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15-08-1940: Υποβρφχιο τθσ φαςιςτικισ Λταλίασ τορπιλίηει ςτο λιμάνι τθσ 
Τινου το κρυλικό Ελλθνικό καταδρομικό <<Ζλλθ>>, που βριςκόταν εκεί για 
τον εορταςμό τθσ Κοιμιςεωσ τθσ Κεοτόκου. Θ προκλθτικι και πειρατικι αυτι 
ενζργεια προκάλεςε τθν παγκόςμια αγανάκτθςθ. 

28-10-1940: Στισ 03:00 επιδίδεται, από τον Ρρζςβθ τθσ Λταλίασ ςτθν Ακινα 
Γκράτςι, ςτον Ζλλθνα Ρρωκυπουργό Λ. Μεταξά, τελεςίγραφο, με το οποίο θ 
Λταλικι Κυβζρνθςθ ηθτοφςε<< το δικαίωμα να καταλάβει δια των Ενόπλων 
τθσ Δυνάμεων κατά τθν διάρκεια τθσ ςθμερινισ προσ τθν Αγγλία ριξθσ, 
οριςμζνα ςτρατθγικά ςθμεία του Ελλθνικοφ εδάφουσ>>. Απζναντι ςϋαυτι τθν 
Λταλικι φαςιςτικι απαίτθςθ, που ουςιαςτικά ςιμαινε τθν υποταγι τθσ 
χϊρασ ςτθν Λταλία, θ Ελλάδα, απαντά με το ιςτορικό <<ΟΧΛ>>. 

28-10-1940: Στισ 04:00 ο Δκτισ τθσ 8θσ ΜΡ Υπτγοσ Χαρ. 
Κατςιμιτροσ  πλθροφορείται τθλεφωνικά από το ΓΕΣ τθν παρακάτω 
ανακοίνωςθ: <<Ο Λταλόσ Ρρεςβευτισ τθν 03:00 διά διακοινϊςεϊσ του προσ 
τθν Ελλθνικιν Κυβζρνθςιν, εηιτθςε να ειςζλκωςι, ςιμερον τθν 6θν πρωϊνιν, 
τα Λταλικά ςτρατεφματα εισ το θμζτερον ζδαφοσ και ότι εν περιπτϊςει 
αρνιςεωσ κα ειςζλκωςι διά τθσ βίασ. Θ Κυβζρνθςισ απζρριψε τθν αίτθςιν 
ταφτθν του Λταλοφ Ρρζςβεωσ και διατάςςει αντίςταςιν μζχρισ εςχάτων>>. 

28-10-1940: Στισ 0530 , δθλαδι  μιςι ϊρα πριν τθν εκπνοι του τελεςιγράφου 
που επιδόκθκε, αρχίηει θ Λταλικι ειςβολι (25ο ΣΣ Τςαμουργιάσ) ςτθν Ιπειρο 
με 7 φάλαγγεσ. Στθν περιοχι τθσ Ρίνδου, θ Λταλικι Μεραρχία Τηοφλια 
προςβάλλει τα προωκθμζνα τμιματα του Αποςπάςματοσ Ρίνδου με 5 
φάλαγγεσ από τισ 05:00. Στθν περιοχι ΒΔ Μακεδονίασ ο Λταλικόσ Στρατόσ 
περιορίηεται ςε εκτζλεςθ πυρϊν πυρκοφ. Θ Λταλικι  Αεροπορία παρζχει 
υποςτιριξθ ςτουσ ειςβολείσ και επιπλζον βομβαρδίηει  περιοχζσ των 
Ναυςτάκμων Σαλαμίνασ, Σκαραμαγκά, Ρειραιά και Ρατρϊν. 

29-10-1940: Τθ νφχτα 29/30, όλα τα προκαλυπτικά τμιματα τθσ αμυντικισ 
τοποκεςίασ Ελαία- Καλαμάσ, ςυμπτφςςονται πίςω από αυτι, αφοφ 
επιβράδυναν τον ειςβολζα επί 48ωρο. 



Στθν περιοχι Ρίνδου, το απόςπαςμα Ρίνδου, με Δκτι τον Σχθ (ΡΗ) Κ. Δαβάκθ 
κατζχει ςτακερά τθν περιοχι Άγιοσ Ηαχαρίασ, υψϊματα Σκάλα-Κιάφα, ενϊ 
ςτα υψϊματα Μοφκα-Ράτωμα-Ταμποφρι-Τςοπάνθ θ κατάςταςθ των 
τμθμάτων του είναι ςυγκεχυμζνθ. 

31-10-1940: Ελλθνικά Α/Φ ενεργοφν αναγνωρίςεισ ςτισ περιοχζσ, Αγίων 
Σαράντα, Αυλϊνα, Δυραχίου, Ελβαςάν, Βερατίου, πρεμετισ και κοιλάδασ π. 
Δεβόλθ, προσ όφελοσ του Ελλθνικοφ Στρατθγείου. 

Τα αντιτορπιλικά <<Ψαρά>> και <<Σπζτςαι>>, ενεργοφν τολμθρό 
βομβαρδιςμό των παραλίων και τθσ ενδοχϊρασ τθσ περιοχισ Κονιςπόλεωσ-
Φιλιάτεσ-Σαγιάδασ, ανακουφίηοντασ τα Ελλθνικά τμιματα που πιζηονταν 
ςκλθρά από τον εχκρό. 

01-11-1940: Ο Υπλγόσ Αλ. Διάκοσ από τθν Λταλοκρατοφμενθ τότε 
Δωδεκάνθςο, επιτικζμενοσ με τον Λόχο του κατά του ωψ.Τςοφκα τθσ Ρινδου, 
πζφτει θρωϊκά μαχόμενοσ. 

Είναι ο πρϊτοσ Ζλλθνασ Αξκόσ του Στρατοφ Ξθράσ που ςκοτϊνεται κατά τον 
Ελλθνο-Λταλικό πόλεμο. 

01-11-1940: Θ Κεςςαλονίκθ βομβαρδίηεται 4 φορζσ από Λταλικά Α/Φ. Τθν 
ίδια μζρα επίςθσ βομβαρδίηονται θ Κζρκυρα, το Μζτςοβο, θ Καςτοριά, θ 
Λάριςα, θ Κιβα, ο Ρειραιάσ, ο Ναφςτακμοσ τθσ Σαλαμίνασ, ο Λςκμόσ τθσ 
Κορίνκου, το Θράκλειο, το ζκυμνο και θ Σοφδα. Στθ διάρκεια  των 
βομβαρδιςμϊν τθσ ίδιασ θμζρασ ςυμμετζχουν 169 Λταλικά Α/Φ. 

02-11-1940: Από τισ 1500 αρχίηει μεγάλθ Λταλικι επίκεςθ από δφο Μεραρχίεσ 
(Κζνταυροσ-Φεράρα) εναντίον τθσ τοποκεςίασ Ελαία (Καλπάκι) τθσ Θπείρου. 
Θ επίκεςθ ςυνεχίηεται με ιςχυρι υποςτιριξθ Ρυροβολικοφ και Αεροπορίασ 
μζχρι και τισ 07-11-1940, χωρίσ τελικά να υπάρξει ουςιαςτικό αποτζλεςμα, 
χάρθ ςτθ ςτακερι άμυνα τθσ 8θσ Μεραρχίασ. 

Από Λταλικά Α/Φ βομβαρδίηονται τα Λωάννινα, θ Καρδίτςα, θ Ράτρα και άλλεσ 
περιοχζσ. Συμμετζχουν ςυνολικά 170  Λταλικά Α/Φ. Τθν ίδια θμζρα 
βομβαρδίηονται ςτρατιωτικοί ςτόχοι ςτο Αργυρόκαςτρο και τθν Κορυτςά, 
από 4 και 7 Ελλθνικά Α/Φ αντίςτοιχα. 

04-11-1940: Από Λταλικά Α/Φ βομβαρδίηονται το Μζτςοβο, ο άξονασ 
Κζρκυρα-Ρρζβεηα-Ράτρα, πολλζσ γζφυρεσ του οδικοφ δικτφου, ο Ρειραιάσ ο 
Βόλοσ κ.ά. Από τθν Ελλθνικι Αεροπορία καταρρίπτονται ςε αερομαχία 3 
Λταλικά αεροςκάφθ. 



08-11-1940: Αναςτζλλονται οι Λταλικζσ επικζςεισ εναντίον τθσ τοποκεςίασ 
Ελαίασ- Καλαμάσ και οι δυνάμεισ τουσ, μετά από αλλεπάλλθλεσ αποτυχίεσ, 
μεταπίπτουν ςε αμυντικό αγϊνα. 

12-11-1940: Μετά από τθν οικτρι Λταλικι επικετικι αποτυχία ςτο 
Βορειοθπειρωτικό Μζτωπο, ο Χίτλερ εκδίδει τθν πρϊτθ του εμπιςτευτικι 
διαταγι γενικϊν κατευκφνςεων υπϋαρ. 18 προσ το Γενικό Επιτελείο του, για 
τθν εκπόνθςθ πολεμικοφ ςχεδίου και τθν προπαραςκευι επίκεςθσ εναντίον 
τθσ Ελλάδασ. 

13-11-1940: Ολοκλθρϊνεται ςχεδόν θ αποκατάςταςθ του μεγαλφτερου 
μζρουσ τθσ ακεραιότθτασ του τομζα τθσ Ρίνδου μζχρι των ςυνόρων ςτο 
Γράμμο και επιτυγχάνεται θ ςυντριβι τθσ Λταλικισ Μεραρχίασ Αλπινιςτϊν 
(Τηοφλια), που είχε διειςδφςει ςε βάκοσ 30 χιλ. και πλάτουσ 20 χιλ. μζχρι του 
χωριοφ Βωβοφςα, βόρεια του Μετςόβου. 

22-11-1940: Ο Ελλθνικόσ Στρατόσ με επικετικζσ επιχειριςεισ που άρχιςαν 
από τισ 14-11-1940, πετυχαίνει μζχρι 22-11-1940 τα παρακάτω: 

  -Στθν Ιπειρο, από το ΑϋΣΣ(2α,8θΜΡ,Μεραρχία Λππικοφ), τθν ανακατάλθψθ 
του μεγαλφτερου μζρουσ του εκνικοφ εδάφουσ και τθν απϊκθςθ των Λταλϊν 
πζρα από τα ςφνορα. 

  - Στθν περιοχι Ρίνδου-Αϊου ποταμοφ, από το ΒϋΣΣ(1θ ΜΡ,5θ Ταξιαρχία 
Ρεηικοφ, Ταξιαρχία Λππικοφ) τθν ολοκλιρωςθ του εκνικοφ εδάφουσ, τθν 
ειςβολι ςτθ Βόρεια Ιπειρο και τθν κατάλθψθ ςτισ 22-11-1940 τθσ πόλθσ 
Λεςκοβίκι. 

  - Στθ βορειοδυτικι Μακεδονία από το ΓϋΣΣ (9θ, 10θ, 11θ, 13θ 15θ ΜΡ ), με 
ςκλθροφσ αγϊνεσ τθν κατάλθψθ ςτισ 21-11-1940, των ορεινϊν όγκων 
Μόραβα και Λβάν και ςτισ 22-11-1940 τθσ Κορυτςάσ. 

24-11-1940: Ο Ελλθνικόσ Στρατόσ (ΓϋΣΣ) καταλαμβάνει τθ Μοςχόπολθ ςτθ Β. 
Ιπειρο. 

30-11-1940: Ο Ελλθνικόσ Στρατόσ(13θ ΜΡ) καταλαμβάνει το Ρόγραδετσ. 

03-12-1940: Ο Ελλθνικόσ Στρατόσ (Μεραρχία Λππικοφ), μετά από ςκλθρό 
αγϊνα με τουσ Λταλοφσ, καταλαμβάνει τθν Ρρεμετι ςτθ Β. Ιπειρο. 

06-12-1940: Ο Ελλθνικόσ Στρατόσ (ΑϋΣΣ) καταλαμβάνει τουσ Αγίουσ Σαράντα 
ςτθ Β. Ιπειρο. 

08-12-1940: Ο Ελλθνικόσ Στρατόσ (4θΜΡ) καταλαμβάνει το Αργυρόκαςτρο 
ςτθ Β. Ιπειρο. 



22-12-1940: Ο Ελλθνικόσ Στρατόσ (3θΜΡ), μετά από ςκλθρό αγϊνα, 
καταλαμβάνει τθ Χειμάρρα ςτθ Β. Ιπειρο. 

22-12-1940: Το υποβρφχιο << Ραπανικολισ>>, με Κυβερνιτθ τον Ρλωτάρχθ 
Μιλτ. Λατρίδθ, βυκίηει το Λταλικό πετρελαιοφόρο <<Αντουανζτα>> και 
αιχμαλωτίηει ολόκλθρο το πλιρωμά του, ζξω από τον κόλπο του Αυλϊνα. 

10-01-1941: Ο Ελλθνικόσ Στρατόσ (1θΜΡ), μετά από ςφοδρό και θρωικό 
αγϊνα, καταλαμβάνει τθν Κλειςοφρα ςτθ Β. Ιπειρο. 

22-01/19-02-1941: Ο Ελλθνικόσ Στρατόσ μετά από ςκλθροφσ αγϊνεσ, 
καταλαμβάνει διαδοχικά τα υψϊματα, 731, 717 και 1923 τθσ Τρεμπεςίνασ, 
τθν κορυφι 1723 του υψϊματοσ Γκόλικο, τθ βόρεια κορυφι του όρουσ 
Σεντζλι και ολοκλθρϊνει τθν κατάλθψθ του χωριοφ Ρζςτανι όπου 
ςυλλαμβάνονται περιςςότεροι από 300 αιχμάλωτοι από τουσ οποίουσ 18 
Αξκοί. 

23-02-1941: Το Ελλθνικό Υ/Β <<Νθρεφσ>>, υπό τον Ρλοίαρχο Βεροιόπουλο, 
βυκίηει ςτθν Αδριατικι μεγάλο Λταλικό εμπορικό πλοίο, που ςυνοδευόταν 
από δφο αντιτορπιλικά. 

09-03-1941:Αρχίηει μεγάλθ <<Εαρινι Επίκεςθ>> των Λταλϊν ςτο Αλβανικό 
Μζτωπο, που παρακολουκεί προςωπικά ο Μουςολίνι. Θ επίκεςθ όμωσ αυτι 
τελικά αποτυχαίνει, μετά από ςκεναρι και θρωικι αντίςταςθ του Ελλθνικοφ 
Στρατοφ. 

16-03-1941: Ο Λταλικόσ Στρατόσ, μετά τθν αποτυχία τθσ εαρινισ επίκεςθσ ςτθ 
Β. Ιπειρο, αναδιπλϊνεται ςτισ αρχικζσ του κζςεισ. 

20-03-1941: Σε ςφςκεψθ ανωτάτων ςτελεχϊν των Λταλικϊν Ενόπλων 
Δυνάμεων, ο Μουςολίνι παραδζχεται τθν ιταλικι ιττα ςτθν Αλβανία και 
ανακοινϊνει ςε όλουσ τουσ παρευριςκομζνουσ ζγγραφο ιςτορικισ ςθμαςίασ. 
Με αυτό ομολογεί τθν αποτυχία τθσ εαρινισ επίκεςθσ από 9 ζωσ 16 Μαρτίου 
και επιρρίπτει τθν ευκφνθ ςτουσ ςτρατιωτικοφσ και τθν κατάςταςθ που 
επικρατοφςε ςτον Λταλικό Στρατό. 

06-04-1941: Ζ ν α ρ ξ θ   Ε λ λ θ ν ο γ ε ρ μ α ν ι κ ο φ   Ρ ο λ ζ μ ο υ. 

Στισ 0530 ο Γερμανόσ Ρρεςβευτισ ςτθν Ακινα πρίγκιπασ Ζρμπαχ επιδίδει 
ςτον Ζλλθνα Ρρωκυπουργό  Αλζξανδρο Κορυηι διακοίνωςθ, με τθν οποία 
διατυπϊνονταν ιςχυριςμοί περί παραβίαςθσ τθσ Ελλθνικισ ουδετερότθτασ 
και του αναγγζλλει απλά ότι τα γερμανικά ςτρατεφματα είχαν ειςβάλει ςτο 
Ελλθνικό ζδαφοσ. Ιδθ από τισ 05:15, πριν επιδοκεί θ γερμανικι διακοίνωςθ 
ςτον Ζλλθνα Ρρωκυπουργό, εκδθλϊνεται θ πρϊτθ επίκεςθ κατά των 
Ελλθνικϊν φυλακίων ςτα υψϊματα Καλζ Μπαϊρ και Δεμίρ- Καποφ του όρουσ 



Μπζλεσ (Κερκίνθ). Μετά τισ 05:30 θ γερμανικι επίκεςθ κατά των ελλθνικϊν 
προφυλακϊν επεκτείνεται ςε όλο το μζτωπο, μζχρι βόρεια τθσ Κομοτθνισ 
(12θ γερμανικι Στρατιά υποςτθριηόμενθ από ιςχυρότατθ γερμανικι 
αεροπορία). 

07-04-1941: Το Οχυρό Λςτίμπεθ (οχυρό) ςτο Αν. Μπζλεσ αμφνεται ςκεναρά 
και προξενεί ςοβαρότατεσ απϊλειεσ ςτουσ Γερμανοφσ καταρρίπτοντασ και 3 
γερμανικά Α/Φ. Απόπειρα των Γερμανϊν να ειςδφςουν μζςα ςτισ ςτοζσ 
αποκροφεται. Στισ  16:00 θ φρουρά του οχυροφ αναγκάηεται να διακόψει τον 
αγϊνα, λόγω διοχζτευςθσ μζςα ςε αυτό αποπνικτικϊν αερίων. 

Το Οχυρό Κελκαγιά (Σπανι Ρζτρα) ςτο Αν. Μπζλεσ δζχεται ςφοδρό 
βομβαρδιςμό πυρκοφ και αεροπορίασ και όμωσ αμφνεται θρωικά και 
προξενεί ςτουσ Γερμανοφσ πολφ βαριζσ απϊλειεσ. Θ φρουρά του οχυροφ 
λόγω τθσ χριςθσ φλογοβόλων  και διοχζτευςθσ μζςα ςε αυτό αποπνικτικϊν 
αερίων από τουσ Γερμανοφσ, αναγκάηεται να διακόψει τον αγϊνα  ςτισ 11:30 
και να παραδοκεί. 

Στισ 23:30 περίπου, το Οχυρό Νυμφαία, βόρεια τθσ Κομοτθνισ, διακόπτει τον 
αγϊνα και παραδίνεται ςτουσ Γερμανοφσ. Θ φρουρά του αγωνίςκθκε ςκλθρά 
επί δφο θμζρεσ, δζχκθκε επανειλθμμζνεσ γερμανικζσ επικζςεισ και υπζςτθ 
αλλεπάλλθλουσ βομβαρδιςμοφσ από το γερμανικό πυρκό και τθν αεροπορία. 
Υπζκυψε μόνον  όταν εξαντλικθκαν οι δυνατότθτεσ ςυνζχιςθσ τθσ άμυνασ. 

Μετά από τθ γερμανικι ειςβολι ςτθν περιοχι τθσ Δ. Κράκθσ τα 1ο,2ο και 
3ο τάγματα προκαλφψεωσ (περιοχϊν Κομοτθνισ, Ρυκίου και Σουφλίου) τθσ 
Ταξιαρχίασ Ζβρου ςυμπτφςςονται ςτο Τουρκικό ζδαφοσ, όπου 
αφοπλίςκθκαν. Στισ 9-4-41 ο Διοικθτισ τθσ Ταξιαρχίασ Ζφ. Υποςτράτθγοσ 
Λωάννθσ Ηιςθσ, αυτοκτονεί ςτα Φψαλα τθσ Αν. Κράκθσ, για να μθν 
αφοπλιςτεί. 

08-04-1941: Στισ 06:00, ιςχυρζσ Μ/Κ Γερμανικζσ δυνάμεισ, μετά από τθν 
κάλυψθ τθσ Γιουγκοςλαβικισ άμυνασ ςτισ περιοχζσ Στρϊμνιτςασ και 
Βαλάντοβου, διαβαίνουν τθν Ε/Γ μεκόριο, ανατρζπουν τισ αςκενείσ Δυνάμεισ 
προκαλφψεωσ και προελαφνουν με γενικι κατεφκυνςθ προσ Κεςςαλονίκθ. 
Αυτι θ ιςχυρι και βακιά, κατά τον άξονα του Αξιοφ ποταμοφ, γερμανικι 
διείςδυςθ, ςιμαινε τθν παράκαμψθ τθσ οχυρωμζνθσ  τοποκεςίασ Μπζλεσ-
Άγγιςτρο, τθν κατάλθψθ τθσ  Κεςςαλονίκθσ και τθν βζβαιθ αιχμαλωςία των 
δυνάμεων του τμιματοσ Στρατιάσ Αν. Μακεδονίασ (ΤΣΑΜ). 

08-04-1941: Το Οχυρό Αρπαλοφκι (Στιριγμα) ςτο Αν. Μπζλεσ μθ μπορϊντασ 
να αμυνκεί, αφοφ τθν προθγοφμενθ θμζρα είχε καταλθφκεί και  το Οχυρό 
Κελκαγιά (Σπανι Ρζτρα) εγκαταλείπεται από τθ φρουρά του ςτισ 03:00, θ 



οποία υποχωρεί προσ το Στρυμόνα, όπου γερμανικζσ δυνάμεισ τθν 
προςβάλουν και τθν αποδεκατίηουν. 

08-04-1941: Το Οχυρό Ροποτλίβιτςα (Ραπαδοποφλα) ςτο Μπζλεσ αμφνεται 
θρωικά επί τρείσ θμζρεσ, αποκροφει τισ γερμανικζσ επικζςεισ και καταρρίπτει 
2 εχκρικά Α/Φ. Οι γερμανικζσ δυνάμεισ, που τθ νφχτα 6/7 Απριλίου ανζβθκαν 
πάνω ςτθν επιφάνειά του, πζτυχαν να το κυριεφςουν τελικά ςτισ 19:00 τθσ 
8θσ Απριλίου. 

09-04-1941:Στισ 03:00 θ φρουρά του Οχυροφ Εχίνοσ, βόρεια τθσ Ξάνκθσ, 
εγκαταλείπει τα τελευταία αμυντικά ζργα του και ςυμπτφςςεται προσ το 
χωριό Κζνταυροσ μετά από ςκλθρό, πειςματϊδθ και άνιςο αγϊνα τεςςάρων 
θμερϊν. 

09-04-1941: Υ π ο γ ρ α φ ι  Ρ ρ ω τ ο κ ό λ λ ο υ  Σ υ ν κ θ κ ο λ ό γ θ ς θ σ. Στισ 
1400 υπογράφεται ςτθ Κεςςαλονίκθ, μεταξφ του Διοικθτι του ΤΣΑΜ Αντγου 
Κων. Μπακόπουλου και του Γερμανοφ Αντγου Φάιελ (VEIEL), 
πρωτόκολλο  ςυνκθκολόγθςθσ. Στισ 16:00 ο Δκτισ του ΤΣΑΜ κάνει γνωςτι 
ςτισ Μονάδεσ του τθ ςυνκθκολόγθςθ και διατάηει τθ διακοπι των 
εχκροπραξιϊν και τθ ςυγκζντρωςθ του οπλιςμοφ για παράδοςι του. 

09-04-1941:  Το Οχυρό οφπελ ςτο Άγγιςτρο, αμφνεται ςκεναρά για τζςςερεσ 
θμζρεσ. Το Γερμανικό πυροβολικό και θ Αεροπορία το βομβαρδίηουν με 
μεγάλθ ςφοδρότθτα και κατευκφνουν τθν κυρία προςπάκεια τθσ επίκεςισ 
του, για τθ διάνοιξθ τθσ ομϊνυμθσ ςτενωποφ. Στισ 17:00 προςζρχονται 
Γερμανοί αγγελιαφόροι, για να γνωςτοποιιςουν ςτο Δκτι του τθ 
ςυνκθκολόγθςθ και να ηθτιςουν τθν παράδοςθ του Οχυροφ. Ο Δκτισ του 
Οχυροφ απαντά ότι τα οχυρά δεν παραδίνονται αλλά κυριεφονται από τον 
αντίπαλο. Οι αγγελιαφόροι ζφυγαν, αφοφ ορίςκθκε νζα ςυνάντθςθ για τισ 
0600 τθσ επομζνθσ. 

09-04-1941: Το Οχυρό Ραλιουριϊνεσ ςτο Αν. Μπζλεσ, αμφνεται επί 
τετραιμερο με πείςμα. Οι Γερμανοί το βομβαρδίηουν με πυρκό και 
Αεροπορία και επιτίκενται με ςφοδρότθτα, αλλά με άκαρπεσ τισ επίμονεσ 
προςπάκειζσ τουσ. Στισ 17:30 παρουςιάηονται Γερμανοί αγγελιαφόροι ςτον 
Δκτι του Οχυροφ και του γνωςτοποιοφν τθ ςυνκθκολόγθςθ που υπογράφθκε 
ςτθ Κεςςαλονίκθ. Ορίηεται νζα ςυνάντθςθ ςτισ 06:00  τθσ επομζνθσ. Με 
κοινι ςυμφωνία, αποφαςίηεται εκεχειρία  κατά τθν διάρκεια τθσ νφχτασ. 

09-04-1941: Τα Οχυρά Ρερςζκ – Μπαμπαηϊρασ – Ραρταλοφςκα - Ρερικϊρι 
και Μαλιάγκα, ςτο Μαφρο Βουνό (όρθ Βροντοφσ), αμφνονται ςκεναρά επί 
τετραιμερο και αποκροφουν όλεσ τισ Γερμανικζσ επικζςεισ με πολφ βαριζσ 
απϊλειεσ για τον εχκρό. Τα Οχυρά διζκοψαν τον αγϊνα μετά τθ 
ςυνκθκολόγθςθ. 



09-04-1941: Τα Οχυρά Ρυραμιδοειδζσ και Λίςςε, ςτο υψίπεδο Κάτω 
Νευροκοπίου, αντιτάςςουν ςκεναρι άμυνα επί τετραιμερο. Και τα δφο 
Οχυρά ςταμάτθςαν τον αγϊνα μετά τθ ςυνκθκολόγθςθ. 

10-04-1941: Στισ 09:00 προςζρχεται Γερμανόσ Σχθσ για τθν παραλαβι του 
Οχυροφ Ραλιουριϊνεσ, ςτο Αν. Μπζλεσ που δεν καταλιφκθκε κατά τον 
τριιμερο αγϊνα από τουσ Γερμανοφσ. Ο Γερμανόσ Σχθσ προςφωνεί τον 
Διοικθτι του Οχυροφ και ςυγχαίρει τθ φρουρά του, εκφράηοντασ τον 
καυμαςμό του για τθν θρωικι τουσ αντίςταςθ. Στθ ςυνζχεια τον οδθγεί να 
επικεωριςει το Γερμανικό τάγμα και διατάηει τθν φψωςθ τθσ Γερμανικισ 
Σθμαίασ, μετά τθν αποχϊρθςθ τθσ φρουράσ του Οχυροφ. Ανάλογεσ 
εκδθλϊςεισ γίνονται και για τουσ Δκτζσ των Οχυρϊν Λίςςε - Ρυραμιδοειδζσ-
Ρερικϊρι, Εχίνοσ Νυμφαία και Κελκαγιά (Σπανι Ρζτρα). 

10-04-1941: Ο Γερμανόσ Αξκόσ, ο εντεταλμζνοσ να παραλάβει το οφπελ, 
ςυγχαίρει τον Δκτι του Οχυροφ και διαβιβάηει τα ςυγχαρθτιρια τθσ 
διοικιςεϊσ του και τον καυμαςμό του για τθν θρωικι αντίςταςθ τθσ 
φρουράσ. Τονίηει δε ότι, για τουσ Γερμανοφσ, αποτελεί τιμι και περθφάνεια 
το ότι είχαν ωσ αντίπαλο ζνα τόςο θρωικό ςτρατό. 

11-04-1941: Ελλθνοβρετανικζσ δυνάμεισ αποκροφουν ςφοδρζσ επικζςεισ των 
Γερμανϊν ςτθν περιοχι  Βεφθσ - Κλειδίου τθσ Φλϊρινασ. 

12-04-1941: Λόγω τθσ γερμανικισ απειλισ, που δθμιουργικθκε από τθ Γ/Β, 
κατά των πλευρϊν και των νϊτων του Ελλθνικοφ Στρατοφ ςτθν Αλβανία, 
αρχίηει θ ςφμπτυξθ από τθ Ν 12/13 των δυνάμεων του ΤΣΔΜ (16θ-10θ-9θ-
13θ ΜΡ) από το υψίπεδο Κορυτςάσ και από τθ Ν13/14 του ΤΣΘ (3θ-8θ-2α-4θ-
5θ-17θ-6θ-15θ ΜΡ) από τισ περιοχζσ Μόγλιτςασ – Μπουμπεςι – Τρεμπεςίνασ –
Τεπελενίου - Χειμάρασ, προσ τθν τελικι τοποκεςία Ε/Α μεκόριοσ – Μζρτηανθ 
– Σμόλικασ – Βαςιλίτςα – Πρλιακασ - Βενζτικοσ ποταμόσ. Στθν τοποκεςία 
αυτι κα ςυμπτφςςονταν και οι δυνάμεισ του ΤΣΚΜ (12θ-20θ ΜΡ), υπό τθ 
διοίκθςθ το ΤΣΔΜ, ανατολικότερα δε προσ τισ διαβάςεισ Καμβουνίων –
Ριερίων - Ολφμπου οι δυνάμεισ του Βρετανικοφ εκςτρατευτικοφ Σϊματοσ. 

20-04-1941: Υπογράφεται ςτο Βοτονόςι τθσ Θπείρου (κοντά ςτο Μζτςοβο), το 
Ρρωτόκολλο Συνκθκολόγθςθσ του Ελλθνικοφ Στρατοφ, μεταξφ του Αντγου Γ. 
Τςολάκογλου και του Γερμανοφ Στγου Ντιτριχ. 

21-04-1941: Αρχίηει θ είςοδοσ βουλγαρικϊν ςτρατευμάτων ςτθν Αν. 
Μακεδονία και τθ Κράκθ, μετά από ζγκριςθ του Γερμανικοφ Στρατοφ. 

23-04-1941: Ο Βαςιλιάσ Γεϊργιοσ Βϋ και θ Ελλθνικι Κυβζρνθςθ του 
Εμμανουιλ Τςουδεροφ φκάνουν ςτθν Κριτθ, για τθ ςυνζχιςθ του αγϊνα, 



ενϊ διεξάγονται ςφοδρζσ μάχεσ με τισ γερμανικζσ εμπροςκοφυλακζσ ςτθν 
αμυντικι τοποκεςία Καλλίδρομο-Κερμοπφλεσ. 

24-04-1941: Οι Ευζλπιδεσ 1θσ και 2ασ τάξθσ, ςυνολικά 300, ζχοντασ μαηί τουσ 
τθ Σθμαία τθσ Σχολισ τουσ, αναχωροφν με δικι τουσ πρωτοβουλία από τθν 
Ακινα για τθν Κριτθ, διά μζςου τθσ Ρελοποννιςου και από εκεί με μικρά 
πλοία, για να πάρουν μζροσ και αυτοί ςτον αναμενόμενο ςτθ Μεγαλόνθςο 
πειςματϊδθ αγϊνα εναντίον των Γερμανϊν. Κίνθτρο αυτισ  τθσ ενζργειασ 
των νεαρϊν βλαςτϊν του Σϊματοσ των Αξιωματικϊν ιταν ο υπζροχοσ 
πατριωτιςμόσ τουσ. 

24-04-1941: Μετά τθ βακιά προζλαςθ δυνάμεων τθσ 12θσ Γερμανικισ 
Στρατιάσ ςτον κορμό τθσ Ελλάδασ, αρχίηει από τθ νφχτα 24/25 Απριλίου θ 
επιβίβαςθ του Βρετανικοφ Εκςτρατευτικοφ Σϊματοσ ςε πλοία και θ 
αποχϊρθςι του προσ τθν Κριτθ και τθν Αίγυπτο. Από τθν αρχικι δφναμθ των 
62.562  ανδρϊν, επιβιβάςκθκαν 50.732 (δθλαδι απϊλειεσ γενικισ φφςεωσ 
περίπου 12.000) και από αυτοφσ μεταφζρκθκαν ςτθν Κριτθ γφρο ςτουσ 
27.000 και οι υπόλοιποι ςτθν Αίγυπτο. 

27-04-1941: Κ α τ ά λ θ ψ θ  τ θ σ  Α κ ι ν α σ  α π ό  τ ο υ σ  Γ ε ρ μ α ν ο φ σ. Τα 
πρϊτα τμιματα του Γερμανικοφ Στρατοφ ειςζρχονται από το πρωί ςτθν 
Ακινα. Επιτροπι των Αρχϊν τθσ πόλθσ δθλϊνει ςτο επικεφαλισ Γερμανό 
Αξκό ότι θ Ακινα είναι ανοχφρωτθ πόλθ. Ο ραδιοφωνικόσ ςτακμόσ τθσ 
Ακινασ, τθν ίδια ϊρα περίπου, απευκφνει ςτον Ελλθνικό λαό  το τελευταίο 
ελεφκερο μινυμα. << Ζλλθνεσ, φςτερα από λίγα λεπτά ο ραδιοφωνικόσ μασ 
ςτακμόσ δε κα είναι Ελλθνικόσ….αδζλφια ψθλά τισ καρδιζσ….>>. Στισ 10:00 
γερμανικό απόςπαςμα ανεβαίνει ςτθν Ακρόπολθ, όπου υψϊνει τθ Γερμανικι 
Σθμαία με τον αγκυλωτό ςταυρό. 

04-05-1941: Ο Χίτλερ ςε λόγο του, που εκφωνεί ςτο άϊχςταγκ (Βουλι) 
αναφζρει τα εξισ: << Θ Λςτορικι δικαιοςφνθ με υποχρεϊνει να διαπιςτϊςω 
ότι απϋόλουσ τουσ αντιπάλουσ τουσ οποίουσ αντιμετωπίςαμεν ο Ζλλθν 
ςτρατιϊτθσ επολζμθςε με φψιςτον θρωιςμόν και αυτοκυςίαν. 
Εςυνκθκολόγθςε μόνον όταν θ εξακολοφκθςισ τθσ αντιςτάςεωσ δεν  ιτο 
πλζον δυνατι και δεν είχε κανζνα λόγον>>. 
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