχανής.
508

 Δόθηκαν οι στόχοι για τη διαφύλαξη των 

σημείων που θα υποδέχονταν τις βρετανικές ενισχύσεις, κυρίως το αεροδρόμιο του 

Ελληνικού και το θαλάσσιο μέτωπο, έως τις παρυφές του Πειραιά. Ως πρώτη μονάδα 

προς μεταφορά από το μέτωπο της Ιταλίας επελέγη η έμπειρη 4η Ινδική Μεραρχία.
509

 

Πρώτος στόχος ήταν η ενίσχυση του παραλιακού προγεφυρώματος που θα κάλυπταν 

με ασφάλεια τα πυροβόλα των βρετανικών πολεμικών πλοίων που ναυλοχούσαν στον 

Σαρωνικό κόλπο.  

Πολεμικός ηγέτης της βρετανικής αντεπίθεσης ορίστηκε ο υποστράτηγος Τζων 

Χώσκγουερθ (John Hawkesworth), επικεφαλής της 46ης Βρετανικής Μεραρχίας στη 

Γοτθική Γραμμή του ιταλικού μετώπου. Με την άφιξη του άγγλου υποστρατήγου 

συγκροτήθηκε νέο εμπειροπόλεμο επιτελείο και η νέα διοίκηση (Military Command 

Athens).
510

 Στη διοίκηση αυτή ο στρατηγός Ρόναλντ Σκόμπυ, έχοντας χάσει τον 

έλεγχο της Αθήνας από τις δυνάμεις του ΕΛΑΣ, δεν θα είχε επιχειρησιακές 

αρμοδιότητες, αλλά μόνο την υψηλή ευθύνη των πολιτικών διαπραγματεύσεων.
511

 

 Στις 12 Δεκεμβρίου, χωρίς ισχυρές ακόμη ενισχύσεις, τέθηκαν οι βάσεις για τη 

μελλοντική βρετανική αντεπίθεση. Στην προσπάθεια να περιοριστεί η φθορά των 

ελληνοβρετανικών τμημάτων, ξεκίνησε η απαγκίστρωσή τους και η συγκέντρωσή 

τους στο παραλιακό μέτωπο.  

Στην κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε ελληνοβρετανική σύσκεψη στον 

χώρο των Παραπηγμάτων, στη λεωφόρο Κηφισίας (πρόκειται για τον ευρύτερο χώρο 

του αγάλματος Ελ. Βενιζέλου, του ΝΙΜΤΣ, του Ναυτικού Νοσοκομείου, του πρώην 

ΕΑΤ/ΕΣΑ) με ζητούμενο την ταχεία αποχώρηση των ελληνοβρετανικών δυνάμεων 

                                                 
508 Ο αρχικός αριθμός των Βρετανών (4.500 άνδρες) θα τριπλασιαζόταν σχεδόν μετά το 

διάστημα 12-16 Δεκεμβρίου, όταν θα οργανωνόταν η μεταφορά από το μέτωπο της Ιταλίας, μέσω 

τουλάχιστον 300 πτήσεων μεταγωγικών αεροπλάνων, όλων των τμημάτων της 4ης Μεραρχίας και 

πεζόμαχων λόχων Συντάγματος Πυροβολικού, ενός τάγματος από τη Μέση Ανατολή αλλά και 

μονάδων τεθωρακισμένων από την Πελοπόννησο. Συνολικά η δύναμη υπολογίζεται ότι έφτασε στις 

12.000-13.000. Βλ. Μ. Χαραλαμπίδης, Δεκεμβριανά 1944, ό.π., σ. 187. 
509 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 155· Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Β΄ (ΙΙ), ό.π., σ. 

718-719. 
510 Μ. Χαραλαμπίδης, Δεκεμβριανά 1944, ό.π., σ. 186. 
511 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 156. 
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από την πόλη. Ο παρών στη σύσκεψη διοικητής της ΙΙΙ Ελληνικής Ορεινής 

Ταξιαρχίας συνταγματάρχης Θρασύβουλος Τσακαλώτος αρνήθηκε την εγκατάλειψη 

των θέσεών του στους στρατώνες στο Γουδί. Σε δεύτερη φάση της σύσκεψης, μερικές 

ώρες μετά, αποφασίστηκε από τη βρετανική διοίκηση η παραμονή της ελληνικής 

μονάδας στις θέσεις της.
512

 

Η σταθερή άρνηση του Τσακαλώτου δεν φανερώνει μόνο μαχητικότητα και 

σαφή πολιτική θέση. Σημαίνει και την άμεση και σταθερή διεκδίκηση του εδάφους 

της Αθήνας από τη μόνη αξιόμαχη μονάδα του ελληνικού μεταπολεμικού στρατού, τη 

μόνη τακτική και έμπειρη μονάδα που ήταν εμπλεγμένη στην εμφύλια σύγκρουση, η 

οποία δεν ενεχόταν σε ζητήματα συνεργασίας με τον κατακτητή. Με αυτή την 

ενέργεια επέμεινε στην ελληνική στρατιωτική λογική και δεν εγκατέλειψε το οικείο 

έδαφος. «Διέψευσε» την ευχέρεια του τακτικού στρατού να κινείται στρατηγικά και 

επέλεξε τον συμβολισμό ως στοιχείο ανώτερο του αποτελέσματος.
513

 

Η ενέργεια αυτή έθεσε μια υποθήκη ακόμη: εκείνη της σύνδεσης της μονάδας 

με τον αστικό κόσμο που υποστήριζε. Με τον τρόπο αυτόν συνδεόταν η συμμετοχή 

των ευέλπιδων με τα βρετανικά και ελληνικά τμήματα που επιχειρούσαν στη 

σύγκρουση. Επρόκειτο για δύο υποθήκες που θα συνάρμοζαν ηθικά το εντός με το 

εκτός του μεταπολεμικού στρατού κατά την ώρα της δημιουργίας του, εν μέσω μιας 

σκληρής εμφύλιας σύγκρουσης εναντίον της Αριστεράς, στην πρωτεύουσα της 

χώρας.  

Αυτού του είδους οι ενέργειες απαντούσαν στην ταύτιση των κυβερνητικών 

δυνάμεων με τα Τάγματα Ασφαλείας της Κατοχής, λόγω της ένταξης των ανδρών 

των τελευταίων στα Τάγματα Εθνοφυλακής που συγκροτήθηκαν άρον άρον κατά τη 

στιγμή της σύγκρουσης.
514

  

Στην οριακή και αβέβαιη ακόμη στιγμή για την αντοχή των ελληνοβρετανικών 

δυνάμεων ήλθε η πρόταση ανακωχής του στρατηγού Σκόμπυ, με ζητούμενο την 

απόσυρση του ΕΛΑΣ, την εγκατάλειψη των θέσεών του και του αφοπλισμού του 

εφεδρικού ΕΛΑΣ. Αντίστοιχα, ο ΕΛΑΣ έθεσε τον όρο της απομάκρυνσης της 

                                                 
512 Θρασύβουλος Τσακαλώτος, 40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδος: Πώς εκερδίσαμε τους 

αγώνας μας 1940-1949, τ. 1, Αθήνα 1960, σ. 614-615. 
513 Πιθανώς ο Τσακαλώτος, σε ρευστή στιγμή για τη σύγκρουση, επέλεξε την παραμονή της 

μονάδας σε συνθήκες υψίστου κινδύνου προκειμένου να πιέσει τους Βρετανούς να μην αποσύρουν της 

δυνάμεις τους επί μακρόν από την Αθήνα. 
514 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Β΄ (ΙΙ), ό.π., σ. 720 
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Ταξιαρχίας του Ρίμινι από την Αθήνα και τη διάλυση της Χωροφυλακής. Οι όροι δεν 

έγιναν αποδεκτοί από τους δύο αντίπαλους.
515

  

Παράλληλα, όμως, από τη 12η έως τη 14η Δεκεμβρίου, μέσω δεκάδων πτήσεων 

μεταγωγικών αεροσκαφών, πραγματοποιήθηκε η άφιξη ισχυρών τμημάτων της 4ης 

Βρετανικής Μεραρχίας στο αεροδρόμιο στο Χασάνι (σημερινή περιοχή του 

Ελληνικού). Μαζί κατέφθαναν και καταδιωκτικά ρουκετοβόλα αεροσκάφη και 

αεροσκάφη εναέριας παρατήρησης, καθώς και 16 ακόμη βρετανικά άρματα μάχης, σε 

ενίσχυση των δυνάμεων του εδάφους. 

Στις 13 Δεκεμβρίου, η βρετανική και η κυβερνητική πλευρά, στοχεύοντας στην 

άμβλυνση των ενδοαστικών διαφορών του παρελθόντος αλλά και στην ενίσχυση των 

θετικών προσφυγικών αντανακλαστικών υπέρ της κυβέρνησης, οργάνωσαν την άφιξη 

του στρατηγού Νικόλαου Πλαστήρα, ως μιας πολιτικής εφεδρείας του αστικού 

κόσμου. Ο στρατηγός επέστρεψε μετά από 12 χρόνια στην εξορία, στερούμενος 

μάλλον την αντίληψη της κατάστασης που είχε διαμορφώσει εντωμεταξύ η 

Κατοχή.
516

  

Επίσης, στην κατεύθυνση μιας θεωρητικής τουλάχιστον απεμπλοκής από την 

έστω και έμμεση παρουσία του Γεώργιου Β΄, ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός 

προτάθηκε για το αξίωμα του αντιβασιλέα. Η σχετική πρόταση του Τσώρτσιλ θα 

λειτουργούσε πιθανότατα ως πλεονέκτημα στις διαπραγματεύσεις, απαλλάσσοντας 

τους Βρετανούς, έστω και πρόσκαιρα, από το «βαρίδι» του Γεώργιου Β΄ και από τη 

δυσαρέσκεια που αυτός προκαλούσε στον βενιζελογενή κόσμο.
517

 Χωρίς οι δύο 

υψηλής πολιτικής σημασίας παραπάνω κινήσεις, η άφιξη του Πλαστήρα και η 

αντιβασιλεία του Δαμασκηνού, να αφορούν άμεσα τις πολεμικές επιχειρήσεις, 

έδωσαν την εικόνα μιας σύνθεσης στον αστικό πόλο απέναντι στο ΕΑΜ. Το 

τελευταίο δεν ενεργοποιήθηκε προς αντίστοιχες κινήσεις, κρίνοντας ίσως ότι οι 

συνθετικές ενέργειες στις οποίες είχε προχωρήσει κατά την Κατοχή αρκούσαν ή ότι η 

πολιτική του απήχηση στη χώρα ήταν απολύτως παγιωμένη και όφειλε να γίνει 

                                                 
515 Σ. Α. Κωτσάκης, Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα, ό.π., σ. 145-146. 
516 Εγγραφή του ελληνοαμερικανού δημοσιογράφου Κωνσταντίνου Πούλου στο ημερολόγιό 

του (14 Δεκεμβρίου 1944). Παρουσιάζει δήλωση του Νικόλαου Πλαστήρα, μετά την άφιξή του, πως 

θα έκανε ό,τι χρειαζόταν για να μπει τέλος στην τρέχουσα κατάσταση, καθώς επίσης ότι δεν ήταν 

«πλήρως γνώστης με όσα συνέβησαν στην Ελλάδα» και ότι «όλη του η πληροφόρηση προερχόταν από 

το ΒΒC και τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης που τον συνάντησαν». John and 

Constantine Poulos Papers, «Reports on Greece by Constantine Poulos ONA War Correspondent. 14 

December 1944», TAM 114, κ. 2, φάκ. 6. 
517 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 187· Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Β΄ (ΙΙ), ό.π., σ. 

743. 
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σεβαστή –και μάλιστα θεωρώντας ότι θα γινόταν πράγματι σεβαστή από τους 

αντιπάλους του– ή, τέλος, ότι η κομμουνιστική συνιστώσα του μπορούσε να κινηθεί 

προς την επικράτηση χωρίς συμμαχίες και συμβιβασμούς.  

Στις 15 Δεκεμβρίου έφτασε ο νέος βρετανός επικεφαλής στρατηγός Τζων 

Χώκσγουερθ, ο οποίος εγκατέστησε το Στρατηγείο του στο Παλαιό Φάληρο. Με τα 

τμήματα της 4ης Βρετανικής Μεραρχίας έθεσε άμεσα σε ενέργεια την εκκαθάριση 

της λεωφόρου Συγγρού, προκειμένου να συνδέει απρόσκοπτα το κέντρο της πόλης με 

το παραλιακό μέτωπο.
518

 

 

Η ανακατάληψη του Πειραιά και η πορεία για την ανακατἀληψη της 

Αθήνας 

Παρά τη λυσσώδη αντίσταση του ΕΛΑΣ, η περίσφιξη των δυνάμεών του 

ξεκίνησε μεθοδικά από το θαλάσσιο μέτωπο της πρωτεύουσας, με τελικό στόχο τον 

εγκλωβισμό τους και την καταστροφή τους ή την πίεση και διαφυγή τους προς 

Βορρά. Στην κατεύθυνση αυτή, οι βρετανικές δυνάμεις κινούνταν ευχερέστερα στον 

Πειραιά από ό,τι στην Αθήνα, λόγω της μεταφοράς τμημάτων μέσω θαλάσσης. Στις 

9-10 Δεκεμβρίου, τμήματα της 5ης Ινδικής Ταξιαρχίας αποβιβάστηκαν στην 

προβλήτα της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων
519

 στην άκρη της χερσονήσου της 

Πειραϊκής. Γρήγορα εκκαθάρισαν τα κρηπιδώματα στη δεξιά πλευρά της εισόδου του 

κεντρικού λιμανιού έως το αριστερό πλευρό των εγκαταστάσεων της Σχολής 

Ναυτικών Δοκίμων. Εκκαθάρισαν στη συνέχεια και όλες τις περιοχές στα δεξιά του 

λιμανιού με άμεση επαφή με τη θάλασσα, διαλύοντας τα οδοφράγματα του ΕΛΑΣ. 

Κατέληξαν τελικά να ελέγχουν τη χερσόνησο της Πειραϊκής από τη βάση της μέχρι 

την απόληξή της στη θάλασσα, με την τοποθέτηση φράγματος συρματοπλεγμάτων. 

Κινούμενες προς τα δεξιά, είχαν ως επόμενο στόχο τον έλεγχο του λιμανιού της Ζέας 

και τη σύνδεση των περιοχών που βρίσκονταν πλέον υπό τον έλεγχό τους με το Νέο 

Φάληρο, το Δέλτα Φαλήρου και το κεντρικό βρετανικό προγεφύρωμα έως το 

αεροδρόμιο.
520

 Πέντε ημέρες μετά, ινδοί Gurkhas κατέλαβαν μετά από αναρρίχηση 

                                                 
518 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Β΄ (ΙΙ), ό.π., σ. 728. 
519 Νίκανδρος Κεπέσης, Ο Δεκέμβρης του 1944, Αθήνα (Σύγχρονη Εποχή) 1994, σ. 218. 
520 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 165. 
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και σκληρή σύγκρουση με τους υπερασπιστές του σημείου τον λόφο της Καστέλλας 

και συγκεκριμένα το οχυρό του Προφήτη Ηλία.
521

 

Στοχεύοντας στην ανάδειξη της λαϊκής συμμετοχής υπέρ της κυβέρνησης, 

συγκροτήθηκαν μικρά τμήματα από αστυφύλακες των καταληφθέντων από τον 

ΕΛΑΣ τμημάτων, καθώς και από ναύτες των διοικήσεων του Πειραιά, γεγονός που 

προστίθεται στην ευρύτερη λαϊκή υποστήριξη του αστικού πόλου.
522

 Στη συνέχεια 

και μετά την εκκαθάριση μέρους του Πειραιά, κλήθηκαν επισήμως πειραιώτες 

στρατεύσιμοι της κλάσης του 1936, δηλαδή άτομα ηλικίας περίπου τριάντα ετών, με 

σκοπό τη συγκρότηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής και στον Πειραιά.
523

 

Όπως και στην Αθήνα, έτσι και στην πορεία των επιχειρήσεων στον Πειραιά οι 

μονάδες αυτές δεν απέδωσαν επιχειρησιακά λόγω της ηλικίας των στρατευμένων και 

μάλλον της απροθυμίας των ανδρών να κινδυνεύσουν. Έδωσαν όμως την εικόνα της 

αντιεαμικής πανστρατιάς, προς όφελος της κυβέρνησης, και παράλληλα την 

κατεύθυνση ότι εκτός του σώματος των αξιωματικών, σε μια διχασμένη Ελλάδα, θα 

οργανωνόταν και ένας στρατός του οποίου οι οπλίτες θα όφειλαν να δεσμευτούν 

πολιτικά με το κυρίαρχο καθεστώς. Η μέθοδος για την υλοποίηση αυτού του πλάνου 

έμενε να εφαρμοστεί.  

Με τη σταδιακή εμπλοκή των νέων τμημάτων που έφταναν συνεχώς από το 

μέτωπο της Ιταλίας, άρχισε στις 17 και 18 Δεκεμβρίου η συγκροτημένη βρετανική 

αντεπίθεση. Ημέρα με την ημέρα, η πλημμυρίδα του ΕΛΑΣ θα μετατρεπόταν σε 

ελεγχόμενες εστίες αντίστασης και θύλακες. Το έδαφος δεν θα ήταν πλέον τόσο 

φιλικό για τον ΕΛΑΣ και οι δυνατότητες σε λαϊκή υποστήριξη περιορίζονταν λόγω 

της ισχυρής δύναμης πυρός των βρετανικών τμημάτων, αλλά και λόγω της 

μεθοδικότητας της τακτικής τους. Τα εμπόδια-οδοφράγματα που έως τότε 

προφύλασσαν τους μαχητές και τις μαχήτριες του ΕΛΑΣ και της ΕΠΟΝ, και 

κατοχύρωναν την πόλη στην Αριστερά, ως αδιάκοπη συνέχεια της αντιστασιακής 

τους ανάπτυξης, ανατράπηκαν – παρότι με δυσκολία. Η βρετανική υπεροπλία και η 

σαφήνεια των βρετανικών στόχων εκπόρθησαν βήμα βήμα την πόλη, παρά τις 

δυσκολίες των επιχειρήσεων σε ένα πυκνοκατοικημένο πεδίο, στο οποίο συνυπήρχαν 

φίλιες και αντίπαλες δυνάμεις, όπως φίλιοι και αντίπαλοι κάτοικοι. 

                                                 
521 Αρχεία Γενικού Επιτελείου Στρατού, Εμφύλιος πόλεμος: Από τα Δεκεμβριανά ώς τις 

συγκρούσεις του 1947, Αθήνα (εφ. Το Βήμα) 2014, σ. 68. 
522 Στο ίδιο, σ. 76. 
523 Στο ίδιο, σ. 71· Ν. Κεπέσης, Ο Δεκέμβρης του 1944, ό.π., σ. 218. 
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Από τη λεωφόρο Συγγρού κινήθηκαν προς το κέντρο, ωφελούμενοι από την 

ευθεία χάραξη αλλά και από τις μικτές πολιτικά συνοικίες εκατέρωθεν της λεωφόρου: 

το Παλαιό Φάληρο και τη Νέα Σμύρνη, από τα δεξιά, και την Καλλιθέα, από τα 

αριστερά. Στις περιοχές αυτές η Αριστερά δεν είχε απόλυτη κυριαρχία, όπως αντίθετα 

είχε στις περιοχές εκατέρωθεν της οδού Πειραιώς. 

Η βρετανική σφήνα έως ψηλά στο εργοστάσιο Φιξ απέκοπτε τον ΕΛΑΣ, ο 

οποίος μαχόταν στο κέντρο, από την τροφοδοσία και την ανανέωση των μαχητών που 

λάμβανε απρόσκοπτα έως τότε από τις ανατολικές προσφυγικές συνοικίες, οι οποίες 

εκτείνονταν από τον Νέο Κόσμο ώς τις παρυφές του Υμηττού και την Καισαριανή.
524

 

Σε αμυντική θέση πλέον ο ΕΛΑΣ και στην κατεύθυνση διάσωσης των 

τμημάτων του από τον εγκλωβισμό, έδωσε διαταγή στις 20 προς 21 Δεκεμβρίου για 

αναδίπλωση προς τον Κολωνό, από τις περιοχές Καλλιθέας-Χαροκόπου. Στις 

περιοχές όπου αποσύρθηκε πιεζόμενος ο ΕΛΑΣ εγκαταστάθηκαν τα νεοπαγή 

Τάγματα Εθνοφυλακής. Η αντοχή τους ήταν περιορισμένη και η ανατροπή τους 

συχνή από τις αντεπιθέσεις του ΕΛΑΣ.
525

 

Στις 22 Δεκεμβρίου αποβιβάστηκαν στον Πειραιά από το μέτωπο της Ιταλίας 

περί τα 50 άρματα μάχης και μονάδες αυτοκινούμενου πυροβολικού, με αποτέλεσμα 

τη μεγάλη ενίσχυση των βρετανικών δυνάμεων.
526

 

Τρεις ημέρες μετά, ανήμερα των Χριστουγέννων του 1944, έφτασε στην Αθήνα 

ο βρετανός πρωθυπουργός Ουίνστον Τσώρτσιλ. Η εσπευσμένη επίσκεψή του είναι 

από τα γεγονότα που δεσπόζουν στον Δεκέμβριο του 1944 και ερμηνεύουν τη 

βρετανική αποφασιστικότητα. Καταδεικνύει το σοβαρό ενδιαφέρον της υπερδύναμης 

για την Ελλάδα, την έντονη προσήλωση των συμφερόντων της σε αυτήν και την 

απόλυτη αδυναμία της ελληνικής πολιτικής σκηνής να οργανώσει με αυτάρκεια τη 

συνέχεια της κρατικής οντότητας. Επιβεβαιώνει, επίσης, την ταχύτητα και τον 

συντονισμό των βρετανικών κινήσεων. 

                                                 
524 Σ. Α. Κωτσάκης, Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα, ό.π., σ. 164-166, 179, 183· ΔΙΣ, Η 

απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 176. 
525 Οι ημερομηνίες δημιουργίας των Ταγμάτων Εθνοφυλακής δεν είναι απολύτως σαφείς. Βλ. 

ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 380-402. Η συγκρότηση Ταγμάτων Εθνοφυλακής 

συνδέεται με τη βρετανική αντεπίθεση και εκδηλώνεται όπου έχουν δημιουργηθεί ευρείες σχετικά 

περιοχές ελέγχου από όπου μπορεί να αντληθεί προσωπικό στρατολόγησης. Επίσης είναι η στιγμή 

κατά την οποία οι Βρετανοί χρειάζονται αφενός επιχειρησιακά συντεταγμένο ελληνικό στρατιωτικό 

προσωπικό και αφετέρου την ευρύτερη δυνατή πολιτική νομιμοποίηση για την ανακατάληψη της 

πόλης. 
526 Στο ίδιο, σ. 182-183. 
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Στο ελληνικό πολιτικό πλαίσιο, η σύσκεψη της 26ης Δεκεμβρίου, με την 

παρουσία του ίδιου του Τσώρτσιλ σε μεγάλο μέρος της, αλλά και οι συσκέψεις που 

ακολούθησαν την 27η και την 28η Δεκεμβρίου, με παρούσα την εκπροσώπηση του 

ελληνικού πολιτικού τοπίου, δεν έδωσαν λύση στην εμφύλια σύγκρουση. Άφησαν 

πίσω τους μάλλον μια βεβαιότητα που ενίσχυε την πεποίθηση που εδραίωνε η 

σύγκρουση στην Αθήνα, ότι δηλαδή ήταν αδύνατη η συνεννόηση μεταξύ της 

Αριστεράς και των αντιπάλων της, με κύριο σημείο αντιδικίας το ζήτημα του 

αφοπλισμού του ΕΛΑΣ από τη μια μεριά και την άρνηση της κυβέρνησης να 

διαλύσει τους σχηματισμούς που βαρύνονταν με κατηγορίες για συνεργασία με τον 

κατακτητή – πόσο μάλλον όταν μέλη αυτών των σχηματισμών πολεμούσαν ήδη 

στους δρόμους της Αθήνας εναντίον του ΕΛΑΣ ως μέλη των Ταγμάτων 

Εθνοφυλακής. 

Αν άφησαν όμως κάτι πίσω τους οι τρεις συνεδριάσεις, ήταν η μεταστροφή της 

ταυτότητας του κεντρώου χώρου, η ωθούμενη από βρετανικές προτροπές ροπή προς 

το πολιτικό Κέντρο, η οποία θα διευκόλυνε, σε βάρος του ΕΑΜ, τις εσωτερικές 

έμμεσες διεργασίες στον συνολικό αστικό πολιτικό χώρο, ώστε να μετατραπεί 

σταδιακά σε αστικό πολιτικό πόλο, σαφώς συσπειρωμένο εναντίον της Αριστεράς.
527

 

Κύριες ενέργειες, συνδεδεμένες με τις συσκέψεις, δείγματα της ώθησης προς 

την ενίσχυση ενός Κέντρου ταγμένου δίπλα στη φιλοβασιλική Δεξιά ήταν οι εξής: α) 

ο διορισμός τού χωρίς δράση στην Κατοχή αλλά απότακτου του κινήματος του 1935 

στρατηγού Γεώργιου Δρομάζου στη θέση του αρχηγού του ΓΕΣ·
528

 β) η απόφαση 

όλων των μερών των συσκέψεων, μεταξύ αυτών και του ΕΑΜ, να γίνει 

πραγματικότητα η εγκατάσταση αντιβασιλείας, στο πρόσωπο μάλιστα του 

αρχιεπισκόπου Δαμασκηνού· γ) η προσεκτική πορεία (των έξι ημερών, έως τις 6 

Ιανουαρίου 1945) προς την επιλογή του στρατηγού Πλαστήρα για την πρωθυπουργία. 

Για την ελληνική πορεία, με βρετανική συγκρότηση, προς τη σύσταση ενός 

αστικού πόλου όπου θα μετείχαν η βασιλική Δεξιά και το μεγάλο μέρος του Κέντρου 

υπήρχαν τρεις βασικές προϋποθέσεις: η πολεμική βία του ΕΑΜ, η άρνησή του να 

προχωρήσει μετά την Απελευθέρωση σε αναζήτηση και επέκταση των συμμαχιών 

του, και η σταθερή άρνηση του αντιεαμικού κόσμου να αναγνωρίσει την πολιτική 

οντότητα και την ανάπτυξη του ΕΑΜ. 

                                                 
527 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Β΄ (ΙΙ), ό.π., σ. 744-759. 
528 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 379. 
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Επιστρέφοντας στις πολεμικές επιχειρήσεις, καταγράφεται η μεταφορά, στις 23 

Δεκεμβρίου, του σταθμού διοίκησης του Α΄ Σώματος Στρατού του ΕΛΑΣ από την 

Κυψέλη αρκετά δυτικότερα και ασφαλέστερα, στο τέρμα της λεωφόρου Αχαρνών, 

λόγω βρετανικής πίεσης.
529

  

Το απόγευμα της 27ης Δεκεμβρίου ο ΕΛΑΣ της νότιας Αθήνας περιοριζόταν 

και πιεζόταν από ένα πολύ μεγάλο βρετανικό ημικύκλιο, εντός του οποίου είχε 

δυνατότητα περιορισμένων πλέον κινήσεων και το οποίο ξεκινούσε από την κορυφή 

σχεδόν της λεωφόρου Συγγρού, και μέσω της λεωφόρου Ποσειδώνος και του Νέου 

Φαλήρου έφτανε ψηλά στην οδό Πειραιώς, περίπου 700 μέτρα πριν από την πλατεία 

Ομονοίας.
530

 

 Παρά την πολύ έντονη και συχνά ηρωική αντίσταση του ΕΛΑΣ στις φιλικές 

για αυτόν περιοχές Ψυρρή και Μεταξουργείου, τα τμήματά του απωθήθηκαν στις 28 

Δεκεμβρίου. Το βρετανικό άλμα κατέληξε στον έλεγχο της περιοχής μέχρι την οδό 

Πειραιώς και στην ταχύτατη εκκαθάριση, νότια της Ομόνοιας, του τριγώνου μεταξύ 

των οδών Πειραιώς-Αθηνάς-Ερμού.
531

 

Σταδιακά, η σύγκρουση απέκτησε τη μορφή συγκεκριμένου τοπικού πολέμου, η 

εαμική πλημμυρίδα ακυρώθηκε, οι οδομαχίες ήταν πλέον συγκροτημένες επί του 

εδάφους, με παρούσα μια σαφή μορφή που ήθελε να αποφύγει ο ΕΛΑΣ, εκείνη της 

μετωπικής πλέον ανάπτυξης των αντιπάλων. Η εμπλοκή τακτικών βρετανικών 

δυνάμεων στις επιχειρήσεις και η σάρωση που εφάρμοσαν ακύρωσε την αρχική 

μέθοδο του ΕΛΑΣ, που ήθελε τη δημιουργία πυρήνων μέσω των οποίων θα 

επιχειρούσαν οι μονάδες του, με στόχο την απόλυτη διασπορά των συγκρούσεων και, 

κατ’ επέκταση, τη διάσπαση και τη διασπορά των δυνάμεων του αντιπάλου του. 

Μετά από την 17η Δεκεμβρίου διαμορφώθηκαν όρια και μέτωπα, και άρχισε ο 

περιορισμός του στοιχείου της διάχυσης της σύγκρουσης, που διακρίνει τους 

εμφυλίους πολέμους με πολιτικό αντικείμενο. Η δημιουργία φραγμών και 

εκκαθαρισμένων περιοχών από τις βρετανικές δυνάμεις, και η εξασφάλισή τους, στη 

συνέχεια, από τα Τάγματα Εθνοφυλακής ανέτρεπαν για τον αντιεαμικό κόσμο την 

αίσθηση ότι ο πόλεμος ήταν παρών παντού, στοιχείο που λειτουργούσε ως πολιτική 

αλλά και ως στρατιωτική αφετηρία υπέρ του αντιεαμικού μετώπου. 

 

                                                 
529 Στο ίδιο, σ. 183. 
530 Στο ίδιο, σ. 204. 
531 Στο ίδιο, σ. 206· Μ. Χαραλαμπίδης, Δεκεμβριανά 1944, ό.π., σ. 246· Ν. Κεπέσης, Ο 

Δεκέμβρης του 1944, ό.π., σ. 317. 
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Τελική φάση – Ανατολικές συνοικίες 

Από τις 28 Δεκεμβρίου ξεκίνησε η μαζική επίθεση κατά του ΕΛΑΣ των 

νοτιοανατολικών και των ανατολικών περιοχών της Αθήνα, με καταληκτικό στόχο τη 

συνοικία της Καισαριανής, που αποτελούσε πολύ ισχυρό προπύργιο και ελεγχόμενο 

έδαφος από το ΕΑΜ, ήδη από την αρχή της Κατοχής. Υπεύθυνη για την περίσφιξη 

της Καισαριανής ήταν η ΙΙΙ Ελληνική Ορεινή Ταξιαρχία.
532

 

Ήταν η πρώτη τόσο σκληρή, μαζική και αμείλικτη σύγκρουση σε εμφύλιο 

πλαίσιο μεταξύ δύο συντεταγμένων ελληνικών συνόλων, της πλέον εκπαιδευμένης 

ελληνικής τακτικής μονάδας και των απολύτως αποφασισμένων μαχητών του ΕΛΑΣ 

των ανατολικών προσφυγικών συνοικιών. Η χρήση του βρετανικού πυροβολικού και 

των ρουκετοβόλων της RAF έδειξαν την έμφαση των κινήσεων των επιτιθέμενων 

απέναντι στη μεγάλη πυκνότητα των υποστηρικτών του ΕΑΜ στην περιοχή και στην 

προσπάθεια να αποκλειστεί η επέκταση του ΕΛΑΣ στις κοντινές με την Καισαριανή 

περιοχές του κέντρου και του Κολωνακίου.
533

 

 Μετά από σκληρή μάχη και μεγάλη κόπωση, τα τμήματα του ΕΛΑΣ διέφυγαν 

από την περιοχή τη νύχτα της 29ης προς 30 Δεκεμβρίου μέσω του Καρέα και, στη 

συνέχεια, μέσω ενός μονοπατιού του Υμηττού με κατεύθυνση βόρεια.
534

  

Ο περιορισμός του ΕΑΜ στο έδαφος συνεχίστηκε με τις προσπάθειες 

περιορισμού του και στην πολιτική σκηνή. Στις 31 Δεκεμβρίου ανέλαβε επισήμως 

την αντιβασιλεία ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός και την επόμενη ημέρα οι 

εκπρόσωποι του ΕΛΑΣ συναντήθηκαν με τον στρατηγό Σκόμπυ χωρίς να 

επιβεβαιώσουν την αποδοχή εκ μέρους τους των όρων της ανακωχής και της 

απομάκρυνσης από την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας. Τη μεθεπομένη ημέρα, 

στις 2 Ιανουαρίου 1945, μετά από σχεδόν έναν μήνα μαχών, σχηματίστηκε η νέα 

κυβέρνηση, εν γένει φιλοβενιζελικής προέλευσης και με επικεφαλής τον στρατηγό 

Πλαστήρα.
535

 Παρά την ακόμη αρνητική στάση μεγάλου μέρους των φιλοβασιλικών 

και φιλομεταξικών κύκλων κατά των πρώην αντιπάλων τους, κρινόταν ασφαλέστερο 

πολιτικά και ευχερέστερο στους χειρισμούς απέναντι στον εαμικό κόσμο το να έχει η 

κυβερνητική εικόνα ισχυρές αναφορές στον βενιζελικό κόσμο και όσο το δυνατό 

λιγότερες αναφορές στο βασιλικό πλαίσιο. 

                                                 
532 Θ. Τσακαλώτος, 40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδος, τ. 1, ό.π., σ. 626-628. 
533 Ο. Μακρής, Ο ΕΛΑΣ της Αθήνας, ό.π., σ. 293. 
534 Μ. Χαραλαμπίδης, Δεκεμβριανά 1944, ό.π., σ. 235-237· Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Β΄ (ΙΙ), 

ό.π., σ. 764. 
535 Α. Ζαούσης, Οι δύο όχθες, τ. Β΄ (ΙΙ), ό.π., σ. 759-780. 
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Η εκκαθάριση των τελευταίων περιοχών που έλεγχε ο ΕΛΑΣ στην 

Αθήνα: Ο έλεγχος του Πειραιά 

Ο κύριος όγκος των συμπαγών δυνάμεων του ΕΛΑΣ βρισκόταν στο 

βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, στην περίμετρο των λεωφόρων Κηφισίας, 

Αλεξάνδρας, Πατησίων και, στο βάθος, στις περιοχές Τουρκοβούνια, Γαλάτσι, 

Κυψέλη έως και τη συνοικία Κυπριάδου. Γραμμή ανάσχεσης στην αμυντική 

ανάπτυξη του ΕΛΑΣ είχε εγκατασταθεί στην προέκταση της Πατησίων από το 

εργοστάσιο Αλυσίδα και τη Νέα Φιλαδέλφεια έως το Β΄ Νεκροταφείο και τον 

Περισσό. Η διάταξη υποστηριζόταν από μονάδες πυροβολικού εγκατεστημένες 

ανάμεσα στην Πετρούπολη και στο Περιστέρι, και από το αντέρεισμα στα 

Τουρκοβούνια. Ισχυρά σημεία υπήρχαν δυτικά του Λυκαβηττού, στη Νεάπολη, στα 

Εξάρχεια, στο Πολυτεχνείο αλλά και στην κάτω πλευρά της οδού Πατησίων, στην 

πλατεία Βάθη, στην οδό Λιοσίων, στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, στην ευρύτερη 

περιοχή του Μεταξουργείου έως την Ακαδημία Πλάτωνος και τον Κολωνό.
536

  

Παρά την εκτεταμένη ανάπτυξη των δυνάμεων του ΕΛΑΣ είναι σαφές ότι η έως 

τότε επιτυχής πορεία των επιχειρήσεων για τις ελληνοβρετανικές δυνάμεις δεν θα 

ανακοβόταν, αφού η δυνατότητα διασποράς του ΕΛΑΣ είχε πλέον ακυρωθεί. 

 Η γενικευμένη τελειωτική επίθεση για την απομάκρυνση του ΕΛΑΣ από το 

κέντρο της πόλης ξεκίνησε στις 7 π.μ. της 2ας Ιανουαρίου 1945, με την εκκαθάριση 

των Εξαρχείων και της Νεάπολης. Παρά την πείσμονα αντίσταση και την αυτοθυσία 

της φοιτητικής διλοχίας του ΕΛΑΣ «Λόρδος Μπάιρον», η περιοχή ελέγχθηκε από 

τους αντιπάλους της, μετά από μια μάχη που άφησε πίσω της μεγάλη σειρά 

συμβολισμών σχετικών με την αγωνιστικότητα της νεολαίας της Αριστεράς στην 

Ελλάδα.
537

 

Το πρωί της 3ης Ιανουαρίου, την ημέρα κατά την οποία διαδέχθηκε στην 

πρωθυπουργία τον Γεώργιο Παπανδρέου ο Νικόλαος Πλαστήρας, μπήκαν και τα 

Δεκεμβριανά στην τελική φάση. 

Η δυναμική οποιασδήποτε αντεπίθεσης του ΕΛΑΣ δεν είχε πλέον αντοχή, λόγω 

της σταθερής ανάπτυξης και προώθησης των Βρετανών, οι οποίες βασίζονταν στον 

                                                 
536 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 213-215. 
537 Μ. Χαραλαμπίδης, Δεκεμβριανά 1944, ό.π., σ. 253-257. 
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συνδυασμό του βρετανικού πεζικού, των τεθωρακισμένων και βεβαίως της 

αεροπορίας.
538

  

Η επίθεση από αέρος στα Τουρκοβούνια και η απώθηση των εαμικών μονάδων 

του αντερείσματος στέρησαν από τον ΕΛΑΣ τη δυνατότητα τροφοδότησης με 

τμήματα από τις αμυνόμενες δυνάμεις στις περιοχές Γκύζη και Αμπελοκήπους, και 

την πίεση που θα μπορούσαν να εξασκήσουν στους επιτιθέμενους τα πυρά όλμων από 

τους λόφους των περιοχών αυτών. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας οι δυνάμεις του 

ΕΛΑΣ βρίσκονταν σε δραματική κατάσταση, απωθούμενες από το συγκρότημα των 

φυλακών Αβέρωφ και των παρακείμενων προσφυγικών πολυκατοικιών.
539

 

Η εκπόρθηση του Μεταξουργείου και της ευρύτερης περιοχής, και η ισχυρή 

βρετανική πίεση στο σημείο έδειξαν το απόγευμα της 4ης Ιανουαρίου ότι μόνη οδός 

για τη διαφυγή των εκεί μονάδων του ΕΛΑΣ είχε μείνει η βορειοδυτική διαδρομή και 

έξοδος μέσω Σεπολίων και Λιοσίων.
540

  

Το πρωί της 5ης Ιανουαρίου 1945, τόσο στη βόρεια όσο και στη 

βορειοανατολική περιοχή της Αθήνας, οι δυνάμεις του ΕΛΑΣ, μετά από έναν μήνα 

μαχών, απειλούνταν από περικύκλωση και απόλυτη καταστροφή. 

Για την εκκένωση του Πειραιά ακολουθήθηκε η ίδια μέθοδος με εκείνη της 

Αθήνας, παρά το γεγονός ότι ο ΕΛΑΣ διατηρούσε και στον Πειραιά ευρύτατη 

διασπορά δυνάμεων.  

Στις 27, 28 και 29 Δεκεμβρίου εκκαθαρίστηκε η προς Βορρά, πάνω από το 

λιμάνι περιοχή και σταθεροποιήθηκε ο έλεγχος στις περιοχές που είχαν καταλάβει οι 

Βρετανοί.
541

 

Από τις 3 π.μ., ξημερώματα της 30ής Δεκεμβρίου, ξεκίνησε η βρετανική 

επίθεση από το δυτικό άκρο του πέταλου που έλεγχε ο ΕΛΑΣ, στις περιοχές της 

Ευγένειας και του Αγίου Γεωργίου στο Κερατσίνι. Νωρίτερα είχε πραγματοποιηθεί 

επίθεση στο ανατολικό άκρο, στις περιοχές του Νέου Φαλήρου, στην υφαντουργία 

Καρέλλα και στο εργοστάσιο ΕΛΑΪΣ. Τα τμήματα συνάντησαν τα αντίστοιχα 

βρετανικά που επιχειρούσαν από ανατολικότερα, ελέγχοντας έτσι πλήρως την 

αφετηρία της οδού Πειραιώς. Την επομένη ημέρα, την 31η Δεκεμβρίου, και την 1η 

Ιανουαρίου οι βρετανικές δυνάμεις περιέσφιξαν και την Κοκκινιά, περιορίζοντας 

δραματικά τον ΕΛΑΣ στον ευρύτερο Πειραιά. Μπροστά σε αυτές τις συνθήκες 

                                                 
538 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 217. 
539 Σ. Α. Κωτσάκης, Δεκέμβρης του 1944 στην Αθήνα, ό.π., σ. 272. 
540 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 220. 
541 Στο ίδιο, σ. 224. 
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αδυναμίας, η Κεντρική Επιτροπή του ΕΛΑΣ έδωσε διαταγή για εσπευσμένη και 

οριστική εκκένωση του Πειραιά, και λόγω της προώθησης των Βρετανών στην 

περιοχή του Περιστερίου και του Πυριτιδοποιείου (Μπαρουτάδικο) στο Αιγάλεω, 

γεγονός που θα απέκλειε τη διαφυγή των δυνάμεών του προς το Δαφνί.
542

  

 

Η εκκένωση και εγκατάλειψη της Αθήνας από τον ΕΛΑΣ 

Με 22.000 περίπου μαχητές και μαχήτριες που συγκέντρωσε ο ΕΛΑΣ στην 

Αθήνα, ηττήθηκε απέναντι στις σχεδόν τετραπλάσιες, σταθερά ανεφοδιαζόμενες και 

ισχυρότερες πολεμικά βρετανικές και ελληνικές δυνάμεις που είχαν συγκεντρωθεί 

σταδιακά. Η αδυναμία μεταφοράς δυνάμεων από την περιφέρεια της χώρας λόγω του 

προβληματικού οδικού δικτύου και ίσως λόγω των δισταγμών καθιστούσε την εαμική 

υπεροπλία αδύνατη εξ αρχής. Παρά τις αρχικές σκέψεις της ηγεσίας της Αριστεράς 

για τη συνέχιση του ένοπλου αγώνα ίσως σε όλη τη χώρα και τον σχηματισμό δικής 

της κυβέρνησης, επελέγη τελικά ο συμβιβασμός, λόγω της απόλυτης αδυναμίας 

απέναντι στη βρετανική πολεμική μηχανή.
543

 

 Ήδη στην περιοχή της Αθήνας, στις 4 Ιανουαρίου 1945, ο ΕΛΑΣ δεν 

διατηρούσε πλέον έλεγχο σε συμπαγείς περιοχές της πόλης αλλά σε διάσπαρτα 

τμήματα όμορων περιοχών που ελέγχονταν από τις αντίπαλές του δυνάμεις. Σε ευρύ 

μέτωπο και με την πλάτη του προς Βορρά είχε στα αριστερά του την κατάρρευση της 

άμυνάς του στα Τουρκοβούνια και στα δεξιά του την πίεση του δυνάμεών του στο 

Περιστέρι. Η απειλητική αυτή λαβίδα που τον πίεζε και τον απωθούσε άφηνε ακόμη 

ελεύθερη τη βόρεια δίοδο για την αναδίπλωση των δυνάμεων του ΕΑΜ και τη 

διαφυγή τους από εκεί. Μπροστά στον κίνδυνο εγκλωβισμού, αποσύρθηκαν 

εσπευσμένα τα τμήματα που είχαν παραμείνει στην πλατεία Βάθη και στο 

Μεταξουργείο. Η όποια προσπάθεια δημιουργίας μιας νέας γραμμής ανάσχεσης 

στάθηκε αδύνατο να συγκροτηθεί, λόγω της διάσπασης των οργανικών δεσμών των 

τμημάτων του ΕΛΑΣ.
544

  

                                                 
542 Στο ίδιο, σ. 225. 
543 Σωτήρης Ριζάς, Απ’ την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο, Αθήνα (Καστανιώτης) 2011, σ. 96-97. 
544 Μ. Χαραλαμπίδης, Δεκεμβριανά 1944, ό.π., σ. 261-262. 
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 Τη νύχτα της 4ης προς την 5η Ιανουαρίου 1945, βρετανικό μηχανοκίνητο 

τμήμα κινήθηκε προς το τέλος της οδού Πατησίων και την άκρη της πόλης χωρίς να 

συναντήσει ούτε ίχνη πλέον από τμήματα του ΕΛΑΣ.
545

 

 Η μάχη της Αθήνας, τα Δεκεμβριανά, είχαν τελειώσει με την πολεμική ήττα 

της Αριστεράς. Αναποφάσιστη ίσως μεταξύ μεταρρύθμισης και επανάστασης, 

αδυνατούσε να εδραιώσει τη δεύτερη στις συνθήκες της Απελευθέρωσης, όταν ο 

μετακατοχικός αστικός κόσμος διεκδικούσε το πολιτικό του προβάδισμα και οι 

Βρετανοί την παραμονή της χώρας στο πλευρό τους. Επηρεασμένη και ίσως 

επηρμένη από την παντοδυναμία που είχε κατά την Κατοχή, αμέλησε και αρνήθηκε 

να κινηθεί σε διαδρομές ουσιαστικής πολιτικής σύνθεσης με όμορες δυνάμεις 

εκχωρώντας τους μέρος της ισχύος που είχε συγκεντρώσει, προκειμένου να πείσει ότι 

την ενδιέφερε να ενταχθεί στο αστικό πολιτικό παιχνίδι – αν τελικά όντως την 

ενδιέφερε, τουλάχιστον στο σύνολό της. 

Οι φάλαγγες των ομήρων-αμάχων που συνέλαβε και πήρε μαζί του ο ΕΛΑΣ 

χαρακτήρισαν σε ηθικό επίπεδο την ολοκλήρωση της δεκεμβριανής εμφύλιας 

σύγκρουσης. Η ενέργεια δεν ωφέλησε ούτε ως αντίμετρο στη σύλληψη φιλοεαμικών 

από κυβερνητικές δυνάμεις, ούτε σαν ασπίδα προστασίας σε όφελος του ΕΛΑΣ όταν 

υποχωρούσε. Επί της ουσίας ήταν ένα μέτρο που επέτρεψε να διαμορφωθεί ένα ηθικό 

στίγμα που θα αποδιδόταν σε βάρος της Αριστεράς για πολλές δεκαετίες.
546

 Η 

ενέργεια απέκτησε μεγαλύτερο πολιτικό βάρος ακόμη και από τις χιλιάδες νεκρούς 

και τις εκτεταμένες καταστροφές που άφησε πίσω της η σύγκρουση. 

Από τις 7 Ιανουαρίου άρχισαν οι έρευνες για κρυμμένους ελασίτες στην Αθήνα 

και στον Πειραιά.
547

 Το γεγονός αυτό σηματοδοτούσε την αφετηρία μιας μεγάλης 

πορείας που θα διαρκούσε έως το 1974. Είναι ένα από τα δείγματα της ήττας της 

Αριστεράς που θα καταγράφονταν σταθερά τις επόμενες δεκαετίες, αρχής γενομένης 

από τη δεκεμβριανή νίκη του αστικού κόσμου.  

Καταδιωκόμενος ο ΕΛΑΣ στο έδαφος από τις βρετανικές δυνάμεις και 

πιεζόμενος διαρκώς από τον αέρα, έφτασε υποχωρώντας βορειότερα της Θήβας, στις 

9 Ιανουαρίου 1945. Το απόγευμα εκείνο έστειλε κήρυκες συνθηκολόγησης, οι οποίοι 

έγιναν δεκτοί το πρωί της επομένης, στις 10 Ιανουαρίου. Οι κήρυκες δεν έφερναν 

προτάσεις της Κεντρικής Επιτροπής του ΕΛΑΣ αλλά ανέμεναν να μεταφέρουν τις 

                                                 
545 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 234. 
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προτάσεις του βρετανικού Στρατηγείου στην ηγεσία τους. Πιστοί στην αφετηρία 

τους, οι Βρετανοί παρέδωσαν όρους ανακωχής που αφορούσαν αυστηρά τη 

στρατιωτική διάσταση της σύγκρουσής τους με τον ΕΛΑΣ. Κάθε προσπάθεια εκ 

μέρους του ΕΛΑΣ να ενταχθούν στην ανακωχή πολιτικοί όροι απορρίφθηκε. Η 

ανακωχή υπογράφτηκε τις βραδινές ώρες, στις 11 Ιανουαρίου 1945, και η ισχύς της 

θα άρχιζε την 15η Ιανουαρίου 1945.
548

 

Η εμφύλια σύγκρουση στην Αθήνα ήταν μια πολιτική αντιπαράθεση που 

αναπτύχθηκε αυστηρά με στρατιωτικούς όρους. Η αντιπαράθεση και ο τρόμος που τη 

συνόδευσε οδήγησαν τον αστικό κόσμο να ταχθεί με σαφήνεια στο αντιεαμικό 

στρατόπεδο. Η Αριστερά βρέθηκε χωρίς πολιτικούς συμμάχους και, έτσι, το μεγάλο 

της πολιτικό μέγεθος σε όλη τη χώρα, μπροστά στη βρετανική ισχύ, δεν αρκούσε για 

να διατηρήσει και να αναπτύξει η ίδια πρωτοβουλίες που θα απειλούσαν τον 

αντίπαλό της. Οι μάχες σε πολιτικά φιλικό για αυτήν έδαφος και η άντληση βοήθειας 

και εφεδρειών από αυτό, όπως π.χ. στις προσφυγικές γειτονιές της Αθήνας και του 

Πειραιά, δεν σήμαιναν τελικά τη δυνατότητά της να κυριαρχήσει ούτε εκεί. Ο 

Δεκέμβριος διεύρυνε την εικόνα, κάνοντας τις βεβαιότητες της Κατοχής να δείχνουν 

μικρές πλέον στη διεθνή σκακιέρα – μικρές αλλά και αδύναμες να αντέξουν σε μια 

απόλυτη εμφύλια σύγκρουση, όταν ο αντίπαλος είχε την αμέριστη υποστήριξη μιας 

υπερδύναμης.  

Η σύγκρουση λύθηκε υπέρ του αστικού κόσμου χάρη στη συνένωσή του, 

καθώς και χάρη στις βρετανικές προθέσεις και στη βρετανική υπεροπλία, στοιχεία 

γνωστά εξ αρχής. Παρά τα δεδομένα αυτά, η Αριστερά ενεπλάκη στην ένοπλη 

σύγκρουση χωρίς την παραμικρή αντίληψη για την προοπτική και τη μέθοδο της 

τελικής απεμπλοκής της από αυτήν. 

Η στρατιωτική λύση με την ξένη υποστήριξη σε εσωτερικά πολιτικά ζητήματα 

θα αποτελούσε το μοντέλο με το οποίο θα κινούνταν το κράτος κατά τις επόμενες 

δεκαετίες. Οι όροι με τους οποίους θα διεξαγόταν ο Εμφύλιος Πόλεμος που 

ακολούθησε, όπως και ο διεθνής Ψυχρός Πόλεμος, θα εδραίωναν και θα ενίσχυαν 

αυτή την πορεία.  

Κύριο εργαλείο στο μοντέλο αυτό ήταν ο ελληνικός στρατός που γεννήθηκε και 

συγκροτήθηκε πολιτικά μέσα στον Δεκέμβριο του 1944. Επρόκειτο για έναν στρατό 

που έμαθε να έχει απέναντί του μια ελληνική πολιτική παράταξη, αδιάλλακτη μεν, 

                                                 
548 Στο ίδιο, σ. 237-238. 
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αλλά ελληνική. Ο στρατός αυτός διεκδίκησε και πέτυχε από τη γέννησή του την 

ευχέρεια να αποτελεί διώκτη των πολιτικών αντιλήψεων που βρίσκονταν έξω από τη 

νοοτροπία του. Με τη σειρά της, η νοοτροπία αυτή θα γινόταν ταυτότητα και θα 

αντιμετώπιζε ως εχθρικές τις «άλλες» απόψεις, ακόμη και αν αυτές προέρχονταν από 

τον αστικό κόσμο, εκτός της σκληρής Δεξιάς. Ήταν ένας στρατός προορισμένος, 

στην πραγματικότητα, να πολεμά ένα μέρος της ελληνικής κοινωνίας.  

Αν η Μέση Ανατολή, ως πρώτος σταθμός, επέτρεψε στο εσωτερικό του 

στρατού τη συνωμοσία των νεαρών αξιωματικών, τα Δεκεμβριανά, ως δεύτερος 

σταθμός, οργάνωσαν αυτή τη ροπή των νεαρών αξιωματικών προς την απαξίωση της 

πολιτικής ηγεσίας της χώρας αλλά και προς την απαξίωση, τελικά, της στρατιωτικής 

ιεραρχίας. Ο Εμφύλιος Πόλεμος και η νίκη του στρατού, ο τρίτος σταθμός σε αυτή 

την πορεία, θα καθόριζαν τον χαρακτήρα του ελληνικού στρατού ως εσωστρεφή, που 

στόχο έχει τον εσωτερικό εχθρό, έναν χαρακτήρα που, χωρίς μεταβολές, θα έφτανε 

στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου 1967 και θα κορυφωνόταν στο πραξικόπημα 

στην Κύπρο, στις 15 Ιουλίου του 1974. Ακόμη και στην περίπτωση αυτή, όλα θα 

άρχιζαν από την πολεμική καταδίωξη και προσπάθεια εξαφάνισης ενός ελληνικού 

πολιτικού εχθρού που δεν θεωρούσε τον λόγο και τον ρόλο του ελληνικού στρατού 

θέσφατο. 

Τραγικό τέλος ήταν ο Δεκέμβριος του 1944 για τις ελπίδες που είχαν 

δημιουργηθεί στην Κατοχή, τραγικό τέλος και για κάθε προσμονή ελπίδας που θα 

έφερνε η Απελευθέρωση, μετά τον ζόφο που βίωσε η κοινωνία. Αντ’ αυτού, στάθηκε 

αφετηρία για την εδραίωση της δυναμικής κάθε οξείας και συγκρουσιακής άποψης 

που αποσκοπούσε στην κυριαρχία της καθαρότητας εντός της πολιτικής ζωής της 

χώρας. 

  

Συμφωνία της Βάρκιζας: Η επίσημη αποκοπή της Αριστεράς από τον 

στρατό 

Οι Συμφωνίες του Λιβάνου και της Βάρκιζας αλληλοσυμπληρώνονται, όσον 

αφορά την παρουσία της Αριστεράς εντός του νέου ελληνικού στρατού. Η Συμφωνία 

του Λιβάνου, σε πρώτη φάση, με βάση την ενορχήστρωση και την εκδήλωση του 

Κινήματος της Μέσης Ανατολής από την Αριστερά, απομάκρυνε υποχρεωτικά κάθε 

οπαδό της ή συμπαθούντα αξιωματικό, υπαξιωματικό και οπλίτη από τις τάξεις του 
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εξόριστου στρατού, άρα και του συγκροτημένου στρατού που θα έφτανε στην 

Ελλάδα της Απελευθέρωσης. 

Η Συμφωνία της Βάρκιζας έλυσε την εμφύλια σύγκρουση στην Αθήνα και 

ταυτόχρονα διέλυσε τον ΕΛΑΣ, υποχρεώνοντας την Αριστερά να κινηθεί πλέον στις 

οδούς της πολιτικής λειτουργίας. Συνολικά, το κείμενο και το πνεύμα της Συμφωνίας 

δεν αποτέλεσαν για τους αντιμαχόμενους την πυξίδα για τη μεταπολεμική πορεία της 

χώρας. 

Η συμφωνία εξασφάλιζε, διά της κυβέρνησης, την ελεύθερη εκδήλωση των 

πολιτικών και κομματικών φρονημάτων, τις ατομικές και συνδικαλιστικές ελευθερίες, 

καθώς επίσης και την απελευθέρωση των κρατούμενων μελών του ΕΑΜ και όσων 

κρατούσαν αιχμαλώτους οι δυνάμεις της Αριστεράς. Αμνήστευε τα πολιτικά 

αδικήματα που τελέστηκαν από τις 3 Δεκεμβρίου 1944 μέχρι την υπογραφή της 

Συμφωνίας, εξαιρούσε όμως τα συναφή αδικήματα κατά της ζωής και της περιουσίας, 

τα οποία δεν ήσαν απαραιτήτως αναγκαία για την τέλεση των αντίστοιχων πολιτικών. 

Ο Εθνικός Στρατός θα αποτελούνταν από επαγγελματίες αξιωματικούς, 

υπαξιωματικούς και οπλίτες, μετά από στρατολόγηση των διαθέσιμων κλάσεων. Εκ 

των υπαρχουσών τότε μονάδων, ο Ιερός Λόχος θα παρέμενε αυτούσιος έως ότου θα 

οριζόταν η απορρόφησή του από τον νέο στρατό. Ο ΕΛΑΣ θα παρέδιδε τον οπλισμό 

του μετά από σύνταξη πρωτοκόλλου ειδικής τεχνικής επιτροπής. Εξαιρούσε της 

αμνηστίας όσους υπόχρεους παράδοσης του οπλισμού τους δεν τον παρέδιδαν έως τις 

15 Μαρτίου 1945. Η συμφωνία προέβλεπε ακόμη την εκκαθάριση των δημοσίων 

υπηρεσιών, με κριτήρια τη στάση των υπαλλήλων κατά τη δικτατορία της 4ης 

Αυγούστου και κατά την Κατοχή. Η εκκαθάριση των σωμάτων Ασφαλείας θα 

γινόταν με τα ίδια κριτήρια που ίσχυαν για τα στελέχη του δημόσιου τομέα. Όριζε, 

τέλος, τη διενέργεια δημοψηφίσματος για τη λύση του πολιτειακού ζητήματος, όπως 

και εκλογές Συντακτικής Συνέλευσης, οι οποίες θα ακολουθούσαν το 

δημοψήφισμα.
549

 

Από τους παραπάνω όρους, αυτός που έχει συζητηθεί πολύ αφορά την 

αμνηστία κάθε πολιτικού αδικήματος που τελέστηκε κατά τη διάρκεια της 

δεκεμβριανής σύγκρουσης και την ειδική αναφορά στην εξαίρεση από την αμνηστία 

των κοινών (ποινικών) αδικημάτων κατά ζωής και περιουσίας, τα οποία δεν ήταν 

αναγκαία για την τέλεση των πολιτικών αδικημάτων. Ήταν ο όρος που θα 

                                                 
549 «Το κείμενο της συμφωνίας», Ντοκουμέντα της Αντίστασης: 50 χρόνια από την 

Απελευθέρωση, Αθήνα (εφ. Το Ποντίκι) 1990, σ. 297-303. 
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απομάκρυνε την αντιπαράθεση από την πολιτική της διάσταση και βάσει του οποίου 

θα διώκονταν οι αντάρτες του ΕΛΑΣ, στη συνέχεια, με συνέπεια την καλλιέργεια της 

πεποίθησης στην Αριστερά ότι καταδιωκόταν και ότι το σύνολο του κράτους ήταν 

εναντίον της. Σε σχετική με τον όρο ανάλυση, οι συντάκτες της συμφωνίας και 

ιδιαίτερα ο Ιωάννης Σοφιανόπουλος πίστευαν «πως η συμφωνία θα στηριζόταν σε μια 

ισορροπία ισχύος βάση της οποίας ήταν ότι το ΕΑΜ-ΕΛΑΣ ήταν ο ηττημένος της 

στρατιωτικής αναμέτρησης, και αυτή η μειονεκτική του θέση έπρεπε να διασφαλιστεί 

με ένα μοχλό πίεσης που θα είχε διάρκεια. Απέβλεπε άλλωστε στη δημιουργία ενός 

νέου φορέα της μη κομμουνιστικής Αριστεράς, που θα αποσπούσε τον κύριο όγκο 

των οπαδών του ΕΑΜ».
550

 Αντ’ αυτού, ο όρος διευκόλυνε τις κρατικές δυνάμεις σε 

βάρος του συνόλου του κόσμου της Αριστεράς μέσω σειράς διώξεων που κύριο 

στόχο είχαν την ποινικοποίηση του συνόλου της εαμικής Αντίστασης. Στα 

αποτελέσματα συμπεριλαμβάνεται και η σταδιακή ριζοσπαστικοποίηση και πόλωση 

των πολιτικών άκρων. 

Οι πολυήμερες συγκρούσεις στην Αθήνα και στον Πειραιά, και η ήττα της 

Αριστεράς στην πολεμική εμπλοκή της εναντίον των ελληνοβρετανικών δυνάμεων 

«έλυσαν», σε όφελος του αστικού κόσμου, όλα εκείνα τα σοβαρά ζητήματα που είχαν 

τεθεί μετά την Απελευθέρωση και αφορούσαν τα σχετικά με την αποστράτευση των 

ανταρτικών στρατών ή την ένταξή τους στον νέο ελληνικό στρατό. Έλυσαν δηλαδή, 

σε όφελος του αστικού κόσμου, τις δύσκολες πολιτικές «ισορροπίες» που θα είχε ο 

στρατός αυτός στο εσωτερικό του. 

Μετά την ήττα της Αριστεράς τον Δεκέμβριο, η Συμφωνία της Βάρκιζας 

κατάργησε τη μεταφορά της εαμικής Αντίστασης στο εσωτερικό του νέου στρατού, 

αναίρεσε την ηθική δικαίωση της ένοπλης εαμικής Αντίστασης από το επίσημο 

κράτος και εμπόδισε την ένταξη στον νέο ελληνικό στρατό όσων ονομάστηκαν 

αξιωματικοί λόγω της θητείας τους και της εμπειρίας τους στον ΕΛΑΣ.
551

 Με τον 

τρόπο αυτό, ακύρωσε τελικά το ενδεχόμενο φυσικής διαδοχής του ένοπλου 

αντιστασιακού κινήματος του ΕΛΑΣ από τον νέο στρατό και επί της ουσίας έθεσε τις 

βάσεις για την ηθική εξασθένιση της έννοιας που είχε αποκτήσει η Αντίσταση στην 

Κατοχή.  

Η έννοια αυτή συνόδευε και τους νέους του αστικού κόσμου, ορίζοντας την 

περίοδο της Κατοχής, με τις ηθικές και αξιακές ανατροπές της Αντίστασης, ως ένα 

                                                 
550 Σ. Ριζάς, Απ’ την Απελευθέρωση στον Εμφύλιο, ό.π., σ. 104. 
551 ΔΙΣ, Η απελευθέρωσις της Ελλάδος, ό.π., σ. 338-350. 
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δίπολο το οποίο κυοφορούσε τη νέα αφετηρία που αισθανόταν ότι είχε ανάγκη η 

ελληνική κοινωνία. Αντ’ αυτού, το γεγονός της εμφύλιας σύγκρουσης του 

Δεκεμβρίου στην Αθήνα επέτρεψε την πολιτική ακύρωση του αρνητικού προσήμου 

που είχε λάβει και από μεγάλο μέρος του αστικού κόσμου η συνεργασία με τους 

κατακτητές. Το πρόσημο αυτό εντέλει τέθηκε σε αμφισβήτηση, αρχής γενομένης από 

την πολεμική χρήση των ανδρών των Ταγμάτων Ασφαλείας κατά τις μάχες στην 

πρωτεύουσα. 

Η ήττα της Αριστεράς, τον Δεκέμβριο του 1944, συνδυάζεται με τα γεγονότα 

στη Μέση Ανατολή, δείχνοντας προς την κατεύθυνση ενός στρατού που θα έφτανε να 

ελέγχεται από μία μόνο παράταξη. Ο επίσημος αποκλεισμός της Αριστεράς από τον 

στρατό με τη Συμφωνία της Βάρκιζας και η ανεπίσημη, αλλά σαφής απαξίωση των 

κεντρώων αξιωματικών που είχε ήδη καταγραφεί, κατά την ανασυγκρότηση του 

στρατού μετά το κίνημα στη Μέση Ανατολή, έχουν μια παραλληλία με τη διεκδίκηση 

του στρατού από τη φιλοβασιλική παράταξη και επί του ελληνικού εδάφους πλέον, με 

αιχμή του δόρατός της τους ακραίους νεαρούς κατώτερους αξιωματικούς. Η ομάδα 

αυτή δημιούργησε τον ΙΔΕΑ ήδη από τις πρώτες ημέρες του 1945,
552

 πριν δηλαδή 

ολοκληρωθεί η δεκεμβριανή σύγκρουση. Ήταν το πρώτο αλλά καθοριστικό βήμα –

χωρίς να δηλώνεται ως τέτοιο από όσους το οργάνωσαν– στην κατεύθυνση της 

αυτονόμησης του στρατού από τον πολιτικό έλεγχο της λαϊκής εξουσίας. Η πορεία 

προς αυτή θα εντεινόταν προφανώς λόγω του Εμφυλίου Πολέμου που ακολούθησε 

και στον οποίο, μέσω της νίκης του, ο ελληνικός στρατός θα διεκδικούσε, με τις 

ευλογίες του Θρόνου, ένα καθοριστικό μερίδιο στη διαχείριση της ειρήνης στη 

μετεμφυλιακή Ελλάδα.   

                                                 
552 Γεώργιος Καραγιάννης, 1940-1952: Το δράμα της Ελλάδος, έπη και αθλιότητες, Ι.Δ.Ε.Α., 

Αθήνα, χ.χ., σ. 204-208. 
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Αντί επιλόγου 

«Διατί να διαλυθή;…»
553

 

Η αντίληψη, ακόμη και εκτός του στρατού, για μια φημολογούμενη 

συνωμοτική αντικομμουνιστική οργάνωση νεαρών αξιωματικών ήταν σαφώς θετική 

λόγω του φόβου απέναντι στην Αριστερά και ήταν ταυτισμένη με την πολιτική χρήση 

του στρατού, από τη φιλοβασιλική παράταξη στην περίπτωση αυτή. Αργά ή γρήγορα, 

ο δυναμισμός, τα επιχειρήματα, οι ενέργειες των νεαρών φιλοβασιλικών αξιωματικών 

και οι πολιτικές προοπτικές τους θα γοήτευαν μέρος του αστικού κόσμου και θα τον 

γεφύρωναν με το εσωτερικό του στρατού – πολλώ δε μάλλον, όταν οι νεαροί 

αξιωματικοί, προοπτικά, θα απομάκρυναν για πάντοτε τον στρατό από το Κέντρο και 

ο στρατός θα γύριζε σελίδα από την Κατοχή και τη Μέση Ανατολή. 

 Η καταγραφή αυτής της αντίληψης από την επισημότερη γραφίδα της Δεξιάς, 

τον Γεώργιο Βλάχο (ΓΑΒ), σε κύριο άρθρο του στην Καθημερινή, στις 19 Απριλίου 

1945, έδινε το υψηλότερο δυνατό κύρος απέναντι στην εξωθεσμική λειτουργία της 

ομάδας των αξιωματικών και, μέσω αυτής, στην εξωθεσμική λειτουργία του στρατού. 

Αν ο Δεκέμβριος του 1944 «επέτρεπε» την ύπαρξη της οργάνωσης του ΙΔΕΑ, ο 

Εμφύλιος, στη λογική αυτήν, την επέβαλλε.  

Ο ΙΔΕΑ δεν έγινε απλώς ανεκτός, ιδιαίτερα μεσούντος του Εμφυλίου Πολέμου 

1946-1949. Εκπρόσωποι του συνωμοτικού Δεσμού των νεαρών αξιωματικών κατά το 

καλοκαίρι του 1947, κυρίως όταν οι επιχειρήσεις κατά των ανταρτών ήταν αδιέξοδες 

και η πολυαρχία των πολεμικών ηγετών του εθνικού στρατού δημιουργούσε σοβαρές 

δυσλειτουργίες, επισκέφθηκαν υπουργούς, πρέσβεις μεγάλων συμμάχων και 

φιλόδοξους εκπροσώπους του πολιτικού Κέντρου. Καταγγέλλοντας τη φυσική τους 

ηγεσία και την πολιτική ηγεσία της χώρας, επέμεναν ότι ο στρατός είναι απαραίτητος 

και για την πολιτική λειτουργία.
554

 Ο Δεσμός ευλογήθηκε από όλους: έμμεσα από 

βασιλιάδες, από την Αυλή, από αρχιστράτηγους, ήδη από το 1946 και για όλη τη 

διάρκεια του Εμφυλίου.
555

 Συγκρότησε θεμελιακές νοοτροπίες με έμφαση στον 

έλεγχο των πάντων από τον στρατό.  

                                                 
553 Εφ. H Καθημερινή, α.φ. 10.026, 19 Απριλίου 1945. 
554 Γεώργιος Καραγιάννης, 1940-1952: Το δράμα της Ελλάδος, έπη και αθλιότητες, Ι.Δ.Ε.Α., 

Αθήνα, χ.χ., σ. 253-256. 
555 Στο ίδιο. 
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Ο Δεσμός πίεζε με κάθε τρόπο όσους συναντούσε για τον ορισμό του 

Αλέξανδρου Παπάγου ως αρχιστράτηγου των ενόπλων δυνάμεων. Θεωρητικά 

διαλύθηκε με την ανάληψη της αρχιστρατηγίας από τον Παπάγο τον Ιανουάριο του 

1949. Παρά την υποτιθέμενη διάλυσή του, η νοοτροπία της παρέμβασης και της 

απαξίωσης της στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας, της πολιτικής και 

στρατιωτικής ιεραρχίας, διατηρήθηκε ως ταυτότητα μεγάλου μέρους του σώματος 

των αξιωματικών μετά τη νίκη του στρατού στον Εμφύλιο Πόλεμο. Ο κορπορατισμός 

επανήλθε στο στράτευμα ως τρόπος έκφρασης του αισθήματος «αδικίας» που 

υφίστατο ο στρατός από τον «παραμερισμό» του στην ειρήνη. Το Κέντρο δεν μετείχε 

στη συνωμοσία, αφού συχνά στάθηκε επιφυλακτικό στην αντικομμουνιστική εμμονή 

και ο στρατός αισθανόταν ασφαλής μόνο στα χέρια της Δεξιάς και του Θρόνου.  

Σταδιακά ο στρατός αυτονομήθηκε και από την πολιτική ηγεσία της Δεξιάς, και 

οι προσπάθειες περιορισμού της συνωμοσίας από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή 

απέτυχαν, με τις ευλογίες του Θρόνου. 

Η συνωμοσία εντός του στρατού συνεχίστηκε ακόμη και αφού ο ΙΔΕΑ 

διαλύθηκε θεωρητικά, όχι με την ανάληψη της αρχιστρατηγίας από τον Παπάγο αλλά 

με την εμπλοκή του στην πολιτική, μετά το 1951.
556

 Κατά κύριο λόγο ο Θρόνος την 

περιέβαλλε με την εμπιστοσύνη του ως ένα συστατικό της λειτουργίας του στρατού, 

σε όφελος του βασιλικού θεσμού. Όλοι όσοι στήριζαν τη συνωμοσία είχαν την 

πεποίθηση, την απόλυτη βεβαιότητα ότι την έλεγχαν και ότι την κατεύθυναν ως 

εξάρτημα του καθεστώτος. 

Μετά το τέλος του Εμφυλίου Πολέμου, σε μια προσπάθεια ακύρωσης και 

καταστροφής της Αριστεράς, η παραβίαση των θεσμικών κανόνων αποτέλεσε μέρος 

της λογικής «του σκοπού που αγιάζει τα μέσα» ήδη από τους πρώτους μήνες του 

1945. Τα μέσα, ωστόσο, συχνά αυτονομούνται από τους σκοπούς ή τους 

ιδιοποιούνται ακόμη – στην προκειμένη περίπτωση, την πολιτική κυριαρχία. Έτσι, 

είκοσι δύο χρόνια αργότερα, το 1967, η αυτονόμηση των μέσων καταγράφηκε ως 

καταστροφική σε βάρος του σκοπού και του Θρόνου.  

Με την επιβολή της δικτατορίας της 21ης Απριλίου, η τότε διευθύντρια της 

εφημερίδας Ελένη Βλάχου σταμάτησε με δική της πρωτοβουλία την έκδοση. Στη 

συνέχεια διέφυγε στο εξωτερικό και δραστηριοποιήθηκε εναντίον της χούντας, 

κρίνοντας σαφώς ότι η πραξικοπηματική ανάληψη της ηγεσίας της χώρας από τη 

                                                 
556 Στο ίδιο, σ. 271. 
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συνωμοσία του στρατού δεν εξέφραζε σε καμία περίπτωση της δική της αντίληψη για 

το αστικό (δεξιό, για την ίδια) ηθικό και πολιτικό πλαίσιο διακυβέρνησης. Εκτός των 

αριστερών εφημερίδων και όσων κεντρώων εφημερίδων έκλεισαν με τη δικτατορία, 

τελικά έκλεισε και η αγαπημένη του στρατού κατά τη διάρκεια του Εμφυλίου, Η 

Καθημερινή, που δημοσίευσε τον Απρίλιο του 1945, στην πρώτη σελίδα, το 

παρακάτω άρθρο του εκδότη της, με τίτλο «Διατί να διαλυθή;..». 

Η επιλογή της δημοσίευσης του συνόλου του άρθρου αποδίδει με τρόπο 

ουσιαστικό την πολιτική ένταση της στιγμής αλλά και τη λογική ανακούφιση όσων 

διέσωσαν τη ζωή τους κατά τη δεκεμβριανή σύγκρουση. Διατυπώνει όμως και έναν 

βαθύ θυμό εναντίον της Αριστεράς, που συνδέεται με μια απόλυτη ελευθερία στην 

επιλογή του όπλου με το οποίο επρόκειτο να πολεμηθεί ο πολιτικός αντίπαλος. Σε 

αυτή τη φάση, αντίπαλος ήταν η ενοχοποιημένη Αριστερά, λόγω της συγκρουσιακής 

και πολεμικής της δράσης του Δεκεμβρίου 1944.  

Η ελευθερία όμως της επιλογής οποιουδήποτε όπλου απέναντι στον πολιτικό 

αντίπαλο θα συνδυαζόταν, στη συνέχεια, με την πολιτική εργαλειοποίηση του 

στρατού από τη φιλοβασιλική παράταξη και με την ελευθερία συνωμοσίας στο 

εσωτερικό του, ακόμη και για τις δεκαετίες που θα ακολουθούσαν τον Εμφύλιο 

Πόλεμο. Η αυθαιρεσία που εμπεριείχε η ελευθερία επιλογής του όπλου, σε 

συνδυασμό με τη συνωμοσία, θα μετέτρεπε τον στρατό σε πολιτικό όπλο, στο 

στόχαστρο του οποίου θα βρισκόταν και ο αστικός χώρος του πολιτικού Κέντρου, 

όταν η φιλοβασιλική παράταξη δεν θα ανεχόταν κανέναν άλλον στη διεκδίκηση της 

πολιτικής εξουσίας, στα χρόνια μεταξύ 1952-1967. Και αφού η σειρά αυθαιρεσιών 

δημιουργεί και σειρά συνεπειών θα φτάσει τελικά η συνωμοσία που κρινόταν 

ελεγχόμενη από τον Θρόνο να καταστεί απολύτως ανεξέλεγκτη, ακολουθώντας την 

αρχική της αποστολή, δηλαδή τον έλεγχο του πολιτικού αντιπάλου. Τη συνέπεια αυτή 

θα την υφίστατο ο ίδιος ο Θρόνος, όπως και το σύνολο του αστικού κόσμου· θα 

υφίστατο την ακύρωση της πολιτικής του λειτουργίας από το φαινόμενο της 

στρατιωτικής συνωμοσίας, που σκιαγραφείται στα πρώτα του βήματα στο ακόλουθο 

άρθρο: 
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«Διατί να διαλυθή;..»
 

«Οι Αξιωματικοί λοιπόν έκαμαν Σύνδεσμον;.. Και τον ανεκάλυψε ένας πρώην 

Πρωθυπουργός; Και το Κράτος ετοιμάζεται να τον διαλύση; Και όλοι λέγουν ότι 

πρέπει να διαλυθή;.. Αλλ’ υπάρχουν και άλλοι που λέγουν να μη διαλυθή. 

Επανάστασις λοιπόν; Κράτος εν Κράτει; Στρατός συνωμοτικός; Αναρχία;.. Αλλ’ ας 

ηρεμήσωμεν. Ποιος έκαμε την Στάσιν του Δεκεμβρίου; Η Κομμούνα και το Εάμ. 

Δηλαδή η Κομμούνα. Και τι είναι Κομμούνα; Η Δικτατορία μιας τάξεως του Λαού, η 

Δικτατορία των καλουμένων Προλεταρίων. Αυτούς, τους προλεταρίους, τους είδαμε 

εις τους δρόμους, όταν ήλθε η πρώτη Κυβέρνηση και αυτήν, την Δικτατορίαν των, 

την εγνωρίσαμεν, όταν επεκράτησεν εις ολόκληρον την Ελλάδα.  

Η Δικτατορία των έσφαξε άνω των εξήντα χιλιάδων Ελλήνων και επέρασε, από 

όπου επέρασε, ως επιδημία, ως καταιγίς, ως κατάρα, ως συμφορά. Αρχηγοί της 

συμφοράς αυτής, της λεηλασίας και της σφαγής υπήρξαν οι Αρχηγοί της Κομμούνας 

και του Εάμ, υπήρξαν άνθρωποι γνωστοί, Καθηγηταί του Πανεπιστημίου, Υπουργοί, 

Πρόεδροι και Γενικοί Γραμματείς Οργανώσεων και Κομμάτων, άνθρωποι οι οποίοι, 

αφού παρέδωσαν τα μωρά όργανά των εις την Δικαιοσύνην ανυπεράσπιστα, 

εφρόντισαν και έλαβαν δι’ εαυτούς Αμνηστίαν. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι άμα 

έλαβαν Αμνηστίαν εκρύφθηκαν; Επήγαν εις τα σπίτια των, εμαντάλωσαν την πόρτα, 

έκλεισαν τα παράθυρα και άρχισαν να βγαίνουν μόνον την νύκτα με κατεβασμένο το 

καπέλλο και σηκωμένον γιακά;.. Κάθε άλλο. Εβγήκαν αμέσως, πρωί πρωί, και 

επήγαν εις το Μέγαρον της Αντιβασιλείας, εις τα Υπουργεία, εις τας Πρεσβείας και 

από της πρώτης στιγμής, με τα αίματα εις τα χέρια, εζήτησαν δι’ εαυτούς και τας 

οργανώσεις των αδείας ελευθέρας κυκλοφορίας, όχι καν την ανοχήν, αλλά την 

προστασίαν του Κράτους. Και το Κράτος την έδωσε. Διατί;.. Διότι είχε υπογράψει 

την Συμφωνία της Βάρκιζας. Και διατί το Κράτος υπέγραψε την Συμφωνίαν της 

Βάρκιζας; Διότι αφ’ενός δεν ημπορούσε να κάνη αλλοιώς και αφ’ ετέρου το ήθελε η 

Αγγλία. Και το ήθελε η Αγγλία, διότι το ήθελε η Ρωσσία… – Αλλ’εδώ παρεμβαίνει ο 

σβέρκος των πολιτών. Τι είναι αυτά;.. Αύριον θα μείνωμεν μόνοι. 

Ο πόλεμος ετελείωσε, οι Άγγλοι θα φύγουν και εμείς ετοιμάζομεν μίαν 

αγιαστούραν και ένα Σταυρόν, μίαν πανελευθερίαν και ένα Σύνταγμα ως οπλισμόν 

μας κατά της Σφαγής, κατά του καπετάν Χάρου, του καπετάν Τρομάρα, του καπετάν 

Θηρίου και του καπετάν Εκτελεστού. Τι με νοιάζει λοιπόν εμένα τον σβέρκον, ο 

οποίος μεθαύριον θα σφαγώ, το τι θέλει η Αγγλία και η Ρωσσία; Εγώ έχω ένα 
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βασικόν, πρώτιστον, μόνον, σπουδαίον καθήκον. Να προστατευθώ. Αυτό είναι 

αίσθημα πηγαίον, πρωτόγονον, κυβερνών τας σκέψεις μου υπέρ όλα τα άλλα. Το τι 

έπαθα το γνωρίζω. Ποίοι τα έκαμαν τους γνωρίζω. Τι ζητούν να κάμουν αυτοί και 

αυτό το γνωρίζω και αυτοί δεν το κρύπτουν. Το διαλαλούν. Θέλει λοιπόν το Κράτος 

να κρατήση ως θώρακά του την αγιαστούραν; Ας την κρατήση. Εγώ θα οπλισθώ με 

περίστροφον, με μαχαίρι, με κασμάν και με τον μπαλτάν της κουζίνας. Και θα 

δηλώσω: Αλλοίμονον εις αυτούς που ανεβοκατεβαίνουν τώρα τα Υπουργεία, αν με 

πειράξουν. Αλλοίμονον αν θελήσουν καταχρώμενοι της καλωσύνης του Κράτους να 

μπουν πάλι στο σπίτι μου. Αλλοίμονον. Διότι απέναντι της Δικτατορίας της 

δυναμίτιδος, του πνιγμού, του αίματος και της φρίκης, της οποίας έκαμαν προχθές εις 

βάρος μας την γενικήν δοκιμήν και την οποίαν θα ζητήσουν να επιβάλουν, θα έχω 

εγώ έτοιμον μίαν άλλην την Δικτατορίαν της σκληράς τιμωρίας, της άνευ Άγγλων και 

άνευ Βάρκιζας. Με τι; Με τας Οργανώσεις και τους Συνδέσμους των πολιτών και 

Στρατιωτικών που έχουν κάθε δικαίωμα να ετοιμάζουν την άμυναν των σπιτιών, των 

γυναικών, των παιδιών και του εαυτού των. Εννοούμεθα;… Όχι λόγια. Όχι από το 

ένα μέρος πανουργίαι και ραδιουργίαι και κατηγορίαι περί Μοναρχοφασισμού και 

Αυτοκρατόρων, τας οποίας καταπίνουν μεταξύ δύο ποτηριών ουίσκυ μωροί 

ανταποκριταί, και από το άλλο πραγματική απειλή Δικτατορίας αιματηράς. Αλλ’ 

απέναντι της απειλής αυτής της πραγματικής, άλλη πραγματική απειλή. Απέναντι της 

μιας Συνωμοσίας, άλλη Συνωμοσία. Απέναντι της μιας Δικτατορίας, άλλη 

Δικτατορία.  

Βία απέναντι της Βίας και απέναντι της Σφαγής και του Όλμου και της 

Δυναμίτιδος ένοπλος Άμυνα. Προκαλούμεν;.. Κάθε άλλο. Νομίζομεν όμως ότι και ο 

πλέον νηφάλιος και ο πλέον γαλήνιος και ο πλέον ήρεμος άνθρωπος δεν ημπορεί 

παρά να εξεγερθή όταν από πάσαν γωνίαν της Ελλάδος πληροφορήται, τώρα ακόμη, 

τέσσαρας μήνας μετά την Βάρκιζαν, τους διωγμούς, τους φόνους και τας εκτελέσεις 

που γίνονται από τους οπαδούς του Εάμ, ενώ το Εάμ υπάρχει και ζη νομίμως εδώ και 

εκπροσωπείται και συναλλάσσεται με τας Αρχάς, και μανθάνη ακόμη ότι ο 

Εισαγγελεύς Μυτιλήνης απήχθη –λέγουν τηλεγραφήματα χθεσινά– από Εαμίτας. Να 

μη γίνη λοιπόν Στρατιωτικός Σύνδεσμος;.. Αλλά θα γίνη και Ναυτικός και 

Αεροπορικός και Σύνδεσμος Αρμάτων Μάχης και Σύνδεσμος Ιερέων. Και οι παπάδες 

ακόμη έχουν δικαίωμα να συνέρχωνται, να οπλίζωνται και να γυμνάζωνται δημοσία 

εις το Πεδίον του Άρεως. Διατί δηλαδή; Πρέπει να διαβάσουν προηγουμένως το 
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Σύνταγμα των Ιερών Κανόνων του μακαρίτου Ποτλή, διά να πληροφορηθούν αν 

έχουν το δικαίωμα να λάβουν τα μέτρα τους διά να μη σφαγούν;  

Η καταγγελία λέγει ότι πρόκειται περί Στρατιωτικού συνδέσμου 

Βασιλοφρόνων. Δεν το πιστεύομεν. Πιστεύομεν μάλλον ότι μερικοί νέοι αξιωματικοί, 

ή Βασιλόφρονες ή Δημοκράται, ή –όπως πρέπει– ξένοι προς πάσαν εμπάθειαν 

Πολιτειακήν, συνομιλούν και συσκέπτονται περί του πώς θα είναι εις θέσιν αμέσως, 

εις το πρώτον νυκτερινόν προσκλητήριον, να βοηθήσουν το Κράτος. Έτσι είναι;.. Αν 

είναι έτσι χαλάλι τους. Το Κράτος –του το λέγομεν ιδιαιτέρως– ας μη τους διαλύση, 

διότι μίαν νύκτα ασφαλώς θα τους χρειασθή. Αλλ’ η γαλήνη; Η ησυχία; Η τάξις;.. Το 

Κοινοβούλιον; Όλα αυτά είναι άγια πράγματα. Υπέρ αυτών γράφομεν, αγωνιζόμεθα, 

λησμονούμεν, επιστρατεύομεν φράσεις και λέξεις, επί τρεις μήνας. Αλλά διά να 

γίνουν αυτά πρέπει να θέλουν οι άλλοι. Όσοι έσφαξαν. Και αυτοί δεν θέλουν. Αυτοί 

θέλουν να σφάξουν. 

 Δεν εννοούν λοιπόν αυτοί ότι κάτω από την Βάρκιζαν και το Κράτος και τας 

Κυβερνήσεις και τας Συνθήκας αθελήτως ο ανθρώπινος οργανισμός αντιδρά και το 

αίσθημα της αυτοσυντηρήσεως, αυτό μόνον, δημιουργεί ακαταστασίαν;.. Διότι 

ακαταστασία δεν είναι το ότι ο πολίτης δεν κοιμάται ήσυχος σήμερον με το 

αστυνομικόν τμήμα στη γειτονιά του, αλλά θέλει κάτω από το μαξιλάρι του, 

παρανόμως, και ένα πιστόλι;.. Πιστόλι είναι και ο Σύνδεσμος – αν υπάρχη. Αλλ’ αν 

υπάρχη και είναι ανάγκη να διαλυθή, θα διαλυθή πραγματικώς μόνον άμα διαλυθή η 

Κομμούνα. Αν η Κομμούνα δεν διαλυθή, τότε –και αν δεν υπάρχη– θα γίνη». 

Γ.Α.Β. 
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Συμπεράσματα 

Τα ίχνη που αφήνει πίσω του ο στρατός όσο δρα πολιτικά συχνά συγχέονται με 

την πορεία που διαγράφει όσο επιτελεί τον πολεμικό και πατριωτικό του ρόλο. Αυτό 

ισχύει ιδιαίτερα στο πλαίσιο της ελληνικής πραγματικότητας, όπου κατά τις πρώτες 

δεκαετίες του 20ού αιώνα ο στρατός, ως το κατεξοχήν ειδικό εργαλείο, υποστήριζε 

την αλυτρωτική πολιτική που αποτελούσε την κύρια ιδεολογική σκευή του πολιτικού 

προσωπικού, των κομμάτων και των παρατάξεων. Στην οδό της εθνικής 

επιβεβαίωσης, ο στρατός ήταν εκλεκτός για όσους ζούσαν εντός των συνόρων του 

κράτους και αγγελική μορφή λύτρωσης για όσους βρίσκονταν εκτός συνόρων και 

είχαν γοητευτεί από τον μύθο της Ελλάδας· αρχάγγελοι, στη λύτρωση, οι 

αξιωματικοί. 

Βήμα βήμα ο στρατός περνάει το κατώφλι της πρώτης δεκαετίας του 20ού 

αιώνα και ξεδιπλώνει τις πολεμικές αλλά και τις πολιτικές του ικανότητες στην 

πολεμική δεκαετία 1912-1922, σε συνδυασμό πάντοτε με τις δύο πολιτικές 

παρατάξεις της εποχής. Έκτοτε γίνεται συγκυρίαρχος της πολιτικής σκηνής, ως 

υποστηρικτής, κατά κύριο λόγο, ενεργειών πολιτικών φορέων ή προσώπων. Διατηρεί, 

αν και αμήχανα, τον αλυτρωτικό του χαρακτήρα, έστω και χωρίς συγκεκριμένο 

όραμα. Η τομή σημειώνεται με το κίνημα του 1935, όπου ο στρατός αποκτά και πάλι 

μονοσήμαντο πολιτικό πρόσημο και συνδέεται άρρηκτα με τον Θρόνο. Αυτό είναι και 

το ερευνητικό σημείο στο οποίο ξεκινάει η παρούσα διατριβή, επιχειρώντας μια 

ανάλυση του στρατού της περιόδου 1935-1945 ως ενός σύνθετου πολεμικού, 

κοινωνικού και πολιτικού φαινομένου. Πρόκειται για ένα φαινόμενο το οποίο, λόγω 

των εξωτερικών πολιτικών και πολεμικών ανατροπών αλλά και ριζικών εσωτερικών 

εξελίξεων, χάνει σταδιακά το αλυτρωτικό του όραμα, ενώ σε αυτό σταδικά 

ανιχνεύονται στοιχεία που δείχνουν με σαφήνεια ότι κινείται προς μια αυτόνομη 

πλέον, μη κηδεμονευόμενη πολιτική λειτουργία.  

Πρώτος σταθμός της πορείας είναι το κίνημα του 1935, η αποτυχία του οποίου 

σημαίνει την εκκαθάριση του στρατού από τους βενιζελικούς αξιωματικούς και την 

απόδοση του ισχυρού στον στρατό κύρους της αρχαιότητας μόνο σε φιλοβασιλικούς 

αξιωματικούς. Δεύτερος σταθμός: η δικτατορία της 4ης Αυγούστου, όπου το σύνολο 

της χώρας φορά στολή και η στρατιωτική λειτουργία αποκτά ισχυρό ρόλο στην 

καθημερινότητα, στοιχείο ουσιαστικό για πολλούς από τους νεαρούς ευέλπιδες της 
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περιόδου, στους οποίους αναπτύσσονται στοιχεία στρατιωτικού κορπορατισμού. 

Επόμενος σταθμός είναι ο επιτυχής πόλεμος στο αλβανικό μέτωπο, που επανεισάγει 

και ανανεώνει την έντονη λαϊκότητα η οποία διακρίνει τον στρατό σε επιχειρήσεις 

και αναδιαμορφώνει τον πατριωτισμό σε άξονες αυθόρμητης λειτουργίας που θα 

φτάσουν να αποτελέσουν και είδη πολιτικών αφετηριών για αξιωματικούς, 

στρατιώτες και πολίτες. Η Μάχη της Κρήτης, παρά τη σύντομη διάρκειά της, εισάγει 

την Ελλάδα στον αστερισμό της λαϊκής αντίστασης αλλά και της στενής πολεμικής 

σύνδεσης με τους Συμμάχους. Στη συνέχεια, στη Μέση Ανατολή, η ελληνική 

παρουσία αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον αφού η εμφάνιση του τρίτου πολιτικού άξονα, 

της Αριστεράς, διαμορφώνει συμμαχίες και ισχυρές αντιπαλότητες που καθιστούν 

τελικά τη συμμαχία του αστικού κόσμου απέναντί της απαραίτητη αλλά μη 

λειτουργική. Η ελλαδική παρουσία στη Μέση Ανατολή αποτέλεσε εντέλει ένα 

εργαστήριο για τη μελέτη των πολιτικών εξελίξεων που τελικά καταγράφθηκαν και 

στην Ελλάδα: σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει η παρούσα εργασία, 

προσεγγίζοντας και αναλύοντας την αναζήτηση, από τους τρεις πολιτικούς 

πρωταγωνιστές, λύσεων μακράς προοπτικής που μέσω του ελέγχου του στρατού θα 

τους καθιστούσαν πολιτικά κυρίαρχους στην απελευθερωμένη χώρα. Η πολεμική 

εμφύλια σύγκρουση στην Αθήνα τον Δεκέμβριο του 1944 ολοκληρώνει τον κύκλο 

των εμφύλιων συγκρούσεων για τον έλεγχο του στρατού και την αφετηρία για την 

απρόσκοπτη ανάπτυξη της συνωμοσίας εντός. Πρόκειται για μια συνωμοσία που στο 

όνομα της αντιμετώπισης της Αριστεράς θα δαιμονοποιήσει και τον άλλο αστικό 

πόλο, το πολιτικό Κέντρο. 

Ο στρατός αποτελεί ένα σύνολο με αδιάκοπη λειτουργία, στοιχείο που καθιστά 

αναγκαία τη συχνή αναφορά σε ό,τι προηγήθηκε αλλά και σε ότι ακολούθησε τη 

δεκαετία 1935-1945, που αποτελεί την καρδιά αυτής της εργασίας. Έτσι, στάθηκε 

απαραίτητη η γνώση του τι ήταν ο ελληνικός στρατός από το 1912 έως το 1935. 

Πρόκειται για τον στρατό των Βαλκανικών Πολέμων, που επανασυνδέεται με την 

ελληνική κοινωνία, για τον φορέα που αποκαθιστά στο λαϊκό αίσθημα τις εθνικές και 

πολιτικές ματαιώσεις που αναφέρει έμμεσα ο Κωστής Παλαμάς στον Δωδεκάλογο του 

Γύφτου. Κινούμενος ηθικά στον χώρο του φαντασιακού και μετέχοντας στον χώρο 

του έμπρακτου, ο λαϊκός πολιτισμός των εκτός και εντός συνόρων Ελλήνων και 

Ελληνίδων «αναθέτει» στον στρατό το σύνολο της πατριωτικής ιδεολογίας, της 

Μεγάλης Ιδέας που τον διέπει σχεδόν από τη σύσταση του νοελληνικού κράτους. 
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Η εξάμηνη επιτυχία των Βαλκανικών Πολέμων ρηγματώνει τη σύνδεση του 

Θρόνου με την πολιτική ηγεσία στη διεκδίκηση της πατρότητας της νίκης. Η 

ενίσχυση της πολιτικής ηγεσίας του Ελευθέριου Βενιζέλου ορίζεται ως απειλή προς 

τον Θρόνο για την απώλεια του ελέγχου της χώρας. Την αφετηρία του Διχασμού 

εμπεδώνει ο Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος και οι συγκρουόμενες θέσεις περί συμμετοχής 

στο πλευρό της Αντάντ ή στην ενισχυτική προς τις Κεντρικές Αυτοκρατορίες 

ουδετερότητα. Εμπράκτως πάντοτε, ο στρατός απορροφά τον Διχασμό στο εσωτερικό 

του με θεμελιακό ερώτημα ποια παράταξη από τις δύο εξυπηρετεί καλύτερα την 

αλυτρωτική ιδεολογία και διαδικασία.  

Με την ανατροπή που έχει ήδη συντελεστεί στο σώμα των αξιωματικών από το 

1914, με τη μονιμοποίηση υπαξιωματικών και εφέδρων αξιωματικών που πολέμησαν 

επιτυχώς στους Βαλκανικούς, ξεκινά η δημιουργία ενός νέου σώματος αξιωματικών, 

αποκομμένων από το παρελθόν: δεν θα διαλέγονται πια με την Αυλή και τις 

οικογένειες των απογόνων της Ελληνικής Επανάστασης, αλλά με τα πρόσφατα 

πολεμικά γεγονότα και τη λαϊκότητα της καταγωγής τους, την οποία όμως ελπίζουν 

ότι θα εξοβελίσουν μέσω της στολής του αξιωματικού και μέσω της συμμετοχής τους 

στους πολέμους που θα «μεγαλώσουν την Ελλάδα». Είναι μια ταξική ανατροπή που 

δημιουργείται στο εσωτερικό του σώματος και λειτουργεί σε όφελος του Ελ. 

Βενιζέλου και της παράταξής του, και σε βάρος της Αυλής και του Θρόνου που 

έλεγχαν έως τότε τη Σχολή των Ευελπίδων και την ηγεσία του στρατεύματος.  

Η συγκρότηση μεραρχιών από το κράτος της Εθνικής Άμυνας, από πληθυσμούς 

της Μακεδονίας, της Κρήτης, του Αιγαίου και της Μικράς Ασίας, και η πολεμική 

πορεία των μονάδων στο βαλκανικό μέτωπο του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου 

πολλαπλασιάζουν τον αριθμό και το κύρος των νεαρών αξιωματικών που 

μονιμοποιούνται και ανέρχονται στην ιεραρχία, με βάση την πολεμική τους δράση 

και όχι τις σπουδές τους στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων. 

 Για την πολεμική επταετία που ακολουθεί (1915-1922), το σώμα των 

αξιωματικών διαιρείται στο εσωτερικό του, με σαφές προβάδισμα των 

φιλοβενιζελικών αξιωματικών σε επίπεδο πολεμικού κύρους, μέσα στην κορύφωση 

του αλυτρωτισμού.  

Η περίοδος ειρήνης και κατάρρευσης του αλυτρωτισμού (1922-1935) βρίσκει 

τον στρατό ηττημένο πολεμικά και ενεργό μόνο πολιτικά. Είναι η περίοδος της 

μεγάλης εσωστρέφειας και αναζήτησης ήπιων και αδιέξοδων τρόπων ενσωμάτωσης 

του συνόλου των αξιωματικών και των δύο παρατάξεων σε μια ενιαία ιεραρχία στο 
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σώμα των αξιωματικών. Σοβαρό ζήτημα συνιστούν οι αντιπαλότητες του 

παρελθόντος και οι προσωπικές φιλοδοξίες, που είχαν εδραιωθεί κατά το παρελθόν. 

Παράλληλα, οι βενιζελικές κεφαλές του στρατού, όπως οι περιπτώσεις των 

Θεόδωρου Πάγκαλου, Γεώργιου Κονδύλη και Νικόλαου Πλαστήρα, αυτονομούνται 

από την πολιτική τους ηγεσία και με το κύρος των πολεμικών δαφνών τους 

διεκδικούν είτε την ανόρθωση της πολιτικής λειτουργίας είτε την εφαρμογή 

προσωποπαγών δικτατορικών καθεστώτων. 

Ταυτόχρονα, οι νεαροί αξιωματικοί, απόφοιτοι της Σχολής των Ευελπίδων της 

περιόδου, διεκδικούν κύρος και μέσω άλλων οδών, όπως η διάκριση μεταξύ των 

ίδιων και των αρχαιότερών τους, ανώτερων πλέον αξιωματικών, οι οποίοι είχαν 

προαχθεί επ’ ανδραγαθία, στερούμενοι όμως αρχικές σπουδές, όπως και σπουδές 

μετεκπαίδευσης (Σχολή Πολέμου), αναγκαίες για την προαγωγή σε ανώτατους 

βαθμούς. 

Με τη Μεγάλη Ιδέα πλέον εμπράκτως ακυρωμένη λόγω της Καταστροφής του 

1922, ο αλυτρωτισμός στερείται πεδίο εφαρμογής, ωστόσο παραμένει έμμεσα 

ενεργός και ως η μοναδική οικεία ηθική σκευή του στρατού. Η ιδιοτελής πολιτική 

παρεμβατικότητα των πολεμικών ηγετών του βενιζελισμού εξαντλείται, κάτι που 

οφείλεται κυρίως στις εσωτερικές τους έριδες και στην επιστροφή του ίδιου του Ελ. 

Βενιζέλου στη διακυβέρνηση, το 1928.  

Κατά την τελευταία βενιζελική τετραετία ο στρατός παύει να αποτελεί το 

ποιοτικότερο εργαλείο εφαρμογής της εσωτερικής και της εξωτερικής πολιτικής της 

παράταξης και του ηγέτη της. Ωστόσο, ο στρατός καλείται να ανατρέψει κινηματικά 

τα αποτελέσματα της πολιτικής ήττας του βενιζελισμού. 

 

*** 

 

To κίνημα του 1935 και η αποτυχία του μας επιτρέπουν να μελετήσουμε τις 

βαθιές αλλαγές που έχουν σημειωθεί στο εσωτερικό του στρατού, όπως φανερώνει 

και η αδυναμία του βενιζελικών αξιωματικών να δράσουν με την 

αποτελεσματικότητα των περασμένων δεκαετιών. Η επίκληση του Ελ. Βενιζέλου περί 

επικείμενης απώλειας των ευεργετημάτων της δημοκρατίας και περί επικείμενης 

άλωσης του σώματος των αξιωματικών από φορείς του φιλοβασιλικού καθεστώτος 

δεν είναι ικανές να ενεργοποιήσουν τους αξιωματικούς υπέρ του βενιζελικού 

κινήματος, όπως είχε συμβεί σε εκείνες τις περιπτώσεις του παρελθόντος που 



360 

 

αφορούσαν την επέκταση των συνόρων κατά τον Διχασμό ή την απόδοση ευθυνών 

για την Καταστροφή κατά το κίνημα του 1922. Οι καιροί είχαν αλλάξει και η 

αναγκαιότητα διατήρησης του καθεστωτισμού σε όφελος της βενιζελικής παράταξης 

δεν στάθηκε δυνατό να αντικαταστήσει τον αλυτρωτισμό του παρελθόντος ή τη 

θωπεία του τραύματος της Μεγάλης Ιδέας. 

Έκτοτε, μετά το κίνημα του 1935, η αποπομπή από τον στρατό εκατοντάδων 

βενιζελικών αξιωματικών με ικανότητες και ισχυρή φήμη πολεμιστή οδηγεί σταδιακά 

στην αλλαγή της ταυτότητας του στρατού, φέρνοντάς τον ηθικά και πολιτικά 

πλησιέστερα στον Θρόνο. Η εξάλειψη αυτών των αξιωματικών πλήττει καίρια και 

την ψυχική λειτουργία του στρατού, αφού καταργείται για τους νέους αξιωματικούς η 

αναφορά στο παράδειγμα των αρχαιότερων και η λειτουργία αυτών, των «ηρώων του 

αλυτρωτισμού», ως μοντέλου για τους νεότερους. Ορίζεται μια νέα κατεύθυνση που 

δεν έχει ζητούμενο τόσο την επαγγελματική προετοιμασία των νεότερων, αλλά την 

άρρηκτη σύνδεσή τους με τον Θρόνο. Κάθε βήμα που θα μπορούσε να προσδώσει 

στοιχεία τα οποία θα αντιστρατεύονταν αυτή την κατεύθυνση ορίζεται ως 

καταστροφικό και κυρίως λαμβάνει τον –αρνητικό– χαρακτηρισμό της 

πολιτικοποίησης. Είναι πλέον σαφές –και θα είναι για πολλές δεκαετίες– ότι κάθε 

πολιτική χρήση ή λειτουργία του στρατού μακριά από αυτή που ορίζει ο Θρόνος και 

η συνδεδεμένη με αυτόν παράταξη θα ορίζεται με αρνητικό πρόσημο ως 

πολιτικοποίηση, ενώ οι πολιτικές χρήσεις και οι πολιτικές λειτουργίες που ορίζει ο 

Θρόνος και η συντηρητική παράταξη για τον στρατό θα χαρακτηρίζονται ως εθνική 

πολιτική. Στη λογική αυτή, καθετί φιλοβασιλικό παρουσιάζεται ως υπεράνω 

πολιτικής και ακομμάτιστο, ενώ προβάλλεται ως η διαρκής κανονικότητα.  

Η δεκαετία 1935-1945 ορίζει τα βήματα του στρατού, με τρόπο που διαδοχικά 

τον οδηγεί στον απόλυτο έλεγχό του από τον Θρόνο. Το 1935 τον βρίσκει ιδεολογικά 

αδρανώς αλυτρωτικό και εκκαθαρισμένο από τα βενιζελικά στοιχεία και το κύρος 

τους. Το 1945, μετά την εμπλοκή στον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο, τα βουνά της 

Αλβανίας, την Κρήτη, τις σκληρές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και τον 

Δεκέμβριο, τον βρίσκει ιδεολογικά αντικομμουνιστικό, παρεμβατικό υπέρ του 

Θρόνου, με ανανεωμένα και δυναμικά τα φιλοβασιλικά στοιχεία του και 

ποινικοποιμένο κάθε τι κεντρώο, ενοχοποιημένο ως ανεκτικό απέναντι στην 

Αριστερά. Στην πραγματικότητα, το πρόβλημα δεν ήταν μόνο η ενδεχόμενη 

ανεκτικότητα του Κέντρου απέναντι στην Αριστερά –η οποία θεωρούνταν πλέον 

ευθεία απειλή για το αστικό καθεστώς– αλλά τα ισχυρά βιώματα του παρελθόντος 
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του Διχασμού, τα οποία θα καταστήσουν τον στρατό ασφαλές πολιτικό εργαλείο για 

τον Θρόνο μόνον όταν την ισχύ στο εσωτερικό του διατηρούν πρόσωπα οικεία, 

προερχόμενα από το ασφαλές παρελθόν. 

Την εκκαθάριση που εφαρμόζουν τα στρατοδικεία του 1935, αποπέμποντας 

εκατοντάδες βενιζελικούς αξιωματικούς, διαδέχεται η ευεργεσία, η πολιτική 

μετατροπή που η δικτατορία της 4ης Αυγούστου προσφέρει εντός του στρατού σε 

όφελος του Θρόνου. Η απομάκρυνση των έμπειρων πολεμιστών αξιωματικών ορίζει 

μια διαφορετική ιεράρχηση αξιών στο εσωτερικό του. Η απαραίτητη λειτουργία του 

αδιάκοπου, που ορίζει δομικά κάθε στρατό, λειτουργεί πλέον υπέρ του Θρόνου και 

κατά του βενιζελισμού, αφού οι νεότερες γενιές αξιωματικών θα διαπαιδαγωγούνται 

ηθικά, αξιακά και πολιτικά μόνον από φιλοβασιλικούς αξιωματικούς.  

Οι αξίες του Τρίτου Ελληνικού Πολιτισμού παίρνουν για τους βασιλικούς 

αξιωματικούς τη μορφή του αμέριστου θαυμασμού στον Ιωάννη Μεταξά, τον 

αξιωματικό που απάντησε στα κινήματα της δεκαετίας του 1920, στερεώνοντας ένα 

καθεστώς, υπό τις ευλογίες του Βασιλιά, αμιγώς ελληνικό και βαθιά στρατοκρατικό, 

ακόμη και μέσω της χρήσης της στολής σε μεγάλο μέρος του πληθυσμού και κυρίως 

στη νεολαία.  

 Η ανάπτυξη της ΕΟΝ, οι περιποιημένες εκδόσεις της, οι εκδρομές και ο Τρίτος 

Ελληνικός Πολιτισμός δεν θα αρκούσαν για να λειτουργήσουν σε όφελος του 

Μεταξά, εάν απουσίαζε μια σειρά άλλα στοιχεία που τον καθιστούσαν ελκυστικό 

πολιτικά σε μια μεγάλη συντηρητική μερίδα της κοινωνίας. Κι αυτά ήταν, κατά κύριο 

λόγο, η εικόνα ενός προσώπου, του Μεταξά, διδακτικού και συγχρόνως προσηνούς, 

με τρόπους καθημερινούς, αυστηρούς, με ισχυρή τη διάσταση του λιτοδίαιτου στη 

συμπεριφορά του, μακριά από πλούτη και χλιδή, ταγμένο στην υπηρεσία μιας 

Ελλάδας με απλά νοήματα. Πρόκειται για μια συμπεριφορά πατερναλιστική, που 

βοήθησε στη συγκρότηση ενός πνεύματος κορπορατισμού στους νεαρούς 

αξιωματικούς, ως υποθήκη για τη μελλοντική τους πολιτική αυτάρκεια και 

αυταρέσκεια.  

Η ιταλική επίθεση διαμορφώνει συνθήκες ισχυρής ανανέωσης της λαϊκότητας 

εντός του στρατού, γεγονός που τον απομακρύνει αρκετά από την κεντρική διοίκηση. 

Η φυσική απόσταση του Στρατηγείου στην Αθήνα από το μέτωπο του πολέμου 

διαμορφώνει κλίμα και πνεύμα αυτονόμησης των πολεμικών ηγετών των μεγάλων 

σχηματισμών που αντιμετωπίζουν την ιταλική επίθεση και θέτουν σε εφαρμογή την 

αντεπίθεση και την πορεία στο αλβανικό έδαφος. Η διασπορά των τμημάτων της 
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προκάλυψης συσφίγγει τους δεσμούς μεταξύ των μικρών ηγητόρων και στρατιωτών, 

ενισχύοντας το ηθικό κύρος των νεαρών αξιωματικών, αρκετοί από τους οποίους 

είναι έφεδροι. Το σύνολο ενεργειών και εμπειριών του μετώπου των ετών 1940-1941 

ολοκληρώνεται αναγκαστικά με τη γερμανική εισβολή και τη συνθηκολόγηση που 

ακολουθεί.  

Η συνθηκολόγηση χαρακτηρίζει το τέλος της εξάμηνης ελληνικής εκστρατείας 

της περιόδου 1940-1941. Η μεγάλη αντοχή και οι επιτυχίες που χαρακτηρίζουν την 

προσπάθεια του στρατού κλείνουν με την ήττα και με την κυβερνητική της διαχείριση 

από τους στρατηγούς του μετώπου, μέσω της πρώτης κατοχικής κυβέρνησης της 

οποίας ηγούνται. Το είδος της λήξης, η συνθηκολόγηση, θολώνει την κοινή μεταξύ 

των αξιωματικών εμπειρία της εξάμηνης αντοχής και διαμορφώνει διαφορετικές 

συνθήκες συνέχειας, που θα εμποδίσουν την ειλικρινή διατήρηση μιας κοινής 

ταυτότητας για το σώμα των αξιωματικών.  

Η ακόλουθη Μάχη της Κρήτης, παρά τη μικρή της χρονική διάρκεια, ορίζει 

τελικά και το πώς θα εξασφαλιζόταν η συνέχεια της Ελλάδας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Κατά την άμυνα του νησιού ενεργοποιούνται τρία στοιχεία που θα 

χαρακτηρίσουν αυτή τη συνέχεια. Το πρώτο αφορά την έμπρακτη και εξαιρετικά 

έντονη συμμετοχή των κατοίκων στην άμυνα, στοιχείο που συνδέεται ευχερώς με το 

κίνημα αντίστασης στον κατακτητή. Το δεύτερο στοιχείο είναι η προσπάθεια του 

Γεώργιου να ηγηθεί ο ίδιος του πολιτικού προσωπικού, χωρίς διαμεσολάβηση, αρχικά 

στην Κρήτη και μετά στην εξορία – να ηγηθεί, δηλαδή, μιας ελληνικής αστικής 

σύνθεσης με δύσκολες προοπτικές, που θα περιλάμβανε και βενιζελικά και μεταξικά 

χαρακτηριστικά. Το τρίτο στοιχείο συνδέεται με τη βρετανική προσπάθεια για την 

άμυνα του νησιού και ορίζει με σαφήνεια τη μεγάλη σημασία που θα έχει η Ελλάδα 

αλλά και οι Έλληνες για τη Μεγάλη Βρετανία του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.  

Με τα δύο τελευταία στοιχεία ενεργά, τη βασιλική πολιτική αναδιοργάνωση και 

το ισχυρό βρετανικό ενδιαφέρον, «μετακομίζει» μέρος της Ελλάδας στην υπό 

απόλυτο βρετανικό έλεγχο Μέση Ανατολή. Σε ξένο έδαφος αναπτύσσονται για τρία 

χρόνια συνθήκες οι οποίες θα εξελιχθούν σταδιακά σε αυτό που θα καταλήξει να 

είναι η Ελλάδα της Απελευθέρωσης. Τα μεγέθη των πολιτικών εξελίξεων που 

συμβαίνουν στην κατεχόμενη Ελλάδα είναι σαφώς πολλαπλάσια εκείνων της εξορίας· 

ωστόσο, η ελλαδική παρουσία σε ξένο έδαφος διατηρεί στοιχεία που επιτρέπουν την 

ασφαλή εργαστηριακή μελέτη του ελληνικού πλαισίου. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την 

εξέλιξη της ταυτότητας του στρατού αποτελεί η ανάπτυξη εκτός συνόρων. Για τα 
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τρία χρόνια, ήταν ο στρατός που υποκατέστησε την έννοια του λαού για τις εξόριστες 

ελληνικές πολιτικές παρατάξεις. Μαζί με τη νεοπαγή, εντός του στρατού, ισχυρή 

Αριστερά, η βασιλική-μεταξική παράταξη και το βενιζελικό Κέντρο διεκδίκησαν, 

μέσω της κυριαρχίας τους στον εξόριστο στρατό, το ισχυρό πολιτικό μέλλον τους 

στην Ελλάδα της Απελευθέρωσης. Η σύγκρουση των αστικών δυνάμεων για την 

κυριαρχία στο εσωτερικό του στρατού οξύνθηκε από τη συχνή σύμπνοια βενιζελικών 

πρώην απότακτων με τις ισχυρές αριστερές οργανώσεις των στρατιωτών. Η στάση 

και των δύο απέναντι στη διατήρηση ισχυρών στοιχείων του μεταξικού καθεστώτος 

στην εξορία διαίρεσε βαθύτερα τις δύο αστικές παρατάξεις. Το στοιχείο αυτό 

αποτέλεσε καθοριστική αφετηρία για τη διαμόρφωση της καινούργιας ταυτότητας 

των νεαρών αξιωματικών. Σε ξένο έδαφος και με έναν παγκόσμιο πόλεμο σε εξέλιξη, 

ο αλυτρωτισμός φαινόταν πολλαπλά εκτός θέματος και η διαφύλαξη των μεταξικών 

αρετών για αυτούς αποκτούσε ισχυρό ενδιαφέρον. Η τελική, αδιέξοδη προσπάθεια 

της εξόριστης Αριστεράς, την άνοιξη του 1944, κρίνει όχι μόνο την αποπομπή της 

από τον στρατό αλλά και την απαξίωση του αστικού κέντρου στο εσωτερικό του ως 

ανεκτικό απέναντί της. 

Η αναζήτηση του εσωτερικού εχθρού εκ μέρους των περισσότερων νεαρών 

βασιλικών αξιωματικών αποκτά την έννοια της εθνικής αποστολής. Πρόκειται για μια 

αποστολής που θα συμπεριλάβει εξ αρχής και τους αξιωματικούς που πρόσκεινται 

στον άλλο αστικό χώρο, εκείνο του Κέντρου.  

Το Συνέδριο του Λιβάνου ξεκαθαρίζει την προοπτική του νέου στρατού. Η 

δημιουργία μιας νέας ελληνικής μονάδας, στους νέους αξιωματικούς της οποίας 

συνυπάρχει ο φιλοβασιλικός συνωμοτισμός κατά της Αριστεράς και του Κέντρου, 

μαζί με τον υψηλό επαγγελματισμό, θα είναι η προσφορά της στρατιωτικής ελληνικής 

Μέσης Ανατολής στον νέο ελληνικό στρατό της Απελευθέρωσης. Αυτή η υπό 

διαμόρφωση αντικομμουνιστική ταυτότητα που φέρνουν μαζί τους οι νέοι 

αξιωματικοί θα αποκτήσει και παρεμβατικά στοιχεία, όταν συναντήσει, τον 

Δεκέμβριο του 1944, σε συνθήκες μάχης και φόβου, την ελλαδική πραγματικότητα 

της Κατοχής, με την ισχυρή εαμική προσπάθεια ελέγχου της πρωτεύουσας.  

Η εξαιρετικά ισχυρή βρετανική συνδρομή στον αστικό κόσμο έκρινε την 

έκβαση της μάχης του Δεκεμβρίου του 1944 – μαζί και την προοπτική του στρατού. 

Η συνωμοσία εντός του στρατού θα αποκτήσει και την ευρεία αποδοχή από τη 

συντηρητική παράταξη, στην κατεύθυνση ελέγχου του συνόλου του κράτους. Έως 

και τον Εμφύλιο Πόλεμο, για ένα μέρος του αστικού κόσμου, η συνωμοσία θα 
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φαντάζει ως εξυπηρετική. Μετά το τέλος του Εμφυλίου, η συνωμοσία στον στρατό 

θα αποκλείσει το Κέντρο και θα μονοπωλήσει τον έλεγχο του στρατού προς όφελος 

του Θρόνου και δικό της.  

Μεταπολεμικά, όσο αποκλείεται το Κέντρο από τη διεύθυνση του στρατού, 

τόσο θα ενισχύεται η πολιτική παρεμβατικότητα του στρατού, αφού η αποστολή 

τελικά είναι ο εντοπισμός και ο πολιτικός αποκλεισμός του εσωτερικού εχθρού 

(Αριστεράς και Κέντρου). Στην πράξη, η παρεμβατικότητα εντός του σώματος των 

αξιωματικών θα εκδηλώνεται μέσω επιλεκτικών προαγωγών και μετεκπαιδεύσεών 

τους, και μέσω της ανόδου ελεγχόμενων αξιωματικών στην ηγεσία. Στο πλαίσιο της 

κοινωνίας και των μελών που στρατεύονται, θα εκδηλώνεται με μια διαρκή 

προσπάθεια πολιτικής χειραγώγησης, μέσω δηλαδή της στενής συνεργασίας μεταξύ 

των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού με την Αστυνομία και τη Χωροφυλακή, 

και μέσω του πολιτικού ελέγχου στη στρατολογία των εφέδρων, στην ψήφο του 

στρατού, αλλά και μέσω της γενικότερης παρέμβασης στις εκλογικές διαδικασίες. 

Η νίκη του αστικού κόσμου στον Εμφύλιο δεν σήμαινε και τη συνδιαχείριση 

του κράτους και, κατ’ επέκταση, του στρατού.  

Στον πλήρη έλεγχο του στρατού από τον Θρόνο και στο ανεξέλεγκτο από την 

πολιτική εξουσία θα χρειαστεί να αναζητηθεί η εξέλιξη της παρεμβατικής ταυτότητας 

του στρατού, που από το 1950 θα αρχίσει να αποκτά στοιχεία αυτόνομης και 

ιδιοτελούς παρεμβατικότητας, με κορύφωση την 21η Απριλίου 1967. Αυτό όμως 

είναι αντικείμενο μιας επόμενης μελέτης, συνέχειας της παρούσας. 
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