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ΕΚΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Μπορεί ο ιστορικός διάλογος και ο αναστοχασμός γύρω από το παρελθόν να μεταδίδονται
στον ραδιοφωνικό «αέρα»; Τα ΑΣΚΙ επιχείρησαν να απαντήσουν καταφατικά μέσω της
εβδομαδιαίας ραδιοφωνικής εκπομπής τους «Ιστορία στο Κόκκινο» (κάθε Κυριακή 1-2
μ.μ., Στο Κόκκινο 105,5). Η εκπομπή ξεκίνησε να μεταδίδεται στις 29 Σεπτεμβρίου 2013
και διανύει πλέον τον όγδοο κύκλο της, έχοντας παραγάγει περισσότερες από 200
ώρες συζήτησης και στοχασμού γύρω από το παρελθόν, οπτικοακουστικό υλικό που
συστηματικά εμπλουτίζεται και είναι ελεύθερα διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες
Soundcloud https://soundcloud.com/aski-6 και Spotify
Spotify..
Η συσσώρευση αυτού του πλούσιου αρχειακού υλικού αλλά και η απήχηση των
εκπομπών στο κοινό μάς ανέδειξαν νέα ερωτήματα: μπορεί μια προφορική συζήτηση σε
ένα ραδιοφωνικό στούντιο να μετασχηματιστεί σε ένα χρηστικό εργαλείο μελέτης και
έρευνας του παρελθόντος; Είναι δυνατόν η ιστορική ανάγνωση σημαντικών γεγονότων
και η αποκωδικοποίηση της μνήμης τους να εκκινούν με αφορμή την κυκλοφορία ενός
βιβλίου, τη διοργάνωση ενός επιστημονικού συνεδρίου, την ολοκλήρωση ενός νέου
ερευνητικού προγράμματος; Μπορούμε δηλαδή να ξετυλίγουμε το μπλεγμένο κουβάρι
του παρελθόντος μέσα από μικρές, καθημερινές και «εφήμερου» χαρακτήρα αφορμές;
Στόχος της ψηφιακής εκδοτικής σειράς «22 Αιώνες σε 21 Εκπομπές»
Εκπομπές είναι
να διαθέσει στο κοινό αυτοτελείς αφηγήσεις για το παρελθόν και την Ιστορία,
εικονογραφημένες με πρωτότυπο αρχειακό υλικό προερχόμενο κατεξοχήν από
τις συλλογές των ΑΣΚΙ αλλά και από άλλους αρχειακούς φορείς. Οι εκδόσεις που
απαρτίζουν τη σειρά στηρίζονται στα απομαγνητοφωνημένα και εκδοτικά επιμελημένα
κείμενα των εκπομπών, συνοδευόμενα από βιογραφικά στοιχεία των συνομιλητών και
αναγκαίους για τον/την αναγνώστη/τρια υπομνηματισμούς. Οι εκδόσεις πλαισιώνονται
ακόμη από χρηστικά εργαλεία έρευνας όπως ενδεικτικές βιβλιογραφίες και συνοπτικά
χρονολόγια. Ακολουθώντας την καταστατική αρχή των ΑΣΚΙ για «ανοιχτή πρόσβαση»
στη γνώση, κάθε έκδοση είναι ανοιχτής πρόσβασης σε κάθε ενδιαφερόμενο/η.
Τα κριτήρια επιλογής των εκπομπών που περιλαμβάνονται στη σειρά, πέρα από
τον χρονολογικό άξονα των δύο αιώνων (19ος-20ός), κινούνται και σε μια προσπάθεια
παρουσίασης πρωτότυπων θεματικών και άγνωστων εν πολλοίς ερμηνευτικών
προσεγγίσεων, θεματικών που συνδυάζουν το γεγονός με τη μνήμη του και τις
«δεύτερες ζωές» του στο δημόσιο πεδίο· στην τέχνη, στον πολιτισμό, στην πολιτική
και κοινωνική ζωή, στην ιστοριογραφική συζήτηση, στα μνημεία και στα τοπόσημα,
σε κάθε ψηφίδα του παρελθόντος που συνθέτει με την παρουσία της την παροντική
διάσταση. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τις ταραγμένες δεκαετίες του 1940 και 1960,
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και στις μεταβάσεις που πυροδότησε η Μεταπολίτευση, οι εκδόσεις συμπεριλαμβάνουν
και παρουσιάζουν αυτοβιογραφικές μαρτυρίες, μεμονωμένες φωνές που εγγράφουν το
προσωπικό στο συλλογικό βίωμα.
Κάθε έκδοση ασφαλώς συνιστά μια επιλογή και ως τέτοια αποδέχεται τα όρια,
τις ελλείψεις και την αποσπασματικότητά της στη διερεύνηση ενός εκάστοτε θέματος.
Θα θεωρεί όμως αυτήν την αποσπασματικότητα προτέρημα, αν οι αναγνώστες/τριες της
την αξιοποιήσουν ως έναυσμα για νέα ομαδικά και ατομικά ερευνητικά εγχειρήματα ή αν
αποτελέσει ένα βραχύ αλλά περιεκτικό, συγχρόνως ευχάριστο ανάγνωσμα.
***
Στην ανά χείρας έκδοση ο Πολυμέρης Βόγλης και ο Τάσος Σακελλαρόπουλος, δύο ιστορικοί
οι οποίοι με το έργο τους έχουν συμβάλει σημαντικά στην κατανόηση της ταραχώδους
δεκαετίας του 1940, συζητούν για την είσοδο της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο
με αφορμή την επέτειο του «ΟΧΙ» απέναντι στο ιταλικό τελεσίγραφο της 28ης Οκτωβρίου
1940. Η θέσπιση της 28ης Οκτωβρίου ως εθνικής εορτής αποτέλεσε την πρώτη νομοθετική
πράξη της κυβέρνησης του Γ. Παπανδρέου λίγες μέρες μετά την απελευθέρωση των
Αθηνών, τον Οκτώβριο του 1944. Ο πρώτος αυτός θεσμικός εορτασμός της επετείου,
η οποία είχε ξεκινήσει να διαμορφώνεται ως τέτοια από τον πρώτο κιόλας χρόνο της
Κατοχής —ως απότιση φόρου τιμής στους νεκρούς του πολέμου, αλλά και ως μια
εκδήλωση αντίστασης του αθηναϊκού λαού— υπήρξε μια σπάνια στιγμή επίδειξης εθνικής
ενότητας· μιας ενότητας, όπως αποδείχτηκε, εξαιρετικά εύθραυστης. Έκτοτε, μέσα από τις
μεταμορφώσεις της στο πέρασμα του χρόνου, το τελετουργικό της, τη σύνδεσή της με
εθνικές διεκδικήσεις και κοινωνικούς αγώνες, αλλά και τις διαμάχες για το νόημά της,
η 28η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως η δεύτερη σημαντικότερη επέτειος του ελληνικού
κράτους μετά από την 25η Μαρτίου.
Στις σελίδες που ακολουθούν, οι δύο ιστορικοί επιστρέφουν στα γεγονότα και τα
πρόσωπα που σημάδεψαν την έναρξη της πολεμικής δεκαετίας του 1940, πριν και μετά το
«ΟΧΙ». Με το βλέμμα στην άνοδο του φασισμού και του ναζισμού στη μεσοπολεμική Ευρώπη,
καθώς και στις διεθνείς διεργασίες που οδήγησαν στην έκρηξη ενός παγκόσμιου πολέμου,
συζητούν για την προετοιμασία της Ελλάδας σε συνθήκες δικτατορίας και τη σημασία των
Βαλκανίων στη γεωπολιτική σκακιέρα της εποχής. Πέραν της μυθοποίησης του πολέμου
—αναπόφευκτη, ίσως, στο πλαίσιο μιας εθνικής επετείου— μιλούν για την επιστράτευση,
το μέτωπο, τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του ελληνικού στρατού, τη συνθηκολόγηση και
το κεφάλαιο που δημιούργησε η ελληνική πολεμική προσπάθεια για τη συνέχεια. Τέλος,
εστιάζουν στη στάση των ελλήνων κομμουνιστών μπροστά στον πόλεμο, καθώς και στο
ίδιο το βίωμα των ελλήνων και των ιταλών στρατιωτών, όπως αντανακλάται σε τεκμήρια
της εποχής και προσωπικές μαρτυρίες. Στην έκδοση περιλαμβάνεται και μια προσωπική
μαρτυρία του Σπύρου Ασδραχά, η οποία γράφτηκε για την εκπομπή και διαβάστηκε στη
διάρκειά της, από τις πρώτες μέρες του πολέμου στη Λευκάδα και την Κεφαλονιά.
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ΤΑΥΤΌΤΗΤΑ ΕΚΠΟΜΠΉΣ

«Το τέλος μιας δικτατορίας και η αρχή ενός παγκόσμιου αντιφασιστικού πολέμου»
Η εκπομπή μεταδόθηκε στις 27/10/2013
Επιμέλεια: Ηλίας Νικολακόπουλος
Μουσική επιμέλεια: Μάκης Μηλάτος
Ηχητική επιμέλεια: Βαγγέλης Δοξαράς
Οργάνωση παραγωγής: Νατάσσα Δομνάκη
Μπορείτε να την ακούσετε στο soundcloud:
https://soundcloud.com/aski-6/27102013a

Μουσική εκπομπής:
Σοφία Βέμπο, Παιδιά της Ελλάδος, παιδιά
Σοφία Βέμπο, Στον πόλεμο βγαίν’ ο Ιταλός
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΝΟΜΙΛΗΤΩΝ

Ο Πολυμέρης Βόγλης σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό
Ινστιτούτο. Είναι καθηγητής κοινωνικής ιστορίας στο τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Έχει εκδώσει τις μελέτες: Η εμπειρία
της φυλακής και της εξορίας. Οι πολιτικοί κρατούμενοι στον εμφύλιο πόλεμο (2004), Η ελληνική
κοινωνία στην Κατοχή, 1941-1944 (2010) και Η αδύνατη επανάσταση. Η κοινωνική δυναμική
του εμφυλίου πολέμου (2014), ενώ έχει συνεπιμεληθεί τους συλλογικούς τόμους: Ο πειρασμός
της Αυτοκρατορίας. Δοκίμια για την αμερικανική κυριαρχία (2006) και Η εποχή των ρήξεων. Η
ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940 (2012). Ετοιμάζει μία μελέτη για την ανίσταση στα
χρόνια της δικτατορίας.

Ο Τάσος Σακελλαρόπουλος σπούδασε ιστορία στο Πανεπιστήμιο της Σιένας στην Ιταλία και
στο Πανεπιστήμιο Κρήτης. Κύριος τομέας των ενδιαφερόντων του είναι η ιστορία του ελληνικού
εικοστού αιώνα. Ειδικότερα, ο πολιτικός ρόλος του Ελληνικού Στρατού, οι πολιτικές ανακατατάξεις
της δεκαετίας 1940-1950, οι πολιτικές διώξεις στη μεταπολεμική Ελλάδα, η αντίσταση κατά της
δικτατορίας του 1967. Είναι μέλος της ΕΜΝΕ (περιοδικό Μνήμων
Μνήμων)) και του Δ.Σ. των Αρχείων
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας (ΑΣΚΙ). Είναι υπεύθυνος στα Ιστορικά Αρχεία του Μουσείου
Μπενάκη.
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28 Οκτωβρίου 1940
Το τέλος μιας δικτατορίας
και η αρχή ενός αντιφασιστικού πολέμου
Συζητούν: Πολυμέρης Βόγλης – Τάσος Σακελλαρόπουλος

A΄ ΜΕΡΟΣ
Εδώ Ραδιοφωνικός Σταθμός Αθηνών. Μεταδίδομεν το πρώτον ανακοινωθέν του Ελληνικού Γενικού
Στρατηγείου. Αι ιταλικαί στρατιωτικαί δυνάμεις προσβάλλουν από της πέμπτης και τριάντα πρωινής
της σήμερον τα ημέτερα τμήματα προκαλύψεως της ελληνοαλβανικής μεθορίου. Αι ημέτεραι
δυνάμεις αμύνονται του πατρίου εδάφους.1

Τάσος Σακελλαρόπουλος: Φίλοι και φίλες καλημέρα, βρισκόμαστε στον 105,5 Στο Κόκκινο για την εκπομπή των Αρχείων
Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας σε επιμέλεια του Ηλία Νικολακόπουλου. Στο στούντιο, σήμερα, φιλοξενούμενος είναι
ο Πολυμέρης Βόγλης, καθηγητής ιστορίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και εγώ είμαι ο Τάσος Σακελλαρόπουλος,
ιστορικός στα ΑΣΚΙ. Το θέμα της σημερινής εκπομπής είναι η 28η Οκτωβρίου του 1940. Η λειτουργία της επετείου, η
έννοια του πολέμου, η είσοδος της Ελλάδας στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Επί της ουσίας, θα μιλήσουμε για το τέλος
μιας δικτατορίας, την αρχή ενός παγκόσμιου αντιφασιστικού πολέμου και τη θέση της Ελλάδας σε αυτή την αρχή.
Πολυμέρη, να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με την προετοιμασία του πολέμου εκ μέρους του καθεστώτος Μεταξά;
Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΊΑ ΤΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ
Πολυμέρης Βόγλης: Το καθεστώς Μεταξά περιμένει τον πόλεμο. Δηλαδή, ήδη υπάρχουν τα στοιχεία από το 1938,
οι πρώτες ενδείξεις ότι τα σύννεφα του πολέμου μαζεύονται στην Ευρώπη και άρα θα πρέπει, με έναν τρόπο, να
ξεκινήσει η προετοιμασία. Αυτό γίνεται πολύ σαφέστερο τον Απρίλιο του 1939, όταν η Ιταλία καταλαμβάνει την
Αλβανία και πλέον η απειλή του πολέμου πλησιάζει ακόμα περισσότερο στην Ελλάδα. Και βέβαια την 1η Σεπτεμβρίου
του 1939, με την επίθεση της Γερμανίας κατά της Πολωνίας, όλοι καταλαβαίνουν ότι ο πόλεμος ξεκινάει στην Ευρώπη.
Το πρόβλημα του καθεστώτος Μεταξά είναι ότι ετοιμάζεται να αντιμετωπίσει τον πόλεμο που ξεκινάει, με τη λογική
του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Περιμένει κυρίως την επίθεση από τη Βουλγαρία και για αυτό έχουμε την αμυντική
προετοιμασία της Ελλάδας· για να αντιμετωπίσει τη βουλγαρική επίθεση με την κατασκευή της λεγόμενης «Γραμμής
Μεταξά» στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Δηλαδή ένα δίκτυο δεκαεννέα οχυρών. Από την άλλη πλευρά,
βέβαια, αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ο κίνδυνος της Ιταλίας στο μέτωπο της Ηπείρου και συμπεριλαμβάνει στα σχέδια
και την απόκρουση μιας ενδεχόμενης ιταλικής επίθεσης. Πάντως, στον σχεδιασμό των επιχειρήσεων —αρχηγός του
Γενικού Επιτελείου Στρατού είναι ο Αλέξανδρος Παπάγος— το βάρος παραμένει στη Μακεδονία· στην Ανατολική
Μακεδονία και Θράκη.

________________________
1. Κώστας Σταυρόπουλος, «28η Οκτωβρίου - 1ο Ανακοινωθέν Ελληνικού Γενικού Στρατηγείου», στο ηχητικό ντοκιμαντέρ Ο Μεγάλος Πόλεμος
(1939-1946), παραγωγή: Γιώργος Κάρτερ, Αθήνα, ODEON, 1968.
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Αφίσα της Εθνικής Οργάνωσης Νέων (ΕΟΝ), 1940 (ΑΣΚΙ / Συλλογή Προκηρύξεων)
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Τ.Σ.: Επί της ουσίας το ελληνικό αμυντικό δόγμα είναι: «Ι.-Β.», δηλαδή Ιταλία-Βουλγαρία· η Ιταλία θα επιτεθεί στην
Ελλάδα μέσω της Αλβανίας και αντιστοίχως η Βουλγαρία. Με βάση το πολεμικό παρελθόν της Ελλάδας, θα λέγαμε ότι
η Βουλγαρία είναι πάντοτε ένας εν δυνάμει αντίπαλος· μία εν δυνάμει απειλή για τη Μακεδονία. Από την εποχή των
Βαλκανικών Πολέμων, του Α΄ Παγκοσμίου Πολέμου και του Διχασμού, η Βουλγαρία θεωρείται αντίπαλος και εχθρός
με ισχυρό στρατό. Δεν βγήκαν στο Αιγαίο, άρα πάντα ελλοχεύει αυτός ο κίνδυνος της εξόδου στο Αιγαίο εκ μέρους
της Βουλγαρίας.
Π.Β.: Ναι, και βέβαια, εντέλει θα εκδηλωθεί η επιθετικότητα της Βουλγαρίας, απλώς σε δεύτερο χρόνο.
Τ.Σ.: Σε δεύτερο χρόνο πια, αφού έχει ολοκληρωθεί, στην ουσία, η κατάληψη της χώρας. Ας πούμε δύο κουβέντες και
για τον ρόλο της Ιταλίας στο εσωτερικό του Άξονα: υπάρχει ο άξονας Βερολίνο-Ρώμη, το «Σύμφωνο του Ατσαλιού»,
όπου συμμαχούν η φασιστική Ιταλία με τη ναζιστική Γερμανία. Η Ιταλία έχει ήδη πάει στην Αιθιοπία και θέλει μία
εύκολη νίκη στην Ανατολική Μεσόγειο. Την εξυπηρετεί πολύ μία νίκη σε βάρος της Ελλάδας γιατί θα είναι μία πάρα
πολύ καλή αφετηρία, εδαφικά, για την Ανατολική Μεσόγειο. Και η Ιταλία θα ήθελε, κατά κάποιον τρόπο, να κάνει και
μία έκπληξη στον Χίτλερ καταλαμβάνοντας την Ελλάδα, κρίνοντας ότι η επίθεση αυτή είναι κάτι πάρα πολύ απλό.
Άρα, λοιπόν, έχουμε μία προετοιμασία, όπως θα πούμε και αργότερα. Έχουμε την επίθεση με μία τορπίλη εναντίον
του ευδρόμου Έλλη στην Τήνο, το καλοκαίρι 1940, στις 15 Αυγούστου και ο Μεταξάς αποσιωπά τα στοιχεία που είναι
σαφέστατα ότι η επίθεση προέρχεται από την Ιταλία.
Π.Β.: Στην ουσία προσπαθεί να αποτρέψει με έναν τρόπο κάπως στρουθοκαμηλικό την...
Τ.Σ.: ...μέσω της παθητικότητας να αποτρέψει την επίθεση.

Ελληνικόν Μέλλον, 30/10/1940 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)
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Π.Β.: Ακριβώς. Και να δείξει στον Άξονα ότι δεν έχει την πρόθεση να εμπλακεί στον πόλεμο, αν και όλοι αντιλαμβάνονται
και με τις εμπορικές συμφωνίες αλλά και με τις στρατιωτικές ότι η Ελλάδα βρίσκεται στην πλευρά των Συμμάχων. Ο
Μεταξάς δεν θέλει παρ’ όλα αυτά να φαίνεται προκλητικός και για αυτό κρατάει χαμηλά τους τόνους. Αλλά ο πόλεμος
έχει ήδη πάρει μπρος. Αυτό είναι που, προφανώς, αντιλαμβάνεται αλλά δεν θέλει να παραδεχτεί και δεν θέλει να
το δείξει δημόσια. Σε αυτό το οποίο έλεγες προηγουμένως για την Ιταλία: η Ιταλία ένιωθε σχετικά αδικημένη και
μειονεκτικά σε σχέση με τον πόλεμο. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι Γερμανοί είναι ο ισχυρός σύμμαχος, ο οποίος έχει
εδαφικά κέρδη – μην ξεχνάμε ότι ήδη από τον Σεπτέμβρη του 1939 έχει καταλάβει την Πολωνία και από την άνοιξη
του 1940 στην ουσία καταλαμβάνει όλη τη Δυτική Ευρώπη: Δανία, Ολλανδία, Βέλγιο, Γαλλία, Νορβηγία.
Τ.Σ.: Έχει σαρώσει τη Δυτική Ευρώπη προκειμένου να έχει την πλάτη της καλυμμένη ενόψει της επέκτασής της στην
Ανατολή.
Π.Β.: Ακριβώς. Η Γερμανία δεν σχεδιάζει την επίθεση κατά της Ελλάδας σε πρώτο χρόνο. Γι’ αυτό οι πιέσεις του
Μουσολίνι για πόλεμο της Ιταλίας κατά της Γιουγκοσλαβίας και της Ελλάδας έχουν μάλλον ψυχρή αποδοχή από τον
Χίτλερ. Δεν έχουν, δηλαδή, την έγκριση του Χίτλερ. Κατά μία έννοια, η επίθεση της Ιταλίας είναι μία έκπληξη για το
Βερολίνο. Υπάρχουν, βέβαια, οι ενδείξεις για την εκδήλωσή της.2
Ο ΡΌΛΟΣ ΤΩΝ ΒΑΛΚΑΝΊΩΝ ΣΤΗΝ ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥ Β΄ ΠΑΓΚΟΣΜΊΟΥ ΠΟΛΈΜΟΥ
Τ.Σ.: Υπάρχει μια ολόκληρη ιστοριογραφική συζήτηση και πάντοτε μία επίκληση του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου ως
ένα βιωματικό και εμπειρικό στοιχείο των ανθρώπων που τον έζησαν. Θέλω να πω κάτι το οποίο έχει συζητηθεί
πάρα πολύ και είναι ενδιαφέρον να το θίξουμε και τώρα, έστω και με έναν σύντομο τρόπο. Είναι το κατά πόσο
η αναγκαστική εμπλοκή της Γερμανίας, για να καταληφθεί από τον Άξονα η Ελλάδα, καθυστέρησε την γερμανική
επίθεση στη Σοβιετική Ένωση, την «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα» δηλαδή. Και με τις δουλειές του Χάγκεν Φλάισερ έχει
αποδειχθεί ότι δεν καθυστέρησε επί της ουσίας. Όμως, από την άλλη μεριά πρέπει να πούμε ότι, επί των πραγμάτων, η
Ελλάδα δέσμευσε γερμανικές μεραρχίες σε σχέση με τη χρήση τους αλλού. Αυτός είναι και ένας λόγος για τον οποίον
οι Βρετανοί στηρίζουν την Ελλάδα, σε σχέση με την ιταλική επίθεση, γιατί προτιμάνε τις ιταλικές δυνάμεις να έχουν
εμπλοκή σε ένα μέτωπο που είναι η Ελλάδα, παρά στη Βόρεια Αφρική. Θέλω να πω, είναι ενδιαφέρον, στο πλαίσιο
ενός πολέμου που μας αφορούσε και μας αφορά ακόμα σε επίπεδο μνήμης, να σκεφτόμαστε και τη διεθνή σκακιέρα,
όπως το έθεσες εσύ στην αρχή.3
Π.Β.: Στην ίδια γραμμή γενικά, ο ελληνοϊταλικός πόλεμος ήταν έκπληξη για όλους...
Τ.Σ.: ...για όλους! Και η έκβασή του κυρίως.
Π.Β.: Δηλαδή, οι Ιταλοί περίμεναν μία γρήγορη νίκη. Το ίδιο και οι Άγγλοι. Δεν πίστευαν ότι ο ελληνικός στρατός ήταν
έτοιμος να αντιμετωπίσει...
Τ.Σ.: ...και ο Μεταξάς και ο Παπάγος και ο Γεώργιος.
Π.Β.: Όλοι περίμεναν ότι θα είναι ένας πόλεμος...
Τ.Σ.: ...περίπατος λιγάκι των Ιταλών...
Π.Β.: ...ότι τέλος πάντων, η Ελλάδα είναι μία μικρή χώρα. Δεν έχει ούτε την πληθυσμιακή δύναμη, ούτε προφανώς την
πολεμική ισχύ για να αντιμετωπίσει την Ιταλία. Άρα, συνολικά η έκβαση του ιταλικού πολέμου ήταν μία έκπληξη για
όλους. Ανέτρεψε τα δεδομένα. Χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει —επιστρέφω σε αυτό το οποίο έλεγες προηγουμένως—

________________________

2. Διαβάστε περισσότερα σχετικά την είσοδο της Ιταλίας στον πόλεμο, τις σχέσεις της με τη ναζιστική Γερμανία και το μέτωπο των Βαλκανίων
στο Davide Rodogno, «Το “Spazio Vitale” του φασισμού και η είσοδος της Ιταλίας στον πόλεμο», στο Χρ. Χατζηιωσήφ - Π. Παπαστρατης (επιμ.),
Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Γ1. Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2007, σ. 48-67.
3. Για τη ναζιστική κατάληψη των Βαλκανίων και τη γερμανική κατοχική διοίκηση στην Ελλάδα, βλ. ενδεικτικά Νίκος Παπαναστασίου - Χάγκεν
Φλάισερ, «Το “οργανωμένο χάος”», στο Χατζηιωσήφ - Παπαστράτης (επιμ.), ό.π., σ. 100-149.
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ότι καθυστέρησε την «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα». Αλλά υπάρχει το στοιχείο της έκπληξης στον τρόπο εξέλιξης του
πολέμου...
Τ.Σ.: ...πολύ αρνητική έκπληξη για τους Ιταλούς, πολύ θετική για μας και για τους Βρετανούς. Είναι το πρώτο κράτος
που στην ουσία αντιστέκεται στον Άξονα, το πρώτο κράτος που λέει «ΟΧΙ».
ΤΟ «ΟΧΙ»
Τ.Σ.: Γυρίζοντας λίγο στην προσωπικότητα του Ι. Μεταξά, να πούμε ότι είναι ένας γερμανόφιλος αξιωματικός. Έχει τη
φήμη ενός εξαιρετικά ικανού αξιωματικού σε επίπεδο επιτελείου, ωστόσο να πούμε και κάτι πολύ ξεκάθαρο: δεν έχει
διοικήσει πότε μονάδα στο πεδίο της μάχης, το οποίο είναι πολύ σημαντικό για έναν αξιωματικό, για έναν πολεμιστή
εν πάση περιπτώσει. Αυτός λοιπόν ο αξιωματικός έχει οριστεί, στην ουσία, διάδοχος από τον Γεώργιο —δηλαδή δεν
είναι δικιά του η δικτατορία, είναι του Γεωργίου μαζί με τον Μεταξά— και έχει αναγκαστεί εκ των πραγμάτων και
λόγω της ήττας της Γερμανίας στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, να είναι πια με την πλευρά των Βρετανών. Δηλαδή λέει
«ΟΧΙ» ο Μεταξάς —γιατί το λέει και αυτός το «ΟΧΙ»— άλλα το λέει γιατί δεν μπορεί να κάνει και αλλιώς. Αυτό που
έλεγες πριν για την παθητικότητα, την αποσιώπηση του γεγονότος ότι ιταλικό υποβρύχιο έπληξε την Έλλη στην Τήνο,
την προσπάθεια να μην παρουσιαστεί κανενός είδους αντίδραση στις ιταλικές προκλήσεις, έχει ακριβώς αυτήν την
ουσία: να μην προκαλέσει η Ελλάδα.
Η ΕΠΙΣΤΡΆΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΈΤΩΠΟ
Τ.Σ.: Και φτάνουμε στο μέτωπο αυτό καθαυτό. Φτάνουμε δηλαδή σε ένα μέτωπο, το οποίο έχει οριστεί από το Κεντρικό
Στρατηγείο των Αθηνών για να αμυνθεί στη γραμμή Ελαία-Καλαμάς. Καλαμάς είναι ο ποταμός· Ελαία, μετά από
πολύ κόπο, κατάλαβα ότι είναι το Καλπάκι. Και έχουν δώσει διαταγή στον διοικητή της VIII Ελληνικής Μεραρχίας
της Ηπείρου, τον στρατηγό Κατσιμήτρο, να αναδιπλωθεί και να ανασυνταχθεί πίσω από τη γραμμή Ελαία-Καλαμάς.
Υπάρχει και ένα θρυλικό στιγμιότυπο κατά το οποίο ο Κατσιμήτρος τσακώνεται με τον Μεταξά, το καλοκαίρι του ‘40
σε μία εκδήλωση της 4ης Αυγούστου στο [Παναθηναϊκό] Στάδιο, και του λέει: «τι είναι αυτές οι βλακείες που κάνεις
εδώ πέρα, στείλε μου χρήματα, πάω να σκάψω ορύγματα». Αυτός έχει προετοιμαστεί, είναι πολύ πείσμων αξιωματικός·
είναι γνωστός με το προσωνύμιο «το κέρατο», γιατί είναι πάρα πολύ ανάποδος και πάρα πολύ πεισματάρης και
επιθετικός· είναι παλιού τύπου στρατηγός. Αυτός, στην ουσία, υποδέχεται την ιταλική επίθεση.4
Π.Β.: Και υπάρχει και μία ανισομέρεια, μια ανισοκατανομή των δυνάμεων. Δηλαδή, ενώ φαίνεται ότι η επίθεση θα
εκδηλωθεί από την Ιταλία στο μέτωπο της Ηπείρου, παρ’ όλα αυτά υπάρχουν πέντε μεραρχίες στο μέτωπο της Ηπείρου
και έξι στο μέτωπο της Μακεδονίας, προσδοκώντας ότι θα γίνει επίθεση και από τη Βουλγαρία, ενώ δεν υπήρχαν
ενδείξεις από την πλευρά της Βουλγαρίας ότι θα εκδηλώσει επίθεση εκείνη τη χρονική στιγμή. Ο ελληνικός στρατός
δεν έχει το σύνολο των δυνάμεών του προσανατολισμένο στο μέτωπο, στο οποίο θα υποστεί την ιταλική επίθεση.
Άρα, όντως στην αρχή του πολέμου υπάρχει ιταλική υπεροπλία και αριθμητική υπεροχή. Αυτό που έχουμε —και
συνήθως τονίζεται σε μία προσπάθεια να αναδειχθεί ακόμη περισσότερο ο ηρωισμός του ελληνικού στρατού— είναι
μία ταχύτατη επιστράτευση, μια ταχύτατη κινητοποίηση του ελληνικού στρατού, με αποτέλεσμα, όταν ολοκληρώνεται
η επιστράτευση το ιταλικό momentum, να το πω έτσι, να έχει χαθεί.
Τ.Σ.: Και η επιστράτευση, βεβαίως, έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ένας λόγος είναι ότι η ιταλική αεροπορία αδρανεί και
δεν πλήττει τους επίστρατους. Υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός εκ μέρους των επιστράτων, σε σχέση με την άφιξή τους
στο μέτωπο. Όμως, την αρχή της επίθεσης την αναλαμβάνει στην ουσία η VIII Μεραρχία με τον Κατσιμήτρο. Και τι
ακόμα βοηθάει; Βοηθάνε τα αποσπάσματα που έχουν συγκροτηθεί. Τα αποσπάσματα είναι μικρές μονάδες, περίπου
στη δύναμη ενός τάγματος ή ενάμισι τάγματος —περίπου έξι λόχων—, όπου στην ουσία έχουν πολυβόλα, έχουν

________________________

4. Χαράλαμπος Κατσιμήτρος (1886-1962). Έμπειρος αξιωματικός του στρατού ξηράς με συμμετοχή στους Βαλκανικούς Πολέμους, στον Α΄
Παγκόσμιο Πόλεμο και στη μικρασιατική εκστρατεία. Υποστράτηγος από το 1937, ανέλαβε διοικητής της VIII Μεραρχίας Πεζικού στην Ήπειρο
έναν χρόνο αργότερα, συμβάλλοντας σημαντικά στην οργάνωση της άμυνας του ελληνικού στρατού απέναντι στην ιταλική επίθεση. Μετά τη
συνθηκολόγηση και την κατάληψη της χώρας, διετέλεσε υπουργός Εργασίας, ενώ ανέλαβε και το Υπουργείο Γεωργίας, το οποίο διατήρησε
μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1941. Για τη δράση της μεραρχίας του κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο από τη σκοπιά του ίδιου, βλ. Χαράλαμπος
Γ. Κατσιμήτρος, Η Ήπειρος προμαχούσα: η δράσις της VIII μεραρχίας κατά τον πόλεμον 1940-41, Αθήνα, Γενικό Επιτελείο Στρατού, 1982.
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ελαφρύ ορειβατικό πυροβολικό και έχουν και πεζικό. Αυτές οι μονάδες, σε μέτωπο περίπου 70 χιλιομέτρων,
αντιμετωπίζουν την πρώτη ιταλική προσβολή: έξι ελληνικοί λόχοι. Εκεί έχει μεγάλη αποτελεσματικότητα η διοίκηση
του Κωνσταντίνου Δαβάκη και του Μαρδοχαίου Φριζή — Μανιάτης ο ένας, Εβραίος ο άλλος. Ο ελληνικός στρατός
έχει εβραίους αξιωματικούς και ο Μαρδοχαίος Φριζής είναι ο πρώτος έλληνας συνταγματάρχης που σκοτώνεται
στο άλογό του επάνω, από πολυβολισμούς ιταλικού αεροπλάνου.5 Τα αποσπάσματα αυτά βοηθάνε τους Έλληνες,
στην αρχική φάση, να αντιμετωπίσουν την ιταλική επίθεση. Και βοηθάνε γιατί; Γιατί μπορούν και αναχαιτίζουν τον
ιταλικό στρατό. Όσο και να λέμε ότι η ιταλική δύναμη ήταν εξασθενημένη, μη επαρκώς προετοιμασμένη, μη επαρκώς
επιθετική, σε κάθε περίπτωση επρόκειτο για έναν ευρωπαϊκό στρατό. Σε σχέση με τον δικό μας ήταν σαφώς ανώτεροι.
Βεβαίως, αυτό που έλεγες πριν, Πολυμέρη, ήταν πολύ σωστό, ότι εξεπλάγησαν πάρα πολύ. Ίσως δεν είχαν κάνει και
τις απαραίτητες προετοιμασίες, δηλαδή τα τεθωρακισμένα τους κολλήσανε στη λάσπη. Αλλά το να αντιμετωπίσουν τα
ελληνικά αποσπάσματα τη «Μεραρχία Τζούλια» και τη «Μεραρχία Σιένα» των «Λύκων της Τοσκάνης» δεν ήταν κάτι
απλό. Οι Ιταλοί στόχευσαν σε μία τριπλή είσοδο. Στη μέση της επιθετικής τους διαδικασίας ήταν η «Τζούλια», που θα
χτυπούσε το Μέτσοβο. Δυτικότερα, θα χτυπούσαν το κομμάτι προς το Καλπάκι και ανατολικότερα θα επιτίθεντο προς
τον θεσσαλικό κάμπο. Δεν βγήκε κάτι από αυτά. Και δεν βγήκε κάτι από αυτά γιατί η ελληνική άμυνα άντεξε μέχρι τις
10-12 Νοεμβρίου. Επί της ουσίας, από τις 14 Νοεμβρίου πια, η Ελλάδα αντεπιτίθεται σε αλβανικό έδαφος. Δηλαδή,
έχει βγει από τα σύνορα.6

________________________
5. Μαρδοχαίος Φριζής (1893-1940). Ελληνοεβραίος αξιωματικός του στρατού ξηράς με συμμετοχή στον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, στην εκστρατεία
της Κριμαίας και στη μικρασιατική εκστρατεία. Κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεμο, ως διοικητής αποσπάσματος της VIII Μεραρχίας συνέβαλε
καθοριστικά στην άμυνα της Ηπείρου απέναντι στην επίθεση της Μεραρχίας «Τζούλια», ιδιαίτερα μετά την υποχώρηση του αποσπάσματος του
Κωνσταντίνου Δαβάκη. Έπεσε στο πεδίο της μάχης. Βλ. ενδεικτικά Βασίλης Ν. Κρεμμυδάς, «Μαρδοχαίος Φριζής», στο 28 Οκτωβρίου 1940: 70
χρόνια μετά, Αθήνα, Η Καθημερινή, 2010, σ. 69.
6. Περισσότερα στο Τάσος Σακελλαρόπουλος, «Το σώμα των Ελλήνων αξιωματικών στον πόλεμο και την πολιτική», στο Χατζηιωσήφ Παπαστράτης (επιμ.), ό.π., σ. 284-367.
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Εδώ, έχει σημασία να μιλήσουμε για αυτά τα γράμματα του Νίκου Ζαχαριάδη. Δηλαδή, το πώς ο ελληνικός πολιτικός
κόσμος και δη οι φυλακισμένοι κομμουνιστές αποφασίζουν να στηρίξουν την προσπάθειά του ελληνικού κράτους,
έστω και της κυβερνήσεως Μεταξά. Πώς, δηλαδή, αποφασίζουν οι έλληνες κομμουνιστές να χαρακτηρίσουν τον
πόλεμο αυτόν ως έναν μεγάλο πατριωτικό πόλεμο, ήδη από την αρχή του.
Π.Β.: Καταρχήν, θα πρέπει κανείς να κάνει μία μικρή αναδρομή, σύντομη έστω, από το 1936, λόγω ακριβώς της
δικτατορίας του Μεταξά.
ΤΟ ΚΚΕ, Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΊΑ ΚΑΙ Ο ΠΌΛΕΜΟΣ
Π.Β.: Δικτατορία και Κομμουνιστικό Κόμμα λοιπόν. Πολύ γρήγορα, από τον Σεπτέμβρη του 1936, έχουμε τη σύλληψη
του Νίκου Ζαχαριάδη και μια επιτυχημένη, από τη μεριά του καθεστώτος, πολιτική καταστολής και εξάρθρωσης του
ΚΚΕ, με αποτέλεσμα, από το 1938 και μετά να έχει περάσει σχεδόν στην αφάνεια λόγω ακριβώς της καταστολής, των
φυλακίσεων και των διώξεων. Πέραν αυτού, αυτό που ήταν ακόμα πιο διαλυτικό για το Κομμουνιστικό Κόμμα ήταν
το γεγονός ότι το καθεστώς δημιούργησε ένα καθοδηγητικό κέντρο, ελεγχόμενο, προφανώς, από την Ασφάλεια.7
Τ.Σ.: Έναν αντι-μηχανισμό που είχε μία ανάπτυξη σχεδόν κανονική, δηλαδή οι άνθρωποι στη φυλακή δεν ήξεραν
ποιον να πιστέψουν.

________________________
7. Για την κατάσταση στο εσωτερικό του ΚΚΕ κατά τη δικτατορία Μεταξά, τη στάση των ελλήνων κομμουνιστών μπροστά στον πόλεμο,
καθώς και την ανασυγκρότηση του κόμματος στην αρχή της Κατοχής, βλ. και Ιωάννα Παπαθανασίου, «Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στην
πρόκληση της ιστορίας 1940-1945», στο Χατζηιωσήφ - Παπαστράτης (επιμ), ό.π., τ. Γ2, σ. 78-151.
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Χάρτης με τη διάταξη του ελληνικού στρατού στην Αλβανία τον Δεκέμβριο του 1940
(Από την «Ιστορία του Ελληνικού έθνους», τ. ΙΕ’, Εκδοτική Αθηνών, 1978)
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Π.Β.: Ναι, και μάλιστα πίστεψαν, για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, ότι το ηγετικό κέντρο ήταν αυτό που
ελεγχόταν, τελικά, από την Ασφάλεια.
Τ.Σ.: Μεγάλη επιτυχία του Μανιαδάκη αυτή, του υφυπουργού Ασφαλείας.
Π.Β.: Βεβαίως. Άρα το γεγονός ότι έχουμε δύο ηγετικά καθοδηγητικά κέντρα προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη σύγχυση.
Εκδίδονται δύο «Ριζοσπάστες» και ούτω καθεξής, με αποτέλεσμα να υπάρχει μία διάλυση στις γραμμές του
Κομμουνιστικού Κόμματος. Παρ’ όλα αυτά, ήδη από την έναρξη του πολέμου, η γραμμή που ακολουθούν οι
κομμουνιστές, και ειδικά ο Ζαχαριάδης, είναι ξεκάθαρη. Ήδη πριν από την έκρηξη του πολέμου, στην πρώτη
επιστολή —τη λιγότερο γνωστή επιστολή του Νίκου Ζαχαριάδη—, η οποία δημοσιεύτηκε την 1η Οκτωβρίου στον
Ριζοσπάστη της ασφαλίτικης Κεντρικής Επιτροπής, θέτει ξεκάθαρα ότι προτεραιότητα...
Τ.Σ.: ...γνήσια επιστολή.
Π.Β.: Ναι, γνήσια επιστολή που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα...
Τ.Σ.: ...το προβάλλει ο Μεταξάς αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτόν…
Π.Β.: ...ότι έχουμε έναν αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία που χρειάζεται μία πανελλαδική, παλλαϊκή πανστρατιά.
Στην ίδια γραμμή κινείται και η δεύτερη, πιο γνωστή επιστολή. Αυτή που δημοσιεύεται στις 31 Οκτωβρίου 1940,
η οποία παραμένει στη γραμμή του εθνικοαπελευθερωτικού αγώνα. Να διαβάσω ένα πολύ μικρό απόσπασμα:
«Σήμερα, όλοι οι Έλληνες παλεύουμε για τη λευτεριά, την τιμή, την εθνική ανεξαρτησία. (…) Στον πόλεμο αυτόν που
τον διευθύνει η κυβέρνηση Μεταξά, όλοι μας πρέπει να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις, δίχως καμιά επιφύλαξη.
Όλοι στον αγώνα, ο καθένας στη θέση του και η νίκη θα ‘ναι νίκη της Ελλάδας και του λαού της». Άρα έχουμε
μία ανεπιφύλακτη συνδρομή, συμβολή, ένταξη, θα λέγαμε, στην πολεμική προσπάθεια, εκ μέρους των ελλήνων
κομμουνιστών. Και μάλιστα, αυτό το οποίο αποτέλεσε αντικείμενο κριτικής ήταν ακριβώς το ότι συντάχθηκε με το
καθεστώς Μεταξά δίχως επιφυλάξεις.
Τ.Σ.: Βέβαια η Γ΄ Διεθνής, ήδη πριν το 1940 δίνει τη δυνατότητα για τη δημιουργία λαϊκών μετώπων και τη στήριξη
κάθε κυβέρνησης που θα μπορούσε να αντιμετωπίσει τον φασισμό.
Π.Β.: Ναι, απλώς τα πράγματα έχουν περιπλακεί λόγω της «Συμφωνίας Ρίμπεντροπ-Μολότοφ», του Γερμανοσοβιετικού
Συμφώνου μη Επίθεσης, λίγο πριν την έκρηξη του πολέμου (23 Αυγούστου 1939). Στην ουσία, αυτή η νέα τροπή
στη σχέση μεταξύ Σοβιετικής Ένωσης και ναζιστικής Γερμανίας οδηγεί τους κομμουνιστές «να υποστείλουν τις
σημαίες». Αυτό το πνεύμα εκφράζεται στις άλλες δύο επιστολές του Ζαχαριάδη.
Τ.Σ.: ...το πνεύμα της επιφύλαξης, δηλαδή. Ο Πολυμέρης έχει φέρει τις δυο επόμενες επιστολές, που είναι και οι
λιγότερο γνωστές και οι πιο ενδιαφέρουσες, αν θέλετε, γιατί ακριβώς εκεί μπαίνει αυτή η λογική της επιφύλαξης.
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Το πρώτο γράμμα του Νίκου Ζαχαριάδη. Ριζοσπάστης, Επίσημο όργανο του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδας (ΕΤΚΔ). Έκδοση της Προσωρινής Διοίκησης, 1/10/1940 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)
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Επιστολή εξόριστων κομμουνιστών στην Ακροναυπλία. Ριζοσπάστης, Επίσημο όργανο του Κομμουνιστικού
Κόμματος Ελλάδας (ΕΤΚΔ). Έκδοση της Προσωρινής Διοίκησης 8/1/1941 (Βιβλιοθήκη ΑΣΚΙ)
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Β΄ ΜΕΡΟΣ
Τ.Σ.: Να επιστρέψουμε, Πολυμέρη, στη συζήτηση για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και την επιφύλαξή του σε
σχέση με τον πόλεμο που διεξήγαγε η Ελλάδα στα αλβανικά βουνά.
Π.Β.: Αναφερθήκαμε ήδη στις δύο πρώτες επιστολές του Νίκου Ζαχαριάδη που δημοσιεύονται τον Οκτώβριο του
1940. Υπάρχουν, επίσης, επιστολές που στέλνουν οι πολιτικοί κρατούμενοι από την Ακροναυπλία, όπου κινούνται
κι αυτές στην ίδια γραμμή της υποστήριξης του εθνικού αγώνα...
Τ.Σ.: ...οι οποίες προβάλλονται από το καθεστώς Μεταξά. Αντίστοιχα, στέλνει και ο Σοφοκλής Βενιζέλος από την
Αμερική μία επιστολή υπέρ, την οποία προβάλλει και αυτήν ο Μεταξάς, γιατί το κύρος του Βενιζέλου είναι μεγάλο.
Π.Β.: Ακριβώς, πολύ σωστά. Αυτό που αλλάζει είναι η οπτική του Ζαχαριάδη στις άλλες δύο επιστολές που στέλνει
λίγο αργότερα. Στην τρίτη κατά σειρά επιστολή, η οποία δεν δημοσιεύεται, στις 26 Νοεμβρίου 1940, υποστηρίζει
ότι αφού η Ελλάδα απέκρουσε την ιταλική επίθεση και εξασφάλισε την ανεξαρτησία της, όπως γράφει, «...δεν έχει
καμία θέση στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο ανάμεσα στην Αγγλία και Ιταλία-Γερμανία». Άρα, δηλαδή, ο πόλεμος είναι
ένας ιμπεριαλιστικός πόλεμος, στον οποίον η Ελλάδα δεν πρέπει να αναμειχθεί· για αυτό υποστηρίζει την θέση
«ειρήνη και ουδετερότητα». Στην ίδια γραμμή κινείται και στην τελευταία του επιστολή, 15 Ιανουαρίου 1941 πλέον
(ούτε αυτή δημοσιεύεται), όπου πάλι υποστηρίζει ότι «ο Λαός της Ελλάδας υπερασπίζει στον πόλεμο αυτόν μόνο
την εθνική του ανεξαρτησία. Είναι ξένος ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο Αγγλίας-Γερμανίας και Σία. Θέλει
χωριστή, έντιμη, άμεση ειρήνη με μεσολάβηση της ΕΣΣΔ». Επίσης, καλεί για την «ανατροπή της μοναρχοφασιστικής
δικτατορίας και την εγκαθίδρυση», όπως την ονομάζει, «λαϊκής αντιφασιστικής κυβέρνησης». Αυτά τα γράμματα
δεν δημοσιεύτηκαν.8
Τ.Σ.: Προφανώς δεν δημοσιεύτηκαν γιατί θα χτυπούσαν την κυβερνητική προσπάθεια. Ωστόσο, σε αυτές τις επιστολές
βλέπουμε τις δύο εκφάνσεις και τους δύο άξονες πάνω στους οποίους κινήθηκε η αντίσταση κατά των κατακτητών.
Δηλαδή, ο μεν αστικός κόσμος —ο χώρος της Δεξιάς και ένα μέρος του κεντρώου χώρου— κινούνται μέσω του
πολέμου για λογαριασμό των εθνικών, θα λέγαμε, διεκδικήσεων. Δηλαδή της επέκτασης, που έχει τον αλυτρωτισμό
από πίσω· και αντιστοίχως η Αριστερά κινείται για την κοινωνική διεκδίκηση.
Π.Β.: Ναι, για «τα συμφέροντα του λαού», όπως το λέει.
Τ.Σ.: Ακριβώς. Η βελτίωση των κοινωνικών συνθηκών είναι το στοιχείο που «παντρεύεται», εκ μέρους της Αριστεράς,
με τον αντιφασιστικό αγώνα και την πολεμική προσπάθεια. Δίνοντας τον λόγο και στα τεκμήρια, ας διαβάσουμε
πρώτα μία μαρτυρία που καταγράψαμε προχθές από τον πρόεδρο των ΑΣΚΙ, τον Σπύρο Ασδραχά.

Μαρτυρία Σπύρου Ι. Ασδραχά: Η βοή του πολέμου στο Ιόνιο
Τα ενθυμήματά μου, όσα φιλοξενούνται σε αυτή την εκπομπή, δεν έχουν καμία ιστοριογραφική
αξίωση. Ανακαλούν ωστόσο, μία ιδιότροπη ιστορία που κυλάει μέσα μας μαζί με το αίμα και
αν δεν την αναστήσουμε, παραμένει άφωνη. Εκείνο το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου είχαμε
βγει με τη μάνα μου στην ταράτσα του σπιτιού και αγναντεύαμε το Ιόνιο. Ακούστηκε βόμβος
αεροπλάνων και με ένα είδος διαίσθησης, λέει η καημένη: «Αυτά θα βομ...», δεν απόσωσε τη

________________________
8. Για τις επιστολές αυτές βλ. Το ΚΚΕ από το 1931 ως το 1952, Εκδοτικό της ΚΕ του ΚΚΕ, Αθήνα, χ.χ., σ. 92-95.
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λέξη όταν στην Πρέβεζα άρχισε το αστραποβρόντημα. Βόμβες από αεροπλάνα και βολές από
τα αντιαεροπορικά. Αυτή ήταν για μένα η βοή του πολέμου. Φύγαμε από την πόλη μας τη
Λευκάδα και πήγαμε απέναντι στο πατρικό μου χωριό, την Περατιά. Από το χωριό βλέπαμε να
βομβαρδίζουν την απέναντι πόλη. Μια στενή θάλασσα μας χώριζε. Ο κόσμος της πόλης είχε
καταφύγει στη Χοιρότρυπα, παλαιό, λατρευτικό μάλλον, σπήλαιο. Υπήρχαν και τα καταφύγια. Οι
βομβαρδισμοί δεν ήταν πολλοί και τις περισσότερες βόμβες οι Ιταλοί, λεγόταν ότι τις έριχναν στη
θάλασσα. Στην Πρέβεζα υπηρετούσε ο αδερφός της μάνας μου, ο Γιάγκος Κρητικός. Συνόδευε
ιταλούς αιχμαλώτους ώστε να φθάνουν σώοι στον προορισμό τους. Είχε ληφθεί πρόνοια, καθώς
μας έλεγε άλλος συνοδός, ο μακαρίτης Φώτης Αποστολόπουλος, ώστε να αποφεύγονται τα καθ’
οδόν έκτροπα. Διάλεγαν καλλιεργημένους και ήμερους συνοδούς. Οι δύο που γνώρισα ήταν από
τότε κομμουνιστές, ο Γιάγκος και ο Φώτης.
Κάποια μέρα φύγαμε απ’ την Περατιά, ο πατέρας μου, η μάνα μου, που είχε ήδη περάσει
μακρά αρρώστια μετά τη γέννα του αδερφού μου, το βρέφος και εγώ. Δεν θυμάμαι με τι
μεταφορικό μέσο ταξιδέψαμε στη Ζαβέρδα. Εκεί ήταν παντρεμένη η Κερκύρα, αδερφή του
πατέρα μου. Από τη σύντομη διαμονή μας σε αυτό το χωριό, το μόνο που θυμάμαι ήταν ότι
ένας κόκορας μου άρπαξε το κουλούρι που μου είχε φτιάξει η θεια μου. Από ‘κει φύγαμε
με ένα καΐκι για την Κεφαλονιά. Στη Σάμη; Στην Αγία Ευφημιά; Στο Φισκάρδο; Ούτε το πώς
φτάσαμε στα Ραζάτα, ένα χωριό απέναντι από το Αργοστόλι, που το χώριζε από αυτό ο
μακρόστενος κόλπος. Οι Κεφαλονίτες φοβόντουσαν τους Ιταλούς. Στα Ραζάτα, ο παππούς μου,
ο Νικόλας Κρητικός, είχε νοικιάσει το ανώγειο ενός, μάλλον, άνετου σπιτιού. Λίγο παραπέρα,
ήταν το λεγόμενο δάσος με το σπίτι του μουσουργού Διονυσίου Λαυράγκα. Το δάσος δεν
είχε οπωροφόρα δέντρα, μάλλον διακοσμητικά είχε και ανάμεσά τους κάποιες ξυλοκερατιές.
Κυκλοφορούσαν και κάτι πουλερικά. Περνούσαμε ώρες με την εξαδέρφη μου Εντμέ, κόρη
του Γιάγκου και της Διδώς, θυγατέρας Διονυσάκη Λαυράγκα. Οι Κεφαλονίτες, όπως όλοι οι
Ιόνιοι, φοβόντουσαν τους Ιταλούς και προτιμούσαν τους Γερμανούς. Μα μένει χαραγμένη
στο νου μου μια κουβέντα του, που άκουσα να λένε ότι είπε ο Λαυράγκας, κοσμογνώστης
καθώς ήταν: «Οι Γερμανοί είναι λουστραρισμένη σαπίλα». Ο πατέρας μου ανήκε στην κλάση
εκείνη που επιστρατεύτηκε τελευταία και υπηρέτησε σε όποιον τόπο τύχαινε να βρίσκεται. Στα
Ραζάτα, σε ψήλωμα απέναντι από το Αργοστόλι υπήρχαν κάτι πολυβολεία. Αντιαεροπορική
άμυνα πες το. Λέγαμε ότι δεν θα μπορούσαν να αναγνωρίσουν τα αεροπλάνα, αν ήταν εχθρικά
ή συμμαχικά, και περίμεναν να βομβαρδίσουν και κατόπιν να αρχίσουν να ρίχνουν. Κάποια
στιγμή, φτάνει κι ο Γιάγκος απ’ το μέτωπο. Ο πατέρας του, βενιζελικός ώς το κόκκαλο, του λέει
στεναχωρημένος: «Ώστε παιδί μου, γύρισες;» Η γιαγιά μου εξαγριώθηκε και κόντεψε να τον πνίξει.
Στις 30 του Απρίλη 1941, έπεσαν ιταλοί αλεξιπτωτιστές με αποσυναρμολογημένες μοτοσυκλέτες.
Λέγανε, ότι ένας παλουκώθηκε. Την προηγούμενη μέρα η πολυβολαρχία διαλύθηκε. Δεν περίμεναν
οι φαντάροι να παραδοθούν και δεν άκουσα τίποτα για τις απειλητικές και φανφαρόνικες
προκηρύξεις που έσπειραν τα ιταλικά αεροπλάνα. Όταν μπήκαν και μερικοί Ιταλοί στο χωριό
φώναζαν «uva» ή «uova»· τα σταφύλια ήταν ξινά ακόμα, μάλλον αυγά ζητούσαν οι άνθρωποι.
Ύστερα από λίγες μέρες ο Λαυράγκας πέθανε. Οι Ιταλοί στο ξόδι του απέδωσαν στρατιωτικές
τιμές. Από τα Ραζάτα φύγαμε και πήγαμε στη Λάσση, μία αμμουδιά όπου ένας από τους αδελφούς
του παππού μου είχε μία βίλα, ο Διονύσης Κρητικός. Το μέρος το γνώριζα πριν από τον πόλεμο.
Ξεκαλοκαιρεύαμε στην Κεφαλονιά και πηγαίναμε συχνά στη Λάσση. Ένας βράχος που τον έλεγαν
«του Τούρκου το ποδάρι» τη χώριζε από τον Πλατύ Γιαλό. Η άμμος ήταν σαν την κοκκινωπή
ζάχαρη, όχι σαν τα χαλίκια της λευκαδίτικης αμμουδιάς. «Τελειωμένα αυγά περιστεριού», όπως
έλεγε ο Σικελιανός. Ο παππούς μου δεν ήθελε να γυρίσει στο Αργοστόλι και να συνεχίσει να
δικηγορεί. Κυνηγός ήταν αλλά τό ‘ριξε στο ψάρεμα. Καμιά φορά, το απόβραδο, πηγαίναμε σε μια
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φιλική φάρμα, όπου ερχόταν ένας Ιταλός. Κώστα τον έλεγαν και τραγουδούσε. Αυτή η παρουσία
κάπως ημέρεψε το Νικολάκη Κρητικό. Τέλος πάντων, φύγαμε με ένα καΐκι από την Κεφαλονιά,
αράξαμε στο Θιάκι, στον Πισαετό και από ‘κει με βάρκα φτάσαμε στη Λευκάδα.
Δεν είναι της στιγμής να μιλήσω για τους Ιταλούς που συνάντησα εκεί. Είχαν καζέρμα απέναντι
από το σπίτι μας. Αν κάποτε μιλήσουμε για την πείνα θα πω πολλά πράγματα. Το τέλος του
πολέμου μου φάνηκε ήμερο, για λίγο όμως. Ωστόσο ας πω κάτι που έχει, νομίζω, τη σημασία
του ως υπόγεια ιστορία. Πηγαίνοντας από τη Ζαβέρδα στην Κεφαλονιά, στο καΐκι ήταν ένας
περίεργος τροτσκιστής. Ζούσε σε ένα νησάκι απέναντι από το κάστρο της Λευκάδας. Στο ταξίδι,
κατηγορούσε το θείο μου ότι πρόδωσε τις ιδέες του πολεμώντας εναντίον των Ιταλών. Κάτι
τέτοιο το ξανακούσαμε στη διάρκεια της Κατοχής. Τότε, βέβαια, δεν μπορούσα να καταλάβω
τίποτα από αυτή την ενδοκομμουνιστική αντίθεση.

ΤΟ ΗΘΙΚΌ ΤΩΝ ΙΤΑΛΏΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΏΝ
Τ.Σ.: Μετά το κείμενο του Σπ. Ασδραχά, ο Πολυμέρης Βόγλης θα μας παρουσιάσει μία μαρτυρία που έχει να κάνει
με το ιταλικό Γενικό Επιτελείο και κυρίως με το ηθικό των ιταλών στρατιωτών.
Π.Β.: Οι Ιταλοί, αυτό το οποίο επισημαίνουν εκείνο το διάστημα, αλλά και στη συνέχεια, είναι το χαμηλό ηθικό
σε σχέση και με τις προσδοκίες που είχαν αλλά και σε σχέση με το ηθικό του ελληνικού στρατού. Θα ήθελα να
διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα που ακριβώς περιγράφει, από τη σκοπιά των Ιταλών, την εικόνα που παρουσίαζαν
οι στρατιώτες στο μέτωπο:

Όταν σιγά-σιγά απομακρύνονταν οι βολές του πυροβολικού μας και άρχιζε η απάντηση του
εχθρικού πυρός, το πεζικό αντί να αναπτύσσεται, να προχωρεί, να εκμεταλλεύεται όλες τις
δυνατότητες των όπλων του, μαζευόταν και υφίστατο μία πάρα πολύ επικίνδυνη ψύχωση: τη
νοοτροπία του μοιραίου, της αδυναμίας, της μαζικής παραίτησης. Από την άλλη μεριά ο έλληνας
στρατιώτης, επιθετικός, τολμηρός, επίμονος, δυνατός, με τη δικιά του ιδεολογία. Όχι βέβαια,
πιο πλούσιος από εμάς σε μέσα, επιβλήθηκε πολύ γρήγορα στην εκτίμησή μας, η οποία όμως
δυστυχώς, μερικές φορές, γινόταν και φόβος.9

Η «ΑΣΘΕΝΕΙΑ» ΤΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
Τ.Σ.: Ο πόλεμος της Αλβανίας ήταν ουσιαστικός και σύνθετος. Ήταν πόλεμος, δεν ήταν βόλτα. Ούτε για τους μεν,
ούτε για τους δε. Να μας διαβάσεις, Πολυμέρη, άλλη μία μαρτυρία που έχει να κάνει με τους έλληνες στρατιώτες
αυτήν τη φορά, κατά κύριο λόγο με το θέμα των κρυοπαγημάτων.
Π.Β.: Είναι, θα έλεγε κανένας, η αρρώστια του πολέμου αυτού…
Τ.Σ.: ...όπου έχει ενδιαφέρον και το πώς εκδηλωνόταν. Τα κρυοπαγήματα οφείλονταν σε μία λεπτομέρεια της
ελληνικής στολής, στις γκέτες που φορούσαν. Δηλαδή, οι στρατιώτες είχαν τυλίξει τα πόδια τους με υφασμάτινες
ταινίες, οι οποίες βρεχόντουσαν από τα χιόνια και το βράδυ έπρεπε να τις βγάζουν, έστω και αν τις έβαζαν την

________________________
9. Παρατίθεται στο Ζαχαρίας Τσιρπανλής, Έλληνες και Ιταλοί στα 1940-41. Συγκριτική «ανάγνωση» της ελληνοϊταλικής σύρραξης, Θεσσαλονίκη,
University Studio Press, 2004, σ. 77.
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επομένη το πρωί πάλι βρεγμένες. Δεν τις βγάζανε όμως, λόγω κούρασης, και έμενε πάνω στο πόδι και πάγωνε το
νερό, με αποτέλεσμα να παγώνει μέρος του κυκλοφορικού συστήματος. Αυτό νεκρωνόταν και χρειαζόταν να τους
ακρωτηριάσουν μετά. 20.000 περίπου ήταν οι ακρωτηριασμένοι από τα κρυοπαγήματα.
Π.Β.: ...και επίσης και οι Ιταλοί...
Τ.Σ.: ...βεβαίως και οι Ιταλοί γιατί οι στολές ήταν αρκετά κοντές.
Π.Β.: Διαβάζω από τη μαρτυρία του Στάθη Γκοτσίνα, η οποία λέγεται Από χιόνι... Πολεμώντας στην Αλβανία και έχει
εκδοθεί από τις εκδόσεις Βιβλιόραμα και τα Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας.
Τ.Σ.: Είναι μια σειρά μαρτυριών που βγάζουν τα ΑΣΚΙ.
Π.Β.: Ακριβώς, και περιγράφει τις εντυπώσεις, τη μαρτυρία ενός στρατιώτη, τον Δεκέμβριο του 1940, όταν πια ο
πόλεμος έχει μετατραπεί, στην ουσία, σε έναν πόλεμο με τη λάσπη, το κρύο και το χιόνι.
Το κρυοπάγημα δίνει και παίρνει. Δεν το ξέρετε εσείς
το κρυοπάγημα. Πού να το ξέρετε; Είναι φρούτο της
Αρβανιτιάς. Μας το ‘φερε η απαίσια χειμωνιά και η
πίστη να κρατήσουμε και να σπρώξουμε τη θέση μας.
Πώς γίνεται και πέφτουν σάπια τα χέρια και τα πόδια;
Πώς τα χάνεις χωρίς να πάρεις είδηση; Πώς υποφέρεις
το μαρτύριο το πρωτάκουστο, να νιώθεις σιγά-σιγά να
χάνεται η αίσθηση; Ότι ένα μέλος χάνεται σιγά, δεν το
έχεις. Η ψυχή λυγάει και τσακίζεται στο θέαμα. Λεβέντες
στητοί ώς απάνω, θαύμα υγείας και λεβεντιάς, τους
βλέπεις με τη βαθιά οδύνη και τον πόνο τον ανείπωτο,
να τους έχει χαρακώσει το πρόσωπο με βαθιές σχισμές.
Να κρέμονται μετέωροι στους ώμους συναδέλφων με
κρεμασμένα σαν κούτσουρα, αναίσθητα, φουσκωμένα
τα πόδια ώς απάνω, στον αστράγαλο. Γυμνά, χωρίς
αρβύλες, φασκιωμένα. Κοντά στη γνώμη, που το
λογικό σκοντάφτει στην υπόθεση αυτή, η πεθυμιά της
ζεστασιάς, της φωτιάς, γίνεται σιγά-σιγά πάθος, γίνεται
αρρώστια φοβερή, νεύρωση.10

Τ.Σ.: Πολύ δραματική περιγραφή και πολύ δραματικό το γεγονός. Δηλαδή, να σκεφτούμε πάρα πολύ απλά, ότι οι
άνθρωποι αυτοί ζήσαν ακόμα πολλές δεκαετίες χωρίς πόδια. Ήτανε γνωστοί —παρελαύναν και μέχρι πριν από
μερικά χρόνια στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου— ως οι ανάπηροι του Αλβανικού Μετώπου. Ήτανε τραγική η
μοίρα αυτών των ανθρώπων, πολεμώντας να χάσουν τα πόδια τους ή να ακρωτηριάσουν, στην καλύτερη περίπτωση,
κάποια δάχτυλά τους.

________________________
10. Στάθης Γκοτσίνας, Από χιόνι... Πολεμώντας στην Αλβανία, Αθήνα, ΑΣΚΙ-Βιβλιόραμα, 2006, σ. 102-104.
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Περίθαλψη ελλήνων στρατιωτών με κρυοπαγήματα (ΑΣΚΙ / Φωτογραφικό Αρχείο Νίκου Μάργαρη)
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ΣΥΝΘΗΚΟΛΌΓΗΣΗ
Τ.Σ.: Παρουσιάζοντας ακόμη ένα τεκμήριο σχετικά με την 28η Οκτωβρίου από τις συλλογές των ΑΣΚΙ, έχουμε μία
προκήρυξη, η οποία απευθύνεται στον πρώτο κατοχικό πρωθυπουργό, τον στρατηγό Τσολάκογλου. Πολύ περίεργη
η ιστορία των ανθρώπων που έγραψαν τη συνθηκολόγηση με τους Γερμανούς, μεταξύ των οποίων ήταν και ο
Τσολάκογλου, διοικητής του Γ΄ Σώματος του Στρατού, ο οποίος είχε επιδείξει πολύ μεγάλη πίστη και πίεση σε
αυτόν τον αγώνα. Υπέγραψε συνθηκολόγηση, κατά τον ίδιο, στην ουσία για να διασωθεί ο ελληνικός στρατός.
Πάντως, πέρα από το αυτοδικαιωτικό αφήγημα του Τσολάκογλου, η αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός στρατός έτσι
μπόρεσε και γύρισε στα χωριά του. Γύρισε στις πόλεις και έτσι μπόρεσε και φτιάχτηκε μετά το έπος της Εθνικής
Αντίστασης.

Η ψευδοκυβέρνηση που προσπάθησε με κάθε μέσο να ματαιώσει τις αυθόρμητες πατριωτικές εκδηλώσεις
μας για τον πανηγυρισμό της 28ης Οκτωβρίου. Η ψευδοκυβέρνηση που τόλμησε την προστασία των
ξενικών όπλων να βεβηλώσει, με ένα εχθρικό και ένα προδοτικό στεφάνι, το ελληνικό μνημείο του
Άγνωστου Στρατιώτη. Αυτή η ίδια κλίκα που αναιδέστατα ασχημονεί μήνες τώρα, με επικεφαλής
τον Τσολάκογλου και τον Θερσίτη Λογοθετόπουλο ή «Κουασιμόδο» της Ελλάδας. Θα μάθετε δε ότι
μας έβρισε, αναίσθητα και πρόστυχα, τους φοιτητές και σπουδαστές, γιατί θελήσαμε με έναν τρόπο
αξιοπρεπή και τίμιο, να εκδηλώσουμε το σεβασμό, το θαυμασμό και την ευγνωμοσύνη που τρέφουμε
για εκείνους που, προ ενός έτους ακριβώς, τίμησαν σαν το όνομά μας, την ιστορία μας, το εθνικό μας
γόητρο. Εκείνους που υπακούοντας στην πανελλήνια προσταγή του «ΟΧΙ», κλώτσησαν έξω από τα
«Άγια Χώματά» μας τον επιδρομέα, δρασκελίζοντας περήφανα βουνά και φαράγγια με το κεφάλι ψηλά,
με αντρίκια βήματα και με ψυχή ημίθεων.11
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΗΣ 28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Τ.Σ.: Αυτή η τελευταία φράση θα συνδεθεί με το τελευταίο ηχητικό ντοκουμέντο που θα ακούσουμε στη σημερινή μας
εκπομπή και έχει να κάνει με το τελευταίο ανακοινωθέν του ελεύθερου, ακόμη, Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών. Πριν
κλείσουμε να πούμε δυο λόγια για το τι σήμαινε τελικά το «Αλβανικό Έπος», όπως έχουμε συνηθίσει να το λέμε. Τι
σήμαινε η 28η Οκτωβρίου για τη διαμόρφωση του κλίματος της αντίστασης κατά των κατακτητών που ακολούθησε.
Δύο λόγια για τον πόλεμο στην Αθήνα: η Αθήνα δεν έζησε πόλεμο, με την έννοια των μαχών και των βομβαρδισμών.
Ωστόσο, έζησε την προσπάθεια υποστηρίξεως του μετώπου. Οι καλλιτέχνες εμπνεύστηκαν πολύ από τον πόλεμο των
αλβανικών βουνών. Αφίσες φτιάχτηκαν από πολύ γνωστούς έλληνες καλλιτέχνες και πολύ γνωστούς χαράκτες. Υπήρχε
η καλλιέργεια ενός κλίματος, που προσπάθησε ακριβώς να διατηρήσει υψηλά το ηθικό, προκειμένου να αντιμετωπιστεί
η λαίλαπα της Κατοχής. Πολυμέρη, θέλεις να προσθέσεις κάτι σχετικά με την Αντίσταση και το Αλβανικό Μέτωπο;
Π.Β.: Η σημασία του Αλβανικού Μετώπου και του ελληνοϊταλικού πολέμου φαίνεται πολύ γρήγορα. Θέλω να το
συνδέσω με αυτό το οποίο διάβασες. Η επέτειος εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου καθιερώνεται από τον ίδιο τον κόσμο,
από τους πολίτες, από τους Αθηναίους, τον πρώτο χρόνο της Κατοχής. Στις 28 Οκτωβρίου του 1941, έχουμε τις πρώτες
μαζικές εκδηλώσεις...
Τ.Σ.: ...η ιστορία του στεφανιού είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Καταθέτουν και οι δύο στεφάνι. Καταθέτει και η
κυβέρνηση Τσολάκογλου στεφάνι, καταθέτουν και οι φοιτητές στεφάνι…12

________________________
11. Ιερολοχίται του 1941, «Τσολάκογλου», 28/10/[1941], Συλλογή Προκηρύξεων ΑΣΚΙ.
12. Βλ. ενδεικτικά, Οντέτ Βαρών-Βασάρ, Η ενηλικίωση μιας γενιάς. Νέοι και νέες στην Κατοχή και στην Αντίσταση, Αθήνα, Βιβλιοπωλείον της
Εστίας, 2009, σ. 119-120.
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Η προκήρυξη με υπογραφή «Ιερολοχίται του 1941» προς τον Τσολάκογλου, 28/10/[1941]
(Συλλογή Προκηρύξεων ΑΣΚΙ)
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Κατάθεση στεφάνων στον Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, 28/10/1941 (Φωτογραφικό Αρχείο ΑΣΚΙ)
Π.Β.: Μία μέρα πριν, το ΕΑΜ έχει αναρτήσει μία φωτεινή επιγραφή στον Υμηττό «ΕΑΜ - 28 Οκτώβρη 1940». Και εκείνη
τη μέρα, ακριβώς, γίνονται συγκεντρώσεις και πορεία, ενώ υπάρχουν και συγκρούσεις με την καραμπινιερία, τους
Ιταλούς δηλαδή, στην προσπάθεια να εκδηλωθεί το πατριωτικό φρόνημα του λαού, εμπνεόμενο από τον αγώνα του
ελληνοϊταλικού πολέμου. Oι άνθρωποι —οι αντιστασιακές οργανώσεις στην ουσία— βλέπουν ήδη τον αγώνα τους
σαν μία συνέχεια του αγώνα που έγινε στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και στα αλβανικά βουνά.13
Τ.Σ.: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εδώ ελεύθεραι ακόμα Αθήναι. Έλληνες, οι Γερμανοί εισβολείς ευρίσκονται εις τα πρόθυρα των Αθηνών.
Αδέρφια, κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετώπου. Ο εισβολεύς εισέρχεται με όλας
τας προφυλάξεις εις την έρημον πόλιν με τα κατάκλειστα σπίτια. Έλληνες ψηλά τις καρδιές! Προσοχή!
Ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών ύστερα από λίγο δεν θα είναι ελληνικός, θα είναι γερμανικός και θα
μεταδίδει ψέματα. Έλληνες μην τον ακούτε! Ο πόλεμός μας συνεχίζεται! Και θα συνεχιστεί μέχρι της
τελικής νίκης! Ζήτω το Έθνος των Ελλήνων!14

________________________
13. Για τη σημασία της επετείου και την εξέλιξή της στο χρόνο, βλ. και Δέσποινα Παπαδημητρίου, «Περί κοινωνικής μνήμης και ιστορίας.
Σκέψεις γύρω από την 28η Οκτωβρίου» στο Κατερίνα Γαρδίκα κ.ά. (επιμ.), Η μακρά σκιά της δεκαετίας του ’40, Αθήνα, Αλεξάνδρεια, 2015, σ.
301-317.
14. Κώστας Σταυρόπουλος, «27η Απριλίου - Τελευταίο Ανακοινωθέν Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών», στο ηχητικό ντοκιμαντέρ Ο Μεγάλος
Πόλεμος (1939-1946), ό.π.
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Φωτογραφία από το κέντρο της Αθήνας, 1940 (από το λεύκωμα «Η φωτογράφος Βούλα Παπαϊωάννου», Εκδόσεις
Άγρα/Μουσείο Μπενάκη, 2006)
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ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ
4 Αυγούστου 1936

Ο Ιωάννης Μεταξάς, σε συνεργασία με τον βασιλιά Γεώργιο Β΄, καταλύει τον
κοινοβουλευτισμό και επιβάλει δικτατορία

30 Σεπτεμβρίου 1938

Υπογράφεται η Συμφωνία του Μονάχου μεταξύ ναζιστικής Γερμανίας, Μεγάλης
Βρετανίας, Γαλλίας και φασιστικής Ιταλίας, με την οποία συνομολογήθηκε η
προσάρτηση της Σουδητίας (περιοχή Γερμανών Σουδητών της Τσεχοσλοβακίας)
στο Γ΄ Ράιχ

7 Απριλίου 1939

Τα ιταλικά στρατεύματα εισβάλλουν την Αλβανία

22 Μαΐου 1939

Υπογράφεται το Γερμανο-Ιταλικό Σύμφωνο Φιλίας και Συμμαχίας, γνωστό ως
«Σύμφωνο του Ατσαλιού» μεταξύ ναζιστικής Γερμανίας και φασιστικής Ιταλίας

23 Αυγούστου 1939

Υπογράφεται το Γερμανο-Σοβιετικό Σύμφωνο μη Επίθεσης, γνωστό ως «Σύμφωνο
Ρίμπεντροπ Μολότοφ»

1 Σεπτεμβρίου 1939

Η Γερμανία εισβάλλει στην Πολωνία

3 Σεπτεμβρίου 1939

Η Μεγάλη Βρετανία και η Γαλλία κηρύσσουν τον πόλεμο στη Γερμανία

17 Σεπτεμβρίου 1939
10 Μαΐου 1940

Εισβολή της ΕΣΣΔ στην Πολωνία από τα ανατολικά
Η Γερμανία εισβάλλει στη Γαλλία, η οποία υπογράφει ανακωχή στις 22 Ιουνίου

15 Αυγούστου 1940

Το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο τορπιλίζει το καταδρομικό Έλλη στο λιμάνι της
Τήνου

28 Οκτωβρίου 1940

Επίδοση τελεσιγράφου της ιταλικής φασιστικής κυβέρνησης στην κυβέρνηση
Μεταξά με απαίτηση την ελεύθερη διέλευση του ιταλικού στρατού από την
ελληνοαλβανική μεθόριο. Αμέσως ξεκινάει η ιταλική επίθεση

31 Οκτωβρίου 1940

Εκδηλώνεται η πρώτη αντεπίθεση της Ελλάδας

3 Νοεμβρίου 1940

Οι Ιταλοί καταλαμβάνουν το χωριό Βοβούσα, 20 χλμ. βόρεια του Μετσόβου,
την οποία εγκαταλείπουν την επόμενη ημέρα μετά από επίθεση του ελληνικού
στρατού

14 Νοεμβρίου 1940

Αντεπίθεση του ελληνικού στρατού με κατεύθυνση προς την Κορυτσά

22 Νοεμβρίου 1940

Ο ελληνικός στρατός μπαίνει στην Κορυτσά

10 Ιανουαρίου 1941

Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει το οχυρωμένο πέρασμα της Κλεισούρας

29 Ιανουαρίου 1941

Πεθαίνει ο Ι. Μεταξάς και παραιτείται η κυβέρνησή του. Διορίζεται πρωθυπουργός
ο Αλέξανδρος Κορυζής
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4 Μαρτίου 1941

Οι βρετανικές δυνάμεις αρχίζουν να στέλνουν, σταδιακά, 62.000 άνδρες και
πολεμοφόδια για να βοηθήσουν τον ελληνικό στρατό

9 Μαρτίου 1941

Έναρξη νέων ιταλικών επιχειρήσεων στο στενό της Κλεισούρας, οι οποίες
αποτυγχάνουν

6 Απριλίου 1941

Εισβολή γερμανικών στρατευμάτων στην Ελλάδα από το βουλγαρικό και
γιουγκοσλαβικό έδαφος και νέα επίθεση της Ιταλίας μέσω Αλβανίας

9 Απριλίου 1941

Κατάληψη της Θεσσαλονίκης από τα γερμανικά στρατεύματα

13-14 Απριλίου 1941

Κατάληψη της Κλεισούρας από τους Γερμανούς και υποχώρηση των ελληνικών
δυνάμεων από την Ήπειρο

18 Απριλίου 1941

Γερμανική μηχανοκίνητη ταξιαρχία καταλαμβάνει το πέρασμα του Μετσόβου

20 Απριλίου 1941

Ο αντιστράτηγος Γεώργιος Τσολάκογλου υπογράφει τη συνθηκολόγηση της Ελλάδας.
Εισβολή του βουλγαρικού στρατού στη βόρεια Ελλάδα

21 Απριλίου 1941

Ο Εμμανουήλ Τσουδερός σχηματίζει κυβέρνηση μετά από εντολή του Γεωργίου Β΄

23 Απριλίου 1941

Υπογράφεται τρίτο πρωτόκολλο συνθηκολόγησης για να συμμετάσχουν και
εκπρόσωποι των Ιταλών

27 Απριλίου 1941

Τα γερμανικά στρατεύματα εισβάλλουν στην Αθήνα

30 Απριλίου 1941

Ο Γ. Τσολάκογλου σχηματίζει την πρώτη κατοχική κυβέρνηση

20 Μαΐου 1941

Ξεκινά η μάχη της Κρήτης

24 Μαΐου 1941

Ο Γεώργιος Β΄ και η κυβέρνηση του Ε. Τσουδερού φυγαδεύονται από την Κρήτη
με προορισμό την Αίγυπτο και το Λονδίνο

1η Ιουνίου 1941

Με την κατάληψη και της Κρήτης, ολόκληρη η Ελλάδα πλέον είναι κατεχόμενη από
τις δυνάμεις του Άξονα

22 Ιουνίου 1941

Ξεκινάει η εισβολή γερμανικών στρατευμάτων στη Σοβιετική Ένωση με την κωδική
ονομασία «Επιχείρηση Μπαρμπαρόσα»

9 Σεπτεμβρίου 1941
27 Σεπτεμβρίου 1941

Ιδρύεται ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος (ΕΔΕΣ)
Ιδρύεται το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο (ΕΑΜ)
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