
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΗΝ ΕΠΕΣΕΙΟ ΣΟΤ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΣΑΛΙΚΟΤ ΠΟΛΕΜΟΤ ΣΟΤ 1940 
 
 «Ἕνασ λαόσ ὁφείλει, ἄν κζλῃ νὰ μείνῃ μεγάλοσ, νὰ εἶναι ἱκανόσ νὰ πολεμιςῃ ἔςτω 
καὶ χωρίσ ἐλπἰδα νίκθσ». Ἰωάννθσ Μεταξᾶσ (30 Οκτ. 1940). 

Από: Αντιςτράτθγο ε.α. Ιωάννθ Κραςςά 

ΣΑ ΠΡΟΗΓΗΘΕΝΣΑ ΣΗ ΙΣΑΛΙΚΗ ΕΠΙΘΕΕΩ ΓΕΓΟΝΟΣΑ 

Σο ΟΧΙ 

Η 3θ πρωινι τθσ 28θσ Οκτωβρίου 1940, ιταν θ ςτιγμι που επεφφλαξε το πεπρωμζνο του 
Ιωάννου Μεταξά να αφιςει το αποτφπωμά του ςτθν ιςτορία. Ήταν θ ϊρα που επζλεξε 
ο Ιταλόσ πρζςβθσ ςτθν Ελλάδα Εμμανουζλε Γκράτςι, να του επιδϊςει ςτο ςπίτι του 
ςτθν Κθφιςιά, το τελεςίγραφο τθσ χϊρασ του. Ο Μουςολίνι απαίτθςε τθν κατάλθψθ 
ελλθνικϊν εδαφϊν ωσ εγγφθςθ τθσ ουδετερότθτοσ μασ, χωρίσ όμωσ να τα κατονομάηει. 
Ο Ζλλθνασ πρωκυπουργόσ τοφ αποκρίκθκε: «Alors/ Done monsieur c’ est la guerre, 
(Λοιπόν Κφριε, ἔχουμε πόλεμο)». Τπιρξε μια υπεριφανθ αντίδραςθ ςε μια ιταμι 
πρόκλθςθ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια μετουςιϊκθκε ςτο ιςτορικό «Όχι». Σθν ςτιγμι εκείνθ 
ο Μεταξάσ επωμίςκθκε το βάροσ μιασ ιςτορικισ αποφάςεωσ, θ οποία εξζφραηε τθν 
κζλθςθ τθσ ςυντριπτικισ πλειοψθφίασ του ελλθνικοφ λαοφ. Ο Γκράτςι ςτο βιβλίο του 
«Η Αρχι του τζλουσ» ζγραψε: «Τθν υπζρτατθ εκείνθ ςτιγμι, ο Μεταξάσ προτίμθςε να 
διαλζξει για τθν πατρίδα του τον δρόμο τθσ κυςίασ και όχι τον δρόμο τθσ ατιμϊςεωσ. 
Υποκλίκθκα μπροςτά του με τον βακφτερο ςεβαςμό[1]». 

 

«Alors monsieur c’ est la guerre, (Λοιπόν Κφριε, ἔχουμε πόλεμο)». 

Σθν 05:30 πρωινι τα ιταλικά ςτρατεφματα επετζκθςαν κατά των ελλθνικϊν δυνάμεων 
κατά μικοσ τθσ Ελλθνοαλβανικισ μεκορίου, ςθματοδοτϊντασ τθν ζναρξθ ενόσ 
πολζμου που διιρκθςε 7 μινεσ και τερματίςκθκε τθν 1θ Ιουνίου 1941 με τθν κατάλθψθ 
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τθσ Κριτθσ, μετά τθν επίκεςθ και των Γερμανϊν κατά τθσ χϊρασ μασ, τθν 6θ Απρίλιου 
1941. Πωσ φκάςαμε όμωσ ςτθν κιρυξθ του πολζμου τθν 28θ Οκτωβρίου 1940 ; 

Ο Ιταλικόσ Ιμπεριαλιςμόσ 

Σον Αϋ Παγκόςμιο Πόλεμο θ Ιταλία, παρότι ςυνδεόταν με ςυνκικθ ςυμμαχίασ με τθν 
Γερμανία και τθν Αυςτροουγγαρία, ςυντάχκθκε με τθν Γαλλία και το Ηνωμζνο 
Βαςίλειο, διότι είχε εδαφικζσ διεκδικιςεισ ςε βάροσ τθσ Αυςτρίασ, τθν Κςτρια και το 
Σρζντο και τθσ Οκωμανικισ Αυτοκρατορίασ, τθν μφρνθ και τθν Αλεξανδρζττα. Ο 
Μουςολίνι, κατά τον Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο, επεδίωξε να κυριαρχιςει ςτθν Μεςόγειο, 
τθν οποία κεωροφςε «Δικι μασ Θάλαςςά (Mare Nostrum)», όπωσ τθν αποκαλοφςαν οι 
Ρωμαίοι τθν εποχι τθσ παντοκρατορίασ τουσ». Οι αντίπαλοί του για τθν 
πραγματοποίθςθ των ςχεδίων του ςτθν Μεςόγειο ιςαν θ Γαλλία και θ Μεγάλθ 
Βρετανία. Η Σουρκία ςιμερα ςτθν προςπάκεια να αναδειχκεί «παγκόςμιοσ παίκτθσ», 
ζχει ονομάςει «Γαλάηια Πατρίδα» το ςτόχο για τθν επζκταςθ τθσ κυριαρχίασ τθσ προσ 
το Αιγαίο και ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Ανατολικισ Μεςογείου. 

 

Εξώφυλλο ςχολικοφ τετραδίου τθν εποχι του Μουςολινί.  

Ο Άξονασ 

Σθν 25θ επτεμβρίου 1936 υπογράφθκε ςφμφωνο ςυμμαχίασ μεταξφ Γερμανίασ και 
Ιταλίασ το οποίο ονομάςκθκε Άξονασ Βερολίνου-Ρϊμθσ[2].Σον επτζμβριο του 1940 θ 
Ιαπωνία προςχϊρθςε ςτθν ςυμμαχία με τθν «Σριμερι υνκικθ του Βερολίνου». τον 
άξονα προςχϊρθςαν επιπροςκζτωσ θ Ουγγαρία, θ λοβακία, θ Κροατία, θ Ρουμανία 
και θ Βουλγαρία. 
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Η Θζςη τησ Ελλάδοσ 

Κακ’ όλθ τθν περίοδο πριν και μετά τθν ζκρθξθ του ΒϋΠΠ, θ Ελλάδα προςπάκθςε να 
τθριςει αυςτθρι ουδετερότθτα. 

Ο Βαςιλεφσ Γεϊργιοσ ο Βϋ ιταν υπζρ τθσ Αγγλοελλθνικισ ςυμμαχίασ. Είχε επιλζξει 
εξάλλου, ωσ τόπο διαμονισ τθν Μ. Βρετανία, μετά τθν κατάργθςθ τθσ βαςιλείασ το 
1924, ζωσ τθν επάνοδό του ςτο κρόνο το 1935. Ο Μεταξάσ γνϊριηε από τον ΑϋΠΠ ότι θ 
τιρθςθ τθσ ουδετερότθτοσ είναι πιο δφςκολθ από τθν ζνταξθ ς’ ζνα ςυναςπιςμό 
δυνάμεων. Εκτίμθςε ότι τα ςυμφζροντα τθσ πατρίδοσ μασ κα εξυπθρετοφντο καλφτερα 
ςυνταςςόμενοι με το Ηνωμζνο Βαςίλειο. Είχε πειςκεί ότι όποιοσ ελζγχει τισ κάλαςςεσ 
ςτο τζλοσ κα νικιςει, ενϊ τα Δωδεκάνθςα όπωσ και ςυνζβθ κα ενςωματϊνονταν ςτθν 
Ελλάδα. Για τθν ςτάςθ του αυτι ζχουν λεχκεί πολλά. Η αλικεια είναι ότι καφμαηε τθν 
Γερμανία, πλθν όμωσ το τίμθμα προςχωριςεωσ τθσ Ελλάδοσ ςτθν νζα τάξθ πραγμάτων 
του Χίτλερ και του Μουςολίνι ιταν δυςβάςταχτο: Η Θράκθ και θ Ανατολικι Μακεδονία 
κα παραχωροφντο ςτθν Βουλγαρία, τα Ιόνια νθςιά και μζροσ τθσ Ηπείρου ςτθν Ιταλία, 
ενϊ τα Δωδεκάνθςα κα παρζμεναν υπό ιταλικι κατοχι. 

Σα φμφωνα με την Ιταλία 

Σον επτζμβριο του 1938 τερματίςκθκε θ διμερισ «υνκικθ φιλίασ, υνδιαλλαγισ και 
Δικαςτικοφ Διακανονιςμοφ», που υπογράφθκε το 1928 από τον Ελευκζριο Βενιηζλο και 
τον Μπενίτο Μουςολίνι. Σθν 28θ Οκτωβρίου 1939, ζνα χρόνο πριν τθν ιταλικι επίκεςθ 
κατά τθσ Ελλάδοσ, υπογράφθκαν από τον Μεταξά και το Γκράτςι δφο ζγγραφα τα 
οποία επιβεβαίωναν τθν φιλία και τθν ςυνεργαςία των δφο χωρϊν. 

 

Βενιηζλοσ και Μουςολίνι υπογράφουν το Ελλθνο-ιταλικό φμφωνο. 

Η Κατάληψη τησ Αλβανίασ 

Σθν 13θ Απριλίου του 1939, θ Ιταλία κατζλαβε τθν Αλβανία, παραβιάηοντασ τθν Αγγλο-
ιταλικι ςυνκικθ του Απριλίου του 1938, θ οποία προζβλεπε τθν μθ τροποποίθςθ 



του «status quo(τθν κακεςτθκυία τάξθ)», των κρατϊν τθσ Μεςογείου. Μετά από αυτι 
τθν εξζλιξθ, θ Μ. Βρετανία και θ Γαλλία ζδωςαν αυτοβοφλωσ εγγυιςεισ προσ τθν 
Ελλάδα, περί ςυνδρομισ των ςε περίπτωςθ επικζςεωσ εναντίον τθσ, χωρίσ όμωσ να 
αποςαφθνιςτεί το μζγεκοσ και το είδοσ των δυνάμεων που κα ζςτελναν, τισ οποίεσ ο 
Μεταξάσ αποδζχκθκε. 

Η Ζναρξη του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου 

Σθν 1θ επτεμβρίου 1939 θ Γερμανία ειςζβαλε ςτθν Πολωνία εκ δυςμϊν με 60 
μεραρχίεσ και 6 ταξιαρχίεσ ςυνολικισ δυνάμεωσ 1,5 εκατ. ανδρϊν, ενϊ 16 θμζρεσ 
αργότερα ειςζβαλλε θ οβιετικι ζνωςθ εξ ανατολϊν με 33 μεραρχίεσ και 8 ταξιαρχίεσ, 
δυνάμεωσ 550.000 ανδρϊν. Η 1θ επτεμβρίου 1939 κεωρείται από τουσ ιςτορικοφσ ωσ 
θ θμερομθνία ενάρξεωσ του Βϋ Παγκοςμίου Πολζμου. 

 

Ο διαμελιςμόσ τθσ Πολωνίασ. 

Σθν 9θ επτεμβρίου 1939, ςυναντικθκαν μυςτικά ςτθν Άγκυρα ο Γάλλοσ ςτρατθγόσ 
Μάξιμοσ Βεχγκάν[3] και ο Αντιςυνταγματάρχθσ Κωνςταντίνοσ Δόβασ[4], Διευκυντισ 
Επιχειριςεων του ΓΕ, ο οποίοσ ιταν ο ςυντάκτθσ των ςτρατιωτικϊν ανακοινωκζντων 
κατά τθν διάρκεια του πολζμου. Ο Βεχγκάν πρότεινε τθν αποςτολι ςτρατευμάτων ςτθν 
Θεςςαλονίκθ για τθν δθμιουργία μετϊπου ςτθν Βαλκανικι, όπωσ ςυνζβθ κατά τον Αϋ 
Παγκόςμιο Πόλεμο. Ο Μεταξάσ ηιτθςε επαρκείσ δυνάμεισ, τισ οποίεσ θ Γαλλία δεν 
μποροφςε να διακζςει. Σο ςχζδιο ναυάγθςε, αλλά τα πρακτικά των ςυνομιλιϊν μετά 
τθν παράδοςθ τθσ Γαλλίασ, περιιλκαν ςτουσ Γερμανοφσ, οι οποίοι τα παρζδωςαν 
ςτουσ ςυμμάχουσ τουσ. Ο Μουςολίνι τα χρθςιμοποίθςε ωσ μία από τισ δικαιολογίεσ 
του για τθν κιρυξθ του πολζμου κατά τθσ Ελλάδοσ. 

Η Προςζγγιςη προσ το Ηνωμζνο Βαςίλειο 

Σον Οκτϊβριο του 1939, θ Ελλάσ υπζγραψε ςυμφωνία με το Ηνωμζνο Βαςίλειο για τθν 
μείωςθ των εξαγωγϊν προσ τθν Γερμανία κατά 50% και μθδενιςμό των εξαγωγϊν 
χρωμίου και νικελίου. Σο Φόρεϊν Όφισ ηιτθςε από τουσ Ζλλθνεσ εφοπλιςτζσ να 
ναυλϊνουν τα πλοία τουσ για τθν Βρετανία, με τουσ ίδιουσ όρουσ με αυτοφσ των 
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Άγγλων ςυναδζλφων τουσ. Σον Ιανουάριο του 1940, θ Ελλάσ υπζγραψε δφο εμπορικζσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Μεγάλθ Βρετανία, οι οποίεσ απετζλεςαν το πρϊτο ουςιαςτικό βιμα, 
εκτόσ τθσ ακολουκουμζνθσ μζχρι τότε πορείασ αυςτθρισ ουδετερότθτοσ. 

Ο Καιροςκοπιςμόσ του Μουςολίνι 

Σθν 18θ Μαρτίου, ο Χίτλερ και ο Μουςολίνι ςυναντικθκαν ςτο Μπρζνερ, ςτα ςφνορα 
Ιταλίασ-Αυςτρίασ. Ο Ιταλόσ δικτάτορασ επιβεβαίωςε ότι θ Ιταλία κα ςυμμετείχε ςτον 
πόλεμο, αλλά περίμενε τθν δθμιουργία των καταλλιλων ςυνκθκϊν. Από τθν ειςβολι 
ςτθν Πολωνία, μζχρι τθν 10θ Μαΐου του 1940, που θ Γερμανία ειςζβαλε ςτθν Γαλλία, ο 
Μουςολίνι τθροφςε ςτάςθ αναμονισ. Δεν πίςτευε ςτθν ολοκλθρωτικι ιττα των Αγγλο-
γάλλων, ικελε τθν αυτοκρατορία του, αλλά τθν ικελε εκ του αςφαλοφσ. Η Ιταλία 
κιρυξε τον πόλεμο κατά τθσ Γαλλίασ τθν 10θ Ιουνίου 1940, λίγεσ θμζρεσ πριν τθν 
κατάρρευςι τθσ. 

Η Ψυχρολουςία του Μπενίτο 

Σθν 17θ Ιουνίου ςτο Μόναχο, ο Ντοφτςε διατφπωςε ςτον Χίτλερ τισ ιταλικζσ 
διεκδικιςεισ, Νίκαια, Κορςικι, Συνθςία, Σηιμπουτί. Η ςυνάντθςθ του Μονάχου υπιρξε 
μια οδυνθρι ζκπλθξθ για τον Ιταλό δικτάτορα. Ο Χίτλερ υπολόγιηε τουσ νικθμζνουσ 
Γάλλουσ περιςςότερο από τουσ «νικθτζσ» Ιταλοφσ. Μετά από αυτι τθν απογοιτευςθ, ο 
Ντοφτςε αγωνιοφςε μιπωσ θ Αγγλία ςυνκθκολογιςει, χωρίσ να ζχει προλάβει να 
καταλάβει κάποια χϊρα, για να τθν χρθςιμοποιιςει ωσ διαπραγματευτικό αντάλλαγμα. 

 

Η Ιταλική Εξόρμηςη 

Από τον Αφγουςτο του 1940, θ Ιταλία προετοιμαηόταν για τθν κατάλθψθ τθσ Αιγφπτου 
και τθσ Ελλάδοσ. Ο τρατάρχθσ Ροδόλφο Γκρατςιάνι[5] επικεφαλισ 200.000 ανδρϊν κα 
επετίκετο κατά τθσ Αιγφπτου, ενϊ ο Τποςτράτθγοσ Βιςκόντι Πράςκα[6] με 100.000 
κατά τθσ Ελλάδοσ. Ο Χίτλερ δεν είχε αντίρρθςθ για τθν επίκεςθ κατά τθσ Αιγφπτου, 
αλλά δεν ικελε εμπλοκι ςτα Βαλκάνια, φοβοφμενοσ τθν δθμιουργία δευτζρου 
μετϊπου, όπωσ ςυνζβθ κατά τον Αϋ Παγκόςμιο Πόλεμο. Δεν επικυμοφςε επίςθσ, να 
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επιτεκεί θ «ιςχυρι» Ιταλία εναντίον τθσ μικρισ Ελλάδοσ πριν τισ αμερικανικζσ εκλογζσ 
του Νοεμβρίου. Ο Μουςολίνι από τθν πλευρά του, ικελε να παρουςιάςει τισ δικζσ του 
ςτρατιωτικζσ επιτυχίεσ ςτον ιςχυρό ςφμμαχό του, ο οποίοσ είχε καταλάβει όλθ ςχεδόν 
τθν Ευρϊπθ. 

 Η Πρϊτη Πλάνη 

Σον Αφγουςτο του 1940, ο Ιταλόσ δικτάτορασ κατζλαβε τθν Βρετανικι ομαλία, 
εκτιμοφςε δε, ότι ςε ςφντομο χρόνο: 

α.    Ο Γκρατςιάνι κα καταλάμβανε τθν Αίγυπτο. 

β.    Η Μάλτα κα περιζρχονταν ςτθν Ιταλία. 

γ.    Ο Ιταλικόσ τρατόσ κα νικοφςε τον Ελλθνικό. 

δ.    φντομα θ Μεγάλθ Βρετανία κα ςυνκθκολογοφςε. 

Πλανικθκε ςε όλα. 

Η Κλιμάκωςη και οι Προκλήςεισ 

Σον Ιοφνιο και τον Ιοφλιο του 1940, θ Ιταλία κατθγόρθςε τθν Ελλάδα ότι παρείχε 
καταφφγιο και ανεφοδιαςμό ςε βρετανικά πλοία και αεροςκάφθ. Ιταλικά υδροπλάνα, 
από τα Δωδεκάνθςα, βομβάρδιςαν ελλθνικό αντιτορπιλικό ςτον Κορινκιακό κόλπο και 
τελωνειακό πλοίο κοντά ςτθν Αίγινα. 

Σθν 9θ Αυγοφςτου ο καταηθτοφμενοσ Αλβανόσ λθςτισ ονόματι Νταοφτ Χότηα, 
καταγόμενοσ από τθν Σςαμουριά, βρζκθκε δολοφονθμζνοσ ςτο ςπίτι του ςτθν 
Κονίςπολθ τθσ Βορείου Ηπείρου. Οι Ιταλοί κατθγόρθςαν τουσ Ζλλθνεσ και 
παρουςίαςαν τον κακοφργο, ωσ αγωνιςτι του Αλβανικοφ αλυτρωτιςμοφ, ο οποίοσ 
κυςιάςκθκε για τθν απελευκζρωςθ των Σςάμθδων. 

Οι ιταλικζσ προκλιςεισ κορυφϊκθκαν τθν 15θ Αυγοφςτου 1940, όταν το ιταλικό 
υποβρφχιο Ντελφίνο βφκιςε το ελαφρφ καταδρομικό «Ζλλθ», που ιταν 
αγκυροβολθμζνο ςτο λιμάνι τθσ Σινου για τθν εορτι τθσ Παναγίασ. Η εκνικότθτα του 
υποβρυχίου ζγινε γνωςτι ςτθν Ελλάδα, αλλά τθν απζκρυψε για να μθν δοκοφν ςτουσ 
Ιταλοφσ προςχιματα για επικετικζσ ενζργειεσ. τισ θμζρεσ μασ ο Ερντογάν ζχει 
επιδοκεί ςε μια εκςτρατεία προκλιςεων και καταγγελιϊν κατά τθσ Ελλάδοσ, 
επιβουλευόμενοσ να οικειοποιθκεί μζροσ τθσ κυριαρχίασ μασ. 



 

Σο φκινόπωρο του 1940, θ γενικι αίςκθςθ ιταν ότι θ Γερμανία ιταν ο μεγάλοσ νικθτισ. 
Η μάχθ τθσ Αγγλίασ βριςκόταν ςτο αποκορφφωμά τθσ, ενϊ ο Χίτλερ ετοιμαηόταν για 
τθν κατάλθψθ των Βρετανικϊν νιςων. 

Η Πρϊτη Νίκη 

τα τζλθ επτεμβρίου ο Σςϊρτςιλ κζρδιςε τθν πρϊτθ του νίκθ, υποχρεϊνοντασ τον 
Χίτλερ να ματαιϊςει τθν επιχείρθςθ «Θαλάςςιοσ Λζων», που αφοροφςε τθν από 
καλάςςθσ ειςβολι ςτθν Βρετάνια. Ο Μεταξάσ ζγραψε ςτο θμερολόγιό του, ότι μετά 
από αυτό ο Χίτλερ κα ςτραφεί κατά τθσ Ρωςίασ και κατά των Βαλκανίων. Θεωροφςε 
βεβαία τθν είςοδο των ΗΠΑ ςτον πόλεμο και πίςτευε ότι θ Γερμανία ςτο τζλοσ κα 
υπζκυπτε. 

Η Ήττα ςτην Λιβφη 

Σθν 13θ επτεμβρίου, οι ιταλικζσ δυνάμεισ ςτθν Λιβφθ επετζκθςαν κατά των 
βρετανικϊν ςτθν Αίγυπτο και προωκικθκαν ςε βάκοσ 80 χλμ., οπότε και ςταμάτθςαν 
για να αναςυγκροτθκοφν. Σον Δεκζμβριο οι βρετανικζσ δυνάμεισ αντεπιτζκθκαν και κα 
καταλάμβαναν όλθ τθν Βόρειο Αφρικι εάν δεν επενζβαινε θ Γερμανία. 

Η υνάντηςη ςτο Μπρζνερ[7] 

Σθν 4θ Οκτωβρίου 1940, ςε ςυνάντθςθ των δφο δικτατόρων ςτο Μπρζνερ, ο Χίτλερ 
επζτρεψε ςτον Μουςολίνι να ειςβάλλει ςτθν Ελλάδα. Αυτι θ άποψθ ζχει υιοκετθκεί 
και από τθν Τπθρεςία τρατιωτικισ Ιςτορίασ του Γερμανικοφ τρατοφ, ζνκερμοσ 
υποςτθρικτισ τθσ οποίασ είναι ο Ολλανδόσ ιςτορικόσ Μάρτιν Βαν Κρζβελντ[8]. Ο 
Γερμανόσ ιςτορικόσ Χζινη Ρίχτερ[9] υποςτθρίηει ότι, όπωσ προκφπτει από τα 
διαςωκζντα πρακτικά, ο Μουςολίνι εξζλαβε τθν φράςθ του Χίτλερ ότι: «Η Βρετανικι 
Αυτοκρατορία πρζπει να δεχτεί επικζςεισ και ςε άλλεσ περιοχζσ», ωσ το πράςινο φωσ 
για να κθρφξει τον πόλεμο κατά τθσ χϊρασ μασ. Η οργι του Φφρερ όταν ζμακε για τθν 
ιταλικι επίκεςθ κατά τθσ Ελλάδοσ και θ μθ διακοπι των διπλωματικϊν ςχζςεων με τθν 
χϊρα μασ, ζδωςε χϊρο για τθν διερεφνθςθ του κζματοσ, το οποίο δεν μπορεί να 
απαντθκεί με βεβαιότθτα με τισ υπάρχουςεσ πθγζσ. Σο ςίγουρο είναι ότι ο Χίτλερ δεν 
πρζπει να προςδιόριςε τον χρόνο τθσ κθρφξεωσ του πολζμου. 

https://www.istorikadromena.gr/index.php/blog/istorika-arthra/elliniki-istoria/sygxroni/101-1940#_ftn8
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Η ταγόνα 

Σθν 7θ Οκτωβρίου 1940 ο Χίτλερ απζςτειλε ςτρατεφματα ςτθν Ρουμανία, χωρίσ να το 
γνωςτοποιιςει ςτον Μουςολίνι, ςυνεγγυθτι των νζων ρουμανικϊν ςυνόρων. φμφωνα 
με τον Σςιάνο ιταν θ ςταγόνα που ξεχείλιςε το ποτιρι. Ο Μουςολίνι ζξαλλοσ διλωςε: 
«Θα τον πλθρϊςω με το ίδιο νόμιςμα, από τισ εφθμερίδεσ κα πλθροφορθκεί ότι 
κατζλαβα τθν Ελλάδα». 

Η Δεφτερη Πλάνη 

Ο Μουςολίνι ςυνειδθτοποίθςε ότι δεν επρόκειτο να δρζψει δάφνεσ ςτθν Βόρειο 
Αφρικι. Η Ελλάδα απζμεινε ο τελευταίοσ ςτόχοσ των επεκτατικϊν του ςχεδίων, θ 
επίτευξθ του οποίου κα μποροφςε να εκτονϊςει τθν ςυςςωρευμζνθ επικετικότθτά 
του. Σθν 15θ Οκτωβρίου 1940 οριςτικοποίθςε τθν απόφαςι του, ότι θ επίκεςθ κατά τθσ 
χϊρασ μασ ζπρεπε να εκτοξευκεί τθν 26θ Οκτωβρίου. Θεϊρθςε τθν Ελλάδα ζναν 
εφκολο αντίπαλο και ζκανε εςφαλμζνεσ εκτιμιςεισ υποτιμϊντασ τουσ τρεισ βαςικοφσ 
παράγοντεσ που επθρεάηουν κάκε ςτρατιωτικι επιχείρθςθ, τον εχκρό, το ζδαφοσ και 
το καιρό. Σο ορεινό του εδάφουσ, ςε ςυνδυαςμό με τισ φκινοπωρινζσ βροχοπτϊςεισ 
δυςχζραιναν τισ μετακινιςεισ των ςτρατευμάτων και τισ αεροπορικζσ επιχειριςεισ. 

Πρόςκληςη ςτην Βουλγαρία 

Σθν 16θ ο Μουςολίνι ζςτειλε επιςτολι ςτον Βαςιλζα τθσ Βουλγαρίασ Βόριδα με τθν 
οποία τον ενθμζρωςε για τα ςχζδια του και του ηιτθςε να επιτεκεί κατά τθσ Ελλάδοσ, 
Σθν 19θ Οκτωβρίου ο Βόρισ του απάντθςε ότι δεν κα ςυμμετάςχει ςτθν επιχείρθςθ του 
Μουςολίνι, φοβοφμενοσ τθν ςτάςθ τθσ Σουρκίασ , λόγω του αμυντικοφ Βαλκανικοφ 
υμφϊνου(Ελλάσ, Σουρκία , Γιουγκοςλαβία, Ρουμανία). 

Η Παραπληροφόρηςη από τον Σςιάνο 

Η απόφαςθ τθσ 15θσ Οκτωβρίου. 1940 αιφνιδίαςε τθν ιταλικι ςτρατιωτικι θγεςία, διότι 
τθν προθγουμζνθ θμζρα ο Μουςολίνι είχε δϊςει εντολι θ επιχείρθςθ να αρχίςει μετά 
τρίμθνο με 20 μεραρχίεσ, αντί των 10 που ςτάκμευαν ςτθν Αλβανία. 

Σθν 18θ Οκτωβρίου. ο Αρχθγόσ των Ιταλικϊν Ενόπλων Δυνάμεων τρατάρχθσ Πιζτρο 
Μπαντόλιο κεϊρθςε ότι δεν είχε γίνει θ απαιτοφμενθ προπαραςκευι και πρότεινε 
ςτον Μουςολίνι τθν αναβολι τθσ επικζςεωσ ζωσ τθν άνοιξθ. 

Δεν είχε το ςκζνοσ όμωσ να εμείνει ςτισ απόψεισ του και υπζκυψε ςτα ατεκμθρίωτα 
επιχειριματα του υπουργοφ εξωτερικϊν, γαμπροφ του Μουςολίνι Κόμθ Γκαλεάτςο 
Σςιάνο και εμπνευςτοφ τθσ επιχειριςεωσ ότι: 

α. Ο ελλθνικόσ ςτρατόσ ιταν απροπαραςκεφαςτοσ και άνευ θκικοφ. 



β. Οι αλβανικισ καταγωγισ μουςουλμάνοι κάτοικοι τθσ Ηπείρου (Σςάμθδεσ τθσ 
Θεςπρωτίασ) κα εξεγερκοφν. 

γ.  Η Βουλγαρία κα επιτεκεί κατά τθσ χϊρασ μασ. 

δ. Ζλλθνεσ αξιωματοφχοι ζχουν εξαγοραςκεί και κα προτείνουν τθν αποδοχι των 
ιταλικϊν αξιϊςεων. 

Η Ζςχατη Πλάνη 

Η επιφυλακτικότθτα του Μπαντόλιο μετζκεςε τθν ζναρξθ του πολζμου για τθν 
28θ Οκτωβρίου. Η αναβολι λειτοφργθςε ςε βάροσ των Ιταλϊν. Σισ δφο θμζρεσ πριν τθν 
επίκεςθ κατακλυςμιαίεσ βροχζσ δυςχζραναν τισ κινιςεισ των ςτρατευμάτων και δεν 
επζτρεψαν τισ πτιςεισ των αεροςκαφϊν. Η κακοκαιρία δεν επζτρεψε τθν εκτζλεςθ τθσ 
επιχειριςεωσ καταλιψεωσ τθσ Κζρκυρασ, από το ιταλικό ναυτικό. Η απόφαςθ για τθν 
επίκεςθ κατά τθσ χϊρασ μασ αποτελεί το καλφτερο δείγμα εραςιτεχνιςμοφ των 
Μουςολίνι και Σςιάνο και των άνευ ορίων καιροςκοπιςμοφ, υποτζλειασ και 
ματαιοδοξίασ των ςτρατθγϊν του. 

Η Ρωςική Ειςβολή ςτην Ουκρανία 

τα ίδια ςφάλματα υπζπεςαν και οι Ρϊςοι επιτελείσ, όταν ο Ποφτιν αποφάςιςε να 
επιτεκεί ςτθν Ουκρανία τθν 24θ Φεβρουαρίου 2022. Τποτίμθςαν τθν 
αποφαςιςτικότθτα και τθν κζλθςθ των Ουκρανϊν. Δεν εκτίμθςαν ορκά τισ δυνατότθτεσ 
τόςο τισ δικζσ τουσ, όςο και του αντιπάλου, τθν αντίδραςθ του ΝΑΣΟ και τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ενϊςεωσ και διζςπειραν τισ δυνάμεισ τουσ ςε πολλζσ κατευκφνςεισ, ςε 
μεγάλθ ζκταςθ. Η επιςτράτευςθ των 300.000 εφζδρων ζδειξε ότι δεν είχαν 
επικαιροποιιςει τουσ καταλόγουσ των εφζδρων, με αποτζλεςμα να καλοφνται 
θλικιωμζνοι και ανάπθροι. 

Σο Ιταλικό χζδιο Επιθζςεωσ 

Σο Ιταλικό ςχζδιο πολζμου προζβλεπε ςε 1ο χρόνο επίκεςθ προσ κατάλθψθ τθσ 
Ηπείρου τθσ Κερκφρασ και των λοιπϊν Ιονίων Νιςων. ε 2ο χρόνο κατάλθψθ τθσ 
Δυτικισ Μακεδονίασ και ςτθν ςυνζχεια προζλαςθ προσ Ακινα, Θεςςαλονίκθ και 
Πελοπόννθςο. Η ελλθνικι αποφαςιςτικότθτα όμωσ, προςγείωςε ανϊμαλα τθν ιταλικι 
θγεςία ςτθν ςκλθρι πραγματικότθτα. Για τθν διεξαγωγι ςτρατιωτικϊν επιχειριςεων 
δεν αρκοφν οι μόνο οι ωραίεσ ιδζεσ, είναι απαραίτθτεσ και οι εφεδρείεσ, τισ οποίεσ δεν 
διζκετε θ Ιταλία. 



                                                   

  Ζλλθνασ Εφηωνασ.                     Ιταλοί Αλπινιςτζσ. 

Η ΠΡΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΡΟΠΑΡΑΚΕΤΗ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ. 

Ο ςτρατόσ μασ μετά τθν Μικραςιατικι καταςτροφι είχε ανάγκθ ολοκλθρωτικισ 
αναςυγκροτιςεωσ. Από το 1922 ζωσ το 1940, διετζκθςαν για τθν Εκνικι Άμυνα 21 δις. 
δραχμζσ, από τα οποία τα 16 κατά το διάςτθμα από το 1935 ζωσ τθν ζκρθξθ του 
πολζμου. Σθν ίδια χρονικι περίοδο διατζκθκε το ίδιο ποςό για τθν ανακοφφιςθ του 1,5 
εκατ. προςφφγων από τθν Μικρά Αςία. Η πρϊτθ ςοβαρι αγορά όπλων, φψουσ 1 δις. 
δραχμϊν, ζγινε από τον Θεόδωρο Πάγκαλο το 1926, κατά τθν οποία προμθκευτικαμε 
100.000 τυφζκια, 1752 πολυβόλα και 312 πυροβόλα. Επί Ιωάννου Μεταξά 
καταβλικθκε ςυςτθματικι και πολφπλευροσ προςπάκεια για τθν αμυντικι 
προπαραςκευι τθσ Ελλάδοσ. 

Σα χζδια 

ε πρϊτθ φάςθ εκπονικθκε το ςχζδιο αμφνθσ τθσ χϊρασ, για τθν απόκρουςθ 
επικζςεωσ από τθν Βουλγαρία και ςτθν ςυνζχεια από τθν Αλβανία, μετά τθν κατάλθψι 
τθσ από τθν Ιταλία τον Απρ. του 1939. 

Η κυβζρνθςθ για τθν πραγματοποίθςθ αυτοφ του ςχεδίου, ζκεςε τζςςερεισ κφριουσ 
ςτόχουσ: 

α.    Σθν προμικεια όπλων, μζςων και υλικϊν για τθν ςυγκρότθςθ 15 Μεραρχιϊν και 4 
Σαξιαρχιϊν Πεηικοφ και μίασ Μεραρχίασ Ιππικοφ. 

β.    Σθν προετοιμαςία τθσ επιςτρατεφςεωσ για τθν πλιρθ επάνδρωςθ και 
ενεργοποίθςθ αυτϊν. 

γ.    Σθν χρθςιμοποίθςθ όλων των μζςων και των πόρων του ζκνουσ για τθν υποςτιριξθ 
των μαχόμενου ςτρατοφ. 

δ. Σθν καταςκευι οχυρωματικισ γραμμισ κατά μικοσ τθσ Ελλθνοβουλγαρικισ 
μεκορίου 



Η Επιςτράτευςη 

Για τθν υλοποίθςθ τθσ επιςτρατεφςεωσ ανακεωρικθκαν τα μθτρϊα αρρζνων, ςτα 
οποία ενεγράφθςαν πάνω από μιςό εκατομμφριο πρόςφυγεσ, που ιλκαν από τθν 
Μικρά Αςία. Σο ςιδθροδρομικό και οδικό δίκτυο επεκτάκθκε ς’ όλθ τθν χϊρα. Τπό 
ςυνκικεσ πολζμου, εντόσ 16 θμερϊν, επιςτρατεφκθκαν 400.000 βακμοφόροι και 
ςτρατιϊτεσ, για τουσ οποίουσ υπιρχε ο οπλιςμόσ, ο ιματιςμόσ και όλα τα 
προβλεπόμενα υλικά. Για τθν μετακίνθςι τουσ είχαν εκπονθκεί και υλοποιικθκαν τα 
ςχζδια χερςαίων και καλαςςίων μεταφορϊν. Πριν τθν κιρυξθ του πολζμου είχε 
προθγθκεί μυςτικι επιςτράτευςθ των μονάδων ςτα Ελλθνο-αλβανικά ςφνορα. Ο 
Μεταξάσ δεν ζκανε φανερι επιςτράτευςθ για να μθν αυξιςουν οι Ιταλοί τισ δυνάμεισ 
του ςτθν Αλβανία. 

 

Επίςτρατοι ςτθν Φλώρινα. 

Ο Εξοπλιςμόσ 

Για τον εξοπλιςμό του ςτρατοφ αγοράςκθκε ο απαιτοφμενοσ οπλιςμόσ μαηί με τα 
προβλεπόμενα πυρομαχικά. Ο ςτρατόσ μασ προμθκεφτθκε για πρϊτθ φορά όλμουσ 
κακϊσ και αντιαεροπορικά και αντιαρματικά όπλα. Δθμιουργικθκαν τα απαραίτθτα 
αποκζματα και ζγιναν επιτάξεισ καυςίμων, τροφίμων, νομισ, ανταλλακτικϊν οχθμάτων 
και υγειονομικοφ υλικοφ και θ διαςπορά αυτϊν για τον απρόςκοπτο εφοδιαςμό των 
μαχόμενων τμθμάτων. Παράλλθλα με τον τρατό ενιςχφκθκαν ςε μζςα και προςωπικό 
θ Αεροπορία και το Ναυτικό Χωρίσ εφοδιαςμό ο ςτρατόσ δεν μάχεται. 

Η Γραμμή Οχυρϊν Μεταξά 

Για τθν άμυνα, από τθν κατεφκυνςθ τθσ Βουλγαρίασ, καταςκευάςκθκε, εντόσ 3,5 ετϊν, 
μία ςειρά 21 οχυρϊν, από το όροσ Μπζλεσ ζωσ το ποταμό Νζςτο, για τθν οποία 
δαπανικθκαν 1,5 διςεκατομμφρια δραχμζσ γνωςτι ωσ «Γραμμι Μεταξά». 
Παραςκευάςκθκαν 200.000 μ3 οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ, ενϊ διανοίχτθκαν 250 χλμ. 
νζων οδϊν. Ζγινε άριςτθ εκμετάλλευςθ του εδάφουσ, για τθν εκλογι των κζςεων των 
οχυρϊν και τθν προςαρμογι των πυρϊν. Η «Γραμμι Μεταξά» αποτελεί τθν μοναδικι 
γραμμι οχυρϊςεωσ από ςυςτάςεωσ του ελλθνικοφ κράτουσ. 

 



Η Διαταγή 

Ἡ λακωνικότθτά τθσ πρϊτθσ διαταγισ του Παπάγου, με τθν κιρυξθ του πολζμου, 
αποδεικνφει το μζγεκοσ τθσ προετοιμαςίασ: «Ἀπό ἕκτθσ πρωϊνῆσ ὥρασ ςιμερον 
περιερχόμεκα εἰσ ζμπόλεμον κατάςταςιν πρὸσ Ἰταλίαν. Ἄμυνα ἐκνικοῦ ἐδάφουσ 
διεξαχκῇ βάςει διαταγῶν ἅσ ἔχθτε. Ἐφαρμόςατε ςχζδιον Ἐπιςτρατεφςωσ». 

 

Η πρώτθ διαταγι του Αρχιςτράτθγου Παπάγου. 

Σο Δίλλημα 

το απόγειο τθσ ιςχφοσ του Άξονοσ οι Ζλλθνεσ ζδειξαν ςτον κόςμο, πωσ ζνα μικρό 
ζκνοσ μπορεί να ορκϊςει το ανάςτθμά του και να υπεραςπιςκεί τθν ελευκερία του. 
Αυτόσ ο αγϊνασ είχε όμωσ και μια τραγικι παράμετρο. Η Ελλάδα μποροφςε να αμυνκεί 
με επιτυχία εναντίον τθσ Ιταλίασ, αλλά δεν μποροφςε να τθν νικιςει, γιατί αυτό κα 
προκαλοφςε τθν ταχεία επζμβαςθ του Χίτλερ. Ομοίωσ ιταν ςαφζσ ότι, εάν επιτρζπαμε 
ςτουσ Βρετανοφσ να ζλκουν προσ βοικεια, ο Χίτλερ κα επενζβαινε νωρίτερα ι 
αργότερα, για να προςτατεφςει τα πλευρά του. Η επιλογι μασ να ςυνταχκοφμε με τουσ 
ςυμμάχουσ και να πολεμιςουμε δφο κραταιζσ αυτοκρατορίεσ δικαιϊκθκε ιςτορικά. 
Αντλιςαμε δφναμθ από το δίκαιο του αγϊνοσ και τθν βοικεια τθσ Τπερμάχου 
τρατθγοφ. Κερδίςαμε τθν αναγνϊριςθ εχκρϊν και φίλων, αλλά το κυριότερο 
ανακτιςαμε τθν εκνικι μασ αξιοπρζπεια, μετά τθν καταιςχφνθ τθσ Μικραςιατικισ 
καταςτροφισ. 

 Η Δόξα 

Μπροςτά όμωσ ς’ αυτό το δίλθμμα αποφαςίςαμε να πολεμιςουμε. Ήταν μια πράξθ με 
ψυχικό μεγαλείο, θ οποία προκάλεςε το καυμαςμό του ελεφκερου κόςμου και 
εξακολουκεί ακόμα να κερδίηει τον ςεβαςμό του. Η Ελλάδα με τον θρωικό αγϊνα τθσ 
ςυνζβαλε αποφαςιςτικά ςτθν νίκθ των ςυμμαχικϊν δυνάμεων εναντίον του άξονοσ. 

Η γενιά του 40 δεν λφγιςε ςτα δφςκολα, ο ελλθνικόσ λαόσ με χαλφβδινθ 
αποφαςιςτικότθτα και ενωμζνοσ υποςτιριξε τον ςτρατόσ μασ. Η κάκε Ελλθνίδα και ο 
κάκε Ζλλθνασ κεϊρθςε τον πόλεμο ωσ το φψιςτο κακικον, χωρίσ ερωτιματα του 
τφπου « (pourquoi et pour qui) γιατί και για ποιόν», τα οποία διζλυςαν τθν Γαλλία εκ 



των ζςω. Η ουςία του ζπουσ του 40 υπιρξε θ ελλθνικι ψυχι. Οι Ζλλθνεσ είχαν λάβει 
μια και μοναδικι απόφαςθ, να αγωνιςκοφν και να πζςουν μαχόμενοι. Σα γεγονότα 
αποτζλεςαν το λογικό επακόλουκο αυτισ τθσ θρωικισ αποφάςεωσ. 

Η ςπονδι ςτο βωμό τθσ πατρίδοσ του τιμίου αίματοσ των 13.000 νεκρϊν και 42.000 
τραυματιϊν του πολζμου, μασ διαφφλαξε το δικαίωμα να ενεργοφμε με ελεφκερθ 
βοφλθςθ και όχι υποκείμενοι ςτθν κζλθςθ των ξζνων. 

Η Σουρκία εδϊ και δεκαετίεσ αμφιςβθτεί τα κυριαρχικά μασ δικαιϊματα ςτο Αιγαίο και 
αυτι τθν περίοδο βρυχάται. Θα παφςει να το κάνει όταν ωσ λαόσ, βάλουμε τθν Ελλάδα 
υπεράνω τθσ πρόςκαιρθσ παρουςίασ μασ επί τθσ γθσ. Είναι προτιμότερο να πζςεισ 
μαχόμενοσ, από το να πεκαίνεισ κάκε μζρα ςκλάβοσ. Η ελευκερία τθσ πατρίδοσ πρζπει 
να αποτελεί τθν πρϊτιςτθ επιλογι μασ. 

 

Μζχρισ Εςχάτων 

Ο ποιθτισ Ανδρζασ Μάνεςθσ περιζγραψε με μοναδικό τρόπο τθν κζλθςθ των Ελλινων 
για τθν νίκθ το 1940: 

Με κανόνια, τουφζκια, με ςπακιά, με κοντάρια, 

Κι’ αν μασ λείψουν και αυτά με τθσ γθσ τα λικάρια, 

Κι’ αν ςωκοφνε οι πζτρεσ μασ, τότε κα ποφμε, 

Πωσ μασ μζνει θ φωτιά και μ’ αυτι πολεμοφμε. 

Στθ φωτιά και ςτο ςίδερο και ςτου Χάρου τθν φρίκθ, 

Ακατάλυτοι, αλφγιςτοι, κα ςτακοφμε ωσ τθν νίκθ. 

  

Ο ανκρώπινοσ παράγοντασ είναι το βαςικό κριτιριο των πολζμων και θ ανκρώπινθ 
κζλθςθ αποτελεί το μυςτικό τθσ νίκθσ. 
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 ΗΜΕΙΩΕΙ 

 [1] Ο ιδρυτισ και δθμοςιογράφοσ τθσ εφθμερίδοσ «Κακθμερινι» Γεϊργιοσ Βλάχοσ με 
τθν απαράμιλλθ πζνα του περιζγραψε με μοναδικό τρόπο τθν επίδοςθ του ιταλικοφ 
τελεςίγραφου. «Καὶ ἔφκαςε τότε ἡ μεγάλθ ςτιγμι. Εἴκοςι ὀκτὼ Ὀκτωβρίου, Δευτζρα, 
τρεῖσ τὸ πρωί. Ὁ Μεταξᾶσ, μόνοσ, κοιμᾶται. Τὸ τθλζφωνον. Μία ὁμιλία. Ὁ Γκράτςι. Γφρω 
του δὲν ἔχει κανζνα. Δὲν ἔχει κἂν τὸ γραφεῖον του, δὲν ἔχει ἕνα κλθτῆρα. Κανζνα. Ἡ 
ὑπθρεςία, ὅπωσ ὅλθ ἡ Ἑλλὰσ τὴν ὥραν ἐκείνθν, κοιμᾶται. Πρὸσ ςτιγμιν, ἂσ κρατιςωμεν 
τὴν ἀναπνοιν μασ, διότι ἐδῶ πλθςιάηομεν τὸν μεγαλφτερον ςτακμὸν τῆσ Ἑλλθνικῆσ 
Ἱςτορίασ. Ἡ Ἰταλικὴ Αὐτοκρατορία, μὲ τὰ ςαράντα ὀκτϊ τθσ ἑκατομμφρια, μὲ τὸν 
πλοῦτον τθσ, με τοὺσ ςτρατοφσ τθσ, μὲ τὰ ἀεροπλάνα τθσ, μὲ τὰ ἅρματά τθσ, ἐξφπνθςε 
αἰφνιδιαςτικῶσ ἕνα ἄνκρωπον καὶ τοῦ ἐηιτθςε ἐντὸσ τριῶν ὡρῶν τὴν Ἑλλάδα. Καὶ ὁ 
ἄνκρωποσ αὐτὸσ -(τίσ ἐξ ἡμῶν, μὴ γνωρίηων ἀκόμθ ἂν ηῆ πραγματικότθτα ἢ ἐφιάλτθ;), 
δὲν κὰ ἐδίςταηε, δὲν κὰ ἐηιτει ὀλίγων ὡρῶν προκεςμίαν, δὲν κὰ προςεπάκει ν᾿ 
ἀποφφγθ τὸ γεγονόσ;-καὶ ὁ ἄνκρωποσ αὐτὸσ εἶπεν: Ὄχι. Ἀμζςωσ, ἄνευ ςυηθτιςεωσ, 
ἄνευ ἐνδοιαςμοῦ. Δὲν εἶπεν «: Ὄχι» ἁπλῶσ. Ἐντὸσ λεπτοῦ, ὅπωσ ἐξφπνθςεν αὐτὸσ ἐντὸσ 
λεπτοῦ, ἐξφπνθςε τὴν Ἑλλάδα. Διαταγαί, ςχζδια, τθλεφωνιματα, γενικὴ ἐπιςτράτευςισ, 
κιρυξισ Στρατιωτικοῦ Νόμου, ἐπιτάξεισ, προκθρφξεισ, ἀγγζλματα ἔγιναν πρὶν ἀνατείλθ 
ὁ ἥλιοσ καί, ὅταν ἀνζτειλε, ἤδθ ἐμάχετο ἡ Ἑλλάσ». 

[2] Σθν 1θ Νοεμβρίου 1936, θ Γερμανία και θ Ιταλία ανακοίνωςαν τθ δθμιουργία του 
Άξονα Ρϊμθσ-Βερολίνου μία εβδομάδα μετά τθν υπογραφι ενόσ ςυμφϊνου φιλίασ. 
τισ 25 Νοεμβρίου 1936, θ ναηιςτικι Γερμανία και θ ιμπεριαλιςτικι Ιαπωνία 
υπζγραψαν το λεγόμενο φμφωνο κατά τθσ Κομμουνιςτικισ Διεκνοφσ (Anti-Comintern 
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Pact) που ςτρεφόταν κατά τθσ οβιετικισ Ζνωςθσ. Η Ιταλία προςχϊρθςε ςτο φμφωνο 
κατά τθσ Κομμουνιςτικισ Διεκνοφσ ςτισ 6 Νοεμβρίου 1937. τισ 22 Μαΐου 1939, θ 
Γερμανία και θ Ιταλία υπζγραψαν το λεγόμενο Χαλφβδινο φμφωνο, επιςθμοποιϊντασ 
τθ υμμαχία του Άξονα με διατάξεισ επί ςτρατιωτικϊν κεμάτων. Σζλοσ, τθν 
27θ επτεμβρίου 1940 θ Γερμανία, θ Ιταλία και θ Ιαπωνία υπζγραψαν τθν Σριμερι 
υνκικθ του Βερολίνου, που ζγινε γνωςτι ωσ θ υμμαχία του Άξονα. 

[3] Ο Γάλλοσ τρατάρχθσ Μαξίμ Βεχγκάν (Maxime Weygand (1867-1965)ςυμμετείχε και 
ςτουσ δφο Παγκόςμιουσ Πολζμουσ. Ζχει καταγραφεί ςτθν Ιςτορία ωσ ο θγζτθσ του 
Γαλλικοφ τρατοφ, που αρχικά πολζμθςε εναντίον των Γερμανϊν κατά τον ΒϋΠΠ και, 
φςτερα από τθν παράδοςθ τθσ Γαλλίασ, ςυνεργάςτθκε με τουσ κατακτθτζσ τθσ, 
ςυμμετζχοντασ ςτο κακεςτϊσ τθσ Κυβερνιςεωσ του Βιςφ. 

 

Ο Γάλλοσ τρατάρχθσ Μαξίμ Βεχγκάν. 

[4] Αντιςτράτθγοσ Κωνςταντίνοσ Δόβασ (Κόνιτςα 1898-Ακινα 1973), ζλαβε μζροσ ςτον 
Αϋ Παγκόςμιο Πόλεμο ςτθν Μικραςιατικι Εκςτρατεία, τον Ελλθνο-ιταλικό Πόλεμο και 
ςτον Πόλεμο για τθν καταςτολι τθσ κομμουνιςτικισ ανταρςίασ, όπου διακρίκθκε και 
τραυματίςκθκε ςτθν Μάχθ τθσ Κονίτςθσ(Δεκζμβριοσ 1947). Διετζλεςε υπθρεςιακόσ 
πρωκυπουργόσ από τισ 20 επτεμβρίου ζωσ τθν 4θ Νοεμβρίου 1963. 

 

Ο Αντιςτράτθγοσ Κωνςταντίνοσ Δόβασ. 
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[5] Ο Ιταλόσ τρατάρχθσ Ροδόλφοσ Γκρατςιάνι*Rodolfo Graziani(1882-1955)], 
ςυμμετείχε ςτισ εκςτρατείεσ του ςτθν Αφρικι πριν και κατά τθ διάρκεια του ΒϋΠΠ) και 
υπιρξε εξζχον μζλοσ του Φαςιςτικοφ Κόμματοσ. 

 

Ο τρατάρχθσ Ροδόλφοσ Γκρατςιάνι . 

[6] Ο Ιταλόσ τρατθγόσ εμπαςτιάνο Βιςκόντι Πράςκα (1883-1965) ςυμμετείχε ςτον 
Ιταλοτουρκικό πόλεμο το 1911 και ςτον Αϋ ΠΠ. Ζμεινε γνωςτόσ για αποτυχθμζνθ 
διεφκυνςθ τθσ ιταλικισ επικζςεωσ κατά τθσ Ελλάδοσ. 

 

Ο τρατθγόσ  Βιςκόντι Πράςκα. 

[7] Σο πζραςμα του Μπρζνερ (Γερμανικά: Brennerpass, Ιταλικά: Passo del Brennero) 
είναι ζνα ορεινό πζραςμα μζςα από τισ Άλπεισ που αποτελεί το ςφνορο μεταξφ Ιταλίασ 
και Αυςτρίασ, ςτο χαμθλότερο υψόμετρο μεταξφ των αλπικϊν περαςμάτων τθσ 
περιοχισ. 

[8] Ο Martin van Creveld γεννικθκε ςτισ 5 Μαρτίου 1946 ςτθν Ολλανδία. ποφδαςε ςτο 
Ιςραιλ και τθν Αγγλία και ξεκίνθςε τθν ακαδθμαϊκι του καριζρα το 1971. Είναι 
κακθγθτισ τρατιωτικισ Ιςτορίασ ςτο Πανεπιςτιμιο Hebrew τθσ Ιερουςαλιμ, είναι 
ζνασ από τουσ πλζον διάςθμουσ εμπειρογνϊμονεσ ςτον τομζα τθσ ςτρατιωτικισ 
ιςτορίασ και ςτρατθγικισ. Ζχει γράψει δεκαεπτά βιβλία, που ζχουν μεταφραςτεί ςε 
δεκατζςςερισ γλϊςςεσ.  
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[9] Ο κακθγθτισ Heinz Richter(1939), ςποφδαςε ιςτορία, πολιτειολογία και αγγλικι 
φιλολογία ςτο πανεπιςτιμιο τθσ Χαϊδελβζργθσ. Ζηθςε πολλά χρόνια ςτθν Ελλάδα. Σο 
2000 ο Ρίχτερ τιμικθκε από τον Πρόεδρο τθσ Ελλάδασ Κωνςταντίνο τεφανόπουλο με 
τον « Χρυςό ταυρό του Σάγματοσ του Φοίνικοσ. τθν Γερμανία αναγνωρίηεται ωσ 
ειδικόσ ςε κζματα ςφγχρονθσ ελλθνικισ και κυπριακισ ιςτορίασ. Σον Νοζμβριο του 
2014 το Πανεπιςτιμιο Κριτθσ απζνειμε ςτον Ρίχτερ τιμθτικό διδακτορικό δίπλωμα 
προκαλϊντασ τθν αντίδραςθ οριςμζνων Ελλινων ιςτορικϊν που υποςτιριξαν πωσ θ 
εργαςία του Ρίχτερ αμαυρϊνει τθ φιμθ τθσ αντίςταςθσ των Κρθτικϊν ςτισ δυνάμεισ 
του Άξονα, αποδίδοντασ ευγενι κίνθτρα ςτουσ Ναηί ειςβολείσ. Σο Νοζμβριο του 2015 
ςτον Ρίχτερ αςκικθκε δίωξθ κακϊσ, ςφμφωνα με το κατθγορθτιριο, ςτο βιβλίο του 
ςχετικά με τθ Μάχθ τθσ Κριτθσ οριςμζνεσ αναφορζσ ςυνιςτοφςαν «άρνθςθ 
εγκλθμάτων του ναηιςμοφ ςε βάροσ του κρθτικοφ λαοφ με εξυβριςτικό περιεχόμενο». 
Η υπόκεςθ απζκτθςε πανελλινια δθμοςιότθτα κακϊσ ιταν θ πρϊτθ που δικάςτθκε 
ςφμφωνα με τον αντιρατςιςτικό νόμο 4285/2014. Ο Ρίχτερ δικάςτθκε εριμθν λόγω 
προβλθμάτων υγείασ. Σθν απαλλαγι του κατθγορουμζνου ηιτθςε ο ειςαγγελζασ 
ζδρασ, Ιωακείμ Καςςωτάκθσ, ο οποίοσ ςτθν αγόρευςι του ανζφερε ότι το βιβλίο 
παρόλο που εμπεριζχει ανακρίβειεσ και αναλικειεσ, δεν εκφράηει ρθτορικι μίςουσ. 
τισ 10 Φεβρουαρίου του 2016, ο Ρϊχτερ κρίκθκε ακϊοσ από όλεσ τισ κατθγορίεσ. Οι 
αρχζσ του πανεπιςτθμίου αρχικά απζρριψαν τισ αιτιάςεισ από Ζλλθνεσ πολιτικοφσ και 
πανεπιςτθμιακοφσ και τισ κατθγορίεσ για μερολθψία. Σελικά, μετά από επίςθμθ 
ενδοπανεπιςτθμιακι αίτθςθ, το πανεπιςτιμιο αποφάςιςε να του αφαιρζςει τον τίτλο 
το 2016. 
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