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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ζ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία κειεηά ηηο πεξηπηψζεηο απηψλ πνπ δελ πνιέκεζαλ 

ζηνλ ειιελντηαιηθφ θαη ειιελνγεξκαληθφ πφιεκν ηνπ 1940-1941. Ζ ηαξαρψδεο πεξίνδνο ηνπ 

ειιεληθνχ Μεζνπνιέκνπ ραξαθηεξίδεηαη, κεηαμχ άιισλ, απφ ηηο πξαθηηθέο ησλ πνιηηηθψλ 

δηψμεσλ θαη ηηο παξεκβάζεηο ηνπ ζηξαηνχ ζηελ πνιηηηθή. Οη πξνεθηάζεηο απηψλ ησλ 

γεγνλφησλ επέθεξαλ ηνλ ζρεκαηηζκφ ελφο αλζξψπηλνπ ζπλφινπ, ην νπνίν ζηηο παξακνλέο 

ηνπ πνιέκνπ αξηζκνχζε θάηη πεξηζζφηεξν απφ ηξείο ρηιηάδεο άηνκα. Σηο εκέξεο πνπ 

αθνινχζεζαλ ηελ ηηαιηθή εηζβνιή, νη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ θαη νη 

απφηαθηνη αμησκαηηθνί ησλ θηλεκάησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, αηηήζεθαλ, κε επηζηνιέο θαη 

ηειεγξαθήκαηα πξνο ηηο αξρέο ηνπ θξάηνπο, ηελ απνζηνιή ηνπο ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ 

κεηψπνπ. Ο Μεηαμάο, αλαινγηδφκελνο ηε δηαζθάιηζε ηεο νκνηνγέλεηαο ηνπ ζηξαηεχκαηνο 

απφ «αληηθαζεζησηηθά» ζηνηρεία, απέξξηςε ηα αηηήκαηα απηά, αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο 

αηηήζεσλ πνπ επαλαιήθζεθαλ. 

 Ο αξρηθφο ζθνπφο ηεο εξγαζίαο ήηαλ ε κειέηε ηφζν ησλ απφηαθησλ αμησκαηηθψλ, 

φζν θαη ησλ πνιηηηθψλ θξαηνχκελσλ. Χζηφζν, θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο αλαδήηεζεο ησλ 

αξρεηαθψλ πεγψλ, παξαηεξήζεθε έλδεηα πιηθνχ αλαθνξηθά κε ηνπο πνιηηηθνχο 

θξαηνχκελνπο. Χο εθ ηνχηνπ, θξίζεθε ζθφπηκν ε έξεπλα λα επηθεληξσζεί θαη λα αλαδείμεη 

ηελ θαηεγνξία ησλ απφηαθησλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, θαη θπξίσο ηνπ 1935, νη νπνίνη 

απνηεινχλ θαη ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία. ηφρνο είλαη ε εμέηαζε ησλ παξαπάλσ, 

αλαθνξηθά κε ηελ πξνπνιεκηθή ζηαδηνδξνκία ηνπο, ηε κεηαρείξηζε πνπ έηπραλ, φηαλ 

αηηήζεθαλ ηε ζηξαηνιφγεζή ηνπο απφ ην θαζεζηψο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ, θαζψο θαη ηε 

κεηέπεηηα πνξεία θαη δξαζηεξηνπνίεζή ηνπο ζηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. ηελ ηειεπηαία 

πεξίνδν νη απφηαθηνη ζα αθνινπζήζνπλ, θπξίσο, δχν δηαθνξεηηθέο δηαδξνκέο: α) ηεο 

πξνζρψξεζεο  ζηελ Αληίζηαζε, θαη β) ηεο έληαμεο ζηηο κνλάδεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηε 

Μέζε Αλαηνιή. 

 Ζ παξνχζα εξγαζία ζηεξίρζεθε θαηά βάζε ζην πξσηνγελέο αξρεηαθφ πιηθφ ηεο 

Τπεξεζίαο ηξαηησηηθψλ Αξρείσλ (ΤΑ) ζηελ Αζήλα. Πην ζπγθεθξηκέλα, εξεπλήζεθε έλαο 

κεγάινο αξηζκφο πξνζσπηθψλ αηνκηθψλ θαθέισλ, ησλ απφηαθησλ αμησκαηηθψλ ηνπ ηξαηνχ 

Ξεξάο, ηνπ 1935. ην πεξηερφκελν ησλ παξαπάλσ, εληνπίζηεθαλ έγγξαθα φπσο ην αηνκηθφ 

βηβιηάξην, ην θχιιν κεηξψνπ, ην βηνγξαθηθφ ζεκείσκα θαη ε έθζεζε πνιεκηθήο δξάζεσο. Σν 

πιηθφ απηφ ζπλζέηεη ην ζηξαηησηηθφ βηνγξαθηθφ ηνπ εθάζηνηε αμησκαηηθνχ θαη παξάιιεια 
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απνθαιχπηεη ηηο ιεπηνκέξεηεο αλαθνξηθά κε ηελ επηρεηξεζηαθή ηνπ εκπεηξία, ηελ αμηνιφγεζε 

απφ ηνπο δηνηθεηέο ησλ κνλάδσλ πνπ ππεξέηεζε, αιιά θαη άιισλ εθθάλζεσλ ηεο 

πξνζσπηθήο ηνπ δσήο, νη νπνίεο ζπρλά επεξεάδαλ ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, 

φπσο γηα παξάδεηγκα νη πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο ηνπ. Δίλαη ζεκαληηθφ λα ηνληζηεί πσο ε 

ιεηηνπξγία ηεο Τπεξεζίαο ηξαηησηηθψλ Αξρείσλ δηάθεηηαη απφ ηνπο πεξηνξηζκνχο ηεο 

Αξρήο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα. Χο εθ ηνχηνπ, νη αμησκαηηθνί, νη 

πιεξνθνξίεο γηα ηε δξάζε ησλ νπνίσλ αληιήζεθαλ απφ ηελ παξαπάλσ ππεξεζία απνδίδνληαη 

ζην θείκελν κε ην κηθξφ ηνπο φλνκα θαη ην αξρηθφ ηνπ επηζέηνπ ηνπο, ψζηε λα δηαζθαιηζηεί-

ηεξεζεί ε αξρή ηεο αλσλπκίαο ηνπο. 

 ηελ ππάξρνπζα ειιεληθή θαη μελφγισζζε βηβιηνγξαθία δελ έρεη εληνπηζηεί κειέηε, 

ε νπνία εμεηάδεη, ζπλνιηθά ηελ πξναλαθεξζείζα θαηεγνξία. Σν έξγν ηνπ Θάλνπ Βεξέκε Ο 

ζηξαηόο ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή. Από ηελ Αλεμαξηεζία έσο ηε Γεκνθξαηία, απνηέιεζε ηε 

βαζηθή πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηε δξάζε ησλ αμησκαηηθψλ ζηνλ Μεζνπφιεκν. Οη 

δχν ηφκνη ηνπ βηβιίνπ ηνπ Υάγθελ Φιάηζεξ ηέκκα θαη βάζηηθα. Ζ Διιάδα ηεο Καηνρήο θαη 

ηεο Αληίζηαζεο 1941-1944, παξέρνπλ ην ηζηνξηθφ πιαίζην ηεο δξαζηεξηνπνίεζεο ησλ 

αμησκαηηθψλ θαηά ηελ πεξίνδν ηεο Καηνρήο. Δπηπιένλ, ρξεζηκνπνίεζεθε σο βηβιηνγξαθία ην 

ζπγγξαθηθφ έξγν ησλ ίδησλ ησλ αμησκαηηθψλ, φπσο ηα έξγα ηνπ ηέθαλνπ αξάθε Ηζηνξηθέο 

Αλακλήζεηο, Ο ΔΛΑ, θαζψο θαη ηνπ Λεσλίδα πάε Πελήληα ρξόληα ζηξαηηώηεο ζηελ 

ππεξεζία ηνπ έζλνπο θαη ηεο δεκνθξαηίαο. Σα βηβιία απηά πξνζθέξνπλ πιεξνθνξίεο, ηφζν γηα 

ηελ πξνζσπηθή δηαδξνκή ησλ ζπγγξαθέσλ, φζν θαη γηα άιινπο απφηαθηνπο, κε ηνπο νπνίνπο 

νη πξψηνη ζπλαλαζηξάθεθαλ. Βαζηθή πεγή γηα ηνπο απφηαθηνπο ηνπ λαπηηθνχ απνηέιεζε ην 

δίηνκν έξγν ηνπ Αλαζηάζηνπ Γεκεηξαθφπνπινπ κε ηίηιν: Βηνγξαθηθό ιεμηθό ησλ απνθνίησλ 

ηεο ρνιήο Ναπηηθώλ Γνθίκσλ. Οη ηάμεηο εηζόδνπ 1884-1950. Δπίζεο, ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

γηα ηελ ηζηνξία ηνπ Βαζηιηθνχ Ναπηηθνχ ζην Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν πξνζέθεξαλ ηα 

ζπγγξάκκαηα ηνπ Δπακεηλψλδα Καββαδία Ο λαπηηθόο πόιεκνο ηνπ 1940 όπσο ηνλ έδεζα. 

Αλακλήζεηο, 2 Μαξηίνπ 1935 - 25 Μαξηίνπ 1943, ηνπ Κσλζηαληίλνπ Αιεμαλδξή  Σν Ναπηηθόλ 

καο θαηά ηελ πνιεκηθήλ πεξίνδνλ 1941-45 θαη ηνπ Γεκήηξηνπ Φσθά Έθζεζηο επί ηεο δξάζεσο 

ηνπ Β. Ναπηηθνύ θαηά ηνλ πόιεκνλ 1940-1944, ζπληαρζείζα βάζεη ησλ επηζήκσλ ζηνηρείσλ ηεο 

Ηζηνξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Β.Ν. 

 Ζ εξγαζία δηαξζξψλεηαη ζε ηξία θεθάιαηα, θαζέλα απφ ηα νπνία εμεηάδεη 

δηαθνξεηηθέο θαηεγνξίεο απφηαθησλ. ην πξψην θεθάιαην παξνπζηάδνληαη νη  Κξήηεο 

απφηαθηνη, νη νπνίνη ήηαλ νη πξψηνη πνπ πνιέκεζαλ ζηε Μάρε ηεο Κξήηεο ηνλ Μάην ηνπ 

1941, ελψ ζηε ζπλέρεηα εμεηάδνληαη νη πξνζσπηθέο δηαδξνκέο απηψλ πνπ αλειίρζεθαλ ζηα 
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πςειά θιηκάθηα ησλ επηθξαηέζηεξσλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ. ην δεχηεξν θεθάιαην 

εμεηάδνληαη νη απφηαθηνη πνπ επηιέρζεθαλ απφ ηηο βξεηαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο γηα ηε 

ζπγθξφηεζε ησλ δηθηχσλ θαηαζθνπείαο θαη δνιηνθζνξψλ ζηε θαηερφκελε Διιάδα, θαζψο 

θαη απηνί νη νπνίνη εληάρζεθαλ ζηηο λενζχζηαηεο κνλάδεο ηνπ Βαζηιηθνχ Διιεληθνχ ηξαηνχ 

ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. ην ηειεπηαίν θεθάιαην ζπγρσλεχνληαη ηξείο δηαθνξεηηθέο 

πεξηπηψζεηο απφηαθησλ. Αξρηθά, ησλ δχν πιαζηεξηθψλ αμησκαηηθψλ, ηνπ Ζιία Γίακεζε θαη 

ηνπ Λεσλίδα πάε, νη νπνίνη αθνινχζεζαλ απνθιίλνπζεο κεηαμχ ηνπο πνξείεο, αιιά θαη ηνπ 

Γεψξγηνπ Πνχινπ πνπ ε δξάζε ηνπ δηαθνξνπνηήζεθε ζεκαληηθά, ζε ζρέζε κε ην ζχλνιν ησλ 

πξναλαθεξζέλησλ. ηε ζπλέρεηα παξνπζηάδνληαη νη πξνζσπηθέο δηαδξνκέο ησλ απφηαθησλ 

ηνπ λαπηηθνχ θαη ηέινο απηέο ησλ απφηαθησλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ απφ ηελ επηζηξάηεπζε 

ηνπ 1940 θαη πνιέκεζαλ. 

 Οινθιεξψλνληαο, ζέισ λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ Δπζηξάηην 

Γνξδαλά, γηα ηελ θαζνδήγεζε θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ κνπ παξείρε, αιιά θαη γηα ηελ ππνκνλή 

θαη ηαπηφρξνλα ηελ επηκνλή πνπ επέδεημε, ψζηε λα πξνζπειαζηνχλ νη δπζρέξεηεο πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο έξεπλαο θαη λα νινθιεξσζεί απηή ε εξγαζία. Δπίζεο, 

ζέισ λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζηνπο θαζεγεηέο ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδψλ «Ηζηνξία, Αλζξσπνινγία θαη Πνιηηηζκφο ησλ Αλαηνιηθψλ θαη Ννηηναλαηνιηθψλ 

ρσξψλ ηεο Δπξψπεο», γηα ηελ εμεηδίθεπζε πνπ κνπ πξνζέθεξαλ ζηηο παξαπάλσ επηζηήκεο. 

Σέινο, ζηελ πεξάησζε απηήο ηεο εξγαζίαο ζπλέδξακαλ απνθαζηζηηθά, κε ηελ απεξηφξηζηε 

βνήζεηα θαη ηελ νπζηαζηηθή ζηήξημή ηνπο, νη ζπκθνηηεηέο-ζπλνδνηπφξνη, νη θίινη θαη ε 

νηθνγέλεηά κνπ.  
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ΔΗΑΓΩΓΖ 

 

       Σν κέιινλ ηεο Διιάδαο πξνδηαγξαθφηαλ δπζνίσλν, κε ηελ είζνδφ ηεο ζηνλ 20
ν
 

αηψλα. Ζ νηθνλνκία ηεο είρε δερζεί ηζρπξά πιήγκαηα ηφζν απφ ηελ πηψρεπζε ηνπ 1893, φζν 

θαη απφ ηηο νηθνλνκηθέο θπξψζεηο-απνδεκηψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ζηε ρψξα ζπλέπεηα ηεο 

ζηξαηησηηθήο ήηηαο ηνπ 1897.
1
 Αλαθνξηθά κε ηελ πνιηηηθή, επηθξαηνχζε δηαθζνξά θαη 

θαθνδηαρείξηζε ησλ δεκφζησλ πξαγκάησλ αιιά θαη ησλ εζληθψλ δεηεκάησλ ελψ ζε δηεζλέο 

επίπεδν ε ρψξα ζεσξνχληαλ αλαμηφπηζηε.
2
 ηελ θνηλσλία ηζρπξνπνηνχληαλ ην δίπνιν 

απνηεινχκελν απφ ηελ αλεξρφκελε αζηηθή ηάμε θαη ηελ παξαδνζηαθή ζπληεξεηηθή νιηγαξρία 

ελψ ζηηο θαηψηεξεο ηάμεηο έθαλε ηελ ακπδξή εκθάληζή ηνπ ην εξγαηηθφ θίλεκα. ηξαηησηηθά, 

ε ρψξα βίσλε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ πξφζθαηνπ ειιελνηνπξθηθνχ πνιέκνπ θαη ζε θακία 

πεξίπησζε δελ θαηλφηαλ ηθαλή λα δηεθδηθήζεη, πφζν κάιινλ λα πξαγκαηνπνηήζεη, ηα 

αιπηξσηηθά ηεο ζρέδηα, πνπ αθνξνχζαλ ηελ πξνζάξηεζε ησλ ππφδνπισλ πεξηνρψλ ηεο 

Μαθεδνλίαο, ηεο Θξάθεο, ηεο Ζπείξνπ θαη ηεο Μηθξάο Αζίαο. 

  πσο ήηαλ αλακελφκελν απηέο νη δπζκελείο θνηλσληθνπνιηηηθέο θαη νηθνλνκηθέο 

ζπλζήθεο πξνθάιεζαλ ηελ αληίδξαζε ηνπ πιεζπζκνχ απέλαληη ζηε πνιηηηθή εγεζία ηνπ 

ηφπνπ. Ζ αληίδξαζε εθθξάζηεθε κέζσ ηεο ππνζηήξημεο ηνπ θηλήκαηνο ηνπ ηξαηησηηθνχ 

πλδέζκνπ ζην Γνπδί, ην 1909. Σν βαζηθφ φθεινο πνπ απνθφκηζε ε ρψξα, σο επαθφινπζν 

ηνπ παξαπάλσ γεγνλφηνο, δελ ήηαλ ηα κεηαξξπζκηζηηθά αηηήκαηα ησλ επαλαζηαηψλ 

ζηξαηησηηθψλ, αιιά ε αλάδεημε ελφο άλδξα ν νπνίνο κέρξη θαη ηνλ ζάλαηφ ηνπ, ηνλ Μάξηην 

ηνπ 1936, θπξηάξρεζε ζηελ πνιηηηθή δσή ηνπ ηφπνπ θαη θαζφξηζε ζε κεγάιν βαζκφ ην 

κέιινλ ηνπ. Ο Διεπζέξηνο Βεληδέινο εθκεηαιιεπφκελνο εθηφο ησλ άιισλ, ηηο δηπισκαηηθέο 

ηνπ δεμηφηεηεο, νδήγεζε ηελ ρψξα ζηνπο ληθεθφξνπο πνιέκνπο ηνπ 1912-1913, νη νπνίνη  

απέδσζαλ, ζρεδφλ, ηνλ δηπιαζηαζκφ ηεο ζε έθηαζε θαη πιεζπζκφ. Σξία ρξφληα αξγφηεξα, 

εξρφκελνο ζε ξήμε κε ην παιάηη, έζεζε ηηο βάζεηο γηα ηελ πξνζρψξεζε ηεο ρψξαο ζην 

ζηξαηφπεδν ησλ ληθεηψλ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ελέξγεηα ε νπνία απέδσζε θαξπνχο 

ην θαινθαίξη ηνπ 1920, ζηηο έβξεο ηεο Γαιιίαο.   

         Χζηφζν, ζηηο εθινγέο ηνπ Ννεκβξίνπ, ν ειιεληθφο ιαφο απέδεημε εκθαηηθά ηε 

δπζαξέζθεηά ηνπ γηα ηελ θαηαπφλεζε πνπ είρε ππνζηεί ιφγσ ησλ ρξφλησλ πνιεκηθψλ 

                                                           
1
 Douglas Dakin, Ζ ελνπνίεζε ηεο Διιάδαο, 1770-1923, κεηάθξ. Α. Ξαλζφπνπινο, Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο 

Σξαπέδεο, Αζήλα 2009, ζζ. 233-236. 
2
 Νίθε Μαξσλίηε, «Οη πνιηηηθέο δπλάκεηο θαηά ηελ πξψηε δεθαεηία ηνπ εηθνζηνχ αηψλα», Νίθε Μαξσλίηε 

(επηκ.), Σν Κίλεκα ζην Γνπδί 1909, Δθδφζεηο «Σα Νέα», Αζήλα 2010, ζ. 20. 
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ζπγθξνχζεσλ. Σν θφκκα ησλ Φηιειεπζέξσλ εηηήζεθε θαη ν ίδηνο ν Βεληδέινο απψιεζε ηελ 

βνπιεπηηθή έδξα ηνπ ελψ ζηε ζπλέρεηα δηεμήρζε ην, θαηά πνιινχο ηζηνξηθνχο, λνζφ 

δεκνςήθηζκα πνπ ζήκαλε ηελ επηζηξνθή ηνπ βαζηιηά Κσλζηαληίλνπ. Ζ λέα πνιηηηθή θαη 

ζηξαηησηηθή εγεζία δελ θαηφξζσζε λα απνζνβήζεη ηελ εζληθή ηξαγσδία ηνπ 1922 θαη ε ρψξα 

εηζήιζε ζηε πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ δερφκελε φρη κφλν ην ηζρπξφηεξν πιήγκα ζηε 

λεφηεξε ηζηνξία ηεο, αιιά θαη έλαλ ηεξάζηην αξηζκφ νκνεζλψλ πξνζθχγσλ, ηνλ νπνίν 

θιήζεθε λα ελζσκαηψζεη. 

         Ζ πνξεία ηεο Διιάδαο ζηνλ Μεζνπφιεκν ραξαθηεξίζηεθε απφ ηδηαηηεξφηεηεο πνπ 

επεξέαζαλ ηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο εμειίμεηο ζε πνιιαπιά επίπεδα (πνιηηηθή, 

νηθνλνκία, θνηλσλία θαη Έλνπιεο Γπλάκεηο). Μηα εμ‟ απηψλ αθνξνχζε ηελ ερζξηθή 

αληηκεηψπηζε ησλ αηφκσλ-θνξέσλ ηεο αληηθαζεζησηηθήο θαη θπξίσο ηεο θνκκνπληζηηθήο  

ηδενινγίαο απφ ηνπο εθάζηνηε θνξείο εμνπζίαο. 

        Οη ζνζηαιηζηηθέο νκάδεο εκθαλίζηεθαλ ζηελ Διιάδα πξηλ απφ ηελ ίδξπζε ηνπ 

νζηαιηζηηθνχ Δξγαηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο (ζην εμήο ΔΚΔ). Ζ πξψηε ακηγψο 

ζπλδηθαιηζηηθή έλσζε ηδξχζεθε ζηα λαππεγεία ηεο χξνπ, ην 1879 θαη ηξία ρξφληα αξγφηεξα 

ζπγθξνηήζεθαλ αληίζηνηρα ζσκαηεία ζηελ Αζήλα. Παξάιιεια θαη κέρξη ηελ πξψηε δεθαεηία 

ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζηελ Αζήλα θαη ζην Λαχξην έιαβαλ ρψξα νη πξψηεο απεξγίεο, νη νπνίεο 

θαηεζηάιεζαλ βηαία απφ ηνλ ζηξαηφ θαη ηηο αζηπλνκηθέο δπλάκεηο.
3
 Σν 1908 ν Δβξαίνο 

Αβξαάκ Μπελαξφγηα, ίδξπζε ζηε Θεζζαινλίθε ηελ νζηαιηζηηθή Δξγαηηθή Οκνζπνλδία 

Θεζζαινλίθεο, γλσζηή θαη σο Φεληεξαζηφλ. Οξγάλσζε ε νπνία, έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, 

θηλεηνπνίεζε πεξηζζφηεξα απφ έμη ρηιηάδεο άηνκα πξνεξρφκελα θπξίσο απφ ηνλ θιάδν ησλ 

θαπλεξγαηψλ.
4
 

      Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1918, εθπξφζσπνη ηεο Φεληεξαζηφλ θαη άιισλ ζαξάληα ηξηψλ 

ζπλδηθαιηζηηθψλ νξγαλψζεσλ ζπλεδξίαζαλ ζηελ Αζήλα, ηδξχνληαο ηελ Γεληθή 

πλνκνζπνλδία Δξγαηψλ Διιάδνο. Έλαλ κήλα αξγφηεξα ζηνλ Πεηξαηά, κηα νιηγάξηζκε 

νκάδα ζνζηαιηζηψλ ίδξπζε ην ΔΚΔ,
5
 ην νπνίν πξνζρψξεζε ζηε Κνκκνπληζηηθή Γηεζλή ην 

1920 θαη ην 1924 κεηνλνκάζηεθε ζε Κνκκνπληζηηθφ Κφκκα Διιάδνο (ζην εμήο ΚΚΔ). Ζ 

θίλεζε απηή, ζηα πξψηα ηεο βήκαηα, έγηλε απνδεθηή απφ ηνπο θνξείο ηνπ δηθνκκαηηζκνχ. 

Μάιηζηα, ν Βεληδέινο ηελ αληηιακβαλφηαλ σο έλαλ λέν ζχκκαρν απέλαληη ζηνλ έηεξν 

                                                           
3
 Ρνχζζνο . Κνχλδνπξνο, Ζ αζθάιεηα ηνπ θαζεζηώηνο. Πνιηηηθνί θξαηνύκελνη, εθηνπίζεηο θαη ηάμεηο ζηελ 

Διιάδα, 1924-1974, Δθδφζεηο Καζηαληψηε, Αζήλα 1978, ζζ. 56-57.  
4
 Margaret E. Kenna, Ζ θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο εμνξίαο. Πνιηηηθνί θξαηνύκελνη ζηνλ Mεζνπόιεκo, κεηάθξ. 

Γηάλλεο Καζηαλάξαο, Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2004, ζζ. 16-17. 
5
 Κνχλδνπξνο, ό.π., ζζ. 60-61.  
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παξάγνληα ηνπ πνιηηηθνχ δηπφινπ ηνλ αληηβεληδειηθφ.
6
 Παξά ηελ αξρηθή απνδνρή εθ κέξνπο 

ησλ άιισλ πνιηηηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ πεξηνξηζκέλε απήρεζή ηνπ ζηηο ιατθέο κάδεο, 

ζχληνκα ην ΚΚΔ βξέζεθε ζην ζηφραζην ησλ πνιηηηθψλ δηψμεσλ. 

       Σα πξψηα «ίρλε» ζπζηεκαηηθψλ πνιηηηθψλ δηψμεσλ ζηελ Διιάδα εληνπίδνληαη ην 

1917 φηαλ ε θπβέξλεζε ηνπ Βεληδέινπ απνκάθξπλε κεγάιν αξηζκφ θηινβαζηιηθψλ απφ ην 

ζηξάηεπκα θαη απφ άιιεο θξαηηθέο ππεξεζίεο. Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνίεζεθε γηα ηελ 

πξαθηηθή ηεο δίσμεο ησλ ερζξψλ ησλ Φηιειεπζέξσλ ήηαλ ν λφκνο ΣΟΓ΄ ηεο 27
εο

 

Φεβξνπαξίνπ 1871, ν νπνίνο ζηφρεπε ζηε θαηαζηνιή ηεο ιεζηείαο.
7
 Σν 1913 ν λφκνο απηφο 

ζπκπιεξψζεθε απφ ην άξζξν 2 ηνπ λφκνπ 121 ηεο 31
εο

 Γεθεκβξίνπ. χκθσλα κε ην 

παξαπάλσ άξζξν ήηαλ δπλαηφ λα επηβιεζεί ε πνηλή ηνπ εθηνπηζκνχ ζε νπνηνδήπνηε άηνκν 

θηλνχζε ππνςίεο γηα ηε δηαηάξαμε ηεο δεκφζηαο αζθάιεηαο. Οη πξψηνη θαηαδηθαζζέληεο 

ζχκθσλα κε ηε παξαπάλσ δηάηαμε ήηαλ νη ζνζηαιηζηέο Αβξαάκ Μπελαξφγηα θαη ακνπέι 

Γηνλάο, νη νπνίνη ηνλ Ηνχλην ηνπ 1914 εθηνπίζηεθαλ ζηε Νάμν. Έηζη, ζεζκνζεηήζεθε λνκηθά 

ε δηνηθεηηθή εθηφπηζε, θαζψο ε πνηλή επηβάιινληαλ φρη απφ δηθαζηήξην αιιά απφ δηνηθεηηθή 

επηηξνπή, απνηεινχκελε απφ ηνλ αξκφδην λνκάξρε, ηνλ εηζαγγειέα θαη ηελ ηνπηθή 

αζηπλνκηθή αξρή. Μηα πξαθηηθή πνπ ρξεζηκνπνίεζεθε απφ ην 1917 κέρξη θαη ην 1923, ηφζν 

απφ ηνπο βεληδειηθνχο ζε βάξνο ησλ κνλαξρηθψλ, φζν θαη αληίζηξνθα.
8
 

      Ζ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή ζεκαηνδφηεζε, εθηφο ησλ άιισλ, ηελ έλαξμε κηαο 

πνιηηηθήο πεξηφδνπ κε λέα δεδνκέλα. Απφ ηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 θαη γηα δηάζηεκα 

κεγαιχηεξν ηνπ κηζνχ αηψλα, ν θνκκνπληζκφο εθιήθζεθε σο ν κεγάινο «εζσηεξηθφο» ερζξφο 

ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ δηθνκκαηηζκνχ.
9
 Έθηνηε θαη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, νη 

ζπζηεκαηηθέο θαηαζηαιηηθέο πξαθηηθέο πνπ εθαξκφδνληαλ απφ ηνπο εθάζηνηε θνξείο 

εμνπζίαο, ππνθηλνχληαλ απφ ηελ ηδενινγία ηνπ αληηθνκκνπληζκνχ.
10

 Πξψηνο επηθαιέζηεθε 

ην επηρείξεκα ηεο θνκκνπληζηηθήο απεηιήο ν Θεφδσξνο Πάγθαινο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

πξσζππνπξγίαο ηνπ ζην δηάζηεκα 1925-1926, πξνθεηκέλνπ λα δηθαηνινγήζεη ηελ 

                                                           
6
 Άγγεινο Γ. Διεθαληήο, Ζ επαγγειία ηεο αδύλαηεο επαλάζηαζεο. Κ.Κ.Δ. θαη αζηηζκόο ζηνλ Μεζνπόιεκν, 

Θεκέιην, Αζήλα 1979, ζ. 31.  
7
 Αθνξκή γηα ηελ ςήθηζή ηνπ ζηάζεθαλ ηα γεγνλφηα πνπ εμειίρζεθαλ ζηε πεξηνρή ηνπ ρσξηνχ Γήιεζη, ην 1870. 

Οπζηαζηηθά επξφθεηην γηα κηα ππφζεζε απαγσγήο Βξεηαλψλ αξηζηνθξαηψλ, ζηελ εμέιημε ηεο νπνίαο νη ζχηεο 

έπεζαλ ζε ελέδξα θαη κεηά ηε ζπκπινθή πνπ αθνινχζεζε, νη πξψηνη ζαλαηψζεθαλ. Σν γεγνλφο απηφ πξνθάιεζε 

ηελ θαηαθξαπγή ηνπ επξσπατθνχ ηχπνπ ηεο επνρήο θαη ε ειιεληθή θπβέξλεζε ζέζπηζε ηνλ παξαπάλσ λφκν, ν 

νπνίνο, κεηαμχ άιισλ, πξνέβιεπε ηελ εθηφπηζε ησλ ζπγγελψλ ησλ παξαλφκσλ, έηζη ψζηε νη ηειεπηαίνη λα 

παξαδνζνχλ, βι. Kenna, ό.π., ζζ. 33-34. 
8
 Νίθνο Αιηβηδάηνο, Οη πνιηηηθνί ζεζκνί ζε θξίζε (1922-1974). ςεηο ηεο ειιεληθήο εκπεηξίαο, κεηάθξ. Βελεηία 

ηαπξνπνχινπ, Γ΄ έθδ., Δθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα 1995, ζζ. 342-344. 
9
 Διεθαληήο, ό.π., ζζ. 56-60. 

10
 Γηψξγνο Καηεθφξεο, Ζ λνκνζεζία ησλ βαξβάξσλ. Γνθίκηα, Δθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα 1975, ζζ. 31-32.  
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εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο.
11

 Ο δηθηάηνξαο αξρηθά έζεζε εθηφο λφκνπ ην ΚΚΔ θαη έπεηηα 

έζηεηιε πεξίπνπ ρίιηα ζηειέρε θαη ππνζηεξηθηέο ηνπ ζηηο θπιαθέο θαη ηελ εμνξία. Ζ 

πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ δηψμεσλ πξαγκαηνπνίεζεθε κε βάζε ηελ ζεζκνζέηεζε ηεο 

δηνηθεηηθήο εθηφπηζεο, ζπλέπεηα ηνπ λνκνζεηηθνχ δηαηάγκαηνο ηεο 2
εο

 Ηνπλίνπ 1926. 

χκθσλα κε ην παξαπάλσ, νη «Δπηηξνπέο Γεκνζίαο Αζθάιεηαο», νη νπνίεο είραλ 

ζπγθξνηεζεί απφ ηνλ Αιέμαλδξν Παπαλαζηαζίνπ έλαλ ρξφλν λσξίηεξα θαη ζηφρεπαλ ζηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ιεζηείαο είραλ πιένλ ηελ δπλαηφηεηα λα εθαξκφδνπλ γηα 

βξαρχρξνλν δηάζηεκα ηελ εθηφπηζε, αθφκα θαη ηελ απέιαζε, ζε άηνκα χπνπηα γηα δξάζε 

ελάληηα ζηε δεκφζηα ηάμε θαη ηελ αζθάιεηα ηεο ρψξαο.
12

  

      Ζ θνκκνπληζηηθή ηδενινγία πνηληθνπνηήζεθε ιίγα ρξφληα αξγφηεξα θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηειεπηαίαο δηαθπβέξλεζεο ηνπ Βεληδέινπ, ηελ ηεηξαεηία 1928-1932. Ο Κξεηηθφο 

πξσζππνπξγφο θαηέζεζε λνκνζρέδην ζηε Βνπιή, ζχκθσλα κε ην νπνίν ςεθίζηεθε ν λφκνο 

4229 ηεο 25
εο

 Ηνπιίνπ 1929, «πεξί κέηξσλ αζθαιείαο ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ ειεπζεξηψλ ησλ πνιηηψλ», γλσζηφο θαη σο «Ηδηψλπκν». Σα άξζξα ηνπ 

λνκνζρεδίνπ πξνέβιεπαλ πνηλή θπιάθηζεο γηα ηα άηνκα πνπ θξίλνληαλ έλνρα ή ζεσξνχληαλ 

χπνπηα γηα ηελ νξγάλσζε θαη θαηεχζπλζε θνκκνπληζηηθήο ή «παξφκνηαο» ελέξγεηαο, ε νπνία 

ζηφρεπε ζηελ δηά ηεο βίαο αλαηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ θαζεζηψηνο. Δπηπιένλ, δηψθνηαλ 

νπνηνζδήπνηε εμέθξαδε δεκφζηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ ζην θνκκνπληζκφ, ελψ νη 

θνκκνπληζηηθέο ζπγθεληξψζεηο, νη απεξγίεο θαη νη ελψζεηο θπζηθψλ πξνζψπσλ 

θνκκνπληζηηθήο ή «παξφκνηαο» ηδενινγίαο, αληηκεησπίδνληαλ σο απεηιή γηα ηε δεκφζηα 

αζθάιεηα. ηνπο ελφρνπο επηβάιινληαλ πνηλέο θπιάθηζεο, αιιά θαη εθηνπηζκνχ, απφ έλαλ 

έσο είθνζη ηέζζεξηο κήλεο.
13

 

      Αλακθηζβήηεηα, ε δπλακηθή ηνπ ΚΚΔ εθείλε ηελ πεξίνδν δελ δηθαηνινγνχζε ην 

«Ηδηψλπκν» θαη ηελ επξεία εθαξκνγή ηνπ ζηα επφκελα ρξφληα. Έηζη, ν «θνκκνπληζηηθφο 

θίλδπλνο» ζπληζηά ηελ αθνξκή θαη φρη ηελ αηηία γηα ηελ ζέζπηζε ηνπ παξαπάλσ λφκνπ.
14

 Απφ 

ην 1929 κέρξη ην 1937 θαηαδηθάζηεθαλ δχν ρηιηάδεο ελληαθφζηα ζαξάληα πέληε άηνκα γηα 

ελέξγεηεο «θαηά ηεο αζθάιεηαο ηεο ρψξαο». Ζ ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία απηψλ θαηαδηθάζηεθε 

κε βάζε ην «Ηδηψλπκν» θαη έλα πνζνζηφ κηθξφηεξν ηνπ 4%, ζχκθσλα κε ηε ζπλήζε πνηληθή 

λνκνζεζία. Αλαθνξηθά κε ην θχιν, ε πιεηνςεθία ησλ θαηαδηθαζζέλησλ ήηαλ άληξεο θαη 

                                                           
11

 Ζ αθνξκή ήηαλ ε πηνζέηεζε ηεο γξακκήο ηεο Κνκηληέξλ απφ ην ΚΚΔ, γηα ηε δεκηνπξγία «ελφο εληαίνπ 

καθεδνληθνχ θξάηνπο ζε κηα κειινληηθή βαιθαληθή θνκκνπληζηηθή νκνζπνλδία», ην 1924, Kenna, ό.π., ζ. 18. 
12

 Αιηβηδάηνο, ό.π., ζζ. 344-345. 
13

 ην ίδην, ζ. 353. 
14

 Πνιπκέξεο Βφγιεο, Ζ εκπεηξία ηεο θπιαθήο θαη ηεο εμνξίαο. Οη πνιηηηθνί θξαηνύκελνη ζηνλ εκθύιην πόιεκν, 

κεηάθξ. Γηάλλεο Καζηαλάξαο, Δθδφζεηο Αιεμάλδξεηα, Αζήλα 2004, ζζ. 60-61. 
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κφλν ην 3% γπλαίθεο. Γηα θάπνηνπο, ν λφκνο απηφο ραξαθηεξίζηεθε σο ν πξψηνο, ειιεληθφο, 

γλήζηνο, «ηαμηθφο» λφκνο. Ζ πεπνίζεζε απηή βαζίζηεθε ζηελ αλάιπζε ησλ επαγγεικάησλ 

ησλ θαηαδηθαζζέλησλ ηα απνηειέζκαηα ηεο νπνίαο απέδεημαλ πσο ην 70% ησλ παξαπάλσ 

αλήθε ζηελ εξγαηηθή ηάμε θαη θαηαγφηαλ απφ βηνκεραληθέο πεξηνρέο κε πςειά πνζνζηά 

πξνζθχγσλ φπσο ε Αζήλα, ν Πεηξαηάο, ε Θεζζαινλίθε θαη ε Λάξηζα.
15

 Οη θαηαδηθαζζέληεο 

ζηάιζεθαλ έγθιεηζηνη ζηηο θπιαθέο ηεο επεηξσηηθήο ρψξαο θαη εθηνπίζηεθαλ ζε λεζηά ηνπ 

Αηγαίνπ, φπσο ε Αλάθε, ε Νάμνο, ε Πάξνο θαη ε Γαχδνο. Μεηά ηελ έθηηζε ηνπ 1/4 ηεο 

πνηλήο δίλνληαλ ε δπλαηφηεηα ηεο απειεπζέξσζεο, κε κηα απαξαίηεηε πξνυπφζεζε. 

Απαηηνχληαλ ε επίζεκε δήισζε κεηακέιεηαο εθ κέξνπο ησλ εγθιείζησλ γηα ηελ κέρξη 

πξφηηλνο αληηθαζεζησηηθή ηνπο δξάζε θαη ε βεβαίσζε ηεο απνθπγήο αληίζηνηρσλ ελεξγεηψλ 

ζην κέιινλ.
16

  

       Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, ην θαηλφκελν ησλ πνιηηηθψλ δηψμεσλ 

κέζσ ηεο ζεζκνζέηεζεο θαηαζηαιηηθψλ κεραληζκψλ ζπζηεκαηνπνίζεθε αθφκα πεξηζζφηεξν 

θαη απνηέιεζε ην ζεκείν θνξχθσζήο ηνπ ζην Μεζνπφιεκν. Μάιηζηα, ν αληηθνκκνπληζηηθφο 

ραξαθηήξαο ηνπ θαζεζηψηνο απνθαιχθζεθε απφ ηελ πξψηε λχρηα ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ, φηαλ 

πιήζνο πνιηηψλ, αλάκεζα ηνπο θαη θνξπθαία ζηειέρε ηεο Αξηζηεξάο, ζπλειήθζε απφ ηνπο 

άληξεο ηεο «Δηδηθήο» θαη ηεο «Γεληθήο Αζθάιεηαο».
17

 Ο δηθηάηνξαο πξνθεηκέλνπ λα 

δηαζθαιίζεη ηελ αθεξαηφηεηα ηεο εμνπζίαο ηνπ εγθαζίδξπζε έλα «αζηπλνκηθφ θξάηνο»,
18

 

βαζηθφηεξνο ππιψλαο ηνπ νπνίνπ, ήηαλ νη θαηαζηαιηηθνί κεραληζκνί κε επηθεθαιήο ηνλ 

πθππνπξγφ Γεκφζηαο Αζθάιεηαο, Κσλζηαληίλν Μαληαδάθε.
19

 ηα επφκελα ηέζζεξα ρξφληα ν 

Μαληαδάθεο πξσηνζηάηεζε ζηελ απνζχλζεζε ηνπ ΚΚΔ κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο, ηεο 

αλαδηνξγάλσζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, ηα νπνία ππήρζεζαλ ζην 

πθππνπξγείν ηνπ.
20

  

    Πξνθεηκέλνπ φκσο λα επηηεπρζεί ε εμάξζξσζε ηνπ «εζσηεξηθνχ ερζξνχ», ν Μεηαμάο, 

εθηφο απφ ηνλ Μαληαδάθε, ρξεηάζηεθε έλα εληζρπκέλν λνκηθφ πιαίζην γηα λα κεζνδεχζεη ηελ 

                                                           
15

 Κνχλδνπξνο, ό.π., ζζ. 93-103. 
16

 Βφγιεο, ό.π., ζζ. 58-59.  
17

 πχξνο Ληλαξδάηνο, Πώο εθηάζακε ζηελ 4
ε
 Απγνύζηνπ, Δθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα 1988, ζ. 228. 

18
 Γεγνλφο γηα ην νπνίν είρε κεξηκλήζεη πξίλ ηελ εγθαζίδξπζε ηεο δηθηαηνξίαο, θαζψο δηαηήξεζε ζηηο ηάμεηο ηεο 

αζηπλνκίαο ηνπο ζθιεξνππξεληθνχο αμησκαηηθνχο, πξνθπιάζζνληάο ηνπο απφ πηζαλή εθθαζάξηζε εθ κέξνπο 

ησλ βεληδειηθψλ πνιηηηθψλ, David Close, «Σα εξείζκαηα ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Μεηαμά», Θάλνο Βεξέκεο (επηκ.), 

Ο Μεηαμάο θαη ε επνρή ηνπ, Δθδφζεηο Δπξαζία, Αζήλαο 2009, ζζ. 30-31.  
19

 Με πξσηνβνπιία ηνπ Μαληαδάθε, αμησκαηηθνί ηεο αζηπλνκίαο ζηάιζεθαλ γηα εθπαίδεπζε ζην πιεπξφ ησλ 

«εηδεκφλσλ» ηεο επνρήο, ησλ αλδξψλ ηεο γεξκαληθήο αζηπλνκίαο ηνπ  Heinrich Himmler, βι. Heinz Richter, 

1936-1946. Γύν επαλαζηάζεηο θαη αληεπαλαζηάζεηο ζηελ Διιάδα, κεηάθξ. Διίδα Παλαγησηάηνπ, Δθδφζεηο 

Δμάληαο, Αζήλα 1975, ζ. 62. 
20

 ππξίδσλ Πινπκίδεο, Σν θαζεζηώο Ησάλλε Μεηαμά, 1936-1941, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Αζήλα 2016, ζζ. 

28-29. 
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δίσμε ησλ θνκκνπληζηψλ θαη ησλ δπλεηηθά αληηθαζεζησηηθψλ. Σν πξψην βήκα 

πξαγκαηνπνηήζεθε ηάρηζηα ζηηο 18 επηεκβξίνπ 1936, κε ηελ έθδνζε ηνπ Αλαγθαζηηθνχ 

Νφκνπ 117 «πεξί κέηξσλ πξφο θαηαπνιέκεζηλ ηνπ θνκκνπληζκνχ θαη ησλ εθ ηνχηνπ 

ζπλεπεηψλ». Οπζηαζηηθά επξφθεηην γηα έλα «Ηδηψλπκν» εληζρπκέλν κε απηαξρηθά ζηνηρεία, 

φπσο άιισζηε θαη ν ραξαθηήξαο ηνπ θαζεζηψηνο. Οπνηνδήπνηε πξφζσπν επεδίσθε έκκεζα ή 

άκεζα ηε δηάδνζε ηδεψλ ή ζεσξηψλ, νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηελ αλαηξνπή ηνπ θνηλσληθνχ 

θαζεζηψηνο, ήηαλ αληηκέησπν κε θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ θαη εθηφπηζε δχν εηψλ.
21

 Ζ ζέζε 

ηνπ θαηεγνξνχκελνπ επηβαξπλφηαλ ζε πεξίπησζε πνπ είρε ηελ ηδηφηεηα ηνπ δεκνζίνπ 

ππαιιήινπ ή ζε πεξίπησζε πνπ νη ηδέεο δηαδίδνληαλ κέζσ εληχπσλ θαη εθεκεξίδσλ ζε 

δεκφζηνπο ρψξνπο. 

       ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ 1938, ν Αλαγθαζηηθφο Νφκνο 1075 ζπκπιήξσζε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ πξναλαθεξζέληα θαη θαηνρχξσζε λέεο θαηαζηαιηηθέο κεζφδνπο, νη νπνίεο «επηβίσζαλ» 

θαη ζηε κεηαπνιεκηθή Διιάδα. Πιένλ νη εθηνπηζζέληεο θξαηνχληαλ ζε ζηξαηφπεδα 

ζπγθέληξσζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ ζπλέβαιε ζηελ «εζηθή ηνπο βειηίσζε». πνηνο 

ελδηαθεξφηαλ γηα εξγαζία ζηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ζε εμαξηψκελεο απφ ην θξάηνο 

επηρεηξήζεηο ππνρξενχηαλ λα ππνγξάςεη ην πηζηνπνηεηηθφ θνηλσληθψλ θξνλεκάησλ, 

απνδεηθλχνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ηελ απνθήξπμε ησλ θνκκνπληζηηθψλ ηδεψλ θαη ηε 

λνκηκνθξνζχλε ηνπ πξνο ην θαζεζηψο. Σέινο, νη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη πνπ είραλ εθηίζεη ην 

έλα ηξίην ηεο πνηλήο ηνπο κπνξνχζαλ λα απειεπζεξσζνχλ κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο «δήισζεο 

κεηάλνηαο». Ζ παξαπάλσ ήηαλ κηα αθφκε έγγξαθε απνθήξπμε ηεο ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο 

ηδενινγίαο εθ κέξνπο ηνπ ελδηαθεξφκελνπ, ε απνδνρή ηεο νπνίαο εμαξηψηαλ απφ ηελ 

επηείθεηα ηνπ ππνπξγνχ Γηθαηνζχλεο θαη ηνπ Μαληαδάθε.
22

 

       Σν κεηαμηθφ θαζεζηψο άζθεζε δηψμεηο ζε βάξνο θνκκνπληζηψλ αιιά θαη  ελάληηα ζε 

νπνηνλδήπνηε πνιίηε αληηιακβαλφηαλ σο αληηθαζεζησηηθφ. Ο ξφινο ησλ δηθαζηεξίσλ 

παξαγθσλίζηεθε θαη ηελ αξκνδηφηεηα ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηεο θαηαδίθεο αλέιαβαλ νη 

επηηξνπέο ηνπ πθππνπξγείνπ Γεκφζηαο Αζθάιεηαο. Οη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη ζηάιζεθαλ ζε 

πεξηζζφηεξεο απφ ζαξάληα θπιαθέο θαη ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο ηεο ρψξαο.
23

 Γηα ηηο 

αληίμνεο ζπλζήθεο δηαβίσζεο θαη ην ζθιεξφ θαζεζηψο απνκφλσζεο πνπ επηθξαηνχζε ζην 

εζσηεξηθφ ηεο μερψξηδε ε θπιαθή ηεο Κέξθπξαο. ηελ πηέξπγα «Αρηίλα Θ», φπνπ 

βξίζθνληαλ ηα θειηά ησλ ζαλαηνπνηληηψλ, δηεηέιεζαλ έγθιεηζηνη γηα κεγάια ρξνληθά 

                                                           
21

 Βφγιεο, ό.π., ζ. 63.  
22

 Αιηβηδάηνο, ό.π., ζζ. 419-422. 
23

 Γηα ζρεηηθφ ράξηε κε ηφπνπο θπιάθηζεο θαη εθηφπηζεο ζηε δηάξθεηα ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο βι. Kenna, 

ό.π., ζ. 27. 
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δηαζηήκαηα, δηαθεθξηκέλα ζηειέρε ηεο Αξηζηεξάο,
24

 φπσο ν Γεληθφο Γξακκαηέαο ηνπ ΚΚΔ, 

Νίθνο Εαραξηάδεο. Ζ πνιππιεζέζηεξε θπιαθή, ζηελ νπνία θξαηήζεθαλ θαη αξίζκεζε κέρξη 

θαη εμαθφζηνπο ηξφθηκνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο, ήηαλ απηή ηεο Αθξνλαππιίαο. ηηο 

«Κνκκνπληζηηθέο Φπιαθέο Αθξνλαππιίαο», φπσο νλνκάζηεθαλ ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1937 

ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ έγθιεηζησλ ζηειερψλ ηνπ ΚΚΔ, μερψξηζε ην επίπεδν ηεο 

νξγάλσζεο θαη ηεο πεηζαξρίαο ησλ πνιηηηθψλ θξαηνχκελσλ.
25

 Χζηφζν, ν κεγάινο  αξηζκφο 

ησλ ζπιιεθζέλησλ δελ θαιχθζεθε απφ ηε ρσξεηηθφηεηα ησλ θπιαθψλ ηεο επνρήο κε 

απνηέιεζκα πνιινί απφ απηνχο λα ζηαιζνχλ ππφ θαζεζηψο εμνξίαο ζε λεζηά, θπξίσο ηνπ 

Αηγαίνπ.
26

  Μεηαμχ 1936 θαη 1941, ππνινγίζηεθε φηη πεξίπνπ πελήληα κε νγδφληα ρηιηάδεο 

άηνκα ζπλειήθζεζαλ απφ ηα ψκαηα Αζθαιείαο θαη ζαξάληα πέληε ρηιηάδεο ππέγξαςαλ ηε 

«δήισζε κεηάλνηαο». Οη εθηνπηζζέληεο ζηηο θπιαθέο, ζηα ζηξαηφπεδα ζπγθέληξσζεο θαη 

ζηα λεζηά θπκάλζεθαλ κεηαμχ ρηιίσλ θαη πέληε ρηιίαδσλ.
27

 

        Δθηφο απφ ηηο πνιηηηθέο δηψμεηο κηα αθφκε ηδηαηηεξφηεηα ηνπ ειιεληθνχ 

Μεζνπνιέκνπ, απνηέιεζαλ νη ζηξαηησηηθέο επεκβάζεηο ζηε πνιηηηθή δσή ηεο ρψξαο θαη ε 

πιεζψξα ησλ θηλεκάησλ κε ζηφρν ηφζν ηελ θαηάιεςε ηεο εμνπζίαο φζν θαη ηελ επίηεπμε 

άιισλ επηδηψμεσλ. Ζ πξψηε «πνιηηηθή» ελέξγεηα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ έιαβε ρψξα ην 

1909, ζην Γνπδί. Δθείλε ηελ πεξίνδν νη Έιιελεο ζηξαηησηηθνί αληηκεηψπηδαλ κε δπζαξέζθεηα 

ηηο αξλεηηθέο εμειίμεηο ζηα εζληθά δεηήκαηα, ην Κξεηηθφ θαη ην Μαθεδνληθφ. Δπέξξηπηαλ 

κεγάιν κεξίδην επζχλεο ζηνπο βαζηιφπαηδεο, γηα ηελ ειιηπή νξγάλσζε θαη ηελ εζθαικέλε 

δηνίθεζε ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαη ηέινο, δπζθνξνχζαλ κε ηηο ρακειέο νηθνλνκηθέο απνιαβέο 

αιιά θαη κε ην πξνβιεκαηηθφ γηα ηνπο ίδηνπο ηζρχνλ ζχζηεκα επαγγεικαηηθήο αλέιημεο.
28

 Οη 

παξαπάλσ παξάγνληεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηξξνή πνπ άζθεζε ην Κίλεκα ησλ 

Νεφηνπξθσλ αλαθνξηθά κε ηελ δπλαηφηεηα απηφλνκεο ζηξαηησηηθήο δξάζεο κε ζηφρν ηελ 

άζθεζε πηέζεσλ ζηε πνιηηηθή εγεζία,
29

 νδήγεζαλ ζην ζρεκαηηζκφ ηνπ ηξαηησηηθνχ 

πλδέζκνπ. Ζ νξγάλσζε απηή, ε νπνία ζπγθξνηήζεθε ηνλ Μάην ηνπ 1909 κεηά απφ ηε 

ζχκπξαμε ινραγψλ θαη ππνινραγψλ, απνηέιεζε ηνλ θηλεηήξην κνριφ ηνπ θηλήκαηνο.  

                                                           
24

 πσο νη Βαζίιεο Νεθεινχδεο, ηέιηνο θιάβαηλαο, Μαλψιεο Μαλσιέαο, Γηάλλεο Μηραειίδεο, Υξήζηνο 

Μαιηέδνο, Γεκήηξεο Παξηζαιίδεο, Οξθέαο Οηθνλνκίδεο, Κψζηαο Γαβξηειίδεο, Γηψξγνο ηάληνο, Γηάλλεο 

Εέβγνο θαη πνιινί άιινη, βι. Βαζίιεο Α. Νεθεινχδεο, Αρηίλα Θ. Αλακλήζεηο 1930-1940, Δθδφζεηο Οιθφο, 

Αζήλα 1974, ζζ. 129-130.  
25

 Βφγιεο, ό.π., ζζ. 65-67. Δπίζεο, γηα ηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο ζηελ Αθξνλαππιία βι. Αληψλεο Φινπληδήο, 

Αθξνλαππιία θαη Αθξνλαππιηώηεο, 1937-1943, Δθδφζεηο Θεκέιην, Αζήλα 1979. 
26

 Kenna, ό.π., ζ. 33. 
27

 Κνχλδνπξνο, ό.π., ζ. 120. 
28

 Γεψξγηνο Β. Γεξηηιήο, Κνηλσληθόο κεηαζρεκαηηζκόο θαη ζηξαηησηηθή επέκβαζε, 1880-1909, Δθδφζεηο 

Δμάληαο, Αζήλα 1999, ζ. 188. 
29

 ππξίδσλ Πινπκίδεο, «Σν Κίλεκα ηνπ 1909: ζπιινγηθά ππνθείκελα θαη γεγνλφηα», Νίθε Μαξσλίηε (επηκ.), 

Σν Κίλεκα ζην Γνπδί 1909, Δθδφζεηο «Σα Νέα», Αζήλα 2010, ζ. 61. 
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       Σε λχρηα ηεο 14
εο

 Απγνχζηνπ πιήζνο δχν ρηιηάδσλ ελζηφισλ απνηεινχκελν απφ 

ζηξαηηψηεο θαη, θπξίσο θαηψηεξνπο αμησκαηηθνχο θηλήζεθε ζην Γνπδί, δηαθεξχζζνληαο ην 

πξφγξακκα ηνπ ζπλδέζκνπ πνπ αθνξνχζε κεηαξξπζκίζεηο ζην ζηξαηφ, ζηελ παηδεία θαη ζηε 

δηνίθεζε. Οη θηλεκαηίεο έδξαζαλ κε κεηξηνπάζεηα δειψλνληαο πσο δελ ζα πξνβνχλ ζε 

αθξαίεο πξαθηηθέο φπσο ζηελ πηψζε ηεο θπβέξλεζεο ή ζηελ θαηάιπζε ηνπ ζπληάγκαηνο θαη 

ζηελ εγθαζίδξπζε δηθηαηνξίαο. Ζ καδηθφηεηα ηνπ ζπιιαιεηεξίνπ ηεο 14
εο

 επηεκβξίνπ 

απέδεημε ηελ παιιατθή ζπκπαξάζηαζε ζην θίλεκα. Ο αηθληδηαζκφο πνπ ππέζηεζαλ ε 

θπβέξλεζε θαη ηα αλάθηνξα πξνθάιεζε θπβεξλεηηθέο αλαθαηαηάμεηο κε ζπλέπεηα ηελ 

ςήθηζε εθαηφλ εμήληα ελλέα λνκνζρεδίσλ, ηα νπνία ηθαλνπνίεζαλ ζε κεγάιν βαζκφ ηηο 

επηδηψμεηο ησλ επαλαζηαηψλ.
30

 

           Ζ επφκελε αλάκημε ηνπ ζηξαηνχ ζηα πνιηηηθά ηεθηαηλφκελα ηεο ρψξαο δελ απνηέιεζε 

κηα, ακηγψο, ζηξαηησηηθή απηφλνκε ελέξγεηα. Αληίζεηα, ζπκπεξηιήθζεθε ζην επξχηεξν 

πιαίζην ηεο πνιηηηθήο ζχγθξνπζεο, πνπ νλνκάηεθε Δζληθφο Γηραζκφο θαη ζπλέδξακε ζηελ 

απνθνξχθσζή ηνπ. Ζ επηκνλή ηνπ Κσλζηαληίλνπ ζηελ πνιηηηθή ηεο νπδεηεξφηεηαο θαη ε 

ακαρεηί παξάδνζε ηνπ Ρνχπει ζηηο γεξκαλνβνπιγαξηθέο δπλάκεηο ηνλ Μάην ηνπ 1916, 

θαηφπηλ εληνιήο ηεο θηινβαζηιηθήο θπβέξλεζεο θνπινχδε, πξνθάιεζαλ ηε δπλακηθή 

παξέκβαζε ηεο Αληάλη ζηελ πεξηνρή. ρεδφλ έλαλ κήλα αξγφηεξα ν επηθεθαιήο ησλ 

γαιιηθψλ δπλάκεσλ, ζηξαηεγφο Maurice Sarrail, θήξπμε ηε Θεζζαινλίθε ζε θαηάζηαζε 

πνιηνξθίαο. Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο, νη νπνίεο θαζηζηνχζαλ αβέβαην ην κέιινλ ηεο 

Μαθεδνλίαο, εθδειψζεθε ην Κίλεκα ηεο Δζληθήο Άκπλαο ζηηο 17 Απγνχζηνπ, ζηε 

Θεζζαινλίθε. Παξφιν πνπ έηπρε ππνζηήξημεο απφ πεξηνξηζκέλν αξηζκφ αμησκαηηθψλ, 

νπζηαζηηθά επηθξάηεζε ιφγσ ηεο ππνζηήξημεο ηνπ Sarrail. Ζ θπβέξλεζε ηεο Δζληθήο Άκπλαο 

εγθαζηδξχζεθε ζηελ «πξσηεχνπζα» ηεο Μαθεδνλίαο ζηηο 16 επηεκβξίνπ θαη κέρξη ηνλ 

Μάξηην ηνπ 1917 πξνζρψξεζαλ ζηηο δπλάκεηο ηεο πεξίπνπ ηξηαθφζηνη απφ ην ζχλνιν ησλ 

ηεζζεξάκηζη ρηιηάδσλ αμησκαηηθψλ ηνπ ζηξαηνχ.
31

  

         Μεηά ηελ παξαίηεζε ηνπ Κσλζηαληίλνπ ππέξ ηνπ δεπηεξφηνθνπ, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1917, 

ν Βεληδέινο επέζηξεςε ζηελ Αζήλα θαη αλέιαβε ηελ πξσζππνπξγία. Κεξχρζεθε άκεζα 

ζηξαηησηηθφο λφκνο, ν νπνίνο ίζρπζε κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1920 θαη ζηε ζπλέρεηα ιήθζεθαλ 

κέηξα ελάληηα ζηνπο βαζηιηθνχο, νη νπνίνη απνπέκθζεθαλ απφ ηε δεκφζηα δηνίθεζε θαη ην 

ζηξάηεπκα. Αλάκεζα ζηνπο απνηαρζέληεο ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη πνιινί αλψηεξνη 

                                                           
30

 Θάλνο Βεξέκεο, Οη επεκβάζεηο ηνπ ζηξαηνύ ζηελ ειιεληθή πνιηηηθή, 1916-1936, Δθδφζεηο Δμάληαο, Αζήλα 

1977, ζζ. 25-26. 
31

 Θάλνο Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο ζηελ Διιεληθή Πνιηηηθή. Από ηελ Αλεμαξηεζία έσο ηε Γεκνθξαηία, Δθδφζεηο 

Κνχξηεξ, Αζήλα 2000, ζζ. 92-97. 
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αμησκαηηθνί ελψ βαζηιφθξνλεο πνιηηηθνί άλδξεο ζηάιζεθαλ ζηελ εμνξία.
32

 Τπφ απηέο ηηο 

ζπλζήθεο εγθαηληάζηεθε κηα δηραζηηθή, αλάκεζα ζε βεληδειηθνχο θαη αληηβεληδειηθνχο, 

πεξίνδνο ζην ζηξάηεπκα, ε νπνία ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ζηηγκαηίζηεθε απφ ηηο πειαηεηαθέο 

ζρέζεηο πνπ αλέπηπμαλ νη πνιηηηθνί κε ηνπο αμησκαηηθνχο. 

         Ζ Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή απνηέιεζε ην «ελαξθηήξην ιάθηηζκα» αλαθνξηθά κε ηα 

θηλήκαηα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Μφιηο ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ απνρψξεζε ηεο εκπξνζζνθπιαθήο 

ησλ ειιεληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ηε Μηθξά Αζία εθδειψζεθε ε Δπαλάζηαζε ηεο 11
εο

 

επηεκβξίνπ. Ζ θχξηα θαη ίζσο κνλαδηθή αηηία ηνπ θηλήκαηνο ήηαλ ε παηαγψδεο απνηπρία 

ηεο εθζηξαηείαο θαη ε δξακαηηθή εμέιημε ησλ γεγνλφησλ αλαθνξηθά κε ηελ ηχρε ηνπ 

κηθξαζηαηηθνχ ειιεληζκνχ. ηα λεζηά ηεο Υίνπ θαη ηεο Λέζβνπ, νη αμησκαηηθνί ηνπ ζηξαηνχ, 

Νηθφιανο Πιαζηήξαο θαη ηπιηαλφο Γνλαηάο θαη ν αληίζηνηρνο ηνπ λαπηηθνχ, Γεκήηξηνο 

Φσθάο ζπγθξφηεζαλ ηελ επαλαζηαηηθή επηηξνπή. Ζ ηξηαλδξία ζηξάθεθε ελάληηα ζηελ 

πνιηηηθή εγεζία θαη αθνχ πέηπρε ηελ παξαίηεζε ηεο θπβεξλήζεσο θαη ηνπ Κσλζηαληίλνπ, 

δηφξηζε πξσζππνπξγφ ηνλ σηήξην Κξνθηδά. ηηο 14 Ννεκβξίνπ, ν ηειεπηαίνο παξέδσζε ην 

αμίσκά ηνπ ζηνλ Γνλαηά θαη σο εθ ηνχηνπ ην Κίλεκα ηνπ 1922 δηέζεηε ην πξσηφηππν 

ραξαθηεξηζηηθφ ηεο αλάιεςεο ηεο εμνπζίαο απφ έλζηνινπο.  

Σν βαζηθφ αίηεκα ησλ επαλαζηαηψλ, ην νπνίν ζπκπνξεχηεθε κε ηε ιατθή βνχιεζε 

ήηαλ ε απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη ε ηηκσξία ησλ ππεπζχλσλ ηεο εζληθήο θαηαζηξνθήο. 

Αξρηθά, ε εγεζία ηεο επαλάζηαζεο ππνζηήξημε ηελ θαηαδίθε ησλ ηειεπηαίσλ απφ πνιηηηθφ 

δηθαζηήξην. Χζηφζν αμησκαηηθνί ζπλεξγαδφκελνη κε ηελ επαλαζηαηηθή επηηξνπή φπσο νη 

Θεφδσξνο Πάγθαινο, Αιέμαλδξνο Οζσλαίνο θαη Αιέμαλδξνο Υαηδεθπξηάθνο, νη νπνίνη 

είραλ απνκαθξπλζεί απφ ην ζηξάηεπκα κεηά ηελ εθινγηθή ήηηα ησλ Φηιειεπζέξσλ ην 1920,  

πξνψζεζαλ θαη ηειηθά επέβαιιαλ ηηο αθξαίεο απφςεηο ηνπο επί ηνπ δεηήκαηνο. Απνηέιεζκα 

ηεο ζηάζεο ησλ αδηαιιάθησλ ήηαλ ε Γίθε ησλ Έμη, ε θαηαδίθε ζηε πνηλή ηεο εζράηεο 

πξνδνζίαο θαη ε εθηέιεζε ησλ Γεψξγηνπ Υαηδεαλέζηε, Γεκήηξηνπ Γνχλαξε, Νηθφιανπ 

ηξάηνπ, Πέηξνπ Πξσηνπαπαδάθε, Γεψξγηνπ Μπαιηαηδή θαη Νηθφιανπ Θενηφθε.
33

 

         Σα παξαπάλσ γεγνλφηα θαη ε επηθξάηεζε ησλ βεληδειηθψλ πξνθάιεζαλ ηελ 

αληίδξαζε ησλ αληηπάισλ ηνπο. Σε λχρηα κεηαμχ 21
εο

 θαη 22
εο

 Οθησβξίνπ 1923 έιαβε ρψξα 

ην θίλεκα πνπ ραξαθηεξίζηεθε «αληεπαλάζηαζε», κε εγέηεο ηνπο ππνζηξάηεγνπο Γεψξγην 

Λενλαξδφπνπιν, Παλαγηψηε Γαξγαιίδε θαη ηνλ ζπληαγκαηάξρε Γεψξγην Εήξα. Ζ αηηία ηεο 

                                                           
32

 ππξίδσλ Β. Μαξθεδίλεο, Πνιηηηθή Ηζηνξία ηεο Νεσηέξαο Διιάδνο, 1828-1964, ηφκ. 4, Δθδφζεηο Πάππξνο, 

Αζήλα 1968, ζζ. 210, 222, 230.  
33

 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζζ. 113-116.  
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δξάζεο απηψλ ησλ αμησκαηηθψλ αλ θαη βεληδειηθνί εθηφο ηνπ Εήξα, ζρεηηδφηαλ κε ηελ 

πεπνίζεζε φηη ε επαλαζηαηηθή επηηξνπή ηνπ Πιαζηήξα είρε εθηξαπεί απφ ηελ εζληθή θαη 

ζηξαηησηηθή γξακκή πνπ αξρηθά δηαθήξπηηε κε απνηέιεζκα ηελ πξφθιεζε θαηξηαζκψλ ζην 

ζηξάηεπκα. ην θίλεκα ζπκκεηείραλ εηεξφθιεηεο νκάδεο ζηξαηησηηθψλ. Μεηαμχ απηψλ θαη ε 

ηζρπξή θηινκνλαξρηθή νξγάλσζε ησλ «Σαγκαηαξρψλ», ε νπνία, επνθζαικηψληαο ηελ εγεζία 

ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ, έπεηζε ηνπο ζηξαηεγνχο λα ηεζνχλ επηθεθαιήο ηεο ζπλνκσζίαο.
34

  

         Σν αίηεκα ησλ επαλαζηαηψλ ήηαλ ε θπβεξλεηηθή αληηθαηάζηαζε ηνπ Γνλαηά απφ ηνλ 

Αιέμαλδξν Εαΐκε θαη αθνινχζσο ε πξνθήξπμε εθινγψλ. Παξά ηελ θαζνιηθή έθηαζε ηεο 

ζηάζεο νη Πιαζηήξαο, Πάγθαινο θαη Γνλαηάο αλαζχληαμαλ ηηο δπλάκεηο ηνπο θαη 

επηθξάηεζαλ. Σν θίλεκα απέηπρε γηα πνιινχο ιφγνπο. Αξρηθά, ε εγεζία ηνπ δελ ήηαλ 

πξνεηνηκαζκέλε γηα ηε ρξήζε φπισλ αηζηνδνμψληαο γηα ηελ άκεζε παξαίηεζε ηεο 

επαλαζηαηηθήο επηηξνπήο θαη ηεο θπβέξλεζεο. Με απηή ηελ πεπνίζεζε πξνζειπηίζηεθαλ θαη 

νη κπεκέλνη, νη νπνίνη ζπγθξφηεζαλ έλα αλνκνηνγελέο ζχλνιν αληηβεληδειηθψλ, βεληδειηθψλ 

θαη νπδέηεξσλ. Δπίζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο ηεο απνηπρίαο, απνηέιεζε ην ίδην ην ζρέδην 

βάζεη ηνπ νπνίνπ ε θίλεζε ησλ επαλαζηαηψλ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ πεξηθέξεηα πξνο ην 

θέληξν θαη φρη αληηζηξφθσο, φπσο είρε επηζεκάλεη ν Μεηαμάο ζηνπο επηθεθαιήο. Οη 

ζηαζηαζηέο θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηνλ Πιαζηήξα, παξαδφζεθαλ. Οη δχν ζηξαηεγνί θαη 

αθφκε δχν ζπληαγκαηάξρεο, ζεσξνχκελνη σο ππαξρεγνί, θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην ελψ 

άιινη ελελήληα αμησκαηηθνί, ζε ηζφβηα θαη πξφζθαηξα δεζκά. Οη εθηειέζεηο, κεηά απφ 

απφθαζε ηεο επαλαζηαηηθήο επηηξνπήο αθπξψζεθαλ θαη ζπλνιηθά απνηάρζεθαλ ρίιηνη 

δηαθφζηνη νγδφληα ηέζζεξηο αμησκαηηθνί φισλ ησλ φπισλ.
35

 

          Σν 1925 ήηαλ ε ζεηξά ελφο άιινπ ζηξαηησηηθνχ λα αλαιάβεη ηελ εμνπζία, ηνπ 

Θεφδσξνπ Πάγθαινπ. Οη αλαηξεπηηθέο δηαζέζεηο ηνπ ηειεπηαίνπ είραλ ήδε δηαπηζησζεί απφ 

ην θαινθαίξη ηνπ 1923, κε απνηέιεζκα ηελ απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην ππνπξγείν 

ηξαηησηηθψλ.
36

 Οη ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ ηνλ Ηνχλην ηνπ 1924, κεηά ηελ επηθχξσζε 

ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δπαλάζηαζεο ηνπ 1922 απφ ηελ θπβέξλεζε Παπαλαζηαζίνπ, ήηαλ 

ηδαληθέο γηα ηελ εγθαζίδξπζε ελφο νινθιεξσηηθνχ θαζεζηψηνο. Μάιηζηα, ν ίδηνο ν 

Πάγθαινο είρε γλσζηνπνηήζεη ηηο πξνζέζεηο ηνπ αξθεηνχο κήλεο πξηλ απφ ην πξαμηθφπεκα. 

Έηζη ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1925, φηαλ νη παγθαιηθνί θαηέιαβαλ ην Γ΄ ψκα ηξαηνχ, ην Γ΄ ψκα 

ηξαηνχ, ην «Αβέξσθ» θαη ην ηαρπδξνκηθφ κέγαξν Αζελψλ, αλακελφηαλ κηα δπλακηθή θαη 

                                                           
34

 Γηάλλεο Κνξδάηνο, Ηζηνξία ηεο λεώηεξεο Διιάδαο, ηφκ. 5, Δθδφζεηο «20
νο

 αηψλαο», Αζήλα 1958, ζ. 624.  
35

 Γηα ην Κίλεκα ηνπ 1923 βι. Γξεγφξηνο Γαθλήο, Ζ Διιάο κεηαμύ δύν πνιέκσλ, 1923-1940, ηφκ. 1, Δθδφζεηο 

Κάθηνο, Αζήλα 1997, ζζ. 113-162. 
36

 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζζ. 119-120. 
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κεζνδεπκέλε αληεπίζεζε απφ ηελ θπβεξλεηηθή πιεπξά. Αλη‟ απηνχ, ν πξσζππνπξγφο 

Αλδξέαο Μηραιαθφπνπινο παξαηηήζεθε θαη ν εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηε βνπιή 

Παπαλαζηαζίνπ αθνχ απέηξεςε ηελ επηζπκία ηνπ Κνλδχιε γηα επηβνιή ηεο ηάμεο κε έλνπια 

κέζα έπεηζε ηνπο βνπιεπηέο λα παξέρνπλ ςήθν εκπηζηνζχλεο ζηνλ επηθεθαιήο ηεο 

ζπλνκσζίαο. Με απηφ ην λνκφηππν ηξφπν ν Πάγθαινο εγθαζίδξπζε δηθηαηνξία ζην πιαίζην 

ηεο νπνίαο έιαβαλ ρψξα δηαθφξσλ εηδψλ αληηζπληαγκαηηθέο ελέξγεηεο, δηψμεηο ζε βάξνο 

θνκκνπληζηψλ θαη δεκνζηνγξάθσλ θαζψο θαη ζπιιήςεηο αηφκσλ ζεσξνχκελσλ σο απεηιή 

γηα ην θαζεζηψο.
37

  

        Ο απηαξρηθφο ραξαθηήξαο ηνπ θαζεζηψηνο, ε θαθνδηαρείξηζε ζηελ άζθεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο πνιηηηθήο θαη ε θαηάθσξε ζπγθέληξσζε εμνπζηψλ ζην πξφζσπν ηνπ δηθηάηνξα 

γηα ηελ επίηεπμε ηεο νπνίαο ζηξάθεθε πξνο ηελ θηινκνλαξρηθή πιεπξά ήηαλ γεγνλφηα πνπ 

πξνθάιεζαλ ηε δπζαξέζθεηα ησλ ζηξαηησηηθψλ, κεηαμχ απηψλ θαη ησλ θηλεκαηηψλ ηνπ 1925. 

Ζ αδπλακία πνπ επέδεημε ν Πάγθαινο ζηε δηαηήξεζε ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηνπο 

ζηξαηησηηθνχο πειάηεο θαη ηνπο νπαδνχο ηνπ επέθεξε ηελ πηψζε ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ. Μεηά 

απφ κηα ζεηξά απνηπρεκέλσλ απνπεηξψλ, απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1925 κέρξη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1926, ν Κνλδχιεο, ζηηο 26 ηνπ κήλα νδήγεζε ηα Α΄ θαη Β΄ «Γεκνθξαηηθά Σάγκαηα» ελαληίνλ 

ηνπ δηθηάηνξα, ν νπνίνο παξαζέξηδε ζηηο πέηζεο. Οη επαλαζηάηεο επηθξάηεζαλ ζηε 

πξσηεχνπζα θαη ν, επηβαίλσλ ζην ηνξπηινβφιν «Πέξγακνο», Πάγθαινο αθνχ παξαδφζεθε 

ζηνλ θπβεξλήηε ηνπ αληηηνξπηιηθνχ «Λέσλ», αληηπινίαξρν Ησάλλε Καξαβίδα, 

θπιαθίζηεθε.
38

 

          Σελ ηαξαρψδε πεξίνδν κεηαμχ ηεο πιαζηεξηθήο επαλάζηαζεο θαη ηεο αλαηξνπήο ηεο 

παγθαιηθήο δηθηαηνξίαο απφ ηνλ Κνλδχιε δηαδέρζεθε κηα εμαεηία λελεκίαο, αλαθνξηθά κε ηα 

ζηξαηησηηθά θηλήκαηα. Ζ απνπζία αλαηαξάμεσλ απνδψζεθε ζηελ πνιηηηθή επηθξάηεζε ησλ 

Φηιειεπζέξσλ θαηά ηελ ηεηξαεηία 1928-1932 θαη ζηελ παζεηηθή ζηάζε πνπ πηνζέηεζε ην 

αληίπαιν ζηξαηνπέδν, ησλ βαζηιηθψλ αμησκαηηθψλ. Ζ θαηάζηαζε εθηξαρχλζεθε κεηά ηελ 

εθινγηθή λίθε ηνπ ζπλαζπηζκνχ ηεο Δλσκέλεο Αληηπνιίηεπζεο, ππφ ηελ εγεζία ηνπ Παλαγή 

Σζαιδάξε, ζηηο 5 Μαξηίνπ ηνπ 1933. Σα ραξάκαηα ηεο επνκέλεο ησλ εθινγψλ, ν Πιαζηήξαο, 

θπξηεπκέλνο απφ ηνλ θφβν ηεο παιηλφξζσζεο ηεο κνλαξρίαο θαη ησλ επεξρφκελσλ 

                                                           
37

 Γαθλήο, ό.π., ζζ. 277-302. 
38

 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζζ. 144-148. 
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«αληηπνίλσλ» ζε βάξνο ησλ βεληδειηθψλ επηρείξεζε λα αλαιάβεη ηελ εμνπζία 

πξαμηθνπεκαηηθά.
39

 Ο Βεληδέινο δελ ελέθξηλε αιιά νχηε αληηηάρζεθε ζηελ ελέξγεηα απηή.  

          Ο «Μαχξνο Καβαιάξεο» αθνχ εγθαηαζηάζεθε ζην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ, επέβαιε 

ινγνθξηζία ζηνλ Σχπν, εμαζθάιηζε ηελ ππνζηήξημε ησλ ζηξαηησηηθψλ επαξρηαθψλ κνλάδσλ 

θαη δηέηαμε ηε ζχιιεςε ησλ εγεηψλ ηεο Δλσκέλεο Αληηπνιίηεπζεο. Σν κεζεκέξη ηεο 6
εο

 

Μαξηίνπ θήξπμε ζηξαηησηηθφ λφκν θαη εμέδσζε δηάγγεικα πξνο ηνλ ειιεληθφ ιαφ 

πξνβάιινληαο σο αηηίεο ησλ ελεξγεηψλ ηνπ ην θνηλνβνπιεπηηθφ αδηέμνδν θαη ηνλ 

«θνκκνπληζηηθφ θίλδπλν». Λίγεο ψξεο αξγφηεξα, αληηβεληδειηθνί θαη θνκκνπληζηέο 

δηαδεισηέο ζπγθξνχζηεθαλ κε ηηο δπλάκεηο θαηαζηνιήο ηνπ ζηξαηνχ θαη ηεο ρσξνθπιαθήο. 

Ζ πιεηνςεθία ησλ αλψηεξσλ βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ θαηέθξηλε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ 

Πιαζηήξα θαη ν Βεληδέινο κεηά απφ ζπλελλφεζε κε ηνλ Σζαιδάξε, ελέθξηλε ηελ 

ζπγθξφηεζε ηεο θπβέξλεζεο ησλ «Αληηζηξαηήγσλ». Σν απφγεπκα ηεο ίδηαο εκέξαο, ν 

Πιαζηήξαο παξέδσζε ηελ εμνπζία ζηνλ δηνξηζκέλν πξσζππνπξγφ, αληηζηξάηεγν Αιέμαλδξν 

Οζσλαίν θαη απηνεμνξίζηεθε ζην εμσηεξηθφ.
40

 

        Γχν ρξφληα αξγφηεξα, ζηειέρε ηεο βεληδειηθήο παξάηαμεο νξγάλσζαλ ην κεγαιχηεξν 

ζε έθηαζε θίλεκα ηνπ Μεζνπνιέκνπ ελάληηα ζηελ θπβέξλεζε ηνπ Λατθνχ Κφκκαηνο. Δθηφο 

απφ ηνλ Βεληδέιν θαη θάπνηνπο ζηελνχο ζπλεξγάηεο ηνπ, ε ζπκκεηνρή ζε απηφ 

κνλνπσιήζεθε απφ ζηξαηησηηθνχο. Οη ηειεπηαίνη ρσξίζηεθαλ ζε ηξείο θαηεγνξίεο. Ζ πξψηε 

νκάδα απνηεινχηαλ απφ απφζηξαηνπο αμησκαηηθνχο φπσο ν Νηθφιανο Πιαζηήξαο αιιά θαη 

κέιε ηεο «Γεκνθξαηηθήο Άκπλαο», φπσο νη ζηξαηεγνί Νεφθνζκνο Γξεγνξηάδεο θαη 

Αλαζηάζηνο Παπνχιαο. Ζ δεχηεξε θαηεγνξία ζπγθξνηήζεθε απφ αμησκαηηθνχο πνπ 

απνπέκθζεθαλ κε ην πέξαο ηεο δηθηαηνξίαο ηνπ Παγθάινπ θαη κεηά ην Κίλεκα ηνπ 

Πιαζηήξα ην 1933, νη νπνίνη ζηφρεπαλ ζηελ επαλέληαμή ηνπο ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο. 

Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα απηήο ήηαλ ν Ναπνιέσλ Εέξβαο, ν Αλδξέαο Κνιηαιέμεο, ν 

Λεσλίδαο παήο θαη ν Ζιίαο Γηάκεζεο. ηελ ηειεπηαία θαηεγνξία ζηξαηησηηθψλ αλήθαλ ηα 

κέιε ηεο «Διιεληθήο ηξαηησηηθήο Οξγάλσζεο» (ζην εμήο ΔΟ), ηα νπνία κέρξη ην 1934 

ήηαλ θαηψηεξνη αμησκαηηθνί θαη νη βιέςεηο ηνπο ζρεηίδνληαλ κε ηε κεηαξξχζκηζε ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο θαη ηελ απεμάξηεζή ηνπ απφ πνιηηηθνχο θνξείο θαη παξάγνληεο.
41

  

                                                           
39

 Γηα ην Κίλεκα ηνπ 1933 βι. Θάλνο Βεξέκεο, «Αλέθδνηα θείκελα γχξσ απφ ην θίλεκα ηεο 6
εο

 Μαξηίνπ 1933», 

Μλήκσλ, 5 (1975), 81-100. 
40

 Γαθλήο, ό.π., ηφκ. 2, ζζ. 197-201. 
41

 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζζ. 188-199. 
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            Σν ζρέδην ηνπ πξαμηθνπήκαηνο πξνέβιεπε ηε θαηάιεςε ηνπ ζηφινπ ζηνλ Πεηξαηά θαη 

ηελ πιεχζε ελφο ηκήκαηφο ηνπ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζηελ Καβάια, πξνθεηκέλνπ λα 

εληζρχζεη ηελ εθεί εμεγεξκέλε θξνπξά ζηελ επηρείξεζε θαηάιεςεο ηεο πφιεο. Σαπηφρξνλα 

ην Γ΄ ψκα ηξαηνχ ζα πξνέιαπλε πξνο ηε Θεζζαινλίθε θαη ζα επαλαζηαηνχζαλ νη θξνπξέο 

ζηε Κξήηε θαη ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ. Χο απαξαίηεην ζηνηρείν γηα ηελ επηηπρή θαηάιεςε ηνπ 

ζηφινπ αιιά θαη φινπ ηνπ εγρεηξήκαηνο, πηνζεηήζεθε ε ηαθηηθή ηνπ αληηπεξηζπαζκνχ.
42

 

          Σν Κίλεκα ηνπ 1935 ήηαλ ην κνλαδηθφ πνπ απνθαιχθζεθε ιεπηνκεξψο πξηλ 

εθδεισζεί θαζψο ηξεηο κέξεο πξηλ απφ ην γεγνλφο, ζην Ρηδνζπάζηε δεκνζίεπηεθε νιφθιεξν 

ην ζρέδην. Σα θπξηφηεξα αίηηα ηεο απνηπρίαο ηνπ ζρεηίδνληαλ κε ηε ιαλζαζκέλε πεπνίζεζε 

ηνπ Βεληδέινπ γηα ηελ θαζνιηθή επηξξνή ηνπ ζηηο ηάμεηο ησλ ππέξ ηεο αβαζίιεπηεο 

δεκνθξαηίαο αμησκαηηθψλ κε ηελ αληηπαιφηεηα θαη ηνλ αληαγσληζκφ αλάκεζα ζηνπο 

παξαπάλσ (θπξίσο κεηαμχ Γεκνθξαηηθήο Άκπλαο θαη ΔΟ) θαη ηέινο, κε ηε πιήξε ζχργπζε 

πνπ επηθξάηεζε ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ θηλεκαηηψλ. Οη αλζξψπηλεο απψιεηεο ηνπ 

πξαμηθνπήκαηνο ήηαλ ηέζζεξηο κε πέληε λεθξνί θαη κεξηθνί ηξαπκαηίεο αμησκαηηθνί. ηνπο 

ζηξαηεγνχο Παπνχια θαη Κνηκήζε, θαζψο θαη ζηνλ ηαγκαηάξρε Βνιάλε επηβιήζεθε ε 

εζράηε ησλ πνηλψλ. Δπηπιένλ, δηθάζηεθαλ ρίιηνη εθαηφλ ηξηάληα αμησκαηηθνί φισλ ησλ 

φπισλ θαη πνιίηεο, εθ ησλ νπνίσλ νη εμήληα θαηαδηθάζηεθαλ ζε ζάλαην. πλνιηθά 

απνηάρζεθαλ ρίιηνη πεληαθφζηνη πεξίπνπ αμησκαηηθνί απφ ηνλ ηξαηφ Ξεξάο, ηελ Αεξνπνξία 

θαη ην Ναπηηθφ.
43

  

       Οη ζπλέπεηεο θαη νη πξνεθηάζεηο ησλ δχν πξναλαθεξζέλησλ κεζνπνιεκηθψλ 

ηδηαηηεξνηήησλ ζρεκάηηζαλ δχν εηεξνγελή αλζξψπηλα ζχλνια, ησλ νπνίσλ ην κέιινλ 

δηαζηαπξψζεθε ζηελ ηζηνξηθή ζπγθπξία ηεο ηηαιηθήο εηζβνιήο ηνπ 1940. Οη πνιηηηθνί 

θξαηνχκελνη ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ θαη νη απφηαθηνη δεκνθξαηηθνί-βεληδειηθνί αμησκαηηθνί ηεο 

δεθαεηίαο ηνπ 1930 ζπγθξφηεζαλ κηα ηθαλή λα πνιεκήζεη, θνηλσληθή νκάδα πνπ 

απνθιείζηεθε απφ ηελ επηζηξάηεπζε ηεο 28
εο

 Οθησβξίνπ. Ο Μεηαμάο επέβαιε απηφ ηνλ 

απνθιεηζκφ πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ ζηξαηεχκαηνο θαη λα ηελ 

δηαθπιάμεη απφ αληηθαζεζησηηθνχο παξάγνληεο.
44

  

        Απφ ηελ πξψηε εκέξα ηνπ πνιέκνπ νη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη (ζηελ πιεηνςεθία ηνπο 

θνκκνπληζηέο) αζρέησο απφ ηελ γξακκή ηνπ ΚΚΔ, ε νπνία εθείλεο ηηο εκέξεο δελ ήηαλ 

                                                           
42

 Γαθλήο, ό.π., ηφκ. 2, ζζ. 298-301. 
43

 Κσλζηαληίλνο Π. Καιιηγάο, 1
ε
 Μαξηίνπ 1935, Δθδφζεηο Φπηξάθεο, Αζήλα 1974, ζζ. 125-127. Δπίζεο γηα ην 

Κίλεκα ηνπ 1935 βι. Γηάλλεο Γ. Μπελέθνο, Σν Κίλεκα ηνπ 1935, Δθδφζεηο Γηαλλίθνο, Αζήλα 1965. 
44

 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζζ. 119-120. 



20 
 

γλσζηή αιιά θαη απφ ην εζληθναπειεπζεξσηηθφ «θάιεζκα» ηνπ Εαραξηάδε,
45

 ην νπνίν 

δεκνζηεχηεθε ζηνλ Σχπν ηεο πξσηεχνπζαο ζηηο 2 Ννεκβξίνπ, απέδεημαλ ηε θηινπαηξία ηνπο. 

Οη έγθιεηζηνη ησλ θπιαθψλ, φπσο θαη νη εμφξηζηνη ησλ λεζηψλ αηηήζεθαλ λα κεηαθεξζνχλ 

ζηε πξψηε γξακκή ηνπ κεηψπνπ.
46

 Ο Μεηαμάο θαη ν Μαληαδάθεο απάληεζαλ απαηηψληαο ηελ 

ππνγξαθή δειψζεσλ κεηάλνηαο.
47

 Σνλ Απξίιην ηνπ 1941, ρίιηνη δηαθφζηνη πνιηηηθνί 

θξαηνχκελνη δελ θαηάθεξαλ λα δξαπεηεχζνπλ θαη «έπεζαλ» ζηα ρέξηα ησλ θαηαθηεηψλ, εθ 

ησλ νπνίσλ πεξίπνπ νη κηζνί, «ηξνθνδφηεζαλ» ηα εθηειεζηηθά απνζπάζκαηα ηεο Καηνρήο.
48

  

 Γηα ηνπο παιαηνδεκνθξαηηθνχο απφηαθηνπο αμησκαηηθνχο θαη εηδηθφηεξα γηα ηνπο 

αλψηεξνπο πνπ δηέζεηαλ κεγαιχηεξε ππεξεζηαθή εκπεηξία, ν ειιελντηαιηθφο πφιεκνο 

απνηέιεζε ηνλ πξψην εζληθφ πφιεκν ζηνλ νπνίν δελ είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο απφ ηελ 

έλαξμή ηνπ. Αληίζηνηρα ππνκλήκαηα πξνο ηηο αξρέο ηνπ κεηαμηθνχ θαζεζηψηνο έζηεηιαλ θαη 

νη απφηαθηνη αμησκαηηθνί, ιακβάλνληαο ζηε πιεηνςεθία ηνπο αξλεηηθέο απαληήζεηο. Ζ 

επηθπιαθηηθφηεηα θαη ε θαρππνςία ηνπ δηθηαηνξηθνχ θαζεζηψηνο δελ ηνπο επέηξεςε ηελ 

κεηάβαζε ζην κέησπν ησλ επηρεηξήζεσλ.
49

 Δπί Καηνρήο, έλα ζεκαληηθφ πνζνζηφ ηνπο 

αδξαλνπνηήζεθε θαη παξέκεηλε ζηελ αθάλεηα κέρξη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ. Χζηφζν, έλαο 

ζεβαζηφο αξηζκφο δελ επέδεημε απάζεηα θαη δηεθδίθεζε ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηε δξάζε 

απνζθνπψληαο ζηε κειινληηθή επαλαθνξά ηνπ ζην ζηξάηεπκα. Οη πξψηνη πνπ πνιέκεζαλ 

ήηαλ νη Κξήηεο, ππεξαζπηδφκελνη ην λεζί ηνπο απφ ηελ γεξκαληθή εηζβνιή ηνλ Μάην ηνπ 

1941. ηε ζπλέρεηα πνιινί απφηαθηνη πξνζρψξεζαλ ζηελ αληίζηαζε θαη κεξηθνί απφ απηνχο 

αλειίρζεθαλ ζηελ εγεζία ησλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ. Μάιηζηα, ζε νξηζκέλεο 

πεξηπηψζεηο, νη  άιισηε παιηνί θίινη, ζπλνδνηπφξνη ζε πνιέκνπο θαη θηλήκαηα, 

αιιεινζπγθξνχζηεθαλ. Έλαο ζεκαληηθφο αξηζκφο απφηαθησλ θαηέθπγε ζηε Μέζε Αλαηνιή, 

κεηά ηελ ζπλζεθνιφγεζε ηεο ρψξαο θαη ζηειέρσζε ηφζν ην Βαζηιηθφ Ναπηηθφ φζν θαη ηηο 

λενζχζηαηεο κνλάδεο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Σέινο δελ έιεηςαλ νη ειάρηζηεο εμαηξέζεηο πνπ 

αλέπηπμαλ δσζηινγηθή δξάζε 

                                                           
45

 Γηα ην δήηεκα ηεο ηνπνζέηεζεο ηνπ ΚΚΔ θαη ησλ ζηειερψλ ηνπ ζρεηηθά κε ηνλ πφιεκν βι. Διεθαληήο, ό.π., 

ζζ. 293-215. 
46

 Οη Αθξνλαππιηψηεο έζηεηιαλ ηξία ζρεηηθά ππνκλήκαηα ζηε θπβέξλεζε Μεηαμά. Γηα κηα ιεπηνκεξή 

εμηζηφξεζε απηψλ ησλ γεγνλφησλ βι. Γηάλλεο Μαλνχζαθαο, Αθξνλαππιία. Θξύινο θαη πξαγκαηηθόηεηα, 

Δθδφζεηο Καπφπνπινο, Αζήλα 1975. 
47

 Δθηφο απφ ηνπο Αθξνλαππιηψηεο, ηελ ίδηα απάληεζε έιαβαλ νη έγθιεηζηνη ηνπ ζαλαηνξίνπ ζην Αζβεζηνρψξη 

αιιά θαη νη εμφξηζηνη ζηε ίθηλν, ζηε Κίκσιν θαη άιισλ λεζηψλ, βι. Κπξηάθνο Σζαθίξεο, ίθηλνο. Αλακλήζεηο 

από ηελ εμνξία, 1936-1941, Δθδφζεηο Οδπζζέαο, Αζήλα 1997, ζζ. 127-128. Κψζηαο Μπίξθαο, Κάησ από ηε 

κπόηα ηεο δηθηαηνξίαο, Δθδφζεηο Μέιηζζα, Αζήλα 1966, ζζ. 541-545, 602-604. 
48

 Κνχλδνπξνο, ό.π., ζ. 120. 
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 Υάγθελ Φιάηζεξ, ηέκκα θαη ζβάζηηθα. Ζ Διιάδα ηεο Καηνρήο θαη ηεο Αληίζηαζεο 1941-1944,  ηφκ. 1, 

Δθδφζεηο Παπαδήζεο, Αζήλα 1988, ζ. 239. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΠΡΩΣΟ 

ΟΗ ΑΠΟΣΑΚΣΟΗ ΣΖ ΜΑΥΖ ΣΖ ΚΡΖΣΖ ΚΑΗ ΣΖΝ ΑΝΣΗΣΑΖ 

 

             Ο ππέξ βσκψλ θαη εζηηψλ αγψλαο ηνπ ειιεληθνχ έζλνπο ζηα βνπλά ησλ 

ειιελναιβαληθψλ ζπλφξσλ ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηεο θαζηζηηθήο Ηηαιίαο ν νπνίνο 

παξάιιεια ζπληζηά ηελ πξψηε ήηηα ησλ δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα ζηνλ πφιεκν, αθελφο αλέδεημε 

ηελ απηνζπζία θαη ηνλ εξσηζκφ ηνπ Έιιελα ζηξαηηψηε, αθεηέξνπ πξνζέθεξε επηπιένλ 

ρξπζέο ζειίδεο ζηελ ηζηνξία ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ. Πξηλ αθφκε νινθιεξσζεί ν πξψηνο 

κήλαο απφ ηελ έλαξμε ηεο εηζβνιήο, ηα ειιεληθά ζηξαηεχκαηα αληεπηηέζεθαλ, εηζρψξεζαλ 

ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ηηαιηθνχ πξνηεθηνξάηνπ ηεο Αιβαλίαο θαη ζηηο 22 Ννεκβξίνπ 

θαηέιαβαλ ηελ Κνξπηζά κε ην Πφγξαδεηο, ηνπο Αγίνπο αξάληα, ηε Υεηκάξξα θαη ην 

Αξγπξφθαζηξν λα αθνινπζνχλ. πλέπεηα ησλ παξαπάλσ επηηπρηψλ ζηα πεδία ησλ καρψλ, ν 

ειιεληθφο ζηξαηφο ηζρπξνπνίεζε ηηο ζέζεηο ηνπ ζε κηα κεγάιε έθηαζε, πεξίπνπ ην έλα 

ηέηαξην ηεο αιβαληθήο ελδνρψξαο.  Ζ «Μεγάιε Δαξηλή Δπίζεζε» (Δπηρείξεζε Πξηκαβέξα, 

Μάξηηνο 1941) ζπλνδεπφκελε απφ ηηο επινγίεο αιιά θαη ηηο θαηεπζπληήξηεο δηαηαγέο ηνπ 

Μνπζνιίλη δελ πξνζέθεξε παξά ειάρηζηα εδαθηθά νθέιε ζηνπο Ηηαινχο, νη νπνίνη κφλν κεηά 

ηελ έλαξμε ηεο γεξκαληθήο επίζεζεο ζηηο 6 Απξηιίνπ βξέζεθαλ ζε ζέζε ηζρχνο απέλαληη ζηα 

ππνρσξνχληα ειιεληθά ηκήκαηα.
50

  

          Ζ θαηάιεςε ηεο Θεζζαινλίθεο ζηηο 9 Απξηιίνπ, ε επαθφινπζε ζπλζεθνιφγεζε ηνπ 

Σκήκαηνο ηξαηηάο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο (ΣΑΜ), θαζψο θαη ε απηνθηνλία ηνπ 

πξσζππνπξγνχ Αιέμαλδξνπ Κνξπδή ζηηο 18 ηνπ ίδηνπ κήλα επέθεξαλ ηελ θαηαξξάθσζε ηνπ 

εζηθνχ ησλ Διιήλσλ. Ο ακθηιεγφκελνο αληηζηξάηεγνο Γεψξγηνο Σζνιάθνγινπ κε απψηεξν 

ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο νινθιεξσηηθήο δηάιπζεο ηνπ ζηξαηεχκαηνο, πξφηεηλε αλαθσρή ζηνλ 

δηνηθεηή ηεο κεξαξρίαο ησλ SS «Leibstandarte Adolf Hitler» Sepp Dietrich θαη ην 

πξσηφθνιιν ππνγξάθηεθε ζηηο 20 Απξηιίνπ. Μεηά ηα γεγνλφηα ηεο θαηάιεςεο ηεο Αζήλαο 

θαη ηεο «Πχξξεηαο Νίθεο» ησλ γεξκαλψλ αιεμηπησηηζηψλ ζηε Κξήηε, γηα ηε ρψξα εθθίλεζε 

ην δξάκα ηεο ηξηπιήο Καηνρήο. 

           πσο πξναλαθέξζεθε ζην εηζαγσγηθφ θεθάιαην, ν Μεηαμάο, αλαινγηδφκελνο ηε 

δηαηήξεζε κηαο νκνηνγέλεηαο ζηηο ηάμεηο ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ θαη ηε 
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 Φιάηζεξ, ό.π., ζζ. 69-70. 
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παξάιιειε δηαζθάιηζε ηνπ θαζεζηψηνο, απέθιεηζε έλα κεγάιν κέξνο ησλ απνηαρζέλησλ 

βεληδειηθψλ-δεκνθξαηηθψλ αμησκαηηθψλ απφ ηηο ιίζηεο ηεο γεληθήο επηζηξάηεπζεο ηνπ 1940. 

Νσξίηεξα, φηαλ ην 1939 έιαβε ρψξα ε κεξηθή επηζηξάηεπζε, ε πξσηνβνπιία αλάθιεζεο 

νξηζκέλσλ θαηεγνξηψλ απνηάθησλ εθ κέξνπο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ ηξαηνχ (ζην εμήο 

ΓΔ) κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο έιιεηςεο ζηειερψλ, πξνθάιεζε ηελ νξγίιε αληίδξαζε 

ηνπ δηθηάηνξα, κηα άξλεζε πνπ επαλαιήθζεθε θαη ιίγνπο κήλεο πξηλ απφ ηελ ηηαιηθή 

εηζβνιή (θαινθαίξη 1940) σο επαθφινπζν ηεο λχμεο ηνπ Παπάγνπ γηα ην ίδην δήηεκα.
51

 Ο 

Μεηαμάο παξά ηηο έληνλεο βξεηαληθέο πξνηξνπέο δελ κεηαθηλήζεθε απφ ηε ζέζε ηνπ απηή.
52

 

Σελ ίδηα αληηκεηψπηζε επί ηνπ ζέκαηνο πηνζέηεζε θαη ν βαζηιηάο Γεψξγηνο Β΄. Παξφιν πνπ ν 

ζάλαηνο ηνπ δηθηάηνξα ηνπ έδσζε ηελ επθαηξία λα απεκπιαθεί απφ ηνλ επηθνπξηθφ ηνπ ξφιν 

ζην θαζεζηψο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ αθελφο ζέηνληαο ηηο βάζεηο γηα ηε δεκηνπξγία κηαο 

νηθνπκεληθήο θπβέξλεζεο, αθεηέξνπ επαλαθέξνληαο ηνπο βεληδειηθνχο απφηαθηνπο θαη 

εληζρχνληαο ην αμηφκαρν ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, ν Γεψξγηνο Β΄ ζπλέρηζε «ην κέρξη ηνχδε 

επηηειεζζέλ έξγνλ» ηνπ.
53

 

          Ζ πεξηζσξηνπνίεζε σζηφζν, ελφο κεγάινπ αξηζκνχ απφηαθησλ αμησκαηηθψλ εθ 

κέξνπο ηεο πνιηηηθήο εγεζίαο, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηηο ελέξγεηεο ηνπ Καλειιφπνπινπ ην 1942, 

δελ απνηέιεζε ηξνρνπέδε ζηελ έληνλε επηζπκία πνπ εμέθξαζαλ νη ίδηνη γηα αλάιεςε 

ζηξαηησηηθήο δξάζεο. ηε ζπλέρεηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ παξνπζηάδνληαη νη πξνζσπηθέο 

δηαδξνκέο ησλ δηαθεθξηκέλσλ θαη κε αμησκαηηθψλ ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο, κε έκθαζε 

ζηε δξάζε ηνπο θαηά ηε πεξίνδν ηεο Καηνρήο, ηελ νπνία ζην ζχλνιφ ηνπο νη δεκνθξαηηθνί 

αμησκαηηθνί αληηιήθζεθαλ σο έλα λέν θαηαπηεζηηθφ θαζεζηψο, ζε αληηθαηάζηαζε απηνχ ηεο 

4
εο

 Απγνχζηνπ.
54

 

         Ζ πξψηε επθαηξία γηα δξάζε εκθαλίζηεθε φηαλ ν Σζνπδεξφο ζηελ χζηαηε 

πξνζπάζεηα γηα ηελ ππεξάζπηζε ηεο Μεγαινλήζνπ, επαλέθεξε κέζσ ηνπ Α.Ν 3013/9.5.41 

θπξίσο θξεηηθνχο απφηαθηνπο απνβιέπνληαο ζηελ αλαπηέξσζε ηνπ εζηθνχ ηνπ ληφπηνπ 

πιεζπζκνχ.
55

 Έηζη, νη αμησκαηηθνί απηνί μαλαθφξεζαλ ηε ζηνιή ηνπο, λσξίηεξα απφ θάζε 

                                                           
51

 Γεψξγηνο Πνιχρξνπο, «Ακπληηθφο ζρεδηαζκφο θαη πνιεκηθή πξνπαξαζθεπή ηνπ θαζεζηψηνο ηεο 4
εο
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άιινλ απφηαθην πνπ απνθιείζηεθε απφ ην κεηαμηθφ θαζεζηψο, θαη αληηζηάζεθαλ κε ζζέλνο 

ζηελ εηζβνιή ησλ Γεξκαλψλ αιεμηπησηηζηψλ.
56

 Οη πεξηζζφηεξνη απφ απηνχο ππεξέηεζαλ ππφ 

ηηο δηαηαγέο ηνχ επίζεο απφηαθηνπ, ππνζηξάηεγνπ Νηθφιανπ Γ., ν νπνίνο αλέιαβε ηε 

δηνίθεζε  ηνπ 1
νπ

 θαη ηνπ 2
νπ

 ζηξαηησηηθνχ δηακεξίζκαηνο ηνπ λεζηνχ (Υαλίσλ θαη Ρεζχκλνπ 

αληίζηνηρα). Απφ απηνχο ηε κεγαιχηεξε επηρεηξεζηαθή θαη πνιεκηθή εκπεηξία δηέζεηε ν 

Γεψξγηνο Β. 

          Ο αμησκαηηθφο απηφο γελλήζεθε ζην Ρέζπκλν θαη έιαβε ην βάπηηζκα ηνπ ππξφο ζηνλ 

Α΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν θαζψο εληαρζείο ζε ζψκα Κξεηψλ εζεινληψλ ζπκκεηείρε ζηελ 

επηρείξεζε θαηάιεςεο ηνπ Μεηζφβνπ, ε νπνία έιαβε ρψξα ζηηο 31 Οθησβξίνπ 1912. 

Αθνινχζσο θαηαηάρζεθε σο ππαμησκαηηθφο ζην ζηξάηεπκα θαη κεηά ηε κεηάζεζή ηνπ ζην 8
ν
 

χληαγκα Πεδηθνχ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1918, πνιέκεζε ζην Μαθεδνληθφ Μέησπν θαηά ηνλ 

Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, δηαηειψληαο δηνηθεηήο ηνπ 11
νπ

 Λφρνπ θαη αξγφηεξα δηνηθεηήο ιφρνπ 

ζθαπαλέσλ. ηηο κάρεο ελαληίνλ ησλ βνπιγαξηθψλ ηκεκάησλ επέδεημε δήιν, ςπρξαηκία θαη 

άξηζηε επαγγεικαηηθή αμία, πξνζφληα ηα νπνία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ αμηνπξέπεηα ηνπ 

ραξαθηήξα ηνπ, ζπλεηέιεζαλ ζηε κνληκνπνίεζή ηνπ ηνλ Μάην ηνπ ίδηνπ έηνπο. Σξία ρξφληα 

αξγφηεξα ζπκκεηείρε ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία θαη έιαβε κέξνο ζηηο επηρεηξήζεηο: 

Καξά-Μπνπλάξ, Ατδηλίνπ, Πεξγάκνπ, Νηθνκήδεηαο, Πξνχζαο, Κηνπηαρείαο, Δζθί ερίξ θαη 

αγγαξίνπ.    

          ε άγλσζην ρξνληθφ ζεκείν ππεξέηεζε ζηε Νηθνκήδεηα σο ζηξαηνιφγνο θαη 

ζχκθσλα κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ, ζπληαγκαηάξρε Δκκαλνπήι Σ., δηέζεηε έλαλ ζθιεξφ θαη επζχ 

ραξαθηήξα. Απφ ηελ αλαθνξά ηνπ πξνθχπηεη ε πιεξνθνξία πσο ν Γεψξγηνο Β. έθεξε έλα 

ζνβαξφ ηξαχκα ζηε ζπνλδπιηθή ζηήιε γεγνλφο ην νπνίν πηζαλφηαηα εμεγεί ηα θαζήθνληα 

ηνπ αμησκαηηθνχ εθνδηαζκνχ θαη απηνχ ηεο νηθνλνκηθήο ππεξεζίαο, ηα νπνία αλέιαβε ζην 

ππφινηπν ηεο εθζηξαηείαο. Μεηά ην 1922 ππεξέηεζε ζην 14
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ θαη ηε 

δεχηεξε εμακελία ηνπ 1925 απνζπάζηεθε ζηε δηεχζπλζε ησλ αζθήζεσλ ηνπ πεδηθνχ ελψ 

παξάιιεια δηαθξίζεθε ζην ρνιείν Υσξνθπιαθήο. Απφ ην 1927, φηαλ επαλήιζε ζην 14
ν
 

χληαγκα θαη γηα ηα επφκελα δχν ρξφληα, ππεξέηεζε σο δηεπζπληήο ησλ αζθήζεσλ πεδηθνχ, 

εθπαηδεπηήο ιφρνπ πνιπβφισλ θαη αμησκαηηθφο επηζηξαηεχζεσο ηνπ ΥΗΗ πλνξηαθνχ Σνκέα.  

                                                           
56

 Ζ βηβιηνγξαθία γηα ηε Μάρε ηεο Κξήηεο είλαη εθηεηακέλε, ελδεηθηηθά βι. πχξνο Ληλαξδάηνο, Ο Πόιεκνο 

1940-41 θαη ε Μάρε ηεο Κξήηεο, Δθδφζεηο Γηάινγνο, Αζήλα 1977. Heinz Richter, Ζ Μάρε ηεο Κξήηεο, κεηάθξ. 

Διίδα Παλαγησηάηνπ, Δθδφζεηο Γθνβφζηεο, Αζήλα 2016. Antony Beevor, Κξήηε. Ζ κάρε θαη ε αληίζηαζε, 

κεηάθξ. Διίδα Παλαγησηάηνπ, Δθδφζεηο Γθνβφζηεο, Αζήλα 2004.    
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           Σν 1930 κεηαηέζεθε θαη αλέιαβε ηε δηνίθεζε ησλ ζηξαηησηηθψλ θπιαθψλ Υαλίσλ 

θαη κέρξη ηελ απφηαμε ηνπ 1935 πξνηάζεθε δχν θνξέο γηα θαη‟ εθινγήλ πξναγσγή ζην βαζκφ 

ηνπ ηαγκαηάξρε. Σελ πεξίνδν ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο ηδηψηεπζε θαη ζχκθσλα κε έλα 

έγγξαθν «πνηληθήο θαηάζηαζεο» ηεο Αζθάιεηαο Ρεζχκλνπ, δηαηεξνχζε αθκαίν εζληθφ 

θξφλεκα θαη ζηξαηησηηθφ πλεχκα, δηάγνληαο αμηνπξεπή θνηλσληθφ βίν. ηηο 7 Μαΐνπ 1941 

αλαθιήζεθε ζηελ ελεξγφ ππεξεζία, πξνήρζε ζην βαζκφ ηνπ ηαγκαηάξρε θαη αλέιαβε ηε 

δηνίθεζε ηάγκαηνο κάρηκεο κνλάδαο, επηδεηθλχνληαο αξθνχζα δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα θαηά ηε 

δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ, κέρξη ηελ νξηζηηθή θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ, ηελ 1
ε
 Ηνπλίνπ.

57
 

        Αληίζηνηρα θαζήθνληα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Μάρεο ηεο Κξήηεο, αλέιαβε θαη ν 

ζπλνκήιηθνο ηνπ πξναλαθεξζέληα, Ησάλλεο Β. ν νπνίνο θαηαγφηαλ απφ ηα Υαληά. Ο 

αμησκαηηθφο απηφο δελ δηέζεηε αλάινγε επηρεηξεζηαθή εκπεηξία, θαζψο απφ ηηο πνιεκηθέο 

αλακεηξήζεηο ηνχ πξψηνπ ηεηάξηνπ ηνπ 20
νπ

 αηψλα, ζηηο νπνίεο έιαβε κέξνο ν ειιεληθφο 

ζηξαηφο, ζπκκεηείρε κφλν ζηελ ηειεπηαία, απηή ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα κεηαμχ 1921 θαη 1922 ππεξέηεζε ππφ ηα θαζήθνληα ηνπ δηνηθεηή δηκνηξίαο 

πνιπβφισλ, ζην 43
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ, θαη έιαβε κέξνο ζηε 1

ε
 θαη ηε 2

ε
 θάζε ηεο κάρεο 

ηνπ αγγαξίνπ. ε απηή ηε κνλάδα παξέκεηλε κέρξη ην 1926, φηαλ θαη κεηαηέζεθε ζην 14
ν
 

χληαγκα Πεδηθνχ. ια απηά ηα ρξφληα νη δηνηθεηέο ηνπ ηνλ ραξαθηήξηδαλ σο έλαλ 

δξαζηήξην θαη εξγαηηθφηαην εθπαηδεπηή δηκνηξίηε, ηνπ νπνίνπ ε επηκνλή θαη ε ζέιεζε 

έηεηλαλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηελ έιιεηςε ησλ γξακκαηηθψλ ηνπ γλψζεσλ. Με εμαίξεζε κηα 

βξαρχρξνλε απφζπαζε ζην 43
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ, παξέκεηλε ζην 14

ν
 χληαγκα κέρξη ηνλ 

Ηαλνπάξην ηνπ 1935, ιίγνπο κήλεο πξηλ απνηαρζεί. ηε ζπλέρεηα ηδηψηεπζε θαη θαίλεηαη πσο 

δελ απαζρφιεζε ηηο ηνπηθέο αξρέο. πσο ν Γεψξγηνο Β., έηζη θαη ν Υαληψηεο αμησκαηηθφο, 

αλαθιήζεθε απφ ηελ θπβέξλεζε Σζνπδεξνχ, πξναγφκελνο ζε ηαγκαηάξρε θαη ηνλ Μάην ηνπ 

1941 ππεξέηεζε, ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Νηθφιανπ Γ., σο δηνηθεηήο ηάγκαηνο κάρηκεο κνλάδαο, 

επηδεηθλχνληαο εμαηξεηηθή δηαγσγή θαη θαιή δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα.
58

   

       Απφ ηα Υαληά θαηαγφηαλ θαη ν Υξήζηνο Π., ν νπνίνο ζε αληίζεζε κε ηνπο δχν 

πξναλαθεξζέληεο, δηέζεηε πςειφηεξνπ επηπέδνπ επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, φληαο 

ηειεηφθνηηνο ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ.
59

 Καηά ην ηειεπηαίν έηνο ησλ 
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 Τπεξεζία ηξαηησηηθψλ Αξρείσλ, Αζήλα [ζην εμήο ΤΑ], Αηνκηθφο θάθεινο αμησκαηηθνχ «Β. Γεψξγηνο». 
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ηελ έξεπλα πνπ δηέπνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπ αλαθεξφκελνπ αξρείνπ.  
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 ην ίδην, «Β. Ησάλλεο». 
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 Μεηά ην ηέινο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ ε ζρνιή πηνζέηεζε λέα πξαθηηθή ζπνπδψλ, ε δηάξθεηα ησλ νπνίσλ 

κεηψζεθε ζηα ηξία ρξφληα. ην εμήο νη Δπέιπηδεο εθπαηδεχνληαλ θπξίσο ζε πξαθηηθά δεηήκαηα ηνπ 
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ζηξαηησηηθψλ ζπνπδψλ ηνπ, πξνζρψξεζε ζην Κίλεκα ηεο Δζληθήο Άκπλαο θαη εληάρζεθε 

ζηε δχλακε ηνπ 5
νπ

 πληάγκαηνο Αξρηπειάγνπο. Απφ  ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1917 θαη έπεηηα 

ζπκκεηείρε ζε φιεο ηηο επηρεηξήζεηο ηεο κνλάδαο ηνπ ελάληηα ζηηο βνπιγαξηθέο δπλάκεηο κε 

απνθνξχθσκα ηε κάρε ηνπ θξα. ην πεδίν ησλ καρψλ επέδεημε δήιν, πξνζπκία, ςπρξαηκία 

θαη γελλαηφηεηα ελψπηνλ ηνπ ερζξνχ, κε απνηέιεζκα ηελ απνλνκή ηνπ Μεηαιιίνπ 

ηξαηησηηθήο Αμίαο Γ΄ Σάμεσο θαη ηνπ Πνιεκηθνχ ηαπξνχ Γ΄ Σάμεσο. Αλάινγεο 

ζηξαηησηηθήο αμίαο ήηαλ θαη ε δξάζε ηνπ ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο νπνίαο ππεξέηεζε ζην 5/42 χληαγκα Δπδψλσλ,
60

 φπνπ ππφ ηα θαζήθνληα ηνπ 

επηθεθαιήο νπιακνχ πνιπβφισλ έδξαζε κε ηφικε θαη απνθαζηζηηθφηεηα παξά ηα ζθνδξά 

ππξά ηνπ ερζξηθνχ ππξνβνιηθνχ. ηε ζπλέρεηα ν Υξήζηνο Π. πνιέκεζε σο δηνηθεηήο ιφρνπ 

ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ, ζηελ Πξνχζζα θαη ζηνλ αγγάξην. Γηα ην αηνκηθφ ζάξξνο, ηε 

ςπρξαηκία θαη ην ςπρηθφ ζζέλνο πνπ επέδεημε, θαηαθέξλνληαο, αθφκα θαη θάησ απφ ηηο 

δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο, λα θξαηήζεη ηνλ ιφρν ηνπ ζπληεηαγκέλν θαη αμηφκαρν, πξνηάζεθε 

απφ ηνλ δηνηθεηή ηνπ γηα ην Υξπζφ Αξηζηείν Αλδξείαο αιιά θαη γηα πξναγσγή επ‟ 

αλδξαγαλζίαο ζην βαζκφ ηνπ ινραγνχ. ηελ πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ ππεξέηεζε θπξίσο ζε 

επηηειηθέο ζέζεηο θαη παξάιιεια εκπινχηηζε ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηηζε, θνηηψληαο 

ζην ηκήκα ινραγψλ πεδηθνχ ηεο ρνιήο Δθαξκνγήο Πεδηθνχ.  

          Σνλ Μάην ηνπ 1941 αλαθιήζεθε ζην ζηξάηεπκα, πξνβηβάζηεθε ζην βαζκφ ηνπ 

αληηζπληαγκαηάξρε θαη δηεηέιεζε δηνηθεηήο ηνπ 6
νπ

 πληάγκαηνο Πεδηθνχ. Οξγάλσζε θαη 

δηνίθεζε κε εμαηξεηηθά απνηειέζκαηα ηε κνλάδα ηνπ, ελψ παξάιιεια ρξεζηκνπνηήζεθε σο 

ζχλδεζκνο κεηαμχ ειιεληθψλ δπλάκεσλ θαη ησλ Άγγισλ. ε φιε ηε δηάξθεηα ησλ 

επηρεηξήζεσλ πνπ δηεμήρζεζαλ ζην πιαίζην ηεο Μάρεο ηεο Κξήηεο θαη κέρξη ηε ζηηγκή πνπ 

αηρκαισηίζηεθε απφ ηηο ερζξηθέο δπλάκεηο, «επέδεημε ζάξξνο, απηαπάξλεζε θαη πξνζέθεξε 

αλεθηίκεηεο ππεξεζίεο ζηνλ αγψλα».
61

 

       Οη Κσλζηαληίλνο Μ. θαη σηήξηνο Σ. ήηαλ δχν αθφκε απφηαθηνη νη νπνίνη ηνλ Μάην 

ηνπ 1941 αλαθιήζεθαλ ζηελ ππεξεζία θαη αλέιαβαλ κάρηκε ππεξεζία ππφ ηνλ Νηθφιαν Γ. Ο 

πξψηνο πξνήρζε ζην βαζκφ ηνπ ηαγκαηάξρε θαη δηεηέιεζε δηνηθεηήο ηάγκαηνο ζε κάρηκε 

κνλάδα, επηδεηθλχνληαο εμαηξεηηθή δηαγσγή, φπσο θαη πνιχ θαιφ ραξαθηήξα. Αληίζηνηρε 

                                                                                                                                                                                     
επαγγέικαηνο ηνπ αμησκαηηθνχ, κε ζθνπφ ηελ ηδαληθφηεξε πξνεηνηκαζία ηνπο γηα ηηο ζπλζήθεο ηεο κάρεο, 

Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζζ. 68-69.    
60

 Γηα ηελ ηζηνξία ηνπ 5/42 πληάγκαηνο Δπδψλσλ βι. Κσλζηαληίλνο Μπαισκέλνο, ύληνκε ηζηνξία 

ηνπ 5/42 πληάγκαηνο Δπδώλσλ ηεο Λακίαο, Δθδφζεηο «Λακηαθφο Σχπνο», Λακία 2012. 
61

 ΤΑ, Αηνκηθφο θάθεινο αμησκαηηθνχ «Π. Υξήζηνο».  
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ππεξεζία αλέιαβε θαη ν σηήξηνο Σ., έλαο αμησκαηηθφο κε άξηζηε δηαγσγή θαη δηνηθεηηθή 

ηθαλφηεηα.
62

  

          Ακέζσο κεηά ηελ επηηπρεκέλε γεξκαληθή επηρείξεζε «Δξκήο» θαη ηελ απνρψξεζε 

ησλ ζπκκαρηθψλ  δπλάκεσλ κε πξννξηζκφ ηελ Αίγππην, ζηε Μαθεδνλία θαη ζηνπο νξεηλνχο 

φγθνπο ηεο Κξήηεο εληνπίζηεθαλ νη πξψηεο πξνζπάζεηεο έλνπιεο αληίζηαζεο απέλαληη ζην 

θαηαθηεηή.
63

 Ο εζληθναπειεπζεξσηηθφο αγψλαο δηαθξίζεθε ζε δχν θαηεγνξίεο, φζνλ αθνξά 

ηελ ηνπηθφηεηα: α) ζηελ εγρψξηα αληίζηαζε, ε νπνία ραξαθηεξίζηεθε απφ ηε δξάζε 

αμηφινγνπ, κε βάζε ηα πιεζπζκηαθά δεδνκέλα, αξηζκνχ νξγαλψζεσλ κε θνξπθαίεο θαη 

καδηθφηεξεο εθ ησλ νπνίσλ ην ΔΑΜ-ΔΛΑ, ηνλ ΔΓΔ θαη ηελ ΔΚΚΑ, θαη β) ζηηο εμφξηζηεο 

ειιεληθέο δπλάκεηο πνπ έδξαζαλ ζηα εδάθε ηεο βφξεηαο Αθξηθήο θαη ηε Μέζεο Αλαηνιήο, 

ππφ ηελ αηγίδα ηεο εθάζηνηε εμφξηζηεο θπβέξλεζεο. Ζ παξαπάλσ πεξίνδνο, αλακθίβνιια, 

αλέδεημε πξσηαγσληζηέο ζηε λεφηεξε ειιεληθή ηζηνξία, φρη ηφζν πνιηηηθνχο αιιά θπξίσο 

ζηξαηησηηθνχο, κε ηελ πιεηνςεθία εμ‟ απηψλ λα πξνέξρεηαη απφ ηε δεμακελή ησλ «κεγάισλ 

απφλησλ» ηνπ ειιελντηαιηθνχ θαη ειιελνγεξκαληθνχ πνιέκνπ, ησλ απφηαθησλ θαη 

απφζηξαησλ αμησκαηηθψλ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930. 

            Σν ΔΑΜ-ΔΛΑ ραξαθηεξίδεηαη, φρη κφλν ηζηνξηνγξαθηθά, σο ε κεγαιχηεξε 

αληηζηαζηαθή νξγάλσζε, κε πιεζψξα ελφπισλ επηηπρίσλ θαη άιισλ εηδψλ ελέξγεηεο,  νη 

νπνίεο επέθεξαλ ηελ παξεκπφδηζε-παξελφριεζε ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ. Γχν εμαηξεηηθά 

ζεκαληηθά γεγνλφηα πνπ ζπλέβαιαλ ζηελ αχμεζε ηνπ θχξνπο θαη ηεο δπλακηθήο ηνπ ΔΛΑ, 

ήηαλ ε κεηαηξνπή ησλ αληαξηννκάδσλ ηνπ ΔΛΑ ζε αληηζηαζηαθφ ζηξαηφ ζηε βάζε 

ζηξαηησηηθψλ πξνηχπσλ θαη ζρεκαηηζκψλ, θαζψο θαη ε πξνζρψξεζε ηθαλψλ αμησκαηηθψλ 

ζηηο ηάμεηο ηνπ. Σα παξαπάλσ θέξνπλ ζε κεγάιν βαζκφ, ηελ ππνγξαθή ελφο εθ ησλ 

επηθαλέζηεξσλ αμησκαηηθψλ ηεο επνρήο, αλ θαη απφηαθηνπ απφ ην 1935, ηνπ ηέθαλνπ 

αξάθε. 

Γελλεζείο ζηα Σξίθαια ζηηο 26 Οθησβξίνπ 1890, απφ αζηηθή νηθνγέλεηα, θαη κφιηο 

ζηελ ειηθία ησλ επηά εηψλ, ν Θεζζαιφο βίσζε ηελ εκπεηξία ηνπ πνιέκνπ, φηαλ ζηηο 11 

Απξηιίνπ 1897 νιφθιεξε ε νηθνγέλεηά ηνπ αλαγθάζηεθε λα θαηαθχγεη ζην ρσξηφ Γξάιηζηα 

(Διιελφππξγνο Καξδίηζαο) πξνθεηκέλνπ λα μεθχγεη απφ ηνπο επειαχλνληεο Σνχξθνπο.
64

 

Μεηά ην Κίλεκα ζην Γνπδί, εγθαηέιεηςε ηηο λνκηθέο ζπνπδέο θαη θαηεηάγε εζεινληήο ζηνλ 
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 ην ίδην, «Μ. Κσλζηαληίλνο» θαη «Σ. σηήξηνο». 
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 φισλ Νενθ. Γξεγνξηάδεο, Ηζηνξία ηεο ζπγρξόλεο Διιάδαο 1941 – 1974: Καηνρή, ε κεγάιε λύρηα, ηφκ. 1, 

Δθδφζεηο Σεγφπνπινο, Αζήλα 2011, ζζ. 130-137. 
64

 ηέθαλνο αξάθεο, Ηζηνξηθέο αλακλήζεηο, Δθδφζεηο Δπηθαηξφηεηα, Αζήλα 1980, ζζ. 7-8. 
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ζηξαηφ. Σν βάπηηζκα ηνπ ππξφο ην έιαβε ζηε κάρε ηεο Διαζζφλαο θαη ιίγν πξηλ μεζπάζεη ν 

Β΄ Βαιθαληθφο Πφιεκνο πήξε ηελ θαζνξηζηηθή απφθαζε ηεο παξακνλήο ζηηο ηάμεηο ηνπ 

ζηξαηνχ, θαζψο, φπσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεη ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ: «Σν Έζλνο καο 

ρξεηαδφηαλ, νη αλάγθεο ηνπ ηφπνπ απνθάζηζαλ γηα εκάο».
65

 

         Ο Δζληθφο Γηραζκφο επέδξαζε απνθαζηζηηθά ζηε δηακφξθσζε ηε αληηκνλαξρηθήο 

πνιηηηθήο ηδενινγίαο ηνπ αξάθε, απφ ηελ νπνία πνηέ δελ ππαλαρψξεζε. Μεηά ηελ 

πξνζρψξεζή ηνπ ζην Κίλεκα Δζληθήο Άκπλαο πνιέκεζε ζηα ραξαθψκαηα ηνπ Μαθεδνληθνχ 

Μεηψπνπ, εθεί φπνπ, κέζσ ηεο ζπλαλαζηξνθήο κε ηνπο Γάιινπο αμησκαηηθνχο, γελλήζεθε ε 

ζπκπάζεηα θαη ε εθηίκεζή ηνπ γηα ην γαιιηθφ έζλνο. Αθνινχζεζε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ 

Δθζηξαηεία ηεο Κξηκαίαο θαη ε άθημε ζηε κχξλε ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ ηνπ 1919. Δθεί, κεηά 

απφ πηέζεηο πνπ άζθεζε ζηνπο επηηειάξρεο ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη κάρηκε ππεξεζία, 

παξνπζηάζηεθε ζην 5/42 χληαγκα Δπδψλσλ, ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ παιηνχ ηνπ ζπκπνιεκηζηή 

θαη θίινπ, ζπληαγκαηάξρε Νηθφιανπ Πιαζηήξα. Ζ κεηάζεζή ηνπ ζηε λενζχζηαηε Μεξαξρία 

Κπδσλίσλ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1920, ε επαθφινπζε επηζηξνθή ζηελ Αζήλα θαη νη κεηέπεηηα 

ηνπνζεηήζεηο ηνπ ζηε Φιψξηλα θαη ηελ Καιακάηα, επέβαιιαλ ζηνλ αξάθε ηε ζέζε ηνπ 

ζεαηή ησλ γεγνλφησλ ηεο Μηθξαζηαηηθήο Καηαζηξνθήο. Λίγν πξηλ απφ ηελ θνξχθσζε ηνπ 

δξάκαηνο ν Πιαζηήξαο αηηήζεθε ηελ αλάθιεζή ηνπ ζην 5/42, σζηφζν ην ειεγρφκελν απφ 

βαζηιφθξνλεο ππνπξγείν αξλήζεθε θαη ν Σξηθαιηλφο αμησκαηηθφο παξέκεηλε ζηε πφιε ηεο 

λνηηνδπηηθήο Πεινπνλλήζνπ, βηψλνληαο κηα κνξθή «εμνξίαο» καδί κε ηξηάληα αθφκε 

βεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο.
66

  

          Καζψο ε ρψξα εηζεξρφηαλ κε γνξγφ ξπζκφ ζηε ηαξαρψδε πεξίνδν ηνπ Μεζνπνιέκνπ, 

γηα ηνλ αξάθε επηηαρπλφηαλ ε δηαδηθαζία ηεο θαηαμίσζήο ηνπ ζηελ ειίη ησλ δεκνθξαηηθψλ 

αμησκαηηθψλ. Μεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο Λενλαξδφπνπινπ-

Γαξγαιίδε, ν Σξηθαιηλφο αμησκαηηθφο πξαγκαηνπνίεζε έλα ηδηαίηεξα επνηθνδνκεηηθφ ηαμίδη 

ζηξαηησηηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Αιζαηία θαη ηηο Βεξζαιιίεο ηεο Γαιιίαο. Δπί 

πξσζππνπξγίαο Μηραιαθφπνπινπ (7/10/1924-26/5/1925) επέζηξεςε ζηελ Αζήλα 

αλαιακβάλνληαο ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ζπνπδψλ θαη παξάιιεια ηνπ θαζεγεηή 

ηαθηηθήο ζην ρνιείν Καηψηεξσλ Αμησκαηηθψλ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1925 θιήζεθε καδί κε 

ηξηάληα ελλέα αθφκε αλψηεξνπο αμησκαηηθνχο γηα θνίηεζε ζην ρνιείν Πνιέκνπ ηεο 
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 ην ίδην, ζ. 61. 
66

 ην ίδην, ζζ. 204-206. 
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γαιιηθήο ζηξαηησηηθήο εθπαηδεπηηθήο απνζηνιήο, ην νπνίν ιεηηνπξγνχζε εληφο ηεο 

ηξαηησηηθήο ρνιήο Δπειπίδσλ.
67

  

           Μεηαμχ ησλ εηψλ 1927-1930 δηεηέιεζε δηνηθεηήο ζπληαγκάησλ, ππνδηνηθεηήο ηεο 

Δπειπίδσλ, ηελ νπνία εθθαζάξηζε απφ βαζηιηθνχο αμησκαηηθνχο, αλψηεξνο ζηξαηησηηθφο 

επφπηεο ησλ εθινγψλ ηνπ 1928 ζην λνκφ Κεθαιιελίαο θαζψο θαη επηηειάξρεο ηεο 

λενζχζηαηεο Β‟ Γεληθήο Δπηζεψξεζεο ηξαηνχ. Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1930 αλαρψξεζε γηα ην 

Παξίζη, γηα λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ζηξαηησηηθφ αθφινπζν ηεο ειιεληθήο πξεζβείαο, 

ζπληαγκαηάξρε νθνθιή Βεληδέιν.
68

  

          Καηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ ηεο παξακνλήο ηνπ ζηε Γαιιία, ν αξάθεο 

αλέπηπμε έληνλε επηθνηλσλία κε ηνλ θπγφδηθν, κεηά ην θίλεκα ηεο 6
εο

 Μαξηίνπ, Πιαζηήξα, 

ελψ ηαπηφρξνλα δηαηεξνχζε επαθέο κε απφηαθηνπο πιαζηεξηθνχο αμησκαηηθνχο, φπσο ήηαλ 

ν Ζιίαο Γηάκεζεο. Οη επαθέο ηνπ κε ηνπο ζπλσκφηεο αμησκαηηθνχο έγηλαλ εληνλφηεξεο, κεηά 

ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1933 θαη ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηελ Αζήλα. Έλαλ κήλα αξγφηεξα, ν 

αξάθεο πξνζρψξεζε ζην επηηειείν ηεο λέαο ΔΟ σο δηεπζπληήο ηνπ 3
νπ

 γξαθείνπ, κε βνεζφ 

ηνλ αληηζπληαγκαηαξρε Γεκήηξην Γαξκπή,
69

 ελψ παξάιιεια ηνπνζεηήζεθε ζηελ ηξηαλδξία 

ηεο επαλαζηαηηθήο επηηξνπήο καδί κε ηνλ πξψελ ππνπξγφ Αεξνπνξίαο, Αιέμαλδξν Εάλλα θαη 

ηνλ ε.α. πινίαξρν Αλδξέα Κνιηαιέμε.
70

 Ο ζαξαιιένο ζπληαγκαηάξρεο, θαηά ηελ νκνινγία 

ηνπ ζηελ αίζνπζα ηνπ Α΄ Γηαξθνχο ηξαηνδηθείνπ, φπνπ δηθάζηεθαλ νη ζπιιεθζέληεο ηνπ 

Σάγκαηνο Μαθξπγηάλλε, αλέιαβε φιεο ηηο επζχλεο ηνπ θηλήκαηνο, ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο 

Κνιηαιέμε, Βιάρν θαη Κακκέλν, πξνθεηκέλνπ λα θαιχςεη ηε ζπκκεηνρή ησλ ζηξαηησηηθψλ 

θαη πνιηηηθψλ πνπ παξέκελαλ ειεχζεξνη.  ηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ, απέδσζε ηελ απνηπρία 

ηνπ θηλήκαηνο ζηε ιηγνςπρία ησλ δεκνθξαηηθψλ ζηειερψλ ηνπ ζηξαηνχ, ηδίσο ησλ 

πιαζηεξηθψλ ηεο Γεκνθξαηηθήο Άκπλαο, αιιά θαη ζηελ πξνζσπηθή εζθαικέλε εθηίκεζή ηνπ 

γηα ην ζάξξνο θαη ηε ηφικε αμησκαηηθψλ φπσο ν Φαξξφο, ν Μπνπξδάξαο, ν θέηζηνο θαη 

άιινη.
71
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 ην ίδην, ζζ. 239-253. 
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 ην ίδην, ζζ. 261-295, 307. 
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 Αληίζηνηρα ην 1
ν
 γξαθείν αλέιαβε ν αληηζπληαγκαηάξρεο Γεσξγνχιεο κε βνεζφ ηνλ Γξεγφξην Υνλδξφ, ην 2ν 

ν αληηζπληαγκαηάξρεο Γξεγνξάθεο Πέηξνο κε βνεζφ ηνλ Υξηζηφδνπιν Σζηγάληε θαη σο ππαζπηζηήο νξίζηεθε ν 
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ζην ίδην, ζ. 341. 
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 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζ. 185. 
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 αξάθεο, Αλακλήζεηο, ζζ. 384-389. 
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       Ακέζσο κεηά ηελ θαηαδίθε ηνπ, ν αξάθεο θπιαθίζηεθε ζηελ Αίγηλα, εξρφκελνο γηα 

πξψηε θνξά ζε επαθή κε ηνπο, εθεί έγθιεηζηνπο, θνκκνπληζηέο. Σν παξαπάλσ γεγνλφο, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηελ αξλεηηθή εληχπσζε πνπ πξνθάιεζε ζηνλ ίδην ε ζπγθαηαβαηηθή ζηάζε ηνπ 

Βεληδέινπ γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ βαζηιηά, κεηά ην δεκνςήθηζκα ηνπ Οθησβξίνπ, ζπληζηά 

ηηο απαξρέο ηεο ηδενινγηθήο ηνπ απνκάθξπλζεο απφ ην βεληδειηθφ ζηξαηφπεδν. Ακέζσο κεηά 

ηελ απνθπιάθηζή ηνπ, ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1935, εγθαηλίαζε λένπο θχθινπο επαθψλ κε 

δεκνθξαηηθά θαη θνκκνπληζηηθά ζηνηρεία, νη νπνίνη εληαηηθνπνηήζεθαλ κεηά ηελ επηβνιή ηεο 

4
εο

 Απγνχζηνπ θαη είραλ σο αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε ζπγθξφηεζε ελφο αληηδηθηαηνξηθνχ 

κεηψπνπ. Σν φλνκα ηνπ εληνπηδφηαλ ζηελ θνξπθή ησλ ιηζηψλ παξαθνινχζεζεο ησλ 

πξαθηφξσλ ηνπ Μαληαδάθε θαη κε πξνζσπηθή εληνιή ηνπ πθππνπξγνχ, ν αξάθεο, ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1937, εθηνπίζηεθε ζηνλ Αδάκαληα ηεο Μήινπ. Απφ ην θπθιαδίηηθν λεζί θαη 

ιίγεο εκέξεο κεηά ηελ εηζβνιή ηεο Wehrmacht ζηελ Πνισλία, ν εμφξηζηνο ζπληαγκαηάξρεο, 

αηηήζεθε κε αλαθνξά ζηε γαιιηθή πξεζβεία Αζελψλ ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζηνλ 

γαιιηθφ ζηξαηφ, ιακβάλνληαο ηελ απάληεζε πσο ήηαλ επηζπκεηφο, σζηφζν ε γαιιηθή 

θπβέξλεζε αδπλαηνχζε λα κεζνιαβήζεη γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ απφ ηελ εμνξία.
72

 

          ηαλ ήρεζαλ νη ζεηξήλεο ηνπ πνιέκνπ, ν αξάθεο βξηζθφηαλ, ζηελ πξσηεχνπζα. 

Αηηήζεθε άκεζα ηελ πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ ζην κέησπν, ρσξίο λα ιάβεη ζεηηθή 

απάληεζε θαη φπσο ν ίδηνο ζεκείσλε, ν απνθιεηζκφο ησλ δεκνθξαηηθψλ αμησκαηηθψλ απφ 

ηελ επηζηξάηεπζε νθεηιφηαλ ζηελ επηζπκία ηνπ Μεηαμά γηα ηε δεκηνπξγία ελφο 

θαζεζησηηθνχ ζηξαηνχ, ππνρείξηνπ ησλ δηαηαγψλ ηνπ. Απνηεινχζε βαζηά πεπνίζεζε ηνπ 

απφηαθηνπ ζπληαγκαηάξρε, πσο ε αξκφδνπζα ζέζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμησκαηηθψλ, κεηά ηε 

ζπλζεθνιφγεζε, ήηαλ ζην πιεπξφ ηνπ ζθιαβσκέλνπ ειιεληθνχ ιανχ θαη φρη ζηελ Αίγππην, 

κε θίλεηξν ηνλ αγψλα γηα απειεπζέξσζε θαη ηε ζεκειίσζε ηεο κεηαπνιεκηθήο 

δεκνθξαηίαο.
73

 

          Παξά ηε ζηνρνπνίεζε απφ ηηο ηηαιηθέο αξρέο θαη ηηο δχν θπιαθίζεηο (9-10/1941 θαη 2-

5/1942) πνπ βίσζε, ν αξάθεο δελ πηνήζεθε θαη επηδίσμε κέζα απφ ζπλαληήζεηο κε 

αμησκαηηθνχο θαη εθπξνζψπνπο ηνπ πνιηηηθνχ θφζκνπ ηελ αλάιεςε αληηζηαζηαθήο δξάζεο.
74

 

Απφηνθν ησλ παξαπάλσ θηλήζεσλ ήηαλ ε ζπγθξφηεζε, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1942, ηεο 

«παλδεκνθξαηηθήο πνιηηηθνζηξαηησηηθήο» νξγάλσζεο κε ηελ επσλπκία «Αγψλ, 

Απειεπζέξσζε, Αλαγέλλεζε» (ζην εμήο ΑΑΑ). ηελ ηδξπηηθή επηηξνπή ηεο νξγάλσζεο, ε 
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 ην ίδην, ζζ. 433-434. 
73

 ηέθαλνο αξάθεο, Ο ΔΛΑ, Δπηθαηξφηεηα, Αζήλα 1980, ζζ. 27-28. 
74

 Μεηαμχ απηψλ νη: Λεπηέξεο Απνζηφινπ, Δπ. Μπαθηξηδήο, Γ. Φαξξφο, Κ. Βεληεξήο, Η. Σζηγάληεο, Π. 

Καηζψηαο, Κ. Μαλέηαο, Ν. Γξεγνξηάδεο, Ζ. Σζηξηκψθνο, Γ. Κνξδάηνο, Αζ. Εάγθαο, ζην ίδην, ζζ. 32-43. 
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νπνία πνιχ ζχληνκα πξνζέιθπζε κεγάιν αξηζκφ δεκνθξαηηθψλ, θπξίσο πιαζηεξηθψλ πνπ 

απέθιεηαλ ηνλ ΔΓΔ ιφγσ εκπάζεηαο απέλαληη ζηνλ Εέξβα, δεζπφδνπλ ηα νλφκαηα ηνπ 

αξάθε, ηνπ ζηξαηεγνχ Νεφθνζκνπ Γξεγνξηάδε θαη ηνπ πνιηηηθνχ ηακ. Υαηδεκπέε.
75

 

χκθσλα κε ηνλ Υάγθελ Φιάηζεξ, ν Θεζζαιφο αμησκαηηθφο επεδίσμε κέζσ ηεο ΑΑΑ 

πξσηίζησο ην «μεθαζάξηζκα ινγαξηαζκψλ» κε ηνπο νπαδνχο ηνπ Μεηαμά θαη ηεο κνλαξρίαο, 

θαη γη‟ απηφλ αθξηβψο ηνλ ιφγν απέξξηςε ην παιιατθφ θάιεζκα ηνπ ΔΑΜ (απφ ην κέινο ηεο 

ΚΔ Βνγηαηδή) ζηηο αξρέο Ννεκβξίνπ. ην βσκφ ηεο δηαηήξεζεο ηεο πνιηηηθήο αλεμαξηεζίαο, 

ηνπιάρηζηνλ ζηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο δξάζεο ηεο, ε ΑΑΑ απέξξηςε ηηο αγγιηθέο ιίξεο ηνπ 

Ησάλλε Σζηγάληε, ν νπνίνο είρε ήδε ιάβεη ην ρξίζκα ηνπ νξγαλσηή ηεο αληίζηαζεο ζηελ 

Διιάδα απφ ηελ εμφξηζηε θπβέξλεζε θαη ηνπο Βξεηαλνχο.
76

 Σειηθά, νη δχν άλδξεο 

ζπλαληήζεθαλ ζηα ηέιε ηνπ κήλα θαη ν αξάθεο αλέιαβε ηελ νξγάλσζε ηνπ αληάξηηθνπ ζηε 

Θεζζαιία. Παξά ηηο αξρηθέο αληηξξήζεηο ηνπ επηηειείνπ ηεο ΑΑΑ γηα ηνλ απειεπζεξσηηθφ 

αγψλα,
77

 ν αξάθεο έπεηζε γηα ην αληίζεην ηνπο ζπλαγσληζηέο ηνπ θαη θαηφπηλ ησλ 

δεζκεχζεσλ ηνπ Σζηγάληε γηα ηε δηάζεζε πεληαθνζίσλ ρξπζψλ ιηξψλ θαη εμνπιηζκνχ, 

αλαρψξεζε, ζηα κέζα Ηαλνπαξίνπ,  κε πξννξηζκφ ηε Λάξηζα.
78

 

       θνπφο ηεο κεηάβαζεο ηνπ Σξηθαιηλνχ ζπληαγκαηάξρε ζηε Θεζζαιία ήηαλ ε 

νξγάλσζε ηνπ αληάξηηθνπ ζηε πεξηνρή. Πην ζπγθεθξηκέλα, ζρεηηδφηαλ κε ηε δξάζε ηνπ, 

επίζεο απφηαθηνπ ηνπ 1935, ηαγκαηάξρε Γεψξγηνπ Κσζηφπνπινπ. Ο ηειεπηαίνο  δηαηεξνχζε 

επαθέο κε ηνλ αξάθε απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1942 θαη παξά ηε ζπκβνπιή ηνπ δεπηέξνπ γηα 

αλακνλή νδεγηψλ,  είρε ήδε αλαιάβεη δξάζε γηα ηε ζπγθξφηεζε έλνπινπ ηκήκαηνο απφ ηνλ 

Οθηψβξην. Ο πξνβιεκαηηθφο ραξαθηήξαο ηνπ Κσζηφπνπινπ, νη πξνζηξηβέο ησλ ηκεκάησλ 

ηνπ κε ηα αληίζηνηρα ηνπ ηνπηθνχ ΔΛΑ θαη ε είδεζε ηεο δνινθνλίαο ηνπ Σζηγάληε απφ ηνπο 

Ηηαινχο, γεγνλφο πνπ καηαίσζε ηε ζπλάληεζε κε ζχλδεζκν ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, έθεξαλ ηνλ 

αξάθε ζε επαθή κε ηνλ ΔΓΔ. ηελ Ήπεηξν ζπλαληήζεθε κε ηνλ ππαξρεγφ ηεο νξγάλσζεο 

Κνκλελφ Ππξνκάγινπ, ηνλ αξρεγφ ηεο Βξεηαληθήο ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο (ζην εμήο ΒΑ) 

ζπληαγκαηάξρε Edmund Charles Wolf Myers θαη θπζηθά ηνλ ίδην ηνλ Εέξβα. Μεηά απφ 

ζπδεηήζεηο ησλ ηξηψλ πιεπξψλ, ζπκθσλήζεθε ε δεκηνπξγία αληάξηηθσλ ζπγθξνηεκάησλ, 

ησλ «Δζληθψλ Οκάδσλ» (ζηελ Ήπεηξν κε αξρεγφ ηνλ Εέξβα, ζηε Ρνχκειε κε ηνλ Φαξξφ θαη 

ζηε Θεζζαιία κε ηνλ αξάθε), ππφ ηελ επηρεηξεζηαθή θαζνδήγεζε ηνπ ηξαηεγείνπ Μέζεο 
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 Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 1, ζ. 371. 
76

 Ο αξάθεο ππνζηήξημε γηα ηνλ Η. Σζηγάληε, πσο απφ δεκνθξαηηθφο κεηαηξάπεθε ζε ππνρείξην ηεο εμφξηζηεο 

θπβέξλεζεο θαη ησλ Άγγισλ, αξάθεο, Ο ΔΛΑ, ζ.43.  
77

 Γξεγνξηάδεο, ό.π., ζζ. 159-160. 
78

 αξάθεο, Ο ΔΛΑ, ζζ. 43-51. 
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Αλαηνιήο (ζην εμήο ΜΑ) θαη θάησ απφ ηε δηνίθεζε ελφο θνηλνχ επηηειείνπ, γηα ηελ εγεζία 

ηνπ νπνίνπ πξνηάζεθε ν Πιαζηήξαο.
79

  

       Αλαινγηδφκελνο ηα ζπκθσλεζέληα ν Σξηθαιηλφο αμησκαηηθφο επέζηξεςε ζηελ 

πεξηνρή δξάζεο ηνπ Κσζηφπνπινπ θαη πξνζπάζεζε, αλεπηηπρψο, λα επηβάιιεη ηελ πεηζαξρία 

ζην ηκήκα ηνπ.
80

 Οη ζπλερφκελεο αςηκαρίεο ησλ αλδξψλ ηνπ ηειεπηαίνπ κε ηνπο Διαζίηεο ηεο 

πεξηνρήο, επέθεξαλ ηνλ αθνπιηζκφ εθαηφλ ηξηάληα αληαξηψλ ηνπ, ηνπ ηδίνπ αιιά θαη ηνπ 

αξάθε, απφ ην έλνπιν ηκήκα ηνπ θαπεηάληνπ ηνπ ΔΛΑ Νηθεηαξά, ζην ρσξηφ Βνπλέζη 

(Μνξθνβνχλη Καξδίηζαο).
81

 ε απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν ν  δηαθεθξηκέλνο δεκνθξαηηθφο 

ζπληαγκαηάξρεο πήξε κηα απφθαζε θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο, ηφζν γηα ην κέιινλ ηεο 

αληηζηαζηαθήο ηνπ δξάζεο, φζν θαη ζπλνιηθά γηα ηε κεηέπεηηα δσή ηνπ. 

         Καηά ηε δηάξθεηα ηεο νιηγνήκεξεο αηρκαισζίαο ηνπ, ν αξάθεο ζπλεηδεηνπνίεζε ηελ 

ππεξνρή ηνπ ΔΛΑ ζε δεηήκαηα πεηζαξρίαο, νξγάλσζεο θαη ιατθήο απνδνρήο. ληαο 

απαιιαγκέλνο απφ ηηο αληηεακηθέο επηδξάζεηο ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πνιηηηθνζηξαηησηηθνχ ηνπ 

θχθινπ, ζηηο 7 Απξηιίνπ αλαθνίλσζε ζηνπο Βεινπρηψηε θαη ακαξηληψηε, ηελ πξνζρψξεζή 

ηνπ ζηνλ ΔΛΑ. Ο Myers έζπεπζε λα ηνλ κεηαπείζεη, αιιά ν Σξηθαιηλφο αμησκαηηθφο πνιχ 

ζχληνκα μαλαθφξεζε (κεηά απφ νθηψ ρξφληα) ηε ζηνιή ηνπ ζπληαγκαηάξρε, απεχζπλε 

παλειιήλην θάιεζκα
82

 αλαθνξηθά κε ηνλ «δίθαην αγψλα» ηνπ ΔΛΑ ελάληηα ζηνλ θαηαθηεηή 

θαη ηελ θαηνρηθή θπβέξλεζε θαη αλέιαβε δξάζε σο ζηξαηησηηθφο αξρεγφο ηνπ Γεληθνχ 

ηξαηεγείνπ.  

       ην ρσξηφ Ληάζθνβν (Πεηξσηφ Καξδίηζαο) ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, νη εθπξφζσπνη ηεο 

ΒΑ, ηνπ ΔΛΑ θαη ηνπ ΔΓΔ μεθίλεζαλ δηαπξαγκαηεχζεηο πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ε ρξπζή 

ηνκή ζην δήηεκα ηεο αλαζπγθξφηεζεο ηνπ 5/42 πληάγκαηνο Δπδψλσλ ηνπ Φαξξνχ θαη ζε 

απηφ ηεο ζπγθξφηεζεο ελφο θνηλνχ ζηξαηεγείνπ αληαξηψλ. Αλαθνξηθά κε ην πξψην δήηεκα 

δελ ππήξμαλ δηρνγλσκίεο, σζηφζν ε ζχζηαζε ελφο θνηλνχ αληάξηηθνπ επηηειείνπ 

απνδείρζεθε κηα εμαηξεηηθά δχζθνιε ππφζεζε. Μεηά απφ άθαξπεο δηαβνπιεχζεηο, ε 

επηβεβιεκέλε εθηέιεζε ηεο επηρείξεζεο Animals, βάζε ηεο νπνίαο πξνβιεπφηαλ ε πξφθιεζε 

δνιηνθζνξψλ ζηελ ειιεληθή ελδνρψξα σο πξάμε αληηπεξηζπαζκνχ γηα ηελ επηθείκελε 
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 Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 1, ζζ. 373-374. 
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 Ο Κσζηφπνπινο ζπγθξφηεζε ηνλ «Διιεληθφ ηξαηφ Απειεπζεξσηηθήο Πξνζπάζεηαο» (ζην εμήο ΔΑΠ) ζηε 
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129. 
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 αξάθεο, Ο ΔΛΑ, ζζ. 64-71. 
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 Ζ πξνθήξπμε δεκνζηεχηεθε ζηελ «Διεχζεξε Διιάδα» ηεο 19/5/43 θαη ζηάιζεθε ζε πνιινχο αμησκαηηθνχο, 

αξάθεο, Ο ΔΛΑ, ζζ. 90-91. 
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ζπκκαρηθή απφβαζε ζηε ηθειία, αλάγθαζε ηνλ Myers λα ππνγξάςεη ηελ πξφηαζε ηνπ ΔΛΑ 

ζηηο 17 Ηνπλίνπ 1943.
 83

  

         Παξά ηελ αξρηθή λελεκία πνπ ηηο ραξαθηήξηδε, νη ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ 

ηεο ΒΑ θαη ηνπ αξάθε, κεηά ηελ απνζθίξηεζε ηνπ ηειεπηαίνπ ζηνλ ΔΛΑ, πεξηήιζαλ ζε 

θξίζε. ηα κάηηα ηνπ Θεζζαινχ ζπληαγκαηάξρε, ε πξνζπάζεηα ησλ ηαγκαηαξρψλ Chris θαη 

Miller γηα ηελ εγθαζίδξπζε ελφο εδεζίηηθνπ «εγεκνληζκνχ» έλαληη ηνπ ΔΑΜ ζηελ Ήπεηξν, 

ηνπο θαζηζηνχζε ζπλππαίηηνπο, καδί κε ηνλ Εέξβα, γηα ηελ έλαξμε ησλ εκθχιησλ 

ζπγθξνχζεσλ ηνπ Οθησβξίνπ 1943.
84

 Με ην ίδην ζθεπηηθφ, ν αξάθεο, δηθαηνιφγεζε θαη ηελ 

επίζεζε (23/6/1943) ηνπ ΔΛΑ Ρνχκειεο ζε βάξνο ησλ αληαξηψλ ηνπ Φαξξνχ, ε νπνία είρε 

σο απνηέιεζκα ηε δεχηεξε δηάιπζε ηνπ 5/42. Γειαδή, αθελφο ν ππεχζπλνο ηεο παξαπάλσ 

ελέξγεηαο ήηαλ ν ινραγφο ηνπ ΔΛΑ Φ. Γξεγνξηάδεο, αθεηέξνπ ν γελλαηφδσξνο εθνδηαζκφο 

ησλ αλδξψλ ηνπ Φαξξνχ απφ ηνπο Άγγινπο, πξνθάιεζε ηελ αληίδξαζε ησλ Διαζηηψλ ηεο 

πεξηνρήο.
85

 Ζ αζπκβίβαζηε ζηάζε ηνπ αξάθε απέλαληη ζηνπο αμησκαηηθνχο ηνπ ΜΑ, ε 

νπνία θνξπθψζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ Κνηλνχ 

Γεληθνχ ηξαηεγείνπ Αληαξηψλ (ζην εμήο ΚΓΑ) ζηα ηέιε Ηνπιίνπ ζην  Πεξηνχιη,
86

 

ζπκπίπηεη ρξνληθά κε ηελ επίζεκε απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην δεκνθξαηηθφ ζηξαηφπεδν,
87

 ε 

νπνία έιαβε ρψξα έλαλ κήλα λσξίηεξα κε ηελ πξνζρψξεζή ηνπ ζην ΚΚΔ. 

           Ο Σξηθαιηλφο αμησκαηηθφο, απφ ηελ πξψηε ζηηγκή πνπ αλέιαβε πξσηνβνπιίεο, 

ζεσξνχζε δεδνκέλε ηελ αλάγθε ηεο κεηαηξνπήο ηνπ αληάξηηθνπ ζε ηαθηηθφ ζηξαηφ, 

απνζθνπψληαο ζηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξελφριεζε ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ. Με βάζε 

ηελ παξαπάλσ άπνςε, δξαζηεξηνπνίζεθε ζην επηηειείν ηνπ ΔΛΑ θαη είδε ηελ επηζπκία ηνπ 

λα παίξλεη ζάξθα θαη νζηά ηελ 1
ε
 επηεκβξίνπ 1943, φηαλ  κε δηαηαγή ηνπ Γεληθνχ 

ηξαηεγείνπ ηνπ ΔΛΑ νη θαηά ηφπνπο κνλάδεο κεηνλνκάζηεθαλ ζε κεξαξρίεο, ζπληάγκαηα 

θαη ηάγκαηα. Δπίζεο, ν αξάθεο ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ αχμεζε ηεο ξνήο ησλ κφληκσλ, 

εθέδξσλ αμησκαηηθψλ αιιά θαη ππαμησκαηηθψλ πνπ έζπεπζαλ λα θαηαηαγνχλ ζηνλ ΔΛΑ 

θαηά ηα ηέιε Απγνχζηνπ.
88

 Έθηνηε, θαη κεηά ηελ παξάδνζε ηεο κεξαξρίαο «Πηλεξφιν»,
89

 ν 
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 Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 1, ζ. 408. 
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 αξάθεο, Ο ΔΛΑ, ζ. 123. 
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 ην ίδην, ζζ. 126-127. 
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 Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ραξαθηεξίζηεθε απφ ηνπο Βξεηαλνχο σο «ελνριεηηθή θαη κε ζπλεξγάζηκε», ζε αληίζεζε 

κε ηνπο πεξηζζφηεξν δηαιιαθηηθνχο Άξε θαη Σδήκα, Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 1, ζ. 422. 
87

 Ο ππαξρεγφο ηνπ ΔΓΔ Ππξνκάγινπ, ζρνιίαζε πσο ν αξάθεο είρε ράζεη ηε δεκνθξαηηθφηεηα πνπ ηνλ 

ραξαθηήξηδε θαη παξάιιεια πξνζπαζνχζε λα επηβιεζεί ζηνπο ππνινίπνπο, βι. Κνκλελφο Ππξνκάγινπ, Ο 
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 Άιισζηε ε πιεηνςεθία ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ ΔΛΑ, πξνεξρφηαλ απφ ηε θηιειεχζεξε παξάηαμε (πνιινί απφ 

απηνχο απφηαθηνη ηνπ 1935). Πξνθαλψο ην θχξνο θαη ε αλαγλσξηζηκφηεηα ηνπ αξάθε ζπλέβαιαλ σο πξνο 

απηφ, Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζ. 230. 
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ΔΛΑ αχμεζε ηε δπλακηθή ηνπ θαη ηα πιήγκαηα ηνπ ζε βάξνο ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ. Σνλ 

Οθηψβξην, έιαβε ρψξα ε πξψηε ζχγθξνπζε αλάκεζα ζε ΔΛΑ θαη ΔΓΔ. Ζ ζχξξαμε έιεμε, 

πξνζσξηλά, κε ηελ ππνγξαθή ηεο εηξελεπηηθήο ζπκθσλίαο Μπξφθπιινπ-Πιάθαο, ζηηο 29 

Φεβξνπαξίνπ 1944, κεηά απφ δέθα εκέξεο δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ ησλ εθπξνζψπσλ ησλ 

ηξηψλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ (ΔΛΑ, ΔΓΔ, ΔΚΚΑ) θαη απηψλ ηεο πκκαρηθήο 

ηξαηησηηθήο Απνζηνιήο. 

         Ννηηφηεξα, ζηε πεξηνρή ηεο Παξλαζζίδαο, θαη παξάιιεια κε ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο, 

παξαηεξήζεθε φμπλζε αλάκεζα ζηηο ζρέζεηο ΔΛΑ Ρνχκειεο θαη ηνπ 5/42 πληάγκαηνο 

Δπδψλσλ. Οη κηθξνζπγθξνχζεηο θαη νη πξάμεηο αληηδηθίαο κεηαμχ ησλ αληαξηψλ, νδήγεζαλ 

ηνπο αξάθε θαη Μπαθηξηδή ζηελ απνζηνιή πξνζσπηθνχ ηειεγξαθήκαηνο πξνο ηνλ Φαξξφ, 

κε ην νπνίν αηηήζεθαλ απφ ηνλ ίδην λα επηιεθζεί ηνπ δεηήκαηνο πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί 

κηα γεληθεπκέλε ζχξξαμε.
90

 Σνπο ηξεηο ζπληαγκαηάξρεο ζπλέδεε θηιία εηθνζηπέληε θαη πιένλ 

εηψλ. Γηα ηνλ ΔΛΑ «πεγή ηνπ θαθνχ» ήηαλ ε αληηεακηθή δξάζε ηνπ ηαγκαηάξρε 

Καπεηζψλε θαη ηνπ ινραγνχ Γεδνχζε. Ζ αδπλακία επηβνιήο ηνπ εγέηε ηνπ 5/42 ζηνπο 

αμησκαηηθνχο ηνπ, επηθχξσζε ηελ ηειηθή ζχγθξνπζε ζην Κιήκα Γσξίδαο, ζηα ζχκαηα ηεο 

νπνίαο ζπγθαηαιέρζεθε θαη ν ίδηνο ν Φαξξφο. 

         ηε Βεξπηφ ηνπ Ληβάλνπ, κεηαμχ 17 θαη 20 Ματνπ 1944, εηθνζηπέληε αληηπξφζσπνη 

δεθαπέληε θνκκάησλ θαη νξγαλψζεσλ θάζηζαλ ζην ηξαπέδη ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ, κε 

απψηεξν ζθνπφ ηνλ ζρεκαηηζκφ εζληθήο θπβέξλεζεο. ην ζπλέδξην, ζην παξαζθήλην ηνπ 

νπνίνπ δηακνξθψζεθαλ δχν ηάζεηο (εακηθή-αληηεακηθή), ν Θεζζαιφο αμησκαηηθφο, 

ελνριεκέλνο απφ ην δξηκχ θαηεγνξψ ηεο πιεηνςεθίαο ησλ ζπλέδξσλ απέλαληη ζην ΔΑΜ-

ΔΛΑ, απνδνθίκαζε ηελ πιεηνςεθία ηνπ πνιηηηθνζηξαηησηηθνχ θφζκνπ γηα ηελ αδξάλεηα 

πνπ επέδεημε θαηά ηνλ πξψην ρξφλν ηεο Καηνρήο θαη επηζήκαλε πσο ην ΚΚΔ ήηαλ ν 

κνλαδηθφο πνιηηηθφο παξάγνληαο, ν νπνίνο πηνζέηεζε εμ‟ αξρήο αληηζηαζηαθή λννηξνπία. 

Τπεξακχλζεθε ηεο δξάζεο ηνπ ΔΛΑ θαη απαμίσζε πιήξσο ηνλ ΔΓΔ, πεξηγξάθνληάο ηνλ 

σο έλαλ απείζαξρν κηζζνθνξηθφ ζηξαηφ, ππαίηην δσζηινγηθήο θαη αληεζληθήο δξάζεο.
91

 

         Καζψο νη εμειίμεηο έθεξλαλ ηε ρψξα θνληά ζηελ απειεπζέξσζε, ν ηέθαλνο αξάθεο 

ζπλέρηζε λα πξσηνζηαηεί ζηηο ζπλελλνήζεηο σο ζηξαηησηηθφο αξρεγφο ηνπ ΔΛΑ. Τπφ απηφ 

ην πξίζκα εθπξνζψπεζε ηνλ ΔΛΑ θαη ζηε ζπκθσλία ηεο Καδέξηαο (26/9/1944), φπνπ 

εμεηάζηεθε κεηαμχ ΔΛΑ, ΔΓΔ, εθπξνζψπσλ ηεο εμφξηζηεο θπβέξλεζεο θαη ηνπ 
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 Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 2, ζ. 170. 
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 αξάθεο, Ο ΔΛΑ , ζζ. 249-250. 
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 ην ίδην, ζζ. 281-288. 
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ζηξαηεγνχ Ronald MacKenzie Scobie ην δήηεκα ησλ «ζθαηξψλ επηξξνήο» ησλ δχν 

αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ θαη απηφ ηνπ επεξρφκελνπ αθνπιηζκνχ ηνπο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζηεθζεί κε επηηπρία ε νκαιή κεηάβαζε πξνο ηελ απειεπζέξσζε. Γηα ηνλ Θεζζαιφ 

αμησκαηηθφ, ν νπνίνο πξνβηβάζηεθε ηηκεηηθά ζην βαζκφ ηνπ ππνζηξαηήγνπ απφ ηελ 

Κπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ, ε πξφζεζε ησλ Βξεηαλψλ θαη ηνπ 

αληηεακηθνχ πνιηηηθνχ θφζκνπ γηα ηε δηάιπζε ηνπ ΔΛΑ, ήηαλ πιένλ δεδνκέλε. Ζ κάρε γηα 

ηελ απνηξνπή ηεο παιηλφξζσζεο ηνπ πξνπνιεκηθνχ θαζεζηψηνο κφιηο μεθηλνχζε· άιισζηε 

γηα ηνλ αξάθε, κεηά ηελ επηηπρή έθβαζε ηνπ εζληθναπειεπζεξσηηθνχ αγψλα, απηή ήηαλ ε 

επφκελε απνζηνιή ηνπ ΔΛΑ.
92

  

          Σν αληίπαιν δένο θαη εγρψξηνο αληαγσληζηήο ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ θαη θαη‟ επέθηαζε ηνπ 

ηέθαλνπ αξάθε, ζηελ ππφζεζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο ήηαλ ν ΔΓΔ θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ν αδηαθηινλίθεηνο εγέηεο ηνπ, Ναπνιέσλ Εέξβαο. Ο ηδξπηήο ηνπ ΔΓΔ, κε 

θαηαγσγή απφ ηελ ηζηνξηθή ζνπιηψηηθε νηθνγέλεηα ησλ Εεξβαίσλ, γελλήζεθε ζηελ Άξηα ην 

1891. Ο λεαξφο Ναπνιέσλ ελειηθηψζεθε κέζα ζε έλα θνηλσληθνπνιηηηθφ πεξηβάιινλ, ην 

νπνίν επεξεάζηεθε απφ ζεκαληηθά γεγνλφηα ηεο λενειιεληθήο ηζηνξίαο, φπσο ν 

ειιελνηνπξθηθφο πφιεκνο ηνπ 1897 θαη ν Μαθεδνληθφο Αγψλαο 1904-1908. Χο εθ ηνχηνπ νη 

αιπηξσηηθέο ηδέεο ηεο επνρήο επεξέαζαλ ηε δηακφξθσζε ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ. Ζ 

ζηξαηησηηθή ηνπ θαξηέξα εθθίλεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1910, φηαλ θαηαηάρζεθε εζεινληήο ζην 

ζηξαηφ. Έιαβε κέξνο ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ, 

ππεξεηψληαο ζην 3
ν
 Δπδσληθφ Σάγκα, ηξαπκαηίζηεθε ζηε κάρε ηνπ Κηιθίο.

93
 Πξνβηβάζηεθε 

επ‟ αλδξαγαλζία ζην βαζκφ ηνπ αλζππαζπηζηή θαη ην 1914 απνθνίηεζε απφ ηε ρνιή 

Τπαμησκαηηθψλ.
94

 ληαο έλζεξκνο ππνζηεξηθηήο ηνπ Βεληδέινπ, πξνζρψξεζε εμαξρήο ζην 

Κίλεκα Δζληθήο Άκπλαο ηεο Θεζζαινλίθεο, ην 1916. Γηαθξίζεθε ζηηο κάρεο ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ θαη αξγφηεξα πξνήρζε ζε ηαγκαηάξρε. Μεηά ηελ εθινγηθή ήηηα ησλ 

Φηιειεπζέξσλ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1920, ν Εέξβαο θαηέθπγε ζηε Κσλζηαληηλνχπνιε. Ζ 

αλάθιεζή ηνπ ζην ζηξάηεπκα έιαβε ρψξα κεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1922 θαη ηελ επηζηξνθή 

ηνπ ζηελ Διιάδα. ηε ζπλέρεηα ε δξάζε ηνπ ζπλδέζεθε κε ηε δηθηαηνξία ηνπ Παγθάινπ 

(6/1925-8/1926), θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ρξεκάηηζε Φξνχξαξρνο Αζελψλ θαη 

                                                           
92
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ππαζπηζηήο ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γεκνθξαηίαο Παχινπ Κνπληνπξηψηε.
95

 Έπεηηα, ν Ζπεηξψηεο 

αμησκαηηθφο άιιαμε «ζηξαηφπεδν» θαη ζπζηξαηεχζεθε κε ην θίλεκα αλαηξνπήο ηνπ 

Παγθάινπ απφ ηνλ Κνλδχιε, ελψ γηα ηε πξάμε ηνπ απηή αληακείθζεθε κε ηελ δηνίθεζε ηεο 

Σαμηαξρίαο Γεκνθξαηηθήο Φξνπξάο. Οη ζπγθξνχζεηο κεηαμχ ησλ δπλάκεσλ ηνπ Κνλδχιε θαη 

ηεο Γεκνθξαηηθήο Φξνπξάο ζηελ Αζήλα, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1926, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ 

θαηαδίθε ηνπ Εέξβα θαη ηε θπιάθηζή ηνπ. Μεηά ηελ εθινγηθή λίθε ηνπ Βεληδέινπ, ζηηο 17 

Οθησβξίνπ 1928, ν Αξηηλφο αμησκαηηθφο ακλεζηεχζεθε θαη απνζηξαηεχζεθε σο 

αληηζπληαγκαηάξρεο, σζηφζν ε θηλεκαηηθή ηνπ δξάζε δελ ζηακάηεζε εθεί. Τπάξρνπλ 

ππνςίεο γηα νξγάλσζε αληηβεληδειηθνχ πξαμηθνπήκαηνο ην 1932 ην νπνίν πνηέ δελ 

πξαγκαηνπνίεζε, θαζψο θαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε απφπεηξα δνινθνλίαο ηνπ Βεληδέινπ
96

. 

ην βεληδειηθφ θίλεκα ηεο 1
εο

 Μαξηίνπ 1935 ζπκκεηείρε σο κέινο ηεο νξγάλσζεο 

Γεκνθξαηηθήο Άκπλαο, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ επαλαθνξά ηνπ ζην ζηξάηεπκα, αιιά δελ 

έθεξε ζε πέξαο ηελ απνζηνιή ηεο θαηάιεςεο ζσξαθηζκέλσλ νρεκάησλ, ζπκβάιινληαο κε 

απηφ ην ηξφπν ζηελ απνηπρία ηνπ.
97

 

         Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο ν Εέξβαο θαηνηθνχζε ζηελ Αζήλα θαη 

δηαηεξνχζε επαθέο ηφζν κε ζηειέρε ηεο, φπσο ηνλ Μαληαδάθε, φζν θαη κε απηά ηεο 

παξάηαμεο ησλ Φηιειεπζέξσλ. Ακέζσο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ 

αηηήζεθε ηελ πξνζθνξά ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο αξλεηηθή απάληεζε 

απφ ην θαζεζηψο θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1941 ζπλειιήθζε θαη θπιαθίζηεθε γηα δχν πεξίπνπ 

εβδνκάδεο.
98

 

          Ο ΔΓΔ ηδξχζεθε ζηηο 9 επηεκβξίνπ 1941, απφ ηνλ Εέξβα, ηνλ δηθεγφξν Ζιία 

ηακαηφπνπιν θαη ηνλ αμησκαηηθφ Λεσλίδα πάε.
99

 Ο ηδενινγηθφο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

νξγάλσζεο ήηαλ αληηκνλαξρηθφο ελψ κεηαπνιεκηθά απέβιεπε ζηε εγθαζίδξπζε ελφο 

δεκνθξαηηθνχ-ζνζηαιηζηηθνχ θαζεζηψηνο. Με απψηεξν ζθνπφ ηελ πξνζρψξεζε κειψλ απφ 

ην επξχ θάζκα ηνπ βεληδειηθνχ ρψξνπ, ν Εέξβαο αλέζεζε ηελ εγεζία ζηνλ Πιαζηήξα, ν 

νπνίνο παξέκεηλε ακέηνρνο ζηελ παξαπάλσ πξσηνβνπιία.
100

 Χζηφζν, νη έξηδεο κεηαμχ ησλ 

                                                           
95

 Εέξβαο, ό.π., ζ. 17. 
96

 Μηράιεο Λπκπεξάηνο, «Οη νξγαλψζεηο ηεο αληίζηαζεο», Υξήζηνο Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο 

ηνπ 20νπ αηώλα, ηφκ. Γ2, Δθδφζεηο Βηβιηφξακα, Αζήλα 1999, ζ. 36. 
97

 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζ. 231. 
98

 Εέξβαο, ό.π., ζ. 18. 
99
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κεηαβηβάζζεθε απφ ηνλ Ππξνκάγινπ, κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ  ηελ αλαηξνπή ηνπ Μεηαμά. Μεηά ηελ κεηαηξνπή 

ηεο Αιβαλίαο ζε ηηαιηθφ πξνηεθηνξάην, ν Πιαζηήξαο έπαπζε ηε ιεηηνπξγία ηεο, βι. Λεσλίδαο πάεο, Πελήληα 

ρξόληα ζηξαηηώηεο ζηελ ππεξεζία ηνπ έζλνπο θαη ηεο δεκνθξαηίαο, Μέιηζζα, Αζήλα 1970, ζζ. 247-249.  
100

 Εέξβαο, ό.π., ζ. 19. 



36 
 

βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ, απνηέιεζκα ησλ απνηπρεκέλσλ θηλεκάησλ ηνπ 1933 θαη ηνπ 1935, 

αιιά θαη ε ζεψξεζε, απφ ηνπο παξαπάλσ, ηνπ Εέξβα σο αλαμηφπηζηνπ, νδήγεζαλ ην θίλεκα 

ζηελ εζσζηξέθεηα. Σε ιχζε ζην παξαπάλσ πξφβιεκα έδσζε κηα επηζηνιή ηνπ Πιαζηήξα 

πξφο ηνπο «ελ Διιάδη θίινπο ηνπ», ηελ νπνία πξνζθφκηζε ζηελ Διιάδα ν κεηέπεηηα 

ππαξρεγφο ηεο νξγάλσζεο, Κνκλελφο Ππξνκάγινπ. Δθκεηαιιεπφκελνο απηή, ν Εέξβαο 

απεχζπλε θάιεζκα ζηα θαηψηεξα βεληδειηθά ζηειέρε αιιά θαη ζηνπο πξνζθπγηθνχο 

πιεζπζκνχο, παξνπζηάδνληαο ηνλ ΔΓΔ σο κηα πξσηνβνπιία ζπζπείξσζεο βεληδειηθψλ θαη 

πιαζηεξηθψλ.
101

 

           Χζηφζν, απφ ην θαηαζηαηηθφ ηνπ ΔΓΔ έιεηπε ε αλαθνξά ζηελ έλνπιε αληηζηαζηαθή 

δξάζε. Σν θζηλφπσξν ηνπ 1941, ν Ζπεηξψηεο αμησκαηηθφο αλέπηπμε επαθέο κε εθπξνζψπνπο 

ηεο Έλσζεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο, ηνπ νζηαιηζηηθνχ Κφκκαηνο Διιάδαο, θαη ηνλ Θαλάζε 

Υαηδή ηνπ ΔΑΜ, κε ηνλ ηειεπηαίν λα πξνηείλεη ηελ πξνζρψξεζε ηνπ ΔΓΔ ζην ΔΑΜ. Ο 

Εέξβαο έζεζε βέην αλαθνξηθά κε ηελ αλεμαξηεζία ηεο νξγάλσζήο ηνπ θαη αληηπξφηεηλε ηελ 

ζχλζεζε ελφο θνηλνχ επηηειείνπ, θαζψο θαη ηελ ακνηβαία ζπλεξγαζία κεηαμχ ΔΑΜ θαη 

ΔΓΔ. Οη ζπλελλνήζεηο ηνπ ζηξαηεγνχ κε ηνπο δεκνθξαηηθνχο αμησκαηηθνχο Φαξξφ θαη 

Μπαθηξηδή,  απνδείρζεθαλ πεξηζζφηεξν επνηθνδνκεηηθέο θαη ηνλ έθεξαλ ζε επαθή κε ην 

θαηαζθνπεπηηθφ δίθηπν «Πξνκεζεχο», ηνπ νπνίνπ ε δξάζε θαζνδεγνχηαλ απφ ηηο δηαηαγέο 

ησλ αγγιηθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ.
102

  

            Ο Υαξάιακπνο Κνπηζνγηαλλφπνπινο, εγεηηθφ ζηέιερνο ηνπ «Πξνκεζέα ΗΗ», ήηαλ ην 

πξφζσπν πνπ εμαλάγθαζε ηνλ Εέξβα, ν νπνίνο είρε ήδε ιάβεη δψδεθα ρηιηάδεο ρξπζέο 

αγγιηθέο ιίξεο θαη ππνζρέζεηο γηα απνζηνιή εμνπιηζκνχ,  λα «αλέβεη ζην βνπλφ», ζηηο 23 

Ηνπιίνπ 1942, κεηά ηελ απεηιή ηεο παξάδνζήο  ηνπ ζηνπο θαηαθηεηέο.
103

 Ο εγέηεο ηνπ ΔΓΔ 

αξρηθά θηλήζεθε ζηελ πεξηνρή ηνπ Βάιηνπ Αηησιναθαξλαλίαο, ελψ νη πξψηεο νκάδεο ηεο 

νξγάλσζεο εκθαλίζηεθαλ ζην Ραδνβίδη ησλ Σδνπκέξθσλ, ηνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ. 

Με ην εγρείξεκα απηφ, έγηλε απνδέθηεο ηεο θαρππνςίαο ησλ ρσξηθψλ ηεο πεξηνρήο, νη νπνίνη 

θνβήζεθαλ ηα ηηαιηθά αληίπνηλα. Δμαίξεζε απνηέιεζαλ ν γηαηξφο απφ ηελ Ακθηινρία 

ηπιηαλφο Υνχηαο, ν νπνίνο βνήζεζε ζηελ νξγάλσζε έλνπισλ ζσκάησλ, θαη ν πχξνο 

Καξακπίλαο κε ηελ ζπλδξνκή ηνπ νπνίνπ ζηέθζεθαλ κε επηηπρία νη πξψηεο ζπγθξνχζεηο, ηνλ 
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 Βαγγέιεο Σδνχθαο, Οη νπιαξρεγνί ηνπ ΔΓΔ ζηελ Ήπεηξν 1942-1944. Σνπηθόηεηα θαη πνιηηηθή έληαμε, Δζηία, 

Αζήλα 2014, ζ. 29. 
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 Σδνχθαο, Οη νπιαξρεγνί ηνπ ΔΓΔ, ζ. 30.  
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Οθηψβξην ηνπ 1942, κε ηηο ηηαιηθέο θαηνρηθέο δπλάκεηο ζηηο βνπλνθνξθέο Ραδνβηδίνπ θαη 

Γαβξφβνπ ησλ Σδνπκέξθσλ.
104

 

          H παξνπζία εακηθψλ επηηξνπψλ ζε ρσξηά ηεο πεξηνρήο δξάζεο ηνπ ΔΓΔ νδήγεζαλ 

ηνλ αξρεγφ ηνπ ζε πξαθηηθέο εθκεηάιιεπζεο ησλ αξηηλήο θαηαγσγήο επαθψλ ηνπ θαη ηεο 

παξνπζίαζεο -σο δεδνκέλεο- ηεο βξεηαληθήο βνήζεηαο ζην φιν εγρείξεκα πξνθεηκέλνπ λα 

ηνλσζεί ε νξγάλσζε θαη λα απμήζεη ηα κέιε ηεο. Παξ‟ φια απηά, πιήζνο ληφπησλ 

αμησκαηηθψλ, κε ηνπο νπνίνπο ν Εέξβαο δηαηεξνχζε ζρέζεηο,  είηε πξνζρψξεζαλ ζην ΔΑΜ 

είηε αθνινχζεζαλ ηνλ δξφκν ηεο νπδεηεξφηεηαο. Ζ θαηάζηαζε σζηφζν αλαηξάπεθε κεηά ηε 

ζπκκεηνρή ηνπ ΔΓΔ ζηε αλαηίλαμε ηεο γέθπξαο ηνπ Γνξγνπνηάκνπ ζηηο 25 Ννεκβξίνπ 

1942. Ο νμπδεξθήο θαη ηαπηφρξνλα θαηξνζθφπνο εγέηεο ηνπ ΔΓΔ, ρεηξίζηεθε αξθεηά 

επηδέμηα ηελ αχμεζε ηεο θήκεο ηνπ πξντφληνο ηεο επηθήξπμήο ηνπ απφ ηνπο Ηηαινχο, θαζψο 

θαη ησλ εγθσκηαζηηθψλ ζρνιίσλ ηνπ BBC αλαθνξηθά κε ηνλ εξσηζκφ πνπ επέδεημε θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο Harling.
105

 Ζ παξαπάλσ ζπγθπξία ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πιηθή 

ελίζρπζε ηνπ ΔΓΔ απφ ην ΜΑ, είραλ σο απνηέιεζκα ηελ εμάπισζε ηνπ εδεζίηηθνπ 

αληάξηηθνπ θαη ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ζηξαηησηηθνχ ηνπ ζθέινπο, ησλ ΔΟΔΑ (Δζληθέο Οκάδεο 

Διιήλσλ Αληαξηψλ).
106

  

         Ζ έληαμε ησλ ελφπισλ πεξλνχζε απφ ηα εμήο ζηάδηα: α) ηνπηθνί παξάγνληεο εξρφηαλ 

ζε επαθή κε ηνλ Εέξβα, κε πξσηνβνπιία ελφο εθ ησλ δχν, β) κεηά ηελ ελεκέξσζε ιάκβαλαλ 

εληνιή δεκηνπξγίαο ζσκάησλ ζηε πεξηνρή ηνπο θαη αλαιάκβαλαλ δεζκεχζεηο γηα παξνρή 

ρξεκάησλ θαη φπισλ, θαη γ) ζηε ζπλέρεηα νξθίδνληαλ ζηελ νξγάλσζε θαη ελεκεξψλνληαλ γηα 

ηνλ πνιηηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ -νη πεξηζζφηεξνη αληάξηεο ην δέρνληαλ, σζηφζν ππήξραλ 

πεξηπηψζεηο βαζηινθξφλσλ, νη νπνίνη ζπκκεηείραλ κφλν ζηε ζηξαηησηηθή νξγάλσζε θαη φρη 

ζηελ αληηκνλαξρηθή πνιηηηθή. Ο φξνο «νπιαξρεγφο» επηθξάηεζε ηνπ φξνπ «θαπεηάληνο» 

ζηνλ ΔΓΔ, θαζψο ηνληδφηαλ ν παξαιιειηζκφο κε ηνπο νπιαξρεγνχο ηνπ 1821 θαη σο εθ 

ηνχηνπ ε λνκηκνπνίεζε ησλ αηάθησλ κέζσ ηεο ζχλδεζεο κε ην έλδνμν παξειζφλ. Πνιιέο 

θνξέο ν Εέξβαο έθαλε επίθιεζε ζην ηζηνξηθφ παξειζφλ ηεο πεξηνρήο αιιά θαη ζηε ζπλέρηζε 

ησλ παξαδφζεσλ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα ήηαλ ε νξθσκνζία ησλ αληαξηψλ ζην ρψξν 
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 ην ίδην, ζ. 31. 
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 Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 1, ζ. 247. 
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 ε απηφ ζπλέβαιε θαη ε «ζπκθηιίσζε» ηνπ Εέξβα κε ηελ κνλαξρία, κεηά ηελ απνζηνιή κηαο «πξνζσπηθήο 
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αληηκνλαξρηθήο ηδενινγίαο ηεο νξγάλσζεο, ζην ίδην, ηφκ. 1, ζ. 387.  
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θνπιεθαξηά ηνπ Ραδνβηδίνπ, φπνπ θαηά ηε παξάδνζε γελλήζεθε ν Καξατζθάθεο.
107

 

Μάιηζηα, βάθηηζε ηα παηδηά πνιιψλ νπιαξρεγψλ ηνπ πξνθεηκέλνπ λα ζπλδεζεί κε ηζρπξνχο 

δεζκνχο καδί ηνπο. Οη επηηξνπέο δηνξίδνληαλ απφ ηνλ εγέηε ηνπ ΔΓΔ θαη ηα κέιε ηνπο 

αθνινπζνχζαλ ηε δηαδηθαζία ηεο «κχεζεο». Αλάκεζα ζηα θαζήθνληα ησλ επηηξνπψλ ήηαλ ε 

παξνρή νδεγηψλ ζηνπο αμησκαηηθνχο γηα ηε πνξεία ζην βνπλφ, ε νηθνλνκηθή δηαρείξηζε ηεο 

νξγάλσζεο θαη ε δηαηήξεζε επαθψλ κε ηα θηιηθά πξνο ηνλ ΔΓΔ αζηηθά ζηξψκαηα .
108

 

            Σαπηφρξνλα, ν «ζηξαηεγφο» Εέξβαο, φπσο ηνπ άξεζε λα ηνλ απνθαινχλ, ζπκκεηείρε 

ζε πξσηνβνπιίεο ζπκθηιίσζεο θαη ζπλεξγαζίαο κε ην ΔΑΜ-ΔΛΑ,
109

 ελψ αλαιήθζεθε εθ 

κέξνπο ηνπ πξσηνβνπιία γηα ηελ πξνζέγγηζε θαη κε ηνλ ηαγκαηάξρε Κσζηφπνπιν ηνπ 

ΔΑΠ, ρσξίο φκσο απνηέιεζκα.
110

 Καηά ηε δηάξθεηα ησλ δηαβνπιεχζεσλ ηνπ Ληαζθφβνπ, 

ζηηο αξρέο Ηνπλίνπ, ν αξρεγφο ηνπ ΔΓΔ παξνπζηάζηεθε αλππνρψξεηνο απέλαληη ζηελ 

πξφηαζε ηνπ ΔΛΑ, ηελ νπνία ελ ηέιεη ππέγξαςε ζηηο 12 ηνπ κήλα, θνβνχκελνο ηηο 

ζπλέπεηεο ηεο ελδερφκελεο δπζαξέζθεηαο ηνπ Myers.
111

  ρεδφλ δχν εβδνκάδεο αξγφηεξα θαη 

κεηά απφ ηηο έληνλεο πξνηξνπέο ηνπ ηειεπηαίνπ, ν Εέξβαο επηζθέθηεθε ηειηθά ην αξρεγείν 

ηνπ ΚΓΑ ζην Πεξηνχιη θαη εμέδσζε θνηλέο δηαηαγέο κε ηνλ Άξε.  

           Παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΒΑ γηα «ζπκθηιίσζε» κεηαμχ ησλ δχν ηζρπξφηεξσλ 

αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ αιιά θαη ηελ θνηλή πεξηνδεία Άξε-Εέξβα ζηελ Ήπεηξν ηνλ 

Αχγνπζην ηνπ 1943, ε ζχγθξνπζε δελ απνηξάπεθε. Ζ έλαξμε ησλ ερζξνπξαμηψλ 

πξαγκαηνπνηήζεθε κε πξσηνβνπιία ηνπ ΔΛΑ, ζηηο 9-10 Οθησβξίνπ ελάληηα ζε φια ηα 

έλνπια ηκήκαηα ηνπ ΔΓΔ. Αθνξκή απνηέιεζε ε ζχιιεςε ζηειερψλ ηνπ ΚΚΔ ζην 

Σζεπέινβν Μεηζφβνπ απφ εδεζίηεο αληάξηεο. Ο Εέξβαο έραζε νξηζηηθά ηηο βάζεηο ηνπ ζηα 

Σδνπκέξθα θαη σο λέν φξην κεηαμχ ησλ δχν νξγαλψζεσλ νξίζηεθε ν Άξαρζνο πνηακφο. Οη 

πξνζεγγίζεηο αλάκεζα ζε ΔΛΑ θαη ΔΓΔ ζπλερίζηεθαλ θαη κεηά ηε ζπκθσλία ηεο Πιάθαο, 

σζηφζν ήηαλ ηππηθνχ ραξαθηήξα, θαζψο ήηαλ πιένλ μεθάζαξε ε αληηπαιφηεηα θαη ε 

απνηπρία πνιηηηθνχ ζπκβηβαζκνχ αλάκεζα ζηνπο δχν. Ζ δεκηνπξγία ηεο Πνιηηηθήο 

Δπηηξνπήο Δζληθήο Απειεπζέξσζεο (ζην εμήο ΠΔΔΑ) απφ πιεπξάο ΔΑΜ, νδήγεζε ηνλ 
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Εέξβα ζηελ ζχζθημε ησλ ζρέζεσλ κε ηελ εμφξηζηε θπβέξλεζε θαη ηελ αλαγλψξηζή ηνπ απφ 

δηάθνξνπο αξρεγνχο πνιηηηθψλ θνκκάησλ.
112

  

          ην παξαζθήλην ηεο εκθχιηαο ζχγθξνπζεο, ν Αξηηλφο αμησκαηηθφο, θνβνχκελνο ην 

ελδερφκελν ηεο δηάιπζεο ηνπ πλδέζκνπ, εγθαηέζηεζε δίαπινπο επηθνηλσλίαο κε ηηο 

γεξκαληθέο θαηνρηθέο δπλάκεηο ηεο Ζπείξνπ. Απφ ηηο πξψηεο επαθέο, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1943, κέρξη θαη ηε ζπκθσλία ηεο Πιάθαο, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1944, ν Εέξβαο, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηελ ζπκπάζεηα ησλ αμησκαηηθψλ ηεο Α (πκκαρηθήο ηξαηησηηθήο 

Απνζηνιήο), θαζψο θαη ηηο πξνζδνθίεο πνπ είρε δεκηνπξγήζεη ζηελ εγεζία ηνπ γεξκαληθνχ 

XXII ψκαηνο ηξαηνχ γηα ηε δηακφξθσζε θνηλνχ κεηψπνπ απέλαληη ζηνλ ΔΛΑ θαη 

παξάιιεια ηε δηαθνπή ηεο αληηζηαζηαθήο δξάζεο ηνπ ΔΓΔ απέλαληη ζηηο θαηνρηθέο 

δπλάκεηο, θαηάθεξε λα δηαζθαιίζεη ηελ επηβίσζε ηεο νξγάλσζήο ηνπ.
113

 Απφηνθε ησλ 

επαθψλ ηνπ Εέξβα κε ηε Wehrmacht ήηαλ ε αλππφγξαθε «πκθσλία Κπξηψλ», ζχκθσλα κε 

ηελ νπνία πξνβιεπφηαλ ε πξνζσξηλή αλαθσρή, ε αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ αλαθνξηθά κε ην 

ΔΑΜ, ε γεξκαληθή πξφζεζε γηα ππνζηήξημε ηνπ ΔΓΔ, ζε πεξίπησζε πνπ ν ηειεπηαίνο 

δερφηαλ ζνβαξά πιήγκαηα απφ ηνλ ΔΛΑ θαη ηέινο ε απαξαίηεηε ερεκχζεηα πξνθεηκέλνπ λα 

κελ απνιέζεη ν Εέξβαο ηε ζπκκαρηθή πιηθή ππνζηήξημε.
114

 

    Σελ άλνημε ηνπ 1943, ν Εέξβαο αζρνιήζεθε κε ηελ αλαζχληαμε θαη ηνλ 

αλαζρεκαηηζκφ ησλ αληάξηηθσλ ηκεκάησλ ηνπ, κε απνηέιεζκα ηε ζπγθξφηεζε ηεζζάξσλ 

κεξαξρηψλ (3ε 8ε 9ε θ 10
ε
) θαη ηεο 1

εο
 ηαμηαξρίαο.

115
 Παξάιιεια, ζηελ επηθξάηεηα ηνπ ΔΓΔ 

ζπζηάζεθε ε Διεπζέξα Οξεηλή Διιάο κε έδξα ηα Γεξβίδηαλα.                                           

           Με ηνπο πφξνπο ηεο βξεηαληθήο αξσγήο, ιεηηνχξγεζαλ ζρνιεία, λνζνθνκεία, 

ηαρπδξνκεία θαη δνκήζεθε κηα κνξθή απηνδηνίθεζεο κε ηελ νλνκαζία «Δζληθά 

πκβνχιηα».
116

 Σν θαινθαίξη ηνπ 1943 ν ΔΓΔ είρε πηνζεηήζεη έλαλ μεθάζαξα 

αληηθνκκνπληζηηθφ-αληηεακηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Οη επαθέο κε ηνπο εμφξηζηνπο πνιηηηθνχο 

παξάγνληεο απνθαηαζηάζεθαλ θαη ν Εέξβαο, ν νπνίνο ηαπηφρξνλα δηαηεξνχζε ζρέζεηο θαη κε 

ηελ θαηνρηθή θπβέξλεζε ηνπ Ράιιε, πξνβηβάζηεθε ηηκεηηθά ζε ππνζηξάηεγν απφ ηελ 
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 Σδνχθαο, Οη νπιαξρεγνί ηνπ ΔΓΔ, ζ. 45. 
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 Πξνθεηκέλνπ λα κελ εθηεζεί αλεπαλφξζσηα ζηνπο αμησκαηηθνχο ηεο Α, ν Εέξβαο απέθεπγε ηηο 
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 Οξεηλή Μεξαξρία, ην 22

ν
 

Οξεηλό ώκα ηξαηνύ θαη ε εγθιεκαηηθή δξάζε ηνπο ζηελ Διιάδα, 1943-1944, 2 ηφκνη, κεηάθξ. Γηάλλεο 

Μπισλφπνπινο, Βηβιηνπσιείνλ ηεο Δζηίαο, Αζήλα 2009.   
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 Υνχηαο, ό.π., ζ. 561. 
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 Σδνχθαο, Οη νπιαξρεγνη ηνπ ΔΓΔ, ζ. 46. 
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θπβέξλεζε Δζληθήο Δλφηεηαο ηνπ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ.
117

 Σνλ επηέκβξην, ν ζηξαηεγφο 

ππέγξαςε, εθ κέξνπο ηνπ ΔΓΔ, ηελ πκθσλία ηεο Καδέξηαο θαη έλαλ κήλα αξγφηεξα νη 

άλδξεο ηνπ παξέιαζαλ ζηα αζηηθά θέληξα ηεο Ζπείξνπ, ζεκαηνδνηψληαο ηε ιήμε ηεο 

θαηνρηθήο πεξηφδνπ γηα ηελ πεξηνρή. Ο πεπεηξακέλνο ζηηο κεραλνξξαθίεο Αξηηλφο 

αμησκαηηθφο, κέζσ επηδέμησλ ρεηξηζκψλ, ρξεζηκνπνηψληαο ζεκηηά θαη αζέκηηα κέζα, 

θαηάθεξε λα παξακείλεη δσληαλφο ζηελ «αξέλα» ηεο Καηνρήο, βξηζθφκελνο ζε απφζηαζε 

αλαπλνήο απφ ηνλ δηαθαή πφζν ηνπ, ηελ έλαξμε ηεο κεηαπνιεκηθήο πνιηηηθήο ηνπ 

ζηαδηνδξνκίαο. 

         πσο πξναλαθέξζεθε, ζην επξχ θάζκα ηεο πνιπηάξαρεο πεξηφδνπ ηεο Καηνρήο, 

ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη νη ερζξνπξαμίεο κεηαμχ ΔΛΑ θαη ΔΓΔ, νη νπνίεο σο γεγνλφηα 

ζπληζηνχλ ηνλ πξφδξνκν ηνπ Δκθπιίνπ ηεο πεξηφδνπ 1946-1949. Χζηφζν, ζηελ νπηηθή ηνπ 

ΔΑΜ, ν Εέξβαο δελ ήηαλ ν κφλνο ελ δπλάκεη απνζηαζεξνπνηεηηθφο παξάγνληαο, αλαθνξηθά 

κε ην δήηεκα ηεο κεηαπνιεκηθήο επηθξάηεζεο ζην πνιηηηθφ πξνζθήλην. Σε δηαζθάιηζε ηεο 

εακηθήο πξσηνθαζεδξίαο απεηινχζε θαη κηα αθφκα ζνζηαιίδνπζα αληηζηαζηαθή νξγάλσζε, ε 

ΔΚΚΑ θαη ην ζηξαηησηηθφ ηεο ζθέινο, ην 5/42 χληαγκα Δπδψλσλ. ε απηή πξσηνζηάηεζε 

έλαο αθφκα απφηαθηνο ηνπ 1935, ν Γεκήηξηνο Φαξξφο. 

          Ο Φαξξφο γελλήζεθε ζην Υξηζζφ Παξλαζζίδνο ην 1893 θαη απνθνίηεζε απφ ην 

γπκλάζην Άκθηζζαο. Οη αθαδεκατθέο ηνπ ζπνπδέο ζηε Ννκηθή Αζελψλ δηαθφπεθαλ ην 1912, 

ιφγσ ηεο εζεινληηθήο θαηάηαμήο ηνπ ζην ζηξαηφ. Με ην ηέινο ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ 

εηζήρζε ζηε ρνιή Δπειπίδσλ, απφ ηελ νπνία απνθνίηεζε ην 1916 σο αλζππνινραγφο ηνπ 

ππξνβνιηθνχ. Πξνζρψξεζε ζην Κίλεκα Δζληθήο Άκπλαο ην 1916, πνιέκεζε ζην Μαθεδνληθφ 

Μέησπν θαη ην 1919 ζπκκεηείρε ζηελ εθζηξαηεία ηεο Οπθξαλίαο, φπνπ θαη ηξαπκαηίζηεθε. 

Πξηλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, ζηάιζεθε κε εληνιή ηνπ ππνπξγείνπ 

ηξαηησηηθψλ, ζηε Γαιιία, πξνθεηκέλνπ λα εληξπθήζεη ζηηο αλψηεξεο ζηξαηησηηθέο 

ζπνπδέο.
118

 Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ηνπ 1922 θαη ην θίλεκα ηεο 11
εο 

επηεκβξίνπ, ν Φαξξφο 

εκθαλίδεηαη γξακκαηέαο ηεο ζχζθεςεο ηνπ βεληδειηθνχ ζηξαηησηηθνχ ζπλδέζκνπ ζηε 

Θεζζαινλίθε
119

 θαη ππφ απηφ ην πξίζκα ζπλδξάκεη ζηελ θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο 

Λενλαξδφπνπινπ-Γαξγαιίδε, ζηηο 22 Οθησβξίνπ 1923. ηε ζπλέρεηα ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ 

θαξηέξαο, ν αμησκαηηθφο απφ ηελ Φσθίδα δηεηέιεζε θαζεγεηήο ηεο Αλσηέξαο ρνιήο 
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 Εέξβαο, ό.π., ζ. 21. 
118

 Γεψξγηνο Γ. Κατκαξάο, Σν ρξνληθό κηαο ζπζίαο. Γεκ. Φαξξόο θαη ην 5/42 ύληαγκα Δπδώλσλ , Η. ηδέξεο, 

Αζήλα 1984, ζ. 226. 
119

 αξάθεο, Αλακλήζεηο, ζ. 229. 
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Πνιέκνπ, επηηειάξρεο κεξαξρίαο θαη ην 1931 πξνβηβάζηεθε ζε αληηζπληαγκαηάξρε.
120

 Ζ 

ηθαλφηεηα θαη ε απνθαζηζηηθφηεηα πνπ είρε επηδείμεη ην 1923 ν βεληδειηθφο αμησκαηηθφο ηνπ 

πξνζέθεξαλ ηελ αξρεγία ηεο 10
εο

 Μεξαξρίαο Βέξνηαο, θαηά ηελ νξγάλσζε ηνπ θηλήκαηνο 

ηνπ 1935. Χζηφζν δελ θαηάθεξε λα αληαπεμέιζεη ζηηο πξνζδνθίεο ησλ θίισλ θαη 

ζπλαδέιθσλ ηνπ. Σελ 1
ε
 Μαξηίνπ, εκέξα πνπ εθδειψζεθε ην θίλεκα, ν Φαξξφο, παξά ηελ 

ελεκέξσζε πνπ δέρζεθε απφ ηνλ ζχγακπξφ ηνπ Ησάλλε Σζηγάληε γηα ηελ επηηπρή θαηάιεςε 

ηνπ ζηφινπ θαη ηελ έλαξμε ησλ επηρεηξήζεσλ ζηελ Αζήλα, πξνζέθξνπζε ζηελ άξλεζε ηνπ 

ζπληαγκαηάξρε φισλα Καθάηνπ, θαη ηειηθψο νη δχν άλδξεο πήγαλ ζηνλ θηλεκαηνγξάθν κε 

ηηο ζπδχγνπο ηνπο.
121

  

  Μεηά ηελ θπιάθηζε θαη ηελ απφηαμή ηνπ απφ ην ζηξάηεπκα, ν Φαξξφο αζρνιήζεθε 

κε ην εκπφξην θαη ζηε ζπλέρεηα εμνξίζηεθε γηα δηάζηεκα ηξηψλ εηψλ. Παξά ηελ αίηεζή ηνπ, 

ην κεηαμηθφ θαζεζηψο δελ ηνπ επέηξεςε λα ππεξεηήζεη σο εζεινληήο ζην αιβαληθφ κέησπν 

θαη ακέζσο κεηά ηελ νινθιεξσηηθή θαηάξξεπζε, ηνλ Απξίιην ηνπ 1941, ν ηδενιφγνο 

δεκνθξάηεο αμησκαηηθφο αλέιαβε δξάζε. Σελ πεξίνδν απηή, βξέζεθε ζηε Θεζζαινλίθε, 

φπνπ ήξζε ζε επαθή κε ζηειέρε ηνπ Μαθεδνληθνχ Γξαθείνπ ηνπ ΚΚΔ. Ζγνχκελνο κηαο 

νκάδαο αμησκαηηθψλ, ν Φαξξφο ζπλππέγξαςε, ζηα κέζα Μαΐνπ, καδί κε ηνπο εθπξνζψπνπο 

ηνπ ΜΓ, ηεο Γεκνθξαηηθήο Έλσζεο, ηνπ νζηαιηζηηθνχ θαη ηνπ Αγξνηηθνχ Κφκκαηνο ην 

ηδξπηηθφ πξσηφθνιιν ηεο «Διεπζεξίαο».
122

 Ζ νξγάλσζε απηή, απνηειψληαο έλαλ 

ζπλαζπηζκφ αξηζηεξψλ θαη δεκνθξαηηθψλ δπλάκεσλ, ζπγθξφηεζε έλνπια ηκήκαηα θαη 

πεξηθεξεηαθέο επηηξνπέο ζηελ θεληξηθή Μαθεδνλία, ελψ παξάιιεια πξνσζνχζε ηηο 

θνηλσληθνπνιηηηθέο ηεο ζέζεηο κέζσ ηεο νκψλπκεο παξάλνκεο εθεκεξίδαο ηεο. Αξγφηεξα, 

ζηα ηέιε ηνπ θαινθαηξηνχ ηνπ 1941, ν Φαξξφο ήξζε ζε επαθή κε εθπξνζψπνπο ησλ «ΤΒΔ» 

(Τπεξαζπηζηαί Βνξείνπ Διιάδνο) θαη παξά ην φηη δελ ήηαλ εμνπζηνδνηεκέλνο απφ ηνπο 

ζπλαγσληζηέο ηνπ, ζπκθψλεζε ζηηο πξνηξνπέο ηνπ Ησάλλε Παπαζαλαζίνπ θαη ηνπ Αληψληνπ 

Οηθνλφκνπ, αλαθνξηθά κε ηελ έλσζε ησλ δχν νξγαλψζεσλ.
123

 Οη ζπιιήςεηο δχν ζηελψλ 

ζπλεξγαηψλ ηνπ (αμησκαηηθφο Βαζίιεηνο Μεξθνπξίνπ θαη Μηραήι Λάζθαξεο), ην 

θζηλφπσξν, θαζψο θαη νη πεληρξέο επαθέο ηνπ κε ηελ θνκκνπληζηηθή πηέξπγα ηεο νξγάλσζεο, 

πξνθάιεζαλ ηε κεηάβαζε ηνπ Φαξξνχ ζηελ Αζήλα, ζεκαηνδνηψληαο ηελ αξρή ηνπ ηέινπο 

γηα ηελ «Διεπζεξία». 

                                                           
120

 Κατκαξάο, ό.π., ζ. 226. 
121

 αξάθεο, Αλακλήζεηο, ζζ. 386-387. 
122

 ηξάηνο Ν. Γνξδαλάο, «Αληίπνηλα ησλ γεξκαληθψλ αξρψλ θαηνρήο ζηε Μαθεδνλία, 1941-1945», 

δηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Φηινζνθηθή ρνιή, Σκήκα Ηζηνξίαο θαη Αξραηνινγίαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην 

Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 2002, ζ. 33. 
123

 Βάηνο Καινγξεάο, Σν αληίπαιν δένο. Οη εζληθηζηηθέο νξγαλώζεηο αληίζηαζεο ζηελ θαηερόκελε Μαθεδνλία, 

1941-1944, University Studio Press, Θεζζαινλίθε 2012, ζ. 191. 
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           ηελ πξσηεχνπζα ν δεκνθξαηηθφο αληηζπληαγκαηάξρεο, νξκψκελνο απφ δήιν γηα 

αληηζηαζηαθή δξάζε, αλέθηεζε ηελ επηθνηλσλία κε παιηνχο ζπλαγσληζηέο ηνπ, φπσο ηνλ 

Δπξππίδε Μπαθηξηδή, ηνλ ηέθαλν αξάθε θαη ηνλ Ησάλλε Σζηγάληε.  Απφ ηηο αξρέο ηνπ 

1942 ιήζθεθε ε απφθαζε κεηαμχ ησλ παξαπάλσ αμησκαηηθψλ, θαζψο θαη ηνπ Ναπνιένληα 

Εέξβα αιιά θαη ηνπ Κνκλελνχ Ππξνκάγινπ, γηα ζπληνληζκέλε αληίζηαζε. Γχν κήλεο 

αξγφηεξα νη Φαξξφο θαη Μπαθηξηδήο, ζπλαληήζεθαλ κε ηνλ ζχλδεζκν ηνπ ΜΑ, πινίαξρν 

Λεβίδε,
124

 ν νπνίνο ηνπο γλσζηνπνίεζε ηελ απφθαζε ησλ Βξεηαλψλ γηα ηε δεκηνπξγία 

αληάξηηθνπ ζηε θαηερφκελε ελδνρψξα.
125

 Οη αμησκαηηθνί δέρζεθαλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην 

εγρείξεκα, ηνλίδνληαο ηελ θαηεγνξεκαηηθή ηνπο άξλεζε ζε ελδερφκελε ζπλεξγαζία κε ην 

ΔΑΜ, θαη ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα ζε λέα ζπλάληεζε, κε παξφληεο ηνπο Εέξβα, Ππξνκάγινπ 

θαη Κνπηζνγηαλλφπνπιν, θαζνξίζηεθαλ νη δψλεο επζχλεο ησλ ελδηαθεξφκελσλ. Ο Φαξξφο 

αλέιαβε ηε Ρνχκειε, ν Εέξβαο ηελ Ήπεηξν θαη ηε ηεξεά Διιάδα, ε Θεζζαιία απνδφζεθε 

ζηνλ αξάθε θαη ηε γεληθή αξρεγία αλέιαβε ν Μπαθηξηδήο.  

           Παξά ηελ θαζπζηεξεκέλε έμνδφ ηνπ ζην βνπλφ, εμαηηίαο ηνπ απξνζδφθεηνπ ηαμηδηνχ 

ηνπ Μπαθηξηδή ζηελ Μέζε Αλαηνιή, θαζψο θαη ηεο παξάθιεζεο ηνπ Σζηγάληε γηα αλαβνιή 

ηνπ εγρεηξήκαηνο, ν Φαξξφο ζπλέρηζε ηε δξαζηεξηφηεηά ηνπ. Σνλ Μάξηην ηνπ 1942 κέζσ 

απεζηαικέλνπ, ήξζε ζε επαθή κε ηνλ «ΔΑ» (Διιεληθφο Απειεπζεξσηηθφο ηξαηφο) ηνπ 

ππνινραγνχ Κατκαξά,
126

 ζηε Παξλαζζίδα, θαη δηαζθάιηζε ηε ζπλεξγαζία ππφ ηελ αξρεγία 

ηνπ.
127

 Σαπηφρξνλα νη ζπλελλνήζεηο ηνπ κε πξννδεπηηθέο πξνζσπηθφηεηεο θαη πνιηηηθνχο, 

νδήγεζαλ ζηε ζπγθξφηεζε ηεο νξγάλσζεο ΔΚΚΑ (Δζληθή θαη Κνηλσληθή Απειεπζέξσζε) 

ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1942. Ζ παξαπάλσ πξσηνβνπιία αλήθε ζηνπο ζπληδξπηέο Γεκήηξην 

Φαξξφ, Γεψξγην Καξηάιε θαη Απφζηνιν Καςαιφπνπιν. ην θαηαζηαηηθφ, ην νπνίν 

δεκνζηεχηεθε, κε θαζπζηέξεζε πέληε κελψλ, ηνλίζηεθε ε αλάγθε γηα εζληθναπειεπζεξσηηθή 

δξάζε θαη γηα ηελ εγθαζίδξπζε κηαο «νινθιεξσκέλεο Λανθξαηνχκελεο Γεκνθξαηίαο», κε 
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Λπκπεξάηνο, ό.π., ζ. 64. 
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 Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 1, ζ. 381.  
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 Ο Κατκαξάο αλαθέξεη φηη ν απεζηαικέλνο, ππνινραγφο πεδηθνχ Αλδξέαο Μεηαιάο, έθηαζε ηνλ Μάην ζηε 

πεξηνρή.  Έηζη δεκηνπξγήζεθε ε πξψηε ηνπηθή επηηξνπή θαη ν αξρηθφο ππξήλαο ηνπ κεηέπεηηα 5/42 πληάγκαηνο 

Δπδψλσλ. Καζνξίζηεθε ην πξφγξακκα εξγαζίαο θαη νη επηδησθφκελνη ζθνπνί: αγψλαο θαζαξά 
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Κατκαξάο, ό.π., ζ. 25. 
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βαζηθέο πξνυπνζέζεηο ηελ θνηλσληθνπνίεζε ησλ νηθνλνκηθνηερληθψλ κέζσλ παξαγσγήο, ηε 

δήκεπζε ησλ κεγάισλ πεξηνπζηψλ θαη ηε δηαγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ 

ρξεψλ.
128

  

            Ζ ΔΚΚΑ απέθπγε λα ηνπνζεηεζεί ζρεηηθά κε ην πνιηηεηαθφ θαη απεχζπλε αδέζκεπην 

αληηζηαζηαθφ θάιεζκα φζνλ αθνξά  ην κεηαπνιεκηθφ θνηλσληθνπνιηηηθφ ηεο πξφγξακκα. Ο 

Φαξξφο, ν νπνίνο παξνπζηάδεηαη σο ν δηαιιαθηηθφηεξνο κεηαμχ ησλ ζηειερψλ, 

εγθαηαζηάζεθε ηειηθψο ζηε Παξλαζζίδα ζηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ. ηηο 20 Απξηιίνπ, ζηε 

ηνπνζεζία Λπθφρνξνο ηεο Γθηψλαο έιαβε ρψξα ε ηειεηή νξθσκνζίαο ησλ κειψλ ηνπ 5/42, 

παξνπζία πιήζνπο ληφπησλ θαη ηεο ηεηξακεινχο νκάδαο ηνπ Άγγινπ ζπλδέζκνπ ηνπ 

ζπληάγκαηνο, ινραγνχ Jeffrey Gordon Green. ηνλ ιφγν ηνπ ν Φαξξφο επηζήκαλε φηη ν 

απνθιεηζηηθφο ζθνπφο ηνπ ζπληάγκαηνο ήηαλ ν εζληθναπειεπζεξσηηθφο αγψλαο θαη παξέκελε 

αδέζκεπηνο απέλαληη ζηηο πνιηηηθνθνηλσληθέο επηδηψμεηο ηεο ΔΚΚΑ.
129

 Ο Φαξξφο, 

εθκεηαιιεπφκελνο ηηο νξγαλσηηθέο-δηνηθεηηθέο ηνπ ηθαλφηεηεο αιιά θαη ηε ζεκαληηθή 

βξεηαληθή αξσγή ζην δήηεκα ηνπ εμνπιηζκνχ, θαηάθεξε λα ζπγθξνηήζεη ην πξψην έλνπιν 

αληηζηαζηαθφ ηκήκα, ην νπνίν παξέπεκπε ζηα πξφηππα ηνπ ηαθηηθνχ ζηξαηνχ.
130

  

           Παξά ηηο ηδαληθέο πξνδηαγξαθέο, κε βάζε ηηο νπνίεο ηδξχζεθε θαη νξγαλψζεθε ην 

5/42 χληαγκα Δπδψλσλ, πνιχ ζχληνκα ε θαηάζηαζε αλαηξάπεθε. ηα βνπλά ηεο Γθηψλαο 

ζηάζκεπε ν ΔΛΑ Ρνχκειεο θαη ν Βεινπρηψηεο ήδε απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1943 είρε 

απνηξέςεη ηνλ Φαξξφ απφ ηε δεκηνπξγία αληάξηηθνπ ζηα ιεκέξηα ηνπ, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ 

ΔΑΜ. Υάξε ζηηο δηαθεξχμεηο ηνπ Σδήκα γηα ηελ εηξεληθή ζπλχπαξμε ηνπ ΔΑΜ κε ηηο άιιεο 

νξγαλψζεηο, νη πξνζηξηβέο απνθεχρζεθαλ κέρξη ηνλ Μάην ηνπ 1943 θαη ηελ έιεπζε ζηε 

πεξηνρή ηνχ θαπεηάληνπ ηνπ αξρεγείνπ ΔΛΑ Αηηηθνβνησηίαο, Αλδξέα Μνπληξίρα. Ο 

«Οξέζηεο», φπσο ήηαλ ην ςεπδψλπκφ ηνπ, ήηαλ ν παξάγνληαο πνπ ππνθίλεζε ηνπο ληφπηνπο 

θαπεηάληνπο γηα αλάιεςε δξάζεο απέλαληη ζην 5/42. Ο πξψηνο αθνπιηζκφο ηνπ 5/42 απφ ηνλ 

ΔΛΑ Ρνχκειεο πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε Μαΐνπ θαη ην ζρέδην δξάζεο παξνπζίαδε 
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 Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 1, ζ. 382. 
129

 Ο Κατκαξάο, έλαο απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηνπ 5/42, ππνζηήξημε πσο ε ΔΚΚΑ ήηαλ άγλσζηε ζηνπο θαηνίθνπο 

ηεο Γθηψλαο. Ο αξρηθφο ππξήλαο ηνπ ζπληάγκαηνο, δειαδή ν ΔΑ, ζηφρεπε ζε έλαλ θαζαξά απειεπζεξσηηθφ 

αγψλα ρσξίο πνιηηηθέο πξνεθηάζεηο βξίζθνληαο ζχκθσλν ηνλ Φαξξφ. Ο δηνηθεηήο ηνπ 5/42, καθξνπξφζεζκα, 

ηήξεζε ηελ ππφζρεζή ηνπ. Ζ ΔΚΚΑ κέζσ πξνζψπσλ φπσο ν Μπαθηξηδήο, ν ηαηξφο Κσζηφπνπινο θαη ν 

ηαγκαηάξρεο Φαξκάθεο, πξνζπάζεζε λα πξνπαγαλδίζεη ην πξφγξακκά ηεο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζπληάγκαηνο. Σν 

παξαπάλσ γεγνλφο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ θηινεακηθή λννηξνπία ηνπ αληηζπληαγκαηάξρε Κ. Λαγγνπξάλε, 

ππνδηνηθεηή ηνπ 5/42, αιιά θαη ηε λσζξφηεηα πνπ επέδεημε ε ΔΚΚΑ ζην δήηεκα ηεο πιηθήο ελίζρπζεο, θαζψο 

θαη ηεο ζηξαηνιφγεζεο αμησκαηηθψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ ζπληάγκαηνο, πξνθάιεζαλ ηελ έληνλε δπζπηζηία ησλ 

καρεηψλ ηνπ Φαξξνχ απέλαληη ηεο, Κατκαξάο, ό.π., ζζ. 63-66. 
130

 Αθνινχζεζε ν ΔΛΑ ηνλ Ηνχιην-επηέκβξηνπ ηνπ ηδίνπ έηνπο, θαη ν ΔΓΔ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1944, 

Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 1, ζ. 384. 
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εμαηξεηηθή νκνηφηεηα κε απηφ ηνπ αθνπιηζκνχ ηνπ ΔΑΠ ζηε Θεζζαιία, δχν κήλεο 

λσξίηεξα. Οη ειαζίηεο επηζθέθζεθαλ κε θηιηθέο δηαζέζεηο ηε βάζε ηνπ ζπληάγκαηνο ζην 

ρσξηφ ηξψκε θαη ιίγν πξηλ απφ ηελ αλαηνιή ηνπ ήιηνπ ηεο επφκελεο εκέξαο, «έπηαζαλ ζηνλ 

χπλν» ηνπο άλδξεο ηνπ Φαξξνχ, αλαγθάδνληάο ηνπο λα παξαδψζνπλ ηνλ νπιηζκφ ηνπο. Ο 

εγέηεο ηνπ 5/42 κεηά ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζήο ηνπ γηα ηελ πξνζρψξεζε ηνπ ηκήκαηφο ηνπ 

ζηνλ ΔΛΑ, θαη πξνθεηκέλνπ λα κελ «ρπζεί νχηε ζηαγφλα αδειθηθνχ αίκαηνο», πξνέβε ζηελ 

απηνδηάιπζε ηνπ ζπληάγκαηνο.
131

  

          ηηο αξρέο Ηνπλίνπ ζην Ληάζθνβν νη εθπξφζσπνη ηεο ΒΑ, ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ θαη ηνπ 

ΔΓΔ ππνζηήξημαλ νκφθσλα ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ 5/42, ε δηαδηθαζία ηεο νπνίαο, παξά 

ηελ αλεθπιήξσηε ππφζρεζε ηνπ ΔΛΑ γηα ηελ επηζηξνθή ηνπ θαηαζρεκέλνπ νπιηζκνχ,
132

 

μεθίλεζε ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα. Παξά ηηο εληνιέο ηεο ηεξαξρίαο ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ ζρεηηθά κε 

ηελ παξαπάλσ ππφζεζε, ζηηο 23 Ηνπλίνπ, ην ζχληαγκα ηνπ Φαξξνχ ππέζηε λέα δηάιπζε, κεηά 

απφ επίζεζε ηνπ θαπεηάληνπ ηνπ ΔΛΑ Αηηηθνβνησηίαο, ινραγνχ Φνίβνπ Γξεγνξηάδε 

(Φψηεο Βεξκαίνο). Ζ αθνξκή γηα ηε «κάρε ηεο Σαξάηζαο», ζηε θνξπθή ηεο Γθηψλαο, 

αθνξνχζε ηελ άξλεζε ηνπ Φαξξνχ λα ππνγξάςεη ην ζρέδην ηνπ ΔΛΑ γηα ηηο «Δζληθέο 

Οκάδεο» ή λα παξαδνζεί, δηήξθεζε δψδεθα ψξεο θαη επέθεξε ηε θπγή ηνπ ζπληαγκαηάξρε, 

ζπλνδεία αμησκαηηθψλ ηνπ, ζην Αίγην.
133

 Πιένλ, ζην κπαιφ ηνπ, απνγνεηεπκέλνπ απφ ηηο 

εμειίμεηο, δεκνθξαηηθνχ αμησκαηηθνχ θπξηαξρνχζε ε ηδέα ηεο εγθαηάιεηςεο ηεο αληίζηαζεο. 

         ην ίδην δηάζηεκα νη Άγγινη, νη νπνίνη επείγνληαλ γηα ηε ζπγθξφηεζε ηνπ ΚΓΑ, 

πξνζέγγηζαλ ηνλ Φαξξφ θαη ηνπ αλαθνίλσζαλ ηελ εληνιή ηνπ ΜΑ ζρεηηθά κε ηε δεχηεξε 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ 5/42, ζπλνδεπφκελε απφ λένπο φξνπο θαη εγγπήζεηο. Ο ηειεπηαίνο, κεηά 

ηελ έθθιεζε ηεο ΚΔ ηεο ΔΚΚΑ, αλαζεψξεζε ηελ αξρηθά αλέλδνηε ζηάζε ηνπ θαη ζηηο 29 

Ηνπιίνπ καδί κε ηνλ Καξηάιε ππέγξαςαλ ην ζχκθσλν «Δζληθψλ Οκάδσλ». ε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα ν αξρεγφο ηνπ 5/42 θαηάθεξε, κέζσ ησλ ζπλεδξηάζεσλ ζην Πεξηνχιη αιιά 

θαη ησλ παξαζθεληαθψλ ζπλαληήζεσλ ηνπ κε ζηειέρε ηνπ ΚΚΔ θαη ηνπ ΔΑΜ, λα 

εμαζθαιίζεη αξρηθά ηελ αλαγλψξηζή ηνπ εθ κέξνπο ηνπ ΔΛΑ, σο αξρεγνχ Ρνχκειεο, θαη 

επηπιένλ ηε βξεηαληθή απνζηνιή ρηιίσλ φπισλ, απαξαίηεησλ γηα ηε δεχηεξε θαη ηειεπηαία 

αλαζπγθξφηεζε ηνπ ζπληάγκαηφο ηνπ. 

        Σν επνίσλν θιίκα πνπ δηακνξθψζεθε ζπλέπεηα ησλ παξαπάλσ εμειίμεσλ, πξνζέθεξε 

ειεπζεξία δξάζεο ζην 5/42, ην νπνίν, ζηνπο επφκελνπο κήλεο θαηάθεξε αμηφινγα ρηππήκαηα 
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 ην ίδην, ζ. 385. 
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ζε βάξνο ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ ζηηο πεξηνρέο Γσξίδνο θαη Παξλαζζίδνο.
134

 Παξ‟ φια 

απηά, ε θαηλνκεληθά εηξεληθή ζπλχπαξμε κεηαμχ ηνπ 5/42 θαη ηνπ ΔΛΑ ζηε Ρνχκειε είρε 

εκεξνκελία ιήμεο. Οη ειαζίηεο θαπεηάληνη δελ απνδέρζεθαλ πνηέ ηε δξαζηεξηνπνίεζε «ηνπ 

άιινπ αληάξηηθνπ» ζηα εδάθε πνπ παξέπεκπαλ ζην ιίθλν ηνπ ΔΛΑ, πφζν κάιινλ φηαλ ην 

ηειεπηαίν ιάκβαλε ηε κεξίδα ηνπ ιένληνο ησλ εθνδηαζκψλ ηνπ ΜΑ. ηνλ αληίπνδα, ηα 

γεγνλφηα πνπ νδήγεζαλ ζηελ δηπιή απνζχλζεζε ηνπ 5/42, θνξχθσζαλ ηελ θαρππνςία ησλ 

αλδξψλ ηνπ Φαξξνχ θαη ελίζρπζαλ ηηο πξνυπάξρνπζεο, παξεθθιίλνπζεο ηάζεηο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ζπληάγκαηνο.
135

  

        Ζ αλακελφκελε ζχγθξνπζε έιαβε ρψξα ηελ 17
ε
 Απξηιίνπ ζηε επξχηεξε πεξηνρή ηνπ 

Κιήκαηνο Γσξίδνο, κεηά απφ ηελ επίζεζε ηεο 5
εο

 Σαμηαξρίαο ηνπ ΔΛΑ, ππφ ηε θαζνδήγεζε 

ηνπ Βεινπρηψηε. Σν ππνδεέζηεξν, αξηζκεηηθά, 5/42 εηηήζεθε θαη δηαιχζεθε νξηζηηθά. Έλα 

ηκήκα ηνπ ,ππφ ηνλ ηαγκαηάξρε Γεψξγην Καπεηζψλε, κεηέβε κε αηκφπινην ζηε Πάηξα θαη 

εληάρζεθε ζην εθεί 2
ν
 χληαγκα Δπδψλσλ ηνπ Νηθφιανπ Κνπξθνπιάθνπ,

136
 ελψ ν Φαξξφο, 

αξλνχκελνο ηε δηαθπγή, αηρκαισηίζηεθε καδί κε ηνπο ελαπνκείλαληεο πηζηνχο άλδξεο θαη 

αμησκαηηθνχο ηνπ. Ζ εακηθή ηζηνξηνγξαθία δηθαηνιφγεζε ηελ παξαπάλσ επηζεηηθή 

πξσηνβνπιία κε βάζε ηελ πξνεγεζείζα ηξνκνθξαηηθή, εηο βάξνο ηνπ ΔΑΜ, δξάζε ησλ 

αμησκαηηθψλ ηνπ 5/42, Γεδνχζε θαη Καπεηζψλε, ελψ ππήξρε θαη ππνςία γηα ζπλεξγαζία 

ηκεκάησλ ηεο ΔΚΚΑ κε ηνπο Γεξκαλνχο θαη ηνπο Σαγκαηαζθαιίηεο. Δπηπιένλ, ν ίδηνο ν 

αξάθεο, επηζήκαλε ζην έξγν ηνπ ηηο πνιιαπιέο επθαηξίεο πνπ δφζεθαλ ζηνλ Φαξξφ γηα κηα 

«θηιηθή» ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ.
137

 Ζ αληίζεηε πιεπξά ηνλίδεη, 

αθελφο, ηελ πξνεγεζείζα πξνθιεηηθφηεηα ηνπ ΔΛΑ, αθεηέξνπ, ηηο κάηαηεο πξνζπάζεηεο ηνπ 

εγέηε ηνπ 5/42 γηα ζχλαςε αλαθσρήο.
138

 Χζηφζν είλαη δεδνκέλν, πσο ν ηειεπηαίνο δελ 

θαηάθεξε λα επηβιεζεί ζηνπο ζεξκφαηκνπο εζληθφθξνλεο αμησκαηηθνχο ηνπ θαη ηελ χζηαηε 

ζηηγκή πξνηίκεζε λα πνιεκήζεη, ζην πιεπξφ ηνπο, γηα ηελ ηηκή ηνπ ζπληάγκαηνο. 
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 Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη επηηπρεκέλεο επηζεηηθέο ελέξγεηεο ελαληίνλ ηηαιηθψλ θαη γεξκαληθψλ 
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         Σν δξάκα θνξπθψζεθε θαηά ηε κεηαθνξά ηνπ αηρκάισηνπ Φαξξνχ ζην ρσξηφ Κιήκα, 

φπνπ έδξεπε ην αξρεγείν ηνπ ΔΛΑ. ηε δηαδξνκή ην ηκήκα πνπ ηνλ ζπλφδεπε, ζπλαληήζεθε 

κε απηφ ηνπ ηαγκαηάξρε Ενχια θαη ν ηειεπηαίνο, φπσο νκνιφγεζε κεηαπνιεκηθά, εθηέιεζε, 

άλεπ εληνιήο θαη κε δηθή ηνπ πξσηνβνπιία, ελ ςπρξψ ηνλ δεκνθξαηηθφ ζπληαγκαηάξρε.
139

 Ζ 

νκνινγνπκέλσο, άλαλδξε δνινθνλία, ζπληζηά κηα απφ ηηο κειαλφηεξεο ζειίδεο ζηελ ηζηνξία 

ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο θαη ηεο Καηνρήο. Σν γεγνλφο απηφ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

αηηκσξεζία ηνπ Ενχια, ζπληέιεζε ζηε δαηκνλνπνίεζε ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ θαη πξνζέθεξε έλα 

αθφκα ηζρπξφ φπιν ζηε θαξέηξα ησλ πνιηηηθψλ ηνπ αληηπάισλ, ελ φςεη ηνπ ζπλεδξίνπ ηνπ 

Ληβάλνπ.
140

 Ζ Αξηζηεξά ζηηγκαηίζηεθε γηα ην γεγνλφο απηφ
141

 θαη ζίγνπξα ν αδηθνρακέλνο 

ζπληαγκαηάξρεο (κεηά ζάλαηνλ πξνβηβάζηεθε ηηκεηηθά ζε ππνζηξάηεγν) κε ηα αγλά 

δεκνθξαηηθά ηδεψδε δελ θαληαδφηαλ πνηέ, φηη, κεηαπνιεκηθά, ην φλνκα ηνπ ζα δέζπνδε ζηε 

ιίζηα ησλ «καξηχξσλ» ηνπ αληηθνκκνπληζκνχ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΓΔΤΣΔΡΟ 

ΚΑΣΑΚΟΠΟΗ ΚΑΗ  «ΔΞΟΡΗΣΟΗ»  

 

α) Οη «εθιεθηνί» ηωλ βξεηαληθώλ κπζηηθώλ ππεξεζηώλ  

            Σν ηξαγηθφ ηέινο ηνπ Φαξξνχ, αλακθίβνια, ζπγθιφληζε ηελ θνηλή γλψκε. Δμίζνπ 

ζπγθινληζηηθή ήηαλ ε κεηξηνπάζεηα κε ηελ νπνία αληηκεηψπηζαλ ην γεγνλφο αμησκαηηθνί-

θνξπθαία ζηειέρε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο, φπσο ν αξάθεο θαη ν Μπαθηξηδήο, νη νπνίνη 

δηαηεξνχζαλ καθξνρξφληνπο δεζκνχο θηιίαο κε ηνλ δνινθνλεζέληα. Ο ηειεπηαίνο, κε 

γλψκνλα ηε δξάζε ηνπ θαηά ηε πεξίνδν ηεο Καηνρήο πξνβιεκάηηζε ηελ ηζηνξηνγξαθία θαη 

ραξαθηεξίζηεθε ακθηιεγφκελνο. 

            Ο Δπξηπίδεο Μπαθηξηδήο γελλήζεθε ζηηο έξξεο ηελ 16
ε
 Ηαλνπαξίνπ 1895. Απφ ηελ 

εθεβηθή ειηθία βίσζε ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο ηνπ Μαθεδνληθνχ Αγψλα, ελψ πηζαλψο 

επεξεάζηεθε θαη απφ ηε δξάζε ηνπ εηεξνζαινχο αδειθνχ ηνπ θαη Μαθεδνλνκάρνπ, 

Νηθφιανπ Μπαθηξηδή, ν νπνίνο έδξαζε, κε ην ςεπδψλπκν «Νίθνο ν εξξαίνο». Ο λεαξφο 

Δπξππίδεο, κε παξφηξπλζε ηνπ ζηξαηεγνχ Αιεμάλδξνπ Κνληνχιε, έδσζε εμεηάζεηο θαη 

εηζήιζε ζηελ ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1911. Οη ζπνπδέο ηνπ, φπσο 

θαη φισλ ησλ ζπκκαζεηψλ ηνπ, δηαθφπεθαλ ιφγσ ηεο έθξεμεο ηνπ Α΄ Βαιθαληθνχ Πνιέκνπ, 

ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1912. Με ηνλ βαζκφ ηνπ ινρία, εληάρζεθε ζην 1
ν
 Σάγκα ηνπ Αλεμάξηεηνπ 

πληάγκαηνο Κξεηψλ, ηεο ηξαηηάο Ζπείξνπ θαη ζπκκεηείρε κεηαμχ άιισλ ζηηο επηρεηξήζεηο 

γηα ηελ θαηάιεςε ηεο Αεηνξξάρεο, ην πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Γεθεκβξίνπ. ην Β΄ 

Βαιθαληθφ Πφιεκν κεηαηέζεθε ζην 19
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ θαη έιαβε κέξνο ζηε κάρε ηεο 

Μαρφκηαο. Γηα ηελ αμηφινγε ζηξαηησηηθή πξνζθνξά ηνπ ζηηο ελδνβαιθαληθέο δηελέμεηο, 

ηηκήζεθε κε ηα κεηάιιηα ηνπ ειιελνηνπξθηθνχ θαη ειιελνβνπιγαξηθνχ πνιέκνπ.
142

  

           Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ «Μεγάινπ Πνιέκνπ» ν εξξαίνο αμησκαηηθφο, κεηαηέζεθε ζην 

Φξνχξην ηεο Καβάιαο. Δθεί εληάρζεθε ζηνπο θφιπνπο ελφο επαλαζηαηηθνχ ππξήλα 

αμησκαηηθψλ, ε δξάζε ησλ νπνίσλ απέβιεπε ζηε ζπκκεηνρή ηεο ρψξαο ζηνλ πφιεκν, ζην 

πιεπξφ ησλ δπλάκεσλ ηεο Σξηπιήο πκκαρίαο. ηε ζπλέρεηα δηέθπγε ηεο ληξνπηαζηηθήο 

αηρκαισζίαο ηνπ Γ΄ ψκαηνο ηξαηνχ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1916, θαη κεηέβε ζηε 

Θεζζαινλίθε. Χο αμησκαηηθφο ηνπ ππξνβνιηθνχ δηαθξίζεθε ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ ην 1917 θαη ην 1918. Ο ηαγκαηάξρεο Μπαθηξηδήο, ζηα είθνζη 
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ηέζζεξά ηνπ ρξφληα, έιαβε ππνηξνθία γηα ζπνπδέο ζηελ Αλψηαηε Γαιιηθή ρνιή, 

εκπινπηίδνληαο κε απηφ ην ηξφπν ηηο επαγγεικαηηθέο ηνπ γλψζεηο θαη σο εθ ηνχηνπ απείρε 

απφ ηελ εθζηξαηεία ηεο Οπθξαλίαο. Οη δηαθξίζεηο ηνπ ζην πεδίν ησλ καρψλ ζπλερίζηεθαλ 

ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, φηαλ σο δηνηθεηήο ηεο ΗΒ΄ Μνίξαο Οξεηβαηηθνχ Ππξνβνιηθνχ 

ηεο 1
εο

  Μεξαξρίαο, έιαβε ην «Γηαζπκκαρηθφλ Μεηάιιηνλ Αλδξείαο».
143

 

          Μεηά ηε Μηθξαζηαηηθή Καηαζηξνθή, γηα ηνλ Μαθεδφλα αμησκαηηθφ εγθαηληάζηεθε ε 

πεξίνδνο ηεο ελαζρφιεζεο κε ηα πνιηηηθά δξψκελα ηνπ Μεζνπνιέκνπ. Χο αθεηεξία νξίδεηαη 

ην Κίλεκα ηεο 11
εο

 επηεκβξίνπ ηνπ 1922. Ο βεληδειηθφο-πιαζηεξηθφο ζηξαηησηηθφο, 

ρξεκάηηζε επηηειάξρεο ηνπ Πιαζηήξα θαη κε ηε δξάζε ηνπ ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα ζηελ 

αλαγθαία γηα ηελ επηηπρή θαηάιεμή ηνπ, ζπλδξνκή ηνπ ζηφινπ ζην πιεπξφ ησλ 

επαλαζηαηψλ.
144

 Έλαλ ρξφλν αξγφηεξα ζπκκεηείρε ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Διιάδαο 

θαη εξβίαο, νη νπνίεο ζηφρεπαλ ζηελ θαηαπνιέκεζε ησλ Βνχιγαξσλ θνκηηαηδήδσλ. Σνλ 

Οθηψβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο, σο επηηειάξρεο ηεο Μεξαξρίαο Κξήηεο, είρε ελεξγφ ξφιν ζηε 

θαηαζηνιή ηνπ Κηλήκαηνο Λενλαξδφπνπινπ-Γαξγαιίδε,
145

 ελψ παξάιιεια 

δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηνπο θφιπνπο ηνπ «πλδέζκνπ ησλ Αδηαιιάθησλ», ν νπνίνο 

αλαπηχρζεθε ζην εζσηεξηθφ ηνπ «ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ» ησλ βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ, 

κε έδξα ηε Θεζζαινλίθε. Απηή ε πεξίνδνο ραξαθηεξίδεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, θαζψο 

εληνπίδεηαη ε αξρή ηεο ηδενινγηθή δηαθνξνπνίεζεο ηνπ Μαθεδφλα ζηξαηησηηθνχ. ηελ 

δηάζπαζε  ησλ Φηιειεπζέξσλ ηάρζεθε κε ηελ «πξννδεπηηθή» πηέξπγα, ππφ ηνλ 

Παπαλαζηαζίνπ, ελψ παξάιιεια αλέπηπμε θηιηθέο ζρέζεηο κε ηνλ Γηάλλε Κνξδάην, 

εξρφκελνο κέζσ απηνχ ζε επαθή κε ηνλ καξμηζκφ.
146

 

           Ο Μπαθηξηδήο, ζπληζηά έλα ραξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα Έιιελα ζηξαηησηηθνχ ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, εκπιεθφκελνπ ζηα πνιηηηθνζηξαηησηηθά ηεθηαηλφκελα. Τπφ απηφ ην πξίζκα, 

ρξεκάηηζε θαη πάιη επηηειάξρεο θηλήκαηνο, ζηε πξνθεηκέλε ηνπ Παγθάινπ, ηεο 25
εο

 Ηνπλίνπ 

1925. Χζηφζν ζχληνκα, ν εξξαίνο ζηξαηησηηθφο απνμελψζεθε απφ ηνλ δηθηάηνξα, ιφγσ ηεο 

θαθνδηαρείξηζεο ηνπ ηειεπηαίνπ ζηα νηθνλνκηθά αιιά θαη πνιηηηθνζηξαηησηηθά δεηήκαηα. 

πλέπεηα απηνχ, ηνλ Απξίιην ηνπ 1926, νξγάλσζε, καδί κε ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε Σδαβέιια 

θαη ηνλ ζπληαγκαηάξρε Καξαθνχθα, έλα απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ζηε Θεζζαινλίθε.
147

 

Παξά ηελ αξρηθή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ηνπ ζηξαηνδηθείνπ ζε ζάλαην, νη ηξεηο 
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πξσηεξγάηεο έιαβαλ ράξε, κεηά ηα δχν πξνεδξηθά δηαηάγκαηα ηεο 19
εο 

Μαΐνπ. Αθνινχζεζε 

κηα πεξίνδνο «λελεκίαο», ζρεδφλ ελλέα εηψλ, φπνπ ην ζεκαληηθφηεξν γεγνλφο αλαθνξηθά κε 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία, ήηαλ ε ππεξεζία ηνπ σο ζηξαηησηηθφο αθφινπζνο ηεο 

ειιεληθήο πξεζβείαο ζηε φθηα. Δθεί παξέκεηλε απφ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1929 κέρξη ην 1932 

θαη θαηέγξαςε ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο ηφζν γηα ηε ζχλζεζε ηνπ βνπιγαξηθνχ ζηξαηνχ, φζν 

θαη γηα ηηο επεθηαηηθέο βιέςεηο ηεο Βνπιγαξίαο ζε βάξνο ηεο Διιάδαο. Μεηά ηελ επηζηξνθή 

ηνπ απφ ηε φθηα, έιαβε δπζκελή κεηάζεζε ζην θξνπξαξρείν ηεο Καβάιαο θαη ιίγν 

αξγφηεξα ζπκκεηείρε ζην Κίλεκα ηνπ 1935. Ζ επηηπρεκέλε θαηαζηνιή ηνπ Κνλδχιε νδήγεζε 

ζηε θπγή ηνπ, καδί κε ηνπο επηθεθαιήο θηλεκαηίεο αμησκαηηθνχο ηνπ Γ΄ ψκαηνο ηξαηνχ, 

ζηε Βνπιγαξία.
148

  

          Ο εξξαίνο ζπληαγκαηάξρεο βξέζεθε ζηε ιίζηα ησλ πξψησλ ζπιιεθζέλησλ ηεο 4
εο

 

Απγνχζηνπ θαη νδεγήζεθε ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ καδί κε επηθαλή ζηειέρε ηεο Αξηζηεξάο 

φπσο ν βψινο, ν Γιπλφο θαη ν ηάληνο.
149

 Αθνινχζεζε ε εμνξία ζηνλ Άγην Δπζηξάηην θαη ε 

δηαθπγή ζην Βνπθνπξέζηη ηεο Ρνπκαλίαο, φπνπ παξέκεηλε κέρξη ηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν. 

Παξά ηελ ππνβάζκηζή ηνπ ζηελ ηάμε ηνπ ζηξαηηψηε θαη ηε ζηέξεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ 

ζχληαμεο, ην κεηαμηθφ θαζεζηψο αξλήζεθε ηελ εζεινληηθή πξνζθνξά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

ζην κέησπν.
150

 Τπφ απηέο ηηο ζπλζήθεο ν Μαθεδφλαο αμησκαηηθφο είρε παξακείλεη εθηφο 

δξάζεο γηα έμη πεξίπνπ ρξφληα θαη θπζηθά ην αλήζπρφ ηνπ πλεχκα δελ κπνξνχζε λα κελ 

αδξάμεη ηελ επθαηξία ηεο ελαζρφιεζεο κε ηηο πξψηκεο αληηζηαζηαθέο δπκψζεηο. 

          ηα κέζα Απξηιίνπ ηνπ 1941 θαη ιίγεο εκέξεο πξηλ ηελ πξψηε ζπλζεθνιφγεζε ηνπ 

Σζνιάθνγινπ, νη βξεηαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο πξνζέγγηζαλ ηνλ «θφθθηλν 

ζπληαγκαηάξρε», πξνηείλνληάο ηνπ ηελ νξγάλσζε ελφο δηθηχνπ θαηαζθνπείαο θαη 

δνιηνθζνξψλ. Ο ηειεπηαίνο, αθφηνπ επέιεμε σο ζπλεξγάηεο ηνπο παιηνχο ηνπ θίινπο-

απφηαθηνπο ηνπ Ναπηηθνχ, ηνλ Υαξάιακπν Κνπηζνγηαλλφπνπιν θαη ηνλ Γεκήηξην 

Μπαξδφπνπιν θαη ζηε ζπλέρεηα εθνδηάζζεθε κε δχν αζπξκάηνπο θαη εθξεθηηθέο χιεο, 

ζπγθξφηεζε ηνλ «Πξνκεζέα».
151

 κσο πνιχ ζχληνκα, εμαηηίαο ηεο πεπνίζεζήο ηνπ γηα ηε 

καηαηφηεηα ηνπ αληαξηνπνιέκνπ, ν Μαθεδφλαο αμησκαηηθφο εγθαηέιεηςε ηνπο ζπλεξγάηεο 

ηνπ θαη αθνινχζσο, αξλήζεθε ηελ πξφηαζε ηνπ ΚΚΔ γηα ηελ αλάιεςε ηεο εγεζίαο ησλ 

λενζπγθξνηεζέλησλ αληαξηηθψλ νκάδσλ. Έπεηηα επέιεμε λα πξνζεγγίζεη 

παιαηνδεκνθξαηηθνχο πνιηηεπηέο θαη αμησκαηηθνχο, κεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ θαη νη 
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πξναλαθεξζέληεο ηέθαλνο αξάθεο θαη Γεκήηξηνο Φαξξφο. Οη θηλήζεηο ηνπ Μπαθηξηδή, 

ζην πξψην έηνο ηεο Καηνρήο, αλακθίβνια, δηακνξθψζεθαλ κε γλψκνλα ηηο αληηκνλαξρηθέο 

ζέζεηο πνπ ηνλ ραξαθηήξηδαλ. Χο εθ ηνχηνπ, κεηά απφ επαθέο κε ηνλ αληηζηξάηεγν ε.α. 

Νεφθνζκν Γξεγνξηάδε, πξνζρψξεζε ζηελ «ΑΑΑ», ηεο νπνίαο ην πνιηηηθφ πξφγξακκα 

ζηφρεπε ζηε κεηαπνιεκηθή «εθδίσμε» ηνπ βαζηιηά Γεψξγηνπ.
152

 

         Απφ ηηο αξρέο ηνπ 1942 νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ Μπαθηξηδή, αξάθε, Φαξξνχ, 

Ππξνκάγινπ θαη Εέξβα απέθηεζαλ ζηαζεξφηεξε βάζε. Οη παξαπάλσ πξνρψξεζαλ ζε 

ζπδεηήζεηο κε ηνπο ζπλδέζκνπο ηνπ ΜΑ, θαη ηελ άλνημε θαζνξίζηεθε ν θαζνξηζκφο ησλ 

δσλψλ επηξξνήο, αιιά θαη ν εγεηηθφο ξφινο ηνπ Μπαθηξηδή ζην φιν εγρείξεκα. Γηα κηα 

αθφκε θνξά, ε αλαβιεηηθφηεηα ησλ ελδηαθεξφκελσλ απέηξεςε ηελ πεξάησζε ηεο 

ζπληνληζκέλεο πξνζπάζεηαο, γεγνλφο ζην νπνίν ζπλέβαιε θαη ε κεηάβαζε ηνπ ηειεπηαίνπ 

ζηελ Αίγππην, ζηηο 12 Οθησβξίνπ 1942.   

         Δθεί, ν «θφθθηλνο ζπληαγκαηάξρεο», ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1943, παξά ηηο επαθέο πνπ 

είρε ήδε αλαπηχμεη κε ηνλ αληηπξφεδξν ηεο εμφξηζηεο θπβέξλεζεο Παλαγηψηε 

Καλειιφπνπιν,
153

 πξνζρψξεζε ζηε λενζχζηαηε, «αληηθαζηζηηθνχ» ραξαθηήξα, νξγάλσζε 

«Διιεληθφο Απειεπζεξσηηθφο χλδεζκνο» (ζην εμήο ΔΑ). Ζ ηάζε ηνπ γηα εκπινθή ζηηο 

πνιηηηθέο έξηδεο δελ ζα κπνξνχζε λα ηνπ ζηεξήζεη ηε ζπκκεηνρή ζην Κίλεκα ηνπ Μαξηίνπ 

1943, φηαλ νπζηαζηηθά έδξαζε σο ζπλδεηηθφο θξίθνο κεηαμχ ηνπ «ΔΑ», ηνλ νπνίν 

εθπξνζσπνχζε, θαη ηεο «Αληηθαζηζηηθήο ηξαηησηηθήο Οξγάλσζεο» (ζην εμήο ΑΟ). 

ρεδφλ ηέζζεξηο κήλεο αξγφηεξα, ηνλ Ηνχιην, εθδειψζεθε λέα αληαξζία ζηηο ηάμεηο ηνπ 

ειιεληθνχ ζηξαηνχ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Δλ φςεη ηεο ζπκκαρηθήο απφβαζεο ζηε ηθειία θαη 

ηεο επηθείκελεο απειεπζέξσζεο ηεο θαηερφκελεο ρψξαο, ε θπβέξλεζε Σζνπδεξνχ επεδίσμε 

ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ ειιεληθψλ ηαμηαξρηψλ, πξνθεηκέλνπ λα επηβιεζεί ε ζπλνρή ζην 

ζηξάηεπκα. Χο εθ ηνχηνπ, θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ βξεηαληθφ παξάγνληα, κεζφδεπζε ηελ 

πξαθηηθή ηνπ εθηνπηζκνχ αλεπηζχκεησλ θαη επηθίλδπλσλ πξνζσπηθνηήησλ, φπσο ν 

Δπξππίδεο Μπαθηξηδήο.  ε απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν ν εξξαίνο ζηξαηησηηθφο απέζηεηιε 

επηζηνιή «λνκηκνθξνζχλεο» ζηνλ πξσζππνπξγφ, κε ηελ νπνία απνπνηήζεθε ηελ κέρξη 

πξφηηλνο αληηθπβεξλεηηθή ηνπ δξάζε, εμαζθαιίδνληαο ηελ ειεπζεξία ηνπ.
154
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          ηα κέζα επηεκβξίνπ, κεηά απφ ηελ παξακνλή ηνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή γηα έλα 

ζρεδφλ ρξφλν, ν Μπαθηξηδήο επέζηξεςε ζηελ θαηερφκελε Διιάδα καδί κε ηνπο 

αληηπξνζψπνπο ηνπ βνπλνχ.
155

 Πξηλ ηελ αλαρψξεζή ηνπ, είρε δεζκεπηεί ζηελ εμφξηζηε 

θπβέξλεζε
156

 γηα ηελ αλάιεςε ηεο ζηξαηησηηθήο αξρεγίαο ηεο ΔΚΚΑ, κε απψηεξν ζθνπφ ηε 

δεκηνπξγία αληίβαξνπ απέλαληη ζηε δπλακηθή παξνπζία ηνπ ΔΛΑ ζηε Ρνχκειε. Δληνχηνηο, 

ν «θφθθηλνο ζπληαγκαηάξρεο» δελ θξάηεζε γηα πνιχ ηνλ ιφγν ηνπ. Με ηελ έλαξμε ησλ 

ελδνειιεληθψλ ζπγθξνχζεσλ ηνπ Οθησβξίνπ 1943, ν ΔΛΑ απαίηεζε κε ηειεζίγξαθν ηελ 

ηνπνζέηεζε ηεο ΔΚΚΑ επί ησλ γεγνλφησλ. Ο Μπαθηξηδήο, αλ θαη αξρηθά αζπάζηεθε ηε ιχζε 

ηεο επκελνχο νπδεηεξφηεηαο, ε νπνία εθθξάζηεθε δηα ζηφκαηνο Φαξξνχ θαη Καξηάιε, ζηηο 

20 ηνπ κήλα ππνζηήξημε ηελ πξνζρψξεζε ηεο ΔΚΚΑ ζην ΔΑΜ-ΔΛΑ, πξνθαζηδφκελνο ηελ 

αλάγθε παξεκπφδηζεο ηνπ ΚΚΔ απφ ηελ εγθαζίδξπζε κηαο κεηαπνιεκηθήο δηθηαηνξίαο ηνπ 

πξνιεηαξηάηνπ.
157

 ε απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν ν Μαθεδφλαο αμησκαηηθφο απνθάζηζε ηελ 

έληαμή ηνπ ζην ΔΑΜ, ην νπνίν αληηιακβαλφηαλ σο ηελ επηθξαηέζηεξε δχλακε γηα ηελ 

επίηεπμε ηεο απειεπζέξσζεο θαη ηεο επηηπρίαο ηνπ ιατθνεπαλαζηαηηθνχ θηλήκαηνο. Σν 

γεγνλφο επηζεκνπνηήζεθε ζηηο 10 Μαξηίνπ 1944 φηαλ αλαθεξχρζεθε πξφεδξνο ηεο 

λενζχζηαηεο ΠΔΔΑ.
158

  

           ηηο 19 Απξηιίνπ, φηαλ ε ΠΔΔΑ αλαζρεκαηίζηεθε, ν Μπαθηξηδήο παξαρψξεζε ηελ 

πξνεδξία ζηνλ Αιέμαλδξν βψιν θαη αλέιαβε αληηπξφεδξνο θαη γξακκαηέαο επηζηηηζκνχ.
159

 

Καζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ, ζηελ εγεζία ηεο θπβέξλεζεο ηνπ βνπλνχ, 

ππνζηήξημε θαη πξνψζεζε ηνπο ζθνπνχο ηεο. Αληηηάρζεθε ζηε πκθσλία ηνπ Ληβάλνπ, ηελ 

νπνία αληηιήθζεθε σο επηδήκηα γηα ηελ ηφηε ηζρχ ηεο Αξηζηεξάο, ελψ ήηαλ ίζσο ην κνλαδηθφ 

ζηέιερνο ηεο ΠΔΔΑ, πνπ ράξηλ ηεο εζληθήο ελφηεηαο, ππνζηήξημε εμ΄ αξρήο ηελ απνζηνιή 

αληηπξνζψπσλ ζηελ θπβέξλεζε Παπαλδξένπ.
160

 Παξ‟ φια απηά, ζην δηάζηεκα ηεο πξνεδξίαο 

ηνπ δελ θαηάθεξε λα απνηξέςεη ηα δξακαηηθά γεγνλφηα ηεο ηξίηεο δηάιπζεο ηνπ 5/42 

πληάγκαηνο Δπδψλσλ θαη ηεο δνινθνλίαο ηνπ Γεκήηξηνπ Φαξξνχ. Ο «θφθθηλνο 
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Διιάδα 1944, Δθδφζεηο Γηνγέλεο, Αζήλα 1983 θαη Γηάλλεο θαιηδάθεο, Ζ ειεύζεξε Διιάδα. Ζ εμνπζία ηνπ 

ΔΑΜ ζηα ρξόληα ηεο Καηνρήο (1943-1944), Δθδφζεηο Αζίλε, Αζήλα 2014. 
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 αξάθεο, Ο ΔΛΑ, ζ. 257. 
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 ππξηδφπνπινο, «Δπξηπίδεο Μπαθηξηδήο», ζζ. 85-86. 



52 
 

ζπληαγκαηάξρεο», παξά ηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα πείζεη ηνλ παιηφ ηνπ θίιν γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηνπ 5/42 ζηνλ ΔΛΑ, θαηέζηε, φπσο άιισζηε θαη ν ηέθαλνο αξάθεο, 

«ζπλέλνρνο» ηνπ εγθιήκαηνο. 

           ηηο 9 επηεκβξίνπ 1944, ν εξξαίνο αμησκαηηθφο, δηνξίζηεθε ζηε ζέζε ηνπ αξρεγνχ 

ηεο Οκάδαο Μεξαξρηψλ Μαθεδνλίαο ηνπ ΔΛΑ. Απηή ηε ρξνληθή πεξίνδν θαη κε έλαπζκα 

ηελ αλαθήξπμε ηεο Οκφζπνλδεο Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, ζηηο 2 

Απγνχζηνπ, παξαηεξήζεθε έμαξζε ηεο απηνλνκηζηηθήο δξάζεο ησλ δχν ζιαβνθψλσλ 

Σαγκάησλ ηνπ ΔΛΑ Μαθεδνλίαο, ηα νπνία δξαζηεξηνπνηνχληαλ ζηηο πεξηνρέο Καζηνξηάο-

Φιψξηλαο θαη Έδεζζαο-Αξηδαίαο.
161

 ηηο αξρέο Οθησβξίνπ ε θαηάζηαζε εθηξαρχλζεθε, 

θαζψο νη δηνηθεηέο ηνπο πξνπαγάλδηδαλ απξνθάιππηα ηελ απηνλνκία ηεο Μαθεδνλίαο. Ο 

Δπξηπίδεο Μπαθηξηδήο, ν νπνίνο είρε βηψζεη ηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα ζηελ παηδηθή ειηθία 

ηνπ, έδξαζε αθαξηαία θαη απνθαζηζηηθά, δηαηάζζνληαο ηε δηάιπζε ησλ Σαγκάησλ. Με απηή 

ηνπ ηελ πξάμε φρη κφλν απέδεημε ηνλ παηξησηηζκφ ηνπ, αιιά παξάιιεια ζπλέβαιε ζηε 

δηαζθάιηζε ησλ εδαθψλ ηεο Μαθεδνλίαο, ζε κηα θξίζηκε θακπή ηνπ Μαθεδνληθνχ 

Εεηήκαηνο.
162

 

            Σν ηέινο ηεο Καηνρήο βξήθε ηνλ Δπξηπίδε Μπαθηξηδή ζηε Θεζζαινλίθε. Ο 

πξναλαθεξφκελνο, παξαβιέπνληαο ηε ζρεηηθή δηαηαγή ηνπ Γεληθνχ ηξαηεγείνπ ηνπ ΔΛΑ 

γηα παξακνλή ζην αξρεγείν ηεο Νάνπζαο θαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Μάξθν Βαθεηάδε, 

πξνρψξεζε ζηε θαηάιεςε ηεο πφιεο, ζεκαηνδνηψληαο ηελ απειεπζέξσζή ηεο.
163

 ηε 

ζπλέρεηα ησλ γεγνλφησλ, ν «θφθθηλνο ζπληαγκαηάξρεο», δηέςεπζε, απηνχο πνπ ηνλ ηαχηηδαλ 

πιήξσο κε ηνλ θνκκνπληζκφ θαη «δηθαίσζε», ελ κέξεη, ηνπο Βξεηαλνχο, αλαθνξηθά κε ηελ 

επηινγή ηνπο πξνο ην πξφζσπφ ηνπ, ηνλ καθξηλφ Απξίιην ηνπ 1941. Χζηφζν, ν ελ ιφγσ δελ 

ήηαλ ν κνλαδηθφο αμησκαηηθφο, ζηνλ νπνίν εκπηζηεχηεθαλ νη βξεηαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο 

ηε ζπγθξφηεζε ελφο δηθηχνπ θαηαζθνπείαο θαη δνιηνθζνξψλ ζηε θαηερνκέλε Διιάδα. Ο 

«δηάδνρνο», ν νπνίνο επηιέρζεθε γηα ηελ επηηπρία ηνπ παξαπάλσ εγρεηξήκαηνο,  ήηαλ ν  

Ησάλλεο Σζηγάληεο. 
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 Γηα ην ζπγθεθξηκέλν δήηεκα βι. Θαλάζεο Εηψγαο, Ζ εζληθή αληίζηαζε ζηε Φιώξηλα-Καζηνξηά 1941-1944, 

Δθδφζεηο Δληφο, Αζήλα 2016. ππξίδσλ θέηαο, ςεηο ηνπ Μαθεδνληθνύ δεηήκαηνο ζηνλ 20
ν
 αηώλα, Δθδφζεηο 

Βάληαο, Θεζζαινλίθε 2001. Ησάλλεο Κνιηφπνπινο, Λεειαζία θξνλεκάησλ. H Καηνρή θαη ν Δκθύιηνο πόιεκνο 
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            Ο Ησάλλεο Σζηγάληεο, κε θαηαγσγή απφ ηα βνξσλάηα Κεθαιιελίαο, γελλήζεθε ζηε 

Σνπιηζέα ηεο Ρνπκαλίαο ηελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ ηνπ 1898. Ζ ζηξαηησηηθή ηνπ ζηαδηνδξνκία 

μεθίλεζε κε ηελ εηζαγσγή ηνπ ζηελ Δπειπίδσλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1917.
164

 Σν 1920 

νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ θαη πξνβηβάζηεθε ζηνλ βαζκφ ηνπ αλζππνινραγνχ ελψ ζηε 

ζπλέρεηα κεηαηέζεθε ζηε Μηθξά Αζία. Δθεί, ν Σζηγάληεο έιαβε ην βάπηηζκα ηνπ ππξφο, 

ζεκεηψλνληαο αμηφινγε δξάζε ζηα πεδία ησλ καρψλ θαη ηνλ Μάξηην ηνπ 1921, ζηελ 

Κνβαιίηζα (Ηλνλνχ), ηξαπκαηίζηεθε δχν θνξέο. Μεηαπνιεκηθά κεηεθπαηδεχηεθε ζηε ρνιή 

Πιεξνθνξηψλ, ζηε ρνιή Πνιέκνπ, θαζψο θαη ζην Σκήκα Λνραγψλ ηεο ρνιήο Δθαξκνγήο 

Πεδηθνχ. Μεηά ηνλ πξνβηβαζκφ ηνπ ζηνλ βαζκφ ηνπ ινραγνχ, ην 1929, αλέιαβε ππεξεζία 

ζηξαηησηηθνχ αθφινπζνπ, αληηθαζηζηψληαο, ην θζηλφπσξν ηνπ 1930, ηνλ Λεσλίδα πάε ζηελ 

ειιεληθή πξεζβεία ηνπ Βειηγξαδίνπ.
165

 

            Ζ αξρή ηεο «ελαζρφιεζεο» ηνπ Σζηγάληε κε ηα θηλήκαηα θαη ηα πξαμηθνπήκαηα ηνπ 

Μεζνπνιέκνπ, έιαβε ρψξα ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1925. Ο Κεθαιινλίηεο ζηξαηησηηθφο έδξαζε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Δπξηπίδε Μπαθηξηδή θαη ηνλ αληηζπληαγκαηάξρε Καξαθνχθα, 

θαηαιακβάλνληαο ην Γ΄ ψκα ηξαηνχ ζηε Θεζζαινλίθε θαη ζπκβάιινληαο κε απηφ ην 

ηξφπν ζηελ επηθξάηεζε ηνπ Παγθάινπ θαη ζηελ εγθαζίδξπζε ηεο βξαρχβηαο δηθηαηνξίαο 

ηνπ.
166

 ρεδφλ δέθα ρξφληα αξγφηεξα, πξσηαγσλίζηεζε ζην βεληδειηθφ θίλεκα ηεο 1
εο

 

Μαξηίνπ ηνπ 1935. Ο Σζηγάληεο ήηαλ απφ ηνπο πξσηεξγάηεο ηεο ίδξπζεο ηεο ΔΟ θαη ν 

ξφινο ηνπ ζηελ πξνεηνηκαζία ηνπ θηλήκαηνο θξίζεθε ηδηαίηεξα ζεκαληηθφο, θαζψο αζθνχζε 

κεγάιε επηξξνή ζηνπο θαηψηεξνπο αμησκαηηθνχο.
167

 ην ζρέδην ησλ επαλαζηαηψλ, αλέιαβε  

ηνλ ξφιν ηνπ «ππαξρεγνχ» ηνπ ζηξαηεγνχ Κ. Βιάρνπ, αλαθνξηθά κε ηελ επηρείξεζε  

θαηάιεςεο ηεο ρνιήο Δπειπίδσλ, ζηελ νπνία ηφηε ππεξεηνχζε. Ζ δεηιή ζηάζε ηνπ 

ζηξαηεγνχ, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ απνπζία εληζρχζεσλ εθ κέξνπο ηεο «Γεκνθξαηηθήο 

Άκπλαο», θαηαδίθαζαλ ηηο φπνηεο πξνζπάζεηεο ηνπ Σζηγάληε ζε απνηπρία.
168

 Μεηά ηελ 31
ε
 

Μαξηίνπ θαη ηελ θαηαδίθε ηνπ ζε ηζφβηα δεζκά, ππέζηε ηε δεκφζηα ζηξαηησηηθή θαζαίξεζε 

ζηα παξαπήγκαηα ησλ ζηξαηψλσλ ζην Γνπδί θαη ζηε ζπλέρεηα θπιαθίζηεθε ζηελ Αίγηλα. 

Παξά ηελ ακλεζηία θαη ηελ απνθπιάθηζε ηνπ Γεθεκβξίνπ 1935, ζπλέπεηα ηεο παιηλφξζσζεο 

ηνπ Γεσξγίνπ, ν Κεθαιινλίηεο αμησκαηηθφο παξέκεηλε επηά ρξφληα εθηφο ηνπ ζηξαηεχκαηνο. 
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 πάεο, ό.π., ζζ. 205-207. 
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 αξάθεο, Αλακλήζεηο, ζζ. 358, 384. 
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Γελ ζπκκεηείρε ζηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν ηνπ ΄40 θαζψο ππνβηβάζηεθε ζηε ηάμε ηνπ 

νπιίηε θαη δελ αλαθιήζεθε. 

          Ο Ησάλλεο Σζηγάληεο αλήθεη ζην πξψην «θχκα» αμησκαηηθψλ, νη νπνίνη απνρψξεζαλ 

απφ ηελ Διιάδα ηνλ Απξίιην ηνπ 1941, κε ηειηθφ πξννξηζκφ ηελ Αίγππην.  Οη ππεξεζίεο ηνπ 

θξίζεθαλ αλαγθαίεο απφ ηελ εμφξηζηε θπβέξλεζε ηνπ Σζνπδεξνχ, κε απνηέιεζκα ηελ 

αλάθιεζή ηνπ ζην ζηξάηεπκα ζηηο 26 Ηνπλίνπ 1942. Σν θαινθαίξη ηνπ 1942, νη επηζεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο ηνπ Rommel (Johannes Erwin Eugen) ζηε βνξεηνδπηηθή Αθξηθή, έθεξαλ ηελ 

8
ε
 βξεηαληθή ζηξαηηά ζε εμαηξεηηθά δπζρεξή ζέζε. Ζ «Αιεπνχ ηεο εξήκνπ» απεηινχζε κε 

απηφ ην ηξφπν ηε δηψξπγα ηνπ νπέδ, κηαο ηνπνζεζίαο ηδηαίηεξεο γεσζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο 

γηα ηελ επηβίσζε ησλ πνιχηηκσλ αλαηνιηθψλ απνηθηψλ ηεο Βξεηαληθήο Κνηλνπνιηηείαο. ηo 

πιαίζηo ηεο αληηκεηψπηζεο ηνπ παξαπάλσ θηλδχλνπ, ην ΜΑ απνθάζηζε ηελ θαηαζηξνθή ηεο 

δηψξπγαο ηεο Κνξίλζνπ, κε απψηεξν ζθνπφ ηελ παξαθψιπζε ηνπ εθνδηαζκνχ ηνπ «Afrika 

Korps». Χο επηθεθαιήο ηεο εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ ζρεδίνπ «κεγίζηεο ζεκαζίαο γηα ηε 

ζπκκαρηθή ππφζεζε», επηιέρζεθε ν Ησάλλεο Σζηγάληεο.
169

 Με ηηο επινγίεο ηνπ ππνπξγνχ 

Δζληθήο Ακχλεο, Παλαγηψηε Καλειιφπνπινπ, ν πξναλαθεξφκελνο απνβηβάζηεθε ηελ 1
ε
 

Απγνχζηνπ ζηε Μάλε, ζπλνδεία νθηψ εηδηθά εθπαηδεπκέλσλ ζακπνηέξ, δχν ηφλσλ 

εμνπιηζκνχ θαη δψδεθα ρηιηάδσλ ρξπζψλ ιηξψλ. χληνκα εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αζήλα θαη 

επεδίσμε επαθέο κε πνιηηηθνχο παξάγνληεο φισλ ησλ παξαηάμεσλ.
170

 

            Οη απφπεηξεο ζπλελλφεζεο ηνπ αξρεγνχ ηνπ «Μίδα 614», φπσο νλνκάζηεθε ε 

νξγάλσζε, δελ είραλ ηα αλακελφκελα απνηειέζκαηα, θαζψο πξνζέθξνπζαλ ζηελ θαρππνςία 

ησλ ζπληεξεηηθψλ εθπξνζψπσλ, αιιά θαη ζηελ πεπνίζεζε ησλ αληίζηνηρσλ δεκνθξαηηθψλ 

πσο νη θαηνρηθέο δπλάκεηο ήηαλ ήδε ελήκεξεο γηα ηελ επηρείξεζε. Ο Σζηγάληεο δξνχζε 

παξάηνικα, ξηζθάξνληαο ηε ζχιιεςή ηνπ απφ ηνπο Ηηαινχο ελψ νη ζακπνηέξ ηεο νκάδαο ηνπ 

μφδεπαλ ηηο ιίξεο ζε έξγα άζρεηα κε ηνλ ζθνπφ ηεο απνζηνιήο. Ο Καλειιφπνπινο φηαλ 

έιαβε γλψζε ησλ παξαπάλσ, ζέιεζε λα ηνλ αλαθαιέζεη ζηελ Αίγππην αιιά νη Βξεηαλνί 

αξλήζεθαλ.
171

 Σν Ννέκβξην ν Κεθαιινλίηεο αμησκαηηθφο έιαβε γλψζε ηεο επηρείξεζεο 

Harling, γεγνλφο πνπ έζηξεςε ην ελδηαθέξνλ ηνπ πξνο ην αληάξηηθν. Αλέπηπμε επαθέο κε 

ηνπο απφηαθηνπο ηνπ 1935, αξάθε θαη Φαξξφ, κε πξφζεζε ηε δεκηνπξγία ελφο ηξίηνπ 

πφινπ, ν νπνίνο ζα απέθιεηε ηε κνλνπψιεζε ηεο αληίζηαζεο απφ ηελ Αξηζηεξά. Οη 
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 Δθηφο απφ ηελ παξαπάλσ επηρείξεζε, πνπ νλνκάζηεθε «Thurgoland», ζρεδηάζηεθε ε αλαηίλαμε ηεο γέθπξαο 

ηεο Καξπάο θαη ε εμνπιηζηηθή ελίζρπζε αληηζηαζηαθψλ νκάδσλ ηεο Πεινπνλλήζνπ, Λπκπεξάηνο, ό.π., ζ. 64. 
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 Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 1, ζ. 299. 
171
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απηφβνπιεο ελέξγεηεο ηνπ Σζηγάληε ηνλ απνκάθξπλαλ απφ ηηο εληνιέο ηνπ Καλειφπνπιινπ 

θαη ησλ Βξεηαλψλ, κε απνηέιεζκα ηελ παξέκβαζε ηεο Special Operations Executive (SOE), 

ε νπνία ηνπ ππελζχκηζε ηελ αξρηθή ηνπ απνζηνιή.
172

 Ο επηθεθαιήο ηνπ «Μίδα», θηλνχκελνο 

απφ ηνλ θφβν ηεο κεηαπνιεκηθήο πνιηηηθήο θνκκνπληζηηθήο επηθξάηεζεο, πξσηνζηάηεζε 

καδί κε ηνλ Γεψξγην Παπαλδξένπ, ηνλ Κσλζηαληίλν Σζάηζν θαη ηνλ Αξρηεπίζθνπν 

Γακαζθελφ, ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ «Δζληθνχ πκβνπιίνπ», κε αληηθεηκεληθφ ζθνπφ ηε 

δηεχζπλζε θαη ην ζπληνληζκφ ηεο αληίζηαζεο.
173

 

            Χζηφζν ζχληνκα, ηα κεγαιεπήβνια ζρέδηα ηνπ Σζηγάληε θαηέιεμαλ ζην 

«ρξνλνληνχιαπν ηεο ηζηνξίαο». ηηο 14 Ηαλνπαξίνπ 1943, κηα εκέξα πξηλ ηε πξψηε 

ζπλεδξίαζε ηνπ «Δζληθνχ πκβνπιίνπ» θαη κε αθνξκή έλα «πξνδνηηθφ» ηειεθψλεκα ζηηο 

θαηνρηθέο αξρέο, νκάδα θαξακπηληέξσλ πεξηθχθισζε ην θξεζθχγεηφ ηνπ ζηελ Παηεζίσλ. Ο 

Κεθαιινλίηεο ζηξαηησηηθφο, αθνχ έθαςε ηα αξρεία ηνπ, δηαζθαιίδνληαο ηελ αθεξαηφηεηα 

ησλ επαθψλ ηνπ, ζπγθξνχζηεθε κε ηνπο ππεξάξηζκνπο Ηηαινχο, ηξαπκάηηζε πέληε απφ 

απηνχο (εθ ησλ νπνίσλ ν έλαο ππέθπςε ζηα ηξαχκαηά ηνπ) θαη «έπεζε» εξστθά. Απηφ ήηαλ 

ην ηξαγηθφ ηέινο ηνπ Ησάλλε Σζηγάληε, ε δνινθνλία ηνπ νπνίνπ, παξά ηηο κεηαπνιεκηθέο 

εμνλπρηζηηθέο έξεπλεο, παξέκεηλε αλεμηρλίαζηε.
174

 

 

β) Από ηνλ ζηξαηό ηεο εμόξηζηεο θπβέξλεζεο ζηελ εμνξία 

           Ζ πξνζθνξά ηεο νηθνγέλεηαο ησλ Σζηγάληε ζηελ ππφζεζε ηεο Δζληθήο Αληίζηαζεο 

δελ έιαβε ηέινο εθείλε ηε εκέξα ηνπ Ηαλνπαξίνπ ζηελ πξσηεχνπζα. Ο αδειθφο ηνπ Ησάλλε, 

Υξηζηφδνπινο, πξνζέθεξε εμαίξεηεο ππεξεζίεο ζηνλ εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα, φπσο 

απηφο εθδειψζεθε εθηφο Διιάδνο, ζηε Μέζε Αλαηνιή. 

          Ο πξσηφηνθνο πηφο ηεο νηθνγέλεηαο Σζηγάληε γελλήζεθε ζηηο 30 Ηαλνπαξίνπ 1897 ζηε 

παξαδνπλάβηα πφιε Σνπιηζέα ηεο Ρνπκαλίαο. Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εγθχθιησλ 

ζπνπδψλ ηνπ ζηε Μεγάιε ηνπ Γέλνπο ρνιή ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο, εηζήρζε ζηε 

ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ ηελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1914. Σνλ επηέκβξην ηνπ 1916, 

σζνχκελνο απφ βεληδειηθά-δεκνθξαηηθά αηζζήκαηα, ηα νπνία πξνθαλψο είρε αζπαζηεί ζε 

λεαξή ειηθία, εγθαηέιεηςε ηε θνίηεζε θαη πξνζρψξεζε, καδί κε δεθαπέληε ζπκκαζεηέο ηνπ 
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ζην Κίλεκα ηεο Δζληθήο Άκπλαο ζηε Θεζζαινλίθε. Μέρξη ην Ννέκβξην ηνπ 1918, ν 

Υξηζηφδνπινο Σζηγάληεο παξέκεηλε ζηε πξψηε γξακκή ηνπ Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ, 

ιακβάλνληαο κέξνο ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ ηξπκφλα, ζηε κάρε Σνπκπίηζαο-Βξεραληιή, φπνπ 

ηξαπκαηίζηεθε ζνβαξά, ζηε κάρε ηνπ θξά Νηη Λέγθελ, θαζψο θαη ζηε πξνέιαζε ηεο 3
εο

 

Μεξαξρίαο Πεδηθνχ ζην εζσηεξηθφ ηεο εξβίαο, ην θζηλφπσξν ηνπ 1918. ην πεδίν ηεο 

κάρεο επέδεημε ηφικε, εξστζκφ θαη «απηαπάξλεζηλ κε επθφισο ζπλαλησκέλελ», φπσο 

ραξαθηεξηζηηθά ζεκείσζαλ νη εθάζηνηε δηνηθεηέο ηνπ.
175

 

          Ζ ζηξαηησηηθή δξάζε ηνπ Υξηζηφδνπινπ Σζηγάληε έκειιε λα ζπλερηζηεί ην 1919, ζηε 

κεζεκβξηλή Ρσζία, φπνπ πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην Δπηηειείν ηνπ Α΄ ψκαηνο 

ηξαηνχ. Έλαλ κήλα αξγφηεξα, αθνινπζψληαο ηελ πνξεία ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, κεηέβε 

ζηε Μηθξά Αζία θαη κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1920 ρξεκάηηζε δηαδνρηθά, ππαζπηζηήο ηνπ 

δηνηθεηή ηεο Μεξαξρίαο Αξρηπειάγνπο, δηνηθεηήο ηνπ Σάγκαηνο Φξνπξάο κχξλεο θαη 

Βνεζφο Δπηηειάξρε-χλδεζκνο ζην 3
ν
 Δπηηειηθφ Γξαθείν ηνπ Α' Σκήκαηνο ηνπ Γεληθνχ 

ηξαηεγείνπ.  Χζηφζν νη αμίεο ηεο γελλαηφηεηαο θαη ηεο θηινπαηξίαο πνπ ηνλ δηέθξηλαλ, ήηαλ 

αδχλαην λα «ζπκβηβαζηνχλ» κε ηηο επηηειηθέο ππεξεζίεο, κε απνηέιεζκα ηελ εζεινχζηα 

επαλαθνξά ηνπ ζηε πξψηε γξακκή ηνπ κεηψπνπ, κέρξη θαη ηα κέζα Ννεκβξίνπ ηνπ 1920. Ζ 

εθινγηθή ήηηα ηνπ Βεληδέινπ ηελ 1
ε
 Ννεκβξίνπ απνηέιεζε ηξνρνπέδε γηα ηελ επαγγεικαηηθή 

ζηαδηνδξνκία ελφο ζεβαζηνχ αξηζκνχ βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ, δηφηη ζχληνκα αλαθιήζεθαλ 

ζηε «Παιαηά Διιάδα». Χο εθ ηνχηνπ ν ινραγφο Σζηγάληεο κεηαηέζεθε αξρηθά ζην 

θξνπξαξρείν Αζελψλ θαη ζηε ζπλέρεηα ζε απηφ ηεο Σξίπνιεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 1921 

επαλήιζε ζην κέησπν ηεο Μηθξάο Αζίαο θαη ππφ ηα θαζήθνληα ηνπ δηνηθεηή ιφρνπ ζην 12
ν
 

χληαγκα ηεο 3
εο

 Μεξαξρίαο, ζπκκεηείρε ζε πνιιέο επηρεηξήζεηο ζην πιαίζην ηεο 

εθζηξαηείαο ηνπ αγγαξίνπ. Ο ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο ηνπ ηε λχρηα ηεο 12/13
εο

 Απγνχζηνπ 

ζηε κάρε ηεο απάληδαο επέθεξε ηελ νξηζηηθή απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην κέησπν ησλ 

επηρεηξήζεσλ, νινθιεξψλνληαο κε απηφ ην ηξφπν ηελ εμαίξεηε πνιεκηθή πξνζθνξά ηνπ.
176

 

            Μεηά απφ έλα ζχληνκν δηάιεηκκα παξακνλήο ζηε Ρνπκαλία, φπνπ αζρνιήζεθε κε ηηο 

νηθνγελεηαθέο ηδησηηθέο ππνζέζεηο, ν Υξηζηφδνπινο Σζηγάληεο, επεξεαζκέλνο απφ ηηο 

πνιηηηθνζηξαηησηηθέο εμειίμεηο ηνπ 1922 (θίλεκα 11
εο

 επηεκβξίνπ), επέζηξεςε ζηελ Διιάδα 

θαη ζπλέδξακε, πηζαλψο σο γξακκαηέαο, ζηελ Αλαθξηηηθή Δπηηξνπή ηεο «Δπαλάζηαζεο». 

Μεηαμχ 1923 θαη 1929 ππεξέηεζε δηαδνρηθά, ζηε ηξαηηά Έβξνπ, ζην Γ΄ ψκα ηξαηνχ, ζην 

50
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ, ζηελ ειιεληθή πξεζβεία ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ζην 1

ν
 Σάγκα 
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Πξνθαιχςεσο θαη ζηε Πξνπαξαζθεπαζηηθή ρνιή Τπαμησκαηηθψλ Κέξθπξαο. O δήινο ηνπ 

ηθαλφηαηνπ απηνχ αμησκαηηθνχ γηα ηνλ εκπινπηηζκφ ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπ γλψζεσλ, ηνλ 

νδήγεζε ζηε Αλσηέξα ρνιή Πνιέκνπ ησλ Παξηζίσλ, φπνπ θνίηεζε κεηαμχ 1930 θαη 1932. 

Οη αληηθαζεζησηηθέο δπκψζεηο ζηηο ηάμεηο ησλ βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ δελ ηνλ άθεζαλ 

ακέηνρν θαη ην 1934 κπήζεθε ζηελ ΔΟ απφ ηνλ αδειθφ ηνπ Ησάλλε. Οη πξψηεο κπζηηθέο 

ζπλαληήζεηο ησλ ππνςήθησλ θηλεκαηηψλ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην ζπίηη ηνπ 

αληηζπληαγκαηάξρε Υξηζηφδνπινπ Σζηγάληε θαη ν ίδηνο αλέιαβε βνεζφο ηνπ ζπληαγκαηάξρε 

Ησάλλε Γξεγνξάθε, ζην 2
ν
 Γξαθείν (Πιεξνθνξηψλ) ηνπ Δπηηειείνπ ηεο Οξγάλσζεο.

177
 Σν 

βξάδπ ηεο 1
ε
 Μαξηίνπ θηλήζεθε, αλεπηηπρψο, καδί κε ηνλ ηέθαλν αξάθε, ζην Πξφηππν 

Σάγκα ηνπ Μαθξπγηάλλε θαη σο εθ ηνχηνπ αλήθε ζηελ πξψηε νκάδα θαηαδηθαζζέλησλ.
178

 

Μεηά  ηε δεκφζηα θαζαίξεζε ζηηο 2
 
Απξηιίνπ, ν Υξηζηφδνπινο Σζηγάληεο θπιαθίζζεθε ζηελ 

Αίγηλα κέρξη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1935, φηαλ έιαβε ράξε απφ ηνλ βαζηιηά. Λίγνπο κήλεο κεηά 

ηελ εγθαζίδξπζε ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο αλαρψξεζε γηα ηε Ρνπκαλία, φπνπ παξέκεηλε 

κέρξη ην 1939. 

            Καηά ηελ έθξεμε ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ν γαιιφθηινο απφηαθηνο 

αληηζπληαγκαηάξρεο βξηζθφηαλ ζηελ Αίγππην θαη αηηήζεθε ηελ θαηάηαμή ηνπ ζηνλ γαιιηθφ 

ζηξαηφ. Σα γξαθεηνθξαηηθά θσιχκαηα, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ηαρχηαηε πξνέιαζε ηεο 

Wehrmacht θαη ηελ επαθφινπζε θαηάξξεπζε ηεο γαιιηθήο άκπλαο, ζηέξεζαλ απφ ηνλ 

Σζηγάληε ηε δξάζε ηνπ Γπηηθνχ Μεηψπνπ. Οη πξνζπάζεηέο ηνπ θαξπνθφξεζαλ, φηαλ έγηλε 

δεθηφο κε ηνλ βαζκφ ηνπ ινραγνχ ζηε Λεγεψλα ησλ Ξέλσλ, ε νπνία ππαγφηαλ ζηηο 

Διεχζεξεο Γαιιηθέο Γπλάκεηο.
179

 Μεηά ηελ απνξξηθζείζα αίηεζή ηνπ γηα επαλαθνξά ζηηο 

ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ, πνιέκεζε ζην πιεπξφ ησλ Γάιισλ θαη ελαληίνλ ησλ 

δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα, ζηελ εθζηξαηεία ηεο Δξπζξαίαο θαη ζηε κάρε ηνπ Μπίξ Υαθίκ. 

           Ο δηαθαήο πφζνο ηνπ Υξηζηφδνπινπ Σζηγάληε, αλαθνξηθά κε ηελ επαλαθνξά ηνπ ζηηο 

ηάμεηο ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ εθπιεξψζεθε κε ηελ, ππνγεγξακκέλε απφ ηνλ Καλειιφπνπιν, 

απφθαζε ηεο 17
εο

 Ηνπλίνπ 1942, γηα αλάθιεζε θαη απνθαηάζηαζε ζηελ ελεξγφ ππεξεζία ηνπ 

ζηξαηνχ ησλ «Αμησκαηηθψλ θαη Αλζππαζπηζηψλ εμειζφλησλ ηνπ ηξαηεχκαηνο δηα 

πνιηηηθνχο ιφγνπο». Δληάρζεθε ζηελ πξν ηνπ 1935 ζεηξά αξραηφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα 

πξνβηβάζηεθε ζηνλ βαζκφ ηνπ ζπληαγκαηάξρε, αλαδξνκηθά απφ ην 1938. πσο θαη ζην 

παξειζφλ, νη «επηηειηθέο θαξέθιεο» δελ ζπκβάδηδαλ κε ηνλ δξαζηήξην ραξαθηήξα ηνπ, 

                                                           
177

 αξάθεο, Αλακλήζεηο, ζζ. 340-341. 
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γεγνλφο πνπ ηνλ ψζεζε ζηελ αλάιεςε ηεο ζηξαηησηηθήο εγεζίαο ηνπ λενζχζηαηνπ, ηνλ 

επηέκβξην ηνπ 1942, «Λφρνπ Δπίιεθησλ Αζαλάησλ». Με ηε ζπγθξφηεζε απηήο ηεο 

κνλάδαο, ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ επειπηζηνχζε ζηελ απνξξφθεζε ησλ αμησκαηηθψλ 

απηψλ, νη νπνίνη ιφγσ πιεξφηεηαο ήηαλ αδχλαην λα θαηαηαγνχλ ζηηο δχν ειιεληθέο 

ηαμηαξρίεο θαη παξέκελαλ αλελεξγνί ζηξαηησηηθά.
180

 Οπζηαζηηθά επξφθεηην γηα έλα 

ηδηφκνξθν έλνπιν ηκήκα φπνπ αμησκαηηθνί φισλ ησλ θιάδσλ ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ θαη 

ησλ σκάησλ Αζθαιείαο, κάρνληαλ κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ απινχ ζηξαηηψηε.
181

  

           Ο Σζηγάληεο αθνχ επηζθέθηεθε ηελ έδξα ηνπ ιφρνπ ζην Κθαξ-Ηφλα ηεο Παιαηζηίλεο, 

απεχζπλε ιφγν πξνο ηνπο άλδξεο, δεηψληαο ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο γηα ηελ αλάιεςε ηεο 

δηνίθεζεο απφ ηνλ ίδην θαη ζηε ζπλέρεηα ππνζρέζεθε φηη ζα θξαηνχζε ηε κνλάδα ζε 

απφζηαζε αζθαιείαο απφ ηελ αλάκημε ζηα πνιηηηθά δεηήκαηα.
182

 Ζ νκφθσλε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ αθξναηεξίνπ ήηαλ ην έλαπζκα ηεο ζξπιηθήο θαη αμηνκλεκφλεπηεο ηξηεηνχο δξάζεο ηνπ 

«Ηεξνχ Λφρνπ».
183

 Με πξσηνβνπιία ηνπ δηνηθεηή ηνπο νη Ηεξνινρίηεο, αθνχ νινθιήξσζαλ ηε 

βαζηθή εθπαίδεπζε, «κπήζεθαλ» θαη ζηελ πξσηφγλσξε γηα ηελ επνρή ηαθηηθή ηνπ 

«αλνξζφδνμνπ» πνιέκνπ. Ζ κνλάδα απηή εμεηδηθεχηεθε, απφ ηνπο πξσηνπφξνπο ζην είδνο, 

Βξεηαλνχο αμησκαηηθνχο ηεο SAS (Special Air Service), ζηηο θαηαδξνκηθέο επηρεηξήζεηο ζηα 

κεηφπηζζελ ηνπ αληηπάινπ θαη σο εθ ηνχηνπ απνηέιεζε ηνλ πξφδξνκν ησλ ειιεληθψλ 

δπλάκεσλ Καηαδξνκψλ. 

            Απφ ην Ννέκβξην ηνπ 1942 κέρξη θαη ηελ ηειηθή ήηηα ηνπ «Afrika Corps» ζηε βφξεηα 

Αθξηθή, ηνλ Μάην ηνπ 1943, νη άλδξεο ηνπ «Ηεξνχ Λφρνπ» ζπκκεηείραλ ζε θαηαδξνκηθέο 

επηρεηξήζεηο ζηελ Κπξελατθή θαη  πνιέκεζαλ ζην πιεπξφ ησλ γαιιηθψλ θαη λενδειαλδηθψλ 

δπλάκεσλ ζηηο κάρεο ηεο Σπλεζίαο. Ζ δξάζε ζπλερίζηεθε γηα ηνπο επφκελνπο έμη κήλεο, φηαλ 

ν ιφρνο ηνπ Σζηγάληε απνβηβάζηεθε ζηε άκν, κε απνζηνιή ηελ άκπλα ηνπ λεζηνχ έλαληη 

ησλ Γεξκαλψλ. Έπεηηα, νη Ηεξνινρίηεο επέζηξεςαλ ζηελ Παιαηζηίλε θαη εθπαηδεχηεθαλ ζηηο 

ακθίβηεο επηρεηξήζεηο, ελψ ε κνλάδα ηνπο ηέζεθε ππφ ηε δηνίθεζε ησλ βξεηαληθψλ δπλάκεσλ 

θαηαδξνκψλ «Raiding Forces». Απφ ηνλ Φεβξνπάξην 1944 κέρξη ηηο αξρέο Μαΐνπ 1945 ν 
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  Ακέζσο κεηά ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο απφ ηνλ Σζηγάληε θαη κε δηαηαγή ηνπ Αληηζηξάηεγνπ Βαζηιείνπ 

Μαξαβέα (αξρεγφο ΓΔ), ν «Λφρνο Δπίιεθησλ Αζαλάησλ» κεηνλνκάζηεθε ζε «Ηεξφ Λφρν». Χο έκβιεκα 
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«Ηεξφο Λφρνο» εθηέιεζε είθνζη επηά θαηαδξνκηθέο ελέξγεηεο ζε βάξνο ησλ γεξκαληθψλ 

θξνπξψλ ζηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ, ζπιιακβάλνληαο εθαηνληάδεο αηρκαιψηνπο.
184

  

           Ζ έλδνμε απηή κνλάδα, αθνχ νινθιήξσζε ην έξγν ηεο, παξέδσζε ηα 

απειεπζεξσκέλα λεζηά ζηηο δπλάκεηο ηεο Δζλνθπιαθήο θαη ζηε ζπλέρεηα απνζηξαηεχηεθε. Ζ 

7
ε
 Απγνχζηνπ 1945 ήηαλ ε ηειεπηαία εκέξα γηα ηνλ «Ηεξφ Λφρν». Ο αληηβαζηιέαο 

Γακαζθελφο παξαζεκνθφξεζε ηε πνιεκηθή ηνπ ζεκαία κε ηνλ Σαμηάξρε ηνπ Αξηζηείνπ 

Αλδξείαο θαη ηνλ Πνιεκηθφ ηαπξφ Α' Σάμεσο θαη νη άλδξεο ηνπ παξέιαζαλ ελψπηνλ ησλ 

επηζήκσλ ζην Πεδίν ηνπ Άξεσο, παξαδίδνληαο ηε ζεκαία ζηνπο Δπέιπηδεο.
185

 Ζ αλαγλψξηζε, 

απφ Έιιελεο θαη ζπκκάρνπο, ηεο «επνπνηίαο» ηνπ «Ηεξνχ Λφρνπ» έθεξε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

αδηαθηινλίθεηνπ θαη θαζ‟ φια άμηνπ εγέηε ηνπ. Ο Υξηζηφδνπινο Σζηγάληεο ηηκήζεθε γηα ηηο 

δηαθεθξηκέλεο πξάμεηο ηνπ κε πνιιά ειιεληθά θαη μέλα κεηάιιηα θαη παξάζεκα. Σε 

«δηαδξνκή» ηνπ, δειαδή ηελ πξνζρψξεζε ζηνλ ζηξαηφ ηεο εμφξηζηεο ειιεληθήο 

θπβέξλεζεο,
186

 αθνινχζεζε έλαο ζεβαζηφο αξηζκφο απφηαθησλ. 

         Ζ ζπγθξφηεζε ηνπ λένπ ζηξαηνχ βξίζθνληαλ αλάκεζα ζηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο 

ηεο θπβέξλεζεο Σζνπδεξνχ.
187

 Γηα ηα ζεκέιηα ηνπ εγρεηξήκαηνο ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη 

εμαθφζηνη ζηξαηησηηθνί, νη νπνίνη βξίζθνληαλ ζηελ Αίγππην απφ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1941, 

θαζψο θαη νη άλδξεο ηεο Σαμηαξρίαο Έβξνπ πνπ δηέθπγαλ ηεο αηρκαισζίαο απφ ηηο 

γεξκαληθέο δπλάκεηο.
188

 ηηο 15 Ηνπλίνπ 1941 κε ην Β.Γ. «Πεξί ζπγθξνηήζεσο Αξρεγείνπ 

Βαζηιηθνχ ηξαηνχ Μέζεο Αλαηνιήο», ηδξχζεθε ν ΒΔΜΑ κε έδξα ηελ Ξελάθεην ρνιή ηνπ 

Καΐξνπ. Ζ πιεηνςεθία ησλ ζηξαηησηηθψλ πνπ πξνζρψξεζαλ ζηηο κνλάδεο ηνπ πξνεξρφηαλ 

απφ ηνπο θπγάδεο, νη νπνίνη απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο θαηνρηθήο πεξηφδνπ εγθαηέιεηπαλ 

ηελ Διιάδα θαη κέζσ ησλ κηθξαζηαηηθψλ παξαιίσλ, θαηέθεπγαλ ζηε Μέζε Αλαηνιή.
189

 Ζ 

δηακφξθσζε ησλ λέσλ ζπλζεθψλ απνηέιεζε πξφζθνξν έδαθνο γηα ηελ αλάιεςε δξάζεο, 

ηφζν γηα ηνπο Κξήηεο απφηαθηνπο, φζν θαη γηα απηνχο πνπ ηα ηειεπηαία έμη ρξφληα 

παξέκελαλ αδξαλείο. 
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        Έλαο απφ ηνπο Κξήηεο απφηαθηνπο, κε κεγάιε εκπεηξία ζηα πεδία ησλ καρψλ, ηνπ 

νπνίνπ ζηαδηνδξνκία δελ έιεμε ηνλ Ηνχλην ηνπ 1941, ήηαλ ν Δκκαλνπήι Κ., ν νπνίνο 

γελλήζεθε ζηα Υαληά θαη θαηαηάρζεθε σο ππαμησκαηηθφο ζην ζηξάηεπκα ζηνλ Β΄ Βαιθαληθφ 

Πφιεκν. Έιαβε ην βάπηηζκα ηνπ ππξφο ζηε κάρε ηνπ Κηιθίο θαη αθνινχζσο πνιέκεζε ζηε 

Κξέζλα θαη ζηελ Άλσ Σδνπκαγηά. Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα ππεξεηψληαο ζην 6
ν
 χληαγκα 

Αξρηπειάγνπο, πνιέκεζε ζηε κάρε ηνπ θξά, ελψ ζηα ηέιε ηνπ 1918 κεηαηέζεθε ζην 1
ν
 

χληαγκα Πεδηθνχ, κνλάδα ε νπνία ζπκκεηείρε ζηελ Δθζηξαηεία ηεο Κξηκαίαο. Δθεί 

πνιέκεζε ζηηο κάρεο Υεξζψλα (Φεβξνπάξηνο 1919) θαη Βεξιφθζθα (Μάξηηνο 1919). ηε 

ζπλέρεηα ην 1
ν
 χληαγκα κεηαθέξζεθε ζηε Μηθξά Αζία θαη ν Υαληψηεο αμησκαηηθφο 

πνιέκεζε ζηε Φηιαδέιθεηα, ζην Οπζάθ, ζην Αθηφλ Καξαρηζάξ, ζηελ Κηνπηάρεηα θαη ζην 

Σζεζκέ.  

          ην Μεζνπφιεκν θαη κέρξη ηελ απφηαμε ηνπ 1935, ππεξέηεζε δηαδνρηθά ζην 34
ν
 

χληαγκα Πεδηθνχ, ζην 1
ν
 Σάγκα Γεκνθξαηηθήο Φξνπξάο, ζην 26

ν
 χληαγκα Πεδηθνχ, ζην 

θξνπξαξρείν Πεηξαηψο θαη ζην 4
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ. Σνλ Μάην ηνπ 1941 πνιέκεζε ζην 

ηνκέα Καζηέιιη-Κίζζακνο, ππαγφκελνο ζην 1
ν
 χληαγκα Κξήηεο. Μεηά ηελ επηθξάηεζε ησλ 

γεξκαληθψλ δπλάκεσλ, αθνινχζεζε ηελ πνξεία ησλ ζπκκαρηθψλ θαη ειιεληθψλ κνλάδσλ, νη 

νπνίεο ακθφηεξεο θαηέθπγαλ ζηε Μέζε Αλαηνιή. Δθεί επαλήιζε ζηελ ππεξεζία θαη αξρηθά 

ππεξέηεζε σο θξνχξαξρνο ζην Σει Αβίβ. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1942 κεηαηέζεθε ζην 4
ν
 

Σάγκα θαη ηέζζεξηο κήλεο αξγφηεξα ζην θξνπξαξρείν ηνπ Καΐξνπ. Απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 

1942 κέρξη θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο πνιέκεζε κέζα απφ ηηο ηάμεηο ηνπ Ηεξνχ Λφρνπ, 

ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ Υξηζηφδνπινπ Σζηγάληε. Ο δηνηθεηήο ηεο 1
εο

 Διιεληθήο Σαμηαξρίαο, 

ππνζηξάηεγνο Βαζίιεηνο Μ., ηνλ ραξαθηήξηζε σο έλαλ άξηζην πνιεκηζηή, πεηζαξρηθφ θαη 

θαιφ ραξαθηήξα. Απηφο ν πνιχπεηξνο θαη αμηφκαρνο αμησκαηηθφο ηηκήζεθε κε πεξηζζφηεξα 

απφ δέθα πνιεκηθά κεηάιιηα θαη παξάζεκα, γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζηελ παηξίδα.
190

 

        Έλαο αθφκε Κξεηηθφο αμησκαηηθφο, πνπ επηδίσμε λα ζπκβάιιεη ζηνλ 

εζληθναπειεπζεξσηηθφ αγψλα, κεηά ηελ θαηάιεςε ηνπ λεζηνχ ηνπ απφ ηνπο Γεξκαλνχο, ήηαλ 

ν Υαξάιακπνο . Ο αμησκαηηθφο απηφο γελλήζεθε ζηα Υαληά θαη έιαβε κέξνο ηφζν ζηνλ Α΄ 

Παγθφζκην Πφιεκν, φζν θαη ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία. Μεηά ην 1922 θαη κέρξη ην 

1930, ππεξέηεζε δηαδνρηθά ζην 44
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ, ζην 50

ν
 χληαγκα Πεδηθνχ θαη ζην 

θξνπξαξρείν Θεζζαινλίθεο, κνλάδεο ζηηο νπνίεο αλέιαβε ηε δηνίθεζε ιφρσλ. Σν 1928 

θνίηεζε ζην Κέληξν Δθπαηδεχζεσο Καηψηεξσλ Αμησκαηηθψλ ηεο ρνιήο Δθαξκνγήο 
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 ΤΑ, Αηνκηθφο θάθεινο αμησκαηηθνχ «Κ. Δκκαλνπήι». 
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Πεδηθνχ, απνθνηηψληαο ελδέθαηνο απφ ηνπο ζαξάληα ζπκκαζεηέο ηνπ. Οη δηνηθεηέο ηνπ 

έθαλαλ ιφγν γηα έλαλ ζνβαξφ, αμηνπξεπή, θηιφηηκν, εηιηθξηλή θαη πεηζαξρηθφ αμησκαηηθφ. 

Γχν ρξφληα αξγφηεξα κεηαηέζεθε ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Σερληθψλ ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ 

αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ 1
νπ

 Λφρνπ καζεηψλ. χκθσλα κε ηελ αλαθνξά ηνπ δηνηθεηή ηνπ, 

αληηζπληαγκαηάξρε ηνπ κεραληθνχ Γεψξγηνπ Π., ν Υαξάιακπνο . ζπληέιεζε ηα κέγηζηα 

ζηελ εζηθή δηαπαηδαγψγεζε ησλ καζεηψλ ηνπ, θαηαβάιινληαο πξνζπάζεηα 

«θξνληκαηνπνίεζεο» ηνπο θαη θαιιηέξγεζε ην ζηξαηησηηθφ πλεχκα ηνπο. Ο Γεψξγηνο Π. 

θαηέιεμε, ραξαθηεξίδνληάο ηνλ ιακπξφ ραξαθηήξα, εξγαηηθφ θαη πξφζπκν, κε άξηζηε γεληθή 

κφξθσζε θαη ιακπξή αλαηξνθή. Ο Υαληψηεο αμησκαηηθφο παξέκεηλε ζε απηή ηε κνλάδα 

κέρξη ην 1933, φηαλ έιαβε θχιιν πνξείαο γηα ηε ρνιή Δθαξκνγήο Πεδηθνχ, πξνθεηκέλνπ λα 

παξαθνινπζήζεη ηα καζήκαηα ηνπ ηκήκαηνο ινραγψλ. Αθνινχζεζε ε απφηαμε ηνπ 1935 θαη 

ηέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα ν ζηξαηησηηθφο ηνπ θάθεινο έθιεηζε, θαζψο θαηαιήθζεθε απφ ην 

φξην ειηθίαο. ε άγλσζην ρξνληθφ ζεκείν ηεο θαηνρηθήο πεξηφδνπ θαηέθπγε ζηε Μέζε 

Αλαηνιή θαη επαλήιζε ζηελ ππεξεζία, ππεξεηψληαο, κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 1943 θαη 

Φεβξνπαξίνπ 1944, σο δηνηθεηήο ηνπ Κέληξνπ Γηαινγήο θαη Καηάηαμεο Ηζκαειίαο.
191

 

            ηε Μέζε Αλαηνιή θαηέθπγε θαη ν ζπληνπίηεο ηνπ Υαξάιακπνπ ., Δκκαλνπήι Π., ν 

νπνίνο αλήθε ζηελ θαηεγνξία ησλ εζεινληψλ Κξεηψλ, πνπ πνιέκεζαλ ζηνπο Βαιθαληθνχο 

Πνιέκνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, έιαβε κέξνο ζηηο κάρεο ηνπ Οζηξφβνπ, ηεο Αεηνξξάρεο θαη 

ηνπ Μπηδαλίνπ. Μεηά ην ηέινο ησλ ελδνβαιθαληθψλ ζπγθξνχζεσλ αθνινχζεζε ην 

ζηξαηησηηθφ επάγγεικα θαη ην 1916, αθνχ νινθιήξσζε ηηο αλάινγεο ζπνπδέο, νλνκάζηεθε 

αλζππνινραγφο. πσο ε πιεηνςεθία ησλ βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ ηεο επνρήο, πξνζρψξεζε 

ζην Κίλεκα ηεο Δζληθήο Άκπλαο ζηε Θεζζαινλίθε θαη ην 1918 ζπκκεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο 

ηνπ Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ, φπσο ηηο κάρεο ηνπ θξα, ηεο Γντξάλεο θαη ηνπ Μπέιεο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο ππεξέηεζε ζην 8
ν
 χληαγκα Κξήηεο θαη ην 36

ν
 

χληαγκα Πεδηθνχ, ελψ έιαβε κέξνο ζηηο κάρεο ηνπ Ατδηλίνπ (Μάηνο 1919),  ηεο Αδηδίαο 

(Ηνχληνο 1919) θαη ηεο Πεξγάκνπ (Αχγνπζηνο 1919). Δπξφθεηην γηα έλαλ αμησκαηηθφ κε 

αμηφινγε επαγγεικαηηθή θαη εγθπθινπαηδηθή γλψζε, θαζψο ήηαλ γλψζηεο ηεο γαιιηθήο 

γιψζζαο θαη ζην δεχηεξν κηζφ ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1920 ζπνχδαζε ζηε ζρνιή Σνπνγξαθίαο 

θαη  ζην ηκήκα ινραγψλ, ηεο ρνιήο Δθαξκνγήο Πεδηθνχ. ηελ πεξίνδν πνπ αθνινχζεζε ηελ 

ήηηα ηνπ ειιεληθνχ ζηξαηνχ ζηε Μηθξά Αζία ππεξέηεζε ζην 50
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ θαη ην 

14
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ, κνλάδα ζηελ νπνία παξέκεηλε κέρξη ηε ζηηγκή ηεο απφηαμήο ηνπ, ην 

1935. Ο Δκκαλνπήι Π. δελ πνιέκεζε ζηε γελέηεηξά ηνπ ηνλ Μάην ηνπ 1941, αιιά δχν ρξφληα 
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 ην ίδην, «. Υαξάιακπνο». 
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αξγφηεξα αλαρψξεζε κε αγγιηθφ πινηάξην απφ ηα θαθηά θαη κέζσ Γέξλα-Σνκπξνχθ-Δι 

Αιακέηλ έθηαζε ζην Κάηξν. Δθεί θαηαηάρζεθε ζηνλ ΒΔΜΑ θαη ππεξέηεζε κέρξη ηνλ Ηνχλην 

ηνπ 1944, φηαλ ηέζεθε ζε απηεπάγγειηε δηαζεζηκφηεηα, πηζαλφηαηα ιφγσ ηεο εκπινθήο ηνπ 

ζην θίλεκα ηνπ Απξηιίνπ.
192

  

          Σν Κίλεκα ηνπ 1944 ήηαλ ην θπζηθφ επαθφινπζν ηεο φμπλζεο ησλ πνιηηηθψλ εξίδσλ, 

νη νπνίεο είραλ αλαπηπρζεί ζην ζηξάηεπκα απφ ηνπο πξψηνπο κήλεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ 

ζπγθξφηεζε ησλ ειιεληθψλ κνλάδσλ. Απφ ην θζηλφπσξν ηνπ 1941 νη βαζηιηθνί θαη νη 

δεκνθξαηηθνί αμησκαηηθνί ζπγθξφηεζαλ νξγαλψζεηο πξνθεηκέλνπ λα εθθαζαξίζνπλ ηηο 

Έλνπιεο Γπλάκεηο απφ ηνπο αληηπάινπο ηνπο θαη λα ζέζνπλ ηηο βάζεηο ηνπ, επηζπκεηνχ γηα 

ηνπο ίδηνπο, κεηαπνιεκηθνχ πνιηηηθνχ θαζεζηψηνο.
193

 Οη αληαγσληζκνί θνξπθψζεθαλ κεηά 

ηελ αλάθιεζε ησλ απφηαθησλ απφ ηνλ Καλειιφπνπιν, θαζψο πιένλ νη βαζηιηθνί έλησζαλ 

ηελ απεηιή ηνπ παξαγθσληζκνχ θαη νη δεκνθξαηηθνί-βεληδειηθνί επεδίσθαλ λα αλαθηήζνπλ 

ηα «θεθηεκέλα» πνπ ηνπο είρε ζηεξήζεη ε κεηαμηθή δηθηαηνξία. Ζ αδπλακία επηβνιήο ηεο 

πνιηηηθήο εγεζίαο θαη ε δεκηνπξγία ελφο ηξίηνπ «ζηξαηνπέδνπ», απφηνθνπ ηεο απμαλφκελεο 

ηζρχνο ηνπ ΔΑΜ-ΔΛΑ θαη ηεο ηδενινγηθήο επηξξνήο ηνπ, δπλακίηηζε αθφκα πεξηζζφηεξν, 

ην θιίκα. Οη ζηάζεηο ηνπ Μαξηίνπ θαη ηνπ Ηνπιίνπ ηνπ 1943 απνηέιεζαλ ηνλ πξνπνκπφ ηεο 

ηειηθήο ξήμεο. Σνλ Απξίιην ηνπ 1944 νη ζηξαηησηηθέο θαηξηέο ησλ αξηζηεξψλ-

αξηζηεξίδνλησλ βεληδειηθψλ αλακεηξήζεθαλ κε απηέο ησλ ζπληεξεηηθψλ-θηινκνλαξρηθψλ, 

δηεθδηθψληαο κηα ζέζε ηζρχνο ζηα πνιηηηθνζηξαηησηηθά δεδνκέλα ηεο ιίαλ ζπληφκσο 

απειεπζεξσκέλεο ρψξαο.
194

  

        Σν θίλεκα απηφ απνηέιεζε ην ηειεπηαίν θεθάιαην ηεο ζηξαηησηηθήο ζηαδηνδξνκίαο 

αξθεηψλ απφηαθησλ ηνπ 1935, φπσο ηνπ Γεψξγηνπ Κ., ν νπνίνο γελλήζεθε ζην Ζξάθιεην. ε 

ειηθία δεθανθηψ εηψλ εηζήιζε ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

1933, αθνχ νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ, νλνκάζηεθε αλζππνινραγφο. Ακέζσο κεηά 

μεθίλεζε ηε θνίηεζή ηνπ ζην ηκήκα αλζππνινραγψλ ηεο ρνιήο Δθαξκνγήο Πεδηθνχ, ηελ 

νπνία νινθιήξσζε ηνλ Μάξηην ηνπ 1934, κε επίδνζε «ιίαλ θαιή» θαη βαζκφ 16.15, 
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 ην ίδην, «Π. Δκκαλνπήι». 
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αληηθαζηζηηθό αγώλα ζηε Μέζε Αλαηνιή, 1941-1944,  Δθδφζεηο Φηιίζησξ, Αζήλα 1996. Γηάλλεο Υησηάθεο, 

Πνιηηηθέο Θύειιεο: 3. Διιεληθό αληηθαζηζηηθό θίλεκα ζηε Μέζε Αλαηνιή, Δθδφζεηο Κνπιηνχξα, Αζήλα 1981. 

Σάζνο αθειιαξφπνπινο, «Σν ζψκα ησλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ ζηνλ πφιεκν θαη ηελ πνιηηηθή», Υξήζηνο 

Υαηδεησζήθ (επηκ.), Ηζηνξία ηεο Διιάδαο ηνπ 20νπ αηώλα, ηφκ. Γ1, Δθδφζεηο Βηβιηφξακα, Αζήλα 1999, ζζ. 318-

321.  
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θαηαηαζζφκελνο δέθαηνο ζην ζχλνιν ησλ νγδφληα ηεζζάξσλ ζπκκαζεηψλ ηνπ. Ο δηνηθεηήο 

ηεο ζρνιήο, αληηζπληαγκαηάξρεο Παλαγηψηεο Γ., ηνλ ραξαθηήξηζε σο πνιχ θαιφ εθπαηδεπηή, 

πεηζαξρηθφ, ζνβαξφ, αμηνπξεπή, θηιφπνλν, κε πνιχ θαιή ηαθηηθή αληίιεςε. ηε ζπλέρεηα ν 

Ζξαθιεηψηεο αμησκαηηθφο έιαβε ηελ πξψηε ηνπ κεηάζεζε γηα ην 26
ν
 χληαγκα, ζηε Γξάκα. 

Δθεί αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ 2
νπ

 Λφρνπ Πνιπβφισλ θαη επέδεημε νμεία αληίιεςε, θαιή 

θξίζε θαη πνιχ θαιή επίδνζε θαηά ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ηνπ ηκήκαηφο ηνπ. Ο 

ειπηδνθφξνο απηφο αμησκαηηθφο ηνλ Ηνχλην ηνπ 1935 θαηαδηθάζηεθε απφ ην ηξαηνδηθείν 

Γξάκαο ζε απφηαμε θαη θπιάθηζε ηξηψλ κελψλ. Σα επφκελα ρξφληα ηδηψηεπζε ζηε πεξηνρή 

ηνπ Ρεζχκλνπ θαη ην 1939 ην ηνπηθφ ηκήκα Αζθάιεηαο αλέθεξε γη‟ απηφλ, πσο ήηαλ έλαο 

άλδξαο αμηνπξεπήο, εμαηξεηηθνχ πλεχκαηνο εζληθηζηήο, κε θαιέο θνηλσληθέο ζρέζεηο. πσο 

θαη νη πεξηζζφηεξνη Κξεηηθνί απφηαθηνη, θαηέθπγε επί Καηνρήο ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

θαηαηάρζεθε ζηηο ειιεληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο, ππεξεηψληαο απφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943 

κέρξη ηνλ Ηνχιην ηνπ 1944. Σελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 1944 απνηάρζεθε γηα δεχηεξε θνξά απφ ην 

ζηξάηεπκα ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην θίλεκα ηνπ Απξηιίνπ.
195

  

           Μηα πεξίπησζε πνπ παξνπζίαδε θνηλά ζεκεία θαη νκνηφηεηεο κε απηή ηνπ Γεψξγηνπ 

Κ. ήηαλ απηή ηνπ Γξεγφξηνπ Κ., ν νπνίνο γελλήζεθε ζηελ Ζιεία. Δηζήιζε ζηελ Δπειπίδσλ ζε 

ειηθία είθνζη ελφο εηψλ, απνθνίηεζε ηνλ Ηνχιην ηνπ 1932 θαη ακέζσο κεηά ζπλέρηζε ηηο 

ζηξαηησηηθέο ηνπ ζπνπδέο ζην ηκήκα αλζππνινραγψλ ηεο ρνιήο Δθαξκνγήο Πεδηθνχ. Παξά 

ηελ πνιχ θαιή απφδνζε ζηνπο ηνκείο ηεο ηαθηηθήο εθπαίδεπζεο θαη ηεο γλψζεο ησλ φπισλ 

θαη ησλ κεραλεκάησλ, ζπγθέληξσζε αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο θαη πξνβιεκάηηζε ηνπο 

αλσηέξνπο ηνπ κε ηελ απεηζαξρία πνπ επέδεημε κε απνηέιεζκα ηελ θαη‟ επαλάιεςε ηηκσξία 

ηνπ. Ζ πξψηε κνλάδα ζηελ νπνία ππεξέηεζε ήηαλ ην 29
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ ζηε Κνκνηελή, 

φπνπ δηεηέιεζε δηκνηξίηεο Λφρνπ Σπθεθηνθφξσλ. χκθσλα κε ηα γξαθφκελα θαη ηηο 

ζεκεηψζεηο ηνπ δηνηθεηή ηνπ, ν νπνίνο πξφηεηλε ηελ θαη‟ αξραηφηεηα πξναγσγή ηνπ ζην 

βαζκφ ηνπ ππνινραγνχ, ν Γξεγφξηνο Κ. ήηαλ ηίκηνο θαη κεζνδηθφο εθπαηδεπηήο, ελψ 

παξάιιεια δηέζεηε ηηο «πξνδηαγξαθέο» γηα λα εμειηρζεί ζε έλαλ άξηζην αμησκαηηθφ. Σελ 

εκέξα ηεο εθδήισζεο ηνπ θηλήκαηνο ηεο 1
ε
 Μαξηίνπ 1935, απνζπάζηεθε ζηνλ ΥΗΗ 

πλνξηαθφ Σνκέα θαη ιίγν αξγφηεξα θαηαδηθάζηεθε απφ ην ηξαηνδηθείν Κνκνηελήο ζε 

απφηαμε θαη θπιάθηζε ελάκηζη έηνπο. Δπί Καηνρήο ππεξέηεζε, κεηαμχ Ννεκβξίνπ 1941 θαη 

Ηνπιίνπ 1944, ζηηο ειιεληθέο Έλνπιεο Γπλάκεηο ηεο Μέζεο Αλαηνιήο θαη ηελ 1
ε
 Απγνχζηνπ 

απνκαθξχλζεθε εθ λένπ απφ ηνλ ζηξαηφ, κε ηελ ίδηα αηηηνινγία πνπ απνηάρζεθε θαη ν 

Γεψξγηνο Κ. Λίγν πξηλ ην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, ην 1986, θαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 20 ηνπ 

                                                           
195

 ΤΑ, Αηνκηθφο θάθεινο αμησκαηηθνχ «Κ. Γεψξγηνο».  
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Ν.1543/1985, ακθφηεξνη νη αμησκαηηθνί απνθαηαζηάζεθαλ απφ ηελ Δπηηξνπή 

Απνθαηάζηαζεο Γησρζέλησλ Τπαιιήισλ θαη ηξαηησηηθψλ,
196

 ε νπνία ιακβάλνληαο ππφςε 

ηα ζηνηρεία ηνπ ππεξεζηαθνχ ηνπο θαθέινπ θαη φια ηα επίζεκα έγγξαθα, δέρζεθε νκφθσλα 

ηελ αίηεζή ηνπο.
197

  

       Ζ κεηαπνιεκηθή απνθαηάζηαζε ησλ πξναλαθεξζέλησλ δελ απνηέιεζε θαλφλα γηα 

ηνπο βεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο πνπ απνηάρζεθαλ ην 1935 θαη ην 1944. Μάιηζηα δελ 

έιιεηςαλ νη πεξηπηψζεηο απηψλ πνπ εμνξίζηεθαλ, ζπλέπεηα ησλ πνιηηηθψλ ηνπο θξνλεκάησλ, 

φπσο απηή ηνπ Ησάλλε Υ. Ο αμησκαηηθφο απηφο γελλήζεθε ζηε κχξλε θαη εηζήιζε ζηελ 

Δπειπίδσλ έλα ρξφλν κεηά ηελ θαηαζηξνθή ηεο γελέηεηξάο ηνπ απφ ηα θεκαιηθά 

ζηξαηεχκαηα. Ακέζσο κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ζπνπδψλ ηνπ, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1927, 

έιαβε θχιιν πνξεία γηα ηελ V Μεξαξρία, ε νπνία έδξεπε ζηα Υαληά. Σν επφκελν έηνο 

θνίηεζε ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Γπκλαζηηθήο θαη κε βαζκφ 17.66 ήξζε ηξίηνο κεηαμχ είθνζη 

ελφο ζπκκαζεηψλ ηνπ. Απφ ηα πξψηα ηνπ ζηξαηησηηθά βήκαηα, νη αλψηεξνί ηνπ δηαπίζησζαλ 

ηελ επαγγεικαηηθή ηνπ θαηάξηεζε. «Πξφζπκνο, ελεξγεηηθφο, νμπδεξθήο, ηαρείαο αληίιεςεο» 

ήηαλ κεξηθνί απφ ηνπο ραξαθηεξηζκνχο πνπ ηνπ απέδσζαλ νη δηνηθεηέο ηνπ, εθθξάδνληαο ηελ 

πεπνίζεζή ηνπο πσο ζα εμειηζζφηαλ ζε έλαλ ηθαλφηαην εθπαηδεπηή θαη αμησκαηηθφ. Μέρξη ην 

1931 ν Μηθξαζηάηεο αμησκαηηθφο ππεξέηεζε ζηε πξναλαθεξζείζα κεξαξρία σο εθπαηδεπηήο 

θαη σο ππαζπηζηήο ηνπ επηηειείνπ ηεο. ηε ζπλέρεηα, κεηά απφ κηα ηαρχξπζκε εθπαίδεπζε 

ζηε Γεσγξαθηθή Τπεξεζία ηνπ ηξαηνχ, αλέιαβε ππεξεζία ζε ζηξαηησηηθφ ηνπνγξαθηθφ 

ηκήκα ηεο Κξήηεο. Σν 1932 επέζηξεςε ζε κάρηκε κνλάδα, ζην 14
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ θαη ην 

επφκελν έηνο κεηαηέζεθε ζην 33
ν
 χληαγκα ζηελ Κνκνηελή, κνλάδα ζηελ νπνία ππεξεηνχζε 

θαηά ηελ απφηαμε ηνπ 1935. Απφ απηφ ην ρξνληθφ ζεκείν θαη έπεηηα, πηζαλφηαηα ν 

αμησκαηηθφο απηφο κεηαηνπίζηεθε ηδενινγηθά πξνο ηα αξηζηέξα, γεγνλφο ην νπνίν 

πηζηνπνηήζεθε απφ ηηο δηψμεηο ζε βάξνο ηνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επφκελσλ εηψλ. Ζ αξρή 

έγηλε ην θαινθαίξη ηνπ 1940, φηαλ ην Πξσηνβάζκην Αλαθξηηηθφ πκβνχιην, απνθάλζεθε 

πακςεθεί ελαληίνλ ηνπ, πξνηείλνληαο ηε δηαγξαθή ηνπ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ ζηηο ηάμεηο ηνπ 

απινχ ζηξαηηψηε. Με ηε γλσκνδφηεζε ηεο ε παξαπάλσ αξρή ζεκείσλε πσο ν Ησάλλεο Υ. 

«θαηέρεηαη παξά ξνπήο λα εκθαλίδεηαη σο δπλάκελνο λα έρεη ηε γλψκε επί ησλ γεληθφηεξσλ 

θαηεπζχλζεσλ ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ηνπ Κξάηνπο, ππνβάιινληαο κάιηζηα θαη εγγξάθσο 
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 Ο Ν.1543/1985 πξνέβιεπε ηελ απνθαηάζηαζε θαη ζπληαμηνδφηεζε ησλ παζφλησλ αγσληζηψλ ηεο Δζληθήο 

Αληίζηαζεο πνπ δηψρηεθαλ γηα ηα θνηλσληθά ηνπο θξνλήκαηα. ηελ επηηξνπή αλαηέζεθε ε εμαθξίβσζε ησλ 

πξνυπνζέζεσλ απνθαηάζηαζεο ησλ ζηξαηησηηθψλ πνπ απνηάρζεθαλ, ησλ καζεηψλ παξαγσγηθψλ ζρνιψλ ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ ησλ νπνίσλ νη ζπνπδέο δηαθφπεθαλ θαη ησλ δεκνζίσλ ιεηηνπξγψλ-ππαιιήισλ νη νπνίνη 

απνιχζεθαλ ή εμαλαγθάζηεθαλ ζε παξαίηεζε, Φχιιν Δθεκεξίδνο ηεο Κπβεξλήζεσο [ζην εμήο ΦΔΚ], ηεχρνο 

πξψην, Αξ. Φχιινπ 73, Αζήλα, 26 Απξηιίνπ 1985, ζζ. 1077-1081. 
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 ΤΑ, Αηνκηθνί θάθεινη αμησκαηηθψλ «Κ. Γξεγφξηνο» θαη «Κ. Γεψξγηνο». 



65 
 

ηηο ππνδείμεηο ηνπ ζηε Κπβέξλεζε, αιιά θαη γηα εζσηεξηθή πνιηηηθή». Δπηπιένλ, «φηαλ 

παξνπζηάζηεθε ζηνλ πθππνπξγφ, Γεληθφ Γηνηθεηή Θξάθεο, θαηφπηλ εληνιήο ηνπ γηα εμέηαζε, 

γηα ηηο αληεζληθέο ηνπ ελέξγεηεο ζηε Κνκνηελή φπνπ δηακέλεη, δήισζε φηη δελ πηζηεχεη ζηνλ 

Βαζηιέα, νχηε ζηελ αλαγθαηφηεηα ηνπ βαζηιηθνχ ζεζκνχ, φηη πξεζβεχεη θαζεζηψο 

θηιειεχζεξσλ νηθνλνκηθψλ αξρψλ». Λφγσ ησλ παξαπάλσ, ζεσξήζεθε επηθίλδπλνο γηα ηελ 

αζθάιεηα, ηελ ηάμε θαη ηελ εξεκία ηεο ρψξαο, παξαπέκθζεθε ζηε Γεκφζηα Αζθάιεηα 

Ρνδφπεο, φπνπ δηέκελε, θαη αθνινχζσο εθηνπίζηεθε ζηελ Ηθαξία. Έλα κήλα αξγφηεξα, ηνλ 

Αχγνπζην, ην Γεπηεξνβάζκην Αλαθξηηηθφ πκβνχιην επηθχξσζε ηνλ ππνβηβαζκφ ηνπ 

«έλεθελ αληεζληθψλ ηνπ ελεξγεηψλ ζηξεθφκελσλ ακέζσο εηο ηελ ππνλφκεπζελ ηεο ελλφκνπ 

ηάμεσο θαη πξάμεηο, έρνπζηλ έθδεινλ ζθνπφλ ηελ αλαηξνπήλ ηνπ θξαηνχληνο θνηλσληθνχ 

θαζεζηψηνο».
198

  

         ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο ν Ησάλλεο Υ. είηε απειεπζεξψζεθε, είηε δξαπέηεπζε απφ 

ηελ εμνξία θαη έπεηηα ππεξέηεζε ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ ηεο Μέζεο Αλαηνιήο. Αθνινπζήζε ε 

εκπινθή ηνπ ζην Κίλεκα ηνπ 1944, κε ζπλέπεηα ηε ζηξαηησηηθή θαζαίξεζή ηνπ. Μεηά ηελ 

απειεπζέξσζε επέζηξεςε ζηε Θξάθε θαη αλειίρζεθε ζηελ εγεζία ηνπ ΚΚΔ Κνκνηελήο. Σν 

1946 ζπγθξφηεζε έλνπιεο «αλαξρηθέο» νκάδεο, γεγνλφο γηα ην νπνίν ζπλειήθζε θαη 

θπιαθίζηεθε γηα ελάκηζη ρξφλν, πξντφληνο ηεο απφθαζεο ηνπ Έθηαθηνπ ηξαηνδηθείνπ 

Ξάλζεο. Μεηά ηελ έθηηζε ηεο πνηλήο, εθηνπίζζεθε ζηε Λήκλν γηα λα απειεπζεξσζεί ιίγν 

αξγφηεξα, ιφγσ ησλ κέηξσλ επηείθεηαο θαη θαηεπλαζκνχ πνπ έιαβε ε θπβέξλεζε. Ο 

απφηαθηνο αμησκαηηθφο ζπλέρηζε ηελ αληηθαζεζησηηθή δξάζε ηνπ, εθηνπίζηεθε εθ λένπ ζηε 

Μαθξφλεζν θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1948, παξαπέκθζεθε ζην πκβνχιην Αμησκαηηθψλ. 

Παξφιν πνπ είρε ηελ επθαηξία λα απνθεξχμεη δεκφζηα ηηο «αληεζληθέο» ηνπ ηδέεο θαη λα 

θεξδίζεη ηελ ειεπζεξία ηνπ, αξλήζεθε.
199

  

        Ο Ησάλλεο Υ. δελ ήηαλ ν κνλαδηθφο αμησκαηηθφο πνπ παξαπέκθζεθε ζην πκβνχιην 

Αμησκαηηθψλ, ζηηο 5 Οθησβξίνπ 1948. Μαδί ηνπ ήηαλ θαη έλαο αθφκα απφηαθηνο ηνπ 1935, ν 

νπνίνο ηεινχζε ππφ θαζεζηψο δηνηθεηηθήο εθηφπηζεο ζηε Μαθξφλεζν, ν ηπιηαλφο Π. Ο 

παξαπάλσ γελλήζεθε ζην Ρέζπκλν θαη εηζήιζε ζηε ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ ην 1915. 

Σέζζεξα ρξφληα αξγφηεξα νλνκάζηεθε αλζππνινραγφο θαη έιαβε θχιιν πνξείαο γηα ην 33
ν
 

χληαγκα Πεδηθνχ, ην νπνίν ζπκκεηείρε ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία. Δθεί δηαθξίζεθε ζηηο 

κάρεο πνπ έιαβε κέξνο ν ιφρνο πνπ δηνηθνχζε θαη ζχκθσλα κε ηνλ δηνηθεηή ηνπ, ήηαλ έλαο 

αμησκαηηθφο κνξθσκέλνο, επαγγεικαηηθψο θαηαξηηζκέλνο, αμηνπξεπήο θαη πεηζαξρηθφο. Σν 
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 ην ίδην, «Υ. Ησάλλεο». 
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 .π. 
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1924 ε κφξθσζή ηνπ ζπλεηέιεζε ζηελ απφζπαζή ηνπ ζηε Υαξηνγξαθηθή Τπεξεζία θαη κέρξη 

ην 1932 ππεξέηεζε ζε αλάινγεο ππεξεζίεο, κε απνθνξχθσκα ηε πεξίνδν 1929-1931, φηαλ 

δηεηέιεζε δηνηθεηήο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ηκήκαηνο ηνπ Γ΄ ψκαηνο ηξαηνχ αιιά θαη 

πξντζηάκελνο ηνπ ηνπνγξαθηθνχ ηκήκαηνο ζηελ Κξήηε. Έπεηηα κεηεθπαηδεχηεθε ζηε ρνιή 

Δθαξκνγήο Πεδηθνχ θαη ην 1933 κεηαηέζεθε ζην 14
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ, αλαιακβάλνληαο 

κάρηκε ππεξεζία.  

         Ο Κξεηηθφο αμησκαηηθφο ζπγθαηαιέρζεθε αλάκεζα ζηνπο ιίγνπο βεληδειηθνχο 

αμησκαηηθνχο, νη νπνίνη επαλήιζαλ ζηελ ελέξγεηα ακέζσο κεηά ηελ απφηαμε ηνπ 1935. Μέρξη 

ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1939, φηαλ ηέζεθε ζε απηεπάγγειηε απνζηξαηεία, δελ απαζρφιεζε ηηο 

ηνπηθέο αξρέο, νη νπνίεο ζεκείσλαλ πσο ήηαλ έλαο επθαηάζηαηνο εζληθηζηήο, πνπ δελ έξεπε 

πξνο ηε ραξηνπαημία θαη ηε κέζε. Ζ δξάζε ηνπ κεηαμχ 1940 θαη 1945 παξακέλεη άγλσζηε. 

Χζηφζν ζηνλ Δκθχιην, δησθφκελνο γηα ηα πνιηηηθά ηνπ θξνλήκαηα, εμνξίζηεθε ζηε 

Μαθξφλεζν θαη φπσο ν Ησάλλεο Υ., δελ απνπνηήζεθε ηεο ηδενινγίαο ηνπ, ελψπηνλ ηνπ 

πκβνπιίνπ Αμησκαηηθψλ.
200
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 ην ίδην, «Π. ηπιηαλφο». 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ ΣΡΗΣΟ 

ΑΛΛΟΗ ΑΠΟΣΑΚΣΟΗ 

 

α) Οη πιαζηεξηθνί αμηωκαηηθνί θαη ν Γεώξγηνο Πνύινο 

        Οη πξνεθηάζεηο ηνπ απνηπρεκέλνπ βεληδειηθνχ θηλήκαηνο ηεο 1
εο

 Μαξηίνπ 1935 

επέθεξαλ λέα δεδνκέλα ζηνπο ηξεηο θιάδνπο ησλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Σν κεγαιχηεξν, 

αξηζκεηηθά, πιήγκα δέρζεθε ν ηξαηφο Ξεξάο, θαζψο ζηηο 25 Ηνπλίνπ 1935 πεξηζζφηεξνη 

απφ νθηαθφζηνη αλψηεξνη θαη θαηψηεξνη αμησκαηηθνί ηέζεθαλ εθηφο ζηξαηεχκαηνο. Πην 

ζπγθεθξηκέλα ε πιεηνςεθία, πεξίπνπ πεληαθφζηνη, ηέζεθε ζε απηεπάγγειηε δηαζεζηκφηεηα, 

ελψ ζηνπο ππφινηπνπο ηξηαθφζηνπο επηβιήζεθε ε πνηλή ηεο απφηαμεο.
201

 Απφ απηφ ην 

ζχλνιν, ην 70% αλήθε ζην φπιν ηνπ πεδηθνχ, ην 12% ζην ππξνβνιηθφ θαη αθνινχζεζαλ κε 

αξθεηά κηθξφηεξα πνζνζηά ην κεραληθφ, ην ηππηθφ, ε ζηξαηνινγία θαη ην πγεηνλνκηθφ. ε 

απηνχο πξνζηέζεθαλ νη απφηαθηνη ηεο πεξηφδνπ 1926-1932, νη ζαξάληα πέληε απφηαθηνη ηνπ 

1934,
202

 νη αμησκαηηθνί πνπ απνηάρζεθαλ απφ ηνλ Κνλδχιε ην θζηλφπσξν ηνπ 1935,
203

 

θαζψο θαη άιινη νη νπνίνη ππέζηεζαλ ηε ζηξαηησηηθή θαζαίξεζε ιφγσ ηεο αληηθαζεζησηηθήο 

δξάζεο ηνπο θαηά ηελ πεξίνδν ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, φπσο νη θηλεκαηίεο ηνπ 1938.
204

    

          Έηζη νη απφηαθηνη ηνπ 1935, κπνξεί λα ήηαλ ε πιεηνςεθία, αιιά δελ ήηαλ νη 

κνλαδηθνί πνπ ην κεηαμηθφ θαζεζηψο απέθιεηζε απφ ηελ επηζηξάηεπζε ηνπ 1940. ε απηή ηελ 

θαηεγνξία ζπκπεξηιήθζεθαλ θαη άιινη πεπεηξακέλνη αμησκαηηθνί, φπσο δχν απφ ηνπο 

πξσηεξγάηεο ηνπ απνηπρεκέλνπ θηλήκαηνο ηεο 6
εο

 Μαξηίνπ 1933, νη Λεσλίδαο πάεο θαη 

Ζιίαο Γηάκεζεο, νη νπνίνη αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθέο, ηφζν ζε ζρέζε κε ηνπο 

πξναλαθεξζέληεο φζν θαη κεηαμχ ηνπο, πνξείεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. 

             Ο πάεο γελλήζεθε ζην ρσξηφ Μήγεξη ηεο Άξηαο ην 1892 θαη θαηαγφηαλ απφ κηα 

έλδνμε ζνπιηψηηθε νηθνγέλεηα. Οη πξφγνλνί ηνπ έιαβαλ κέξνο ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1821 

θαη ν παηέξαο ηνπ, απφ ην 1870 κέρξη θαη ην 1877, δηνίθεζε αξκαηνιίθη ζηε πεξηνρή ησλ 

Σδνπκέξθσλ. ηελ ειηθία ηεο εθεβείαο ν Λεσλίδαο κεηαθφκηζε ζηελ Αζήλα, έκαζε γαιιηθά 

                                                           
201

 ΦΔΚ, ηεχρνο ηξίηνλ, Αξ. Φχιινπ 85, Αζήλα, 25 Ηνπλίνπ 1935, ζζ. 603-610. 
202

 Καιιηγάο, ό.π., ζζ. 85-86. Γαθλήο, ό.π., ηφκ. 2, ζζ. 226-227. 
203

 Γηψξγνο αθαγηάλλεο, «Απφζηξαηνο, θνηλσλία θαη πνιηηηθή: Απφ ην Μεζνπφιεκν ζηε Μεηαπνιίηεπζε», 

δηπισκαηηθή εξγαζία, ρνιή Ννκηθψλ, Οηθνλνκηθψλ θαη Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ, Σκήκα Πνιηηηθψλ πνπδψλ, 

Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Θεζζαινλίθε 2010,  ζ. 71. 
204

 Γηα ηηο απφπεηξεο θαη ηα θηλήκαηα ελάληηα ζηε δηθηαηνξία ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ βι. Γαθλήο, ό.π., ηφκ. 2, ζζ. 

440-445. Γηα ην θίλεκα ηνπ 1938 βι. Βαγγέιεο Υαηδεαγγειήο, Σν αληηδηθηαηνξηθό θίλεκα ηεο Κξήηεο, Δθδφζεηο 

Υξνληθφ, Υαληά 1965. 
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θαη, επηζπκψληαο λα εθπιεξψζεη ηηο ζηξαηησηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνθεηκέλνπ λα 

εγθαηαζηαζεί ζηελ Ακεξηθή, θαηαηάρζεθε εζεινληηθά ζην ζηξαηφ. Σν 1912 απνθφκηζε ηηο 

πξψηεο πνιεκηθέο εκπεηξίεο, δηνηθψληαο ηνλ 2
ν 

Λφρν ηνπ 7
νπ

 Σάγκαηνο Δπδψλσλ, ηεο 8
εο

 

Μεξαξρίαο. Σν ηάγκα απηφ έιαβε κέξνο ζηηο επηζεηηθέο ελέξγεηεο γηα ηελ θαηάιεςε ηεο 

Αεηνξξάρεο θαη ηνπ Μπηδαλίνπ θαη ζηνλ Β΄ Βαιθαληθφ Πφιεκν, ζε απηέο ηεο αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1914 ν πάεο, κε ηνλ βαζκφ ηνπ αλζππνινραγνχ, 

ζπκκεηείρε ζην θίλεκα πνπ έιαβε ρψξα ζηε βφξεηα Ήπεηξν, ην νπνίν ζηφρεπε ζηελ 

αλεμαξηεηνπνίεζε ηεο πεξηνρήο. Απηή ήηαλ ε ρξνληθή ζηηγκή απφ ηελ νπνία, ν κέρξη ηφηε 

θαλαηηθφο βαζηιφθξσλ αμησκαηηθφο, μεθίλεζε λα αζρνιείηαη κε ηα πνιηηηθά ηεθηαηλφκελα. 

Σνλ Ηνχλην ηνπ 1915 κεηαηέζεθε ζην 2/39 χληαγκα Μεζνιινγίνπ θαη ιίγν αξγφηεξα, αθνχ 

εθδειψζεθε ην Κίλεκα ηεο Δζληθήο Άκπλαο, απνθάζηζε πσο ήηαλ πνιηηηθά θαη εζληθά νξζφ 

λα ην ππνζηεξίμεη.
205

   

           Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1916 έθηαζε ζηε Θεζζαιφληθε θαη ιίγν αξγφηεξα ν ζηξαηεγφο 

Ησάλλνπ ηνλ ηνπνζέηεζε ζην επηηειείν ηεο Μεξαξρίαο Αξρηπειάγνπο, κνλάδα κε ηελ νπνία ν 

πάεο ζπκκεηείρε ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ. Ζ κεξαξρία απηή αλέιαβε 

ην θχξην βάξνο ηεο επίζεζεο ζηε κάρε ηνπ θξά θαη κεηά ην ηέινο ηεο ν πάεο 

ζπγθαηαιέρζεθε αλάκεζα ζηνπο αμησκαηηθνχο πνπ πξνήρζεζαλ επ‟ αλδξαγαλζία.
206

 Σν 1919 

ν Αξηηλφο ηαγκαηάξρεο, επηζπκψληαο λα ζπκκεηάζρεη ζηελ Δθζηξαηεία ηεο Κξηκαίαο, 

κεηαηέζεθε ζηε 13
ε
 Μεξαξρία θαη αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ 3

νπ
 Σάγκαηνο ηνπ 5/42 

πληάγκαηνο Δπδψλσλ. Αθνινχζεζε ε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ππεξέηεζε ζην επηηειείν ηνπ ψκαηνο ηξαηνχ κχξλεο, ζην 3
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ 

ππφ ηνλ Κνλδχιε θαη ζην 12
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ. Έιαβε κέξνο ζε κεγάιν αξηζκφ 

επηρεηξήζεσλ κέρξη λα ηξαπκαηηζηεί ζηελ εθζηξαηεία ηνπ αγγαξίνπ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

νπνίαο ην ηάγκα πνπ δηνηθνχζε απψιεζε ηα 2/3 ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ θαη ην 1/3 ησλ 

νπιηηψλ.
207

  

         Ζ επαγγεικαηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ πάε ζηνλ Μεζνπφιεκν ραξαθηεξίζηεθε απφ ηελ 

αλάκημή ηνπ ζηα πνιηηηθνζηξαηησηηθά γεγνλφηα ζε ηέηνην βαζκφ, πνπ μεπεξλνχζε θαηά πνιχ 

ηα δεδνκέλα ελφο ζπλεζηζκέλνπ αμησκαηηθνχ ηεο επνρήο. Αξρηθά σο ππνθξνχξαξρνο 
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 Γηα ηνλ ίδην νη αηηίεο ήηαλ πξνθαλείο θαη ζρεηίδνληαλ φρη κφλν κε  ηελ επηβεβιεκέλε επγλσκνζχλε απέλαληη 

ζηηο Μεγάιεο Γπλάκεηο, γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο, αιιά θπξίσο κε ην γεγνλφο 

πσο νη παξαδνζηαθνί ερζξνί ηεο ρψξαο, Σνπξθία θαη Βνπιγαξία, είραλ ζπληαρζεί κε ην ζηξαηφπεδν ησλ 

Κεληξηθψλ Γπλάκεσλ, πάεο, ό.π., ζζ. 61-62. 
206

 Ο πάεο ήηαλ ν λεψηεξνο αμησκαηηθφο ησλ δηαθξηζέλησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη νη Κνλδχιεο, Πιαζηήξαο, 

Σδαλαθάθεο, Σζακάθνο θαη Μάληαθαο, βι. αξάθεο, Αλακλήζεηο, ζ. 153. 
207

 παήο, ό.π , ζζ. 134-136.  
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Αζελψλ ελαληηψζεθε ζην Κίλεκα ησλ Πιαζηήξα-Γνλαηά. ηα ηέιε ηνπ 1923 ζηάιζεθε ζηε 

Γαιιία, φπνπ κεηεθπαηδεχηεθε ζην Κέληξν Αλσηέξσλ θαη Αλσηάησλ αμησκαηηθψλ ηνπ 

γαιιηθνχ ζηξαηνχ, κε θαζεγεηή ηνλ ηαγκαηάξρε Charles de Gaulle. Δπηζηξέθνληαο ζηελ 

Διιάδα, ν Πάγθαινο ηνπ πξφηεηλε λα ζπκκεηάζρεη ζην πξαμηθφπεκα πνπ νξγάλσλε ν ίδηνο 

ελάληηα ζηε θπβέξλεζε Μηραιαθνπνχινπ. Ο πάεο αξλήζεθε θαη κεηά ηελ επηθξάηεζή ηνπ, 

ν Πάγθαινο ηνλ εμφξηζε γηα ηέζζεξηο κήλεο ζηε αληνξίλε.
208

 Σνλ Αχγνπζην ηνπ 1926, ν 

Αξηηλφο αμησκαηηθφο ζπλέβαιιε ηα κέγηζηα ζηελ αλαηξνπή ηνπ δηθηάηνξα, σζηφζν ηξεηο 

κήλεο αξγφηεξα θαζαηξέζεθε θαη θπιαθίζηεθε, θαζψο ζην κεζνδηάζηεκα είρε δεκνζηεχζεη 

αλππφγξαθα άξζξα ζηελ εθεκεξίδα Διεύζεξνο Λόγνο, ηαζζφκελνο ελάληηα ζηελ 

πξσηνβνπιία ηνπ Μεηαμά γηα ηελ επαλαθνξά ησλ βαζηιηθψλ απφηαθησλ. Μεηά ηελ έθηηζε 

ηεο πνηλήο ηνπ, ηνπνζεηήζεθε δηνηθεηήο θαη δηεπζπληήο ηεο ρνιήο Δθαξκνγήο Πεδηθνχ, 

φπνπ θαη παξέκεηλε γηα δπφκηζη πεξίπνπ ρξφληα.
209

  

           Σν 1930 δηνξίζηεθε ζηξαηησηηθφο αθφινπζνο ζηηο πξεζβείεο ηνπ Βειηγξαδίνπ θαη ηεο 

Πξάγαο, αληηθαζηζηψληαο ηνλ Κσλζηαληίλν Βεληήξε. ε απηή ηελ ππεξεζία παξέκεηλε κέρξη 

ην θαινθαίξη ηνπ 1932 θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπνζεηήζεθε επηηειάξρεο ηεο Α΄ Οκάδαο 

Μεξαξρηψλ. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1934 απνηάρζεθε, ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Κίλεκα 

ηνπ Πιαζηήξα. Χζηφζν, ζηα απνκλεκνλεχκαηά ηνπ αξλήζεθε θάζε εκπινθή. χκθσλα κε 

ηνλ Θάλν Βεξέκε, ν πάεο ζπκκεηείρε θαη ζην Κίλεκα ηνπ 1935, κε θίλεηξν ηελ επαλαθνξά 

ηνπ ζην ζηξάηεπκα.
210

 Ο δεχηεξνο, παξφιν πνπ παξαδέρζεθε ηελ παξνπζία ηνπ ζε κπζηηθέο 

ζπλαληήζεηο ησλ θηλεκαηηψλ, αξλήζεθε γηα κηα αθφκε θνξά ηε ζπκκεηνρή ηνπ θαη 

αηηηνιφγεζε ηελ θαηαδίθε ηνπ, πξνθαζηδφκελνο ην κίζνο πνπ έηξεθαλ νη βαζηιηθνί 

αμησκαηηθνί ελαληίνλ ηνπ, επεηδή θαηέζεζε σο κάξηπξαο θαηεγνξίαο ζηε Γίθε ησλ Έμη.
211

 

       Παξά ηελ απνλνκή ράξηηνο απφ ηνλ βαζηιηά ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1935, νη νηθνλνκηθέο 

ζπλέπεηεο ηεο απφηαμήο ηνπ δελ άξζεθαλ. Ο πάεο είρε ζηεξεζεί ηε ζχληαμή ηνπ, ελψ ε 

πεξηνπζία ηφζν ηνπ ηδίνπ φζν θαη ηεο γπλαίθαο ηνπ ηεινχζε ππφ θαηάζρεζε. Ζ θαηάζηαζε 

επηδεηλψζεθε γηα ηνλ ίδην κεηά ηελ επηθξάηεζε ηνπ Μεηαμά. Σν 1937, θαηφπηλ απφθαζεο ηεο 

Δπηηξνπήο Αζθαιείαο Αηηηθνβνησηίαο, εμνξίζηεθε ζηελ Πάξν θαη έπεηηα ζηε θηάζν, φπνπ 

παξέκεηλε κέρξη ηελ 18
ε
 Ννεκβξίνπ ηνπ 1940, εκέξα ηελ νπνία αθέζεθε ειεχζεξνο. ηηο 22 

έθηαζε ζηελ Αζήλα θαη παξνπζηάζηεθε ζην θξνπξαξρείν, αηηνχκελνο ηελ άδεηα λα 

πνιεκήζεη. Παξφιν πνπ επεζήκαλε φηη δελ επηζπκεί λα επαλέιζεη ζηα κφληκα ζηειέρε, έηζη 
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 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζζ. 179.  
209

 πάεο, ό.π., ζζ. 184-185. 
210

 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζ. 184. 
211

 παήο, ό.π., ζζ. 205-208. 



70 
 

ψζηε λα απνζνβεζνχλ νη θπβεξλεηηθέο αληηξξήζεηο, ην αίηεκα ηνπ δελ έγηλε απνδεθηφ απφ 

ηνλ Μαληαδάθε.
212

 

          ηελ Καηνρή ν πάεο κπνξεί λα κελ θαηάθεξε λα αλαιάβεη έλνπιε 

εζληθναπειεπζεξσηηθή δξάζε, σζηφζν πξνζέθεξε ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζηε παηξίδα κε έλαλ 

ηδηαίηεξν ηξφπν. Σνπο πξψηνπο κήλεο πνπ αθνινχζεζαλ ηελ ζπλζεθνιφγεζε ηνπ 

Σζνιάθνγινπ, θαζνδεγήζεθε απφ πνιηηηθνχο άλδξεο φπσο ν νθνχιεο, ν Καθαληάξεο θαη ν 

Παπαλδξένπ, πξνθεηκέλνπ λα ππνζηεξίμεη ηα απεηινχκελα ειιεληθά ζπκθέξνληα ζηε βφξεηα 

θαη θεληξηθή Διιάδα.
213

 Παξάιιεια ζπκκεηείρε ζηηο δηαβνπιεχζεηο γηα ηελ ζπγθξφηεζε ηνπ 

αληάξηηθνπ. Μεηά απφ ηηο απαξαίηεηεο ζπλελνήζεηο κε ην ΜΑ, απνθαζίζηεθε ε απνζηνιή 

ηνπ ζηε Θεζζαιία γηα ηνλ παξαπάλσ ζθνπφ,
214

 φκσο ιίγν αξγφηεξα πξνδφζεθε απφ ηνπηθνχο 

ρσξνθχιαθεο θαη επεηδή νη Ηηαινί δελ θαηάθεξαλ λα ηνλ εληνπίζνπλ, ζπλέιαβαλ ηελ 

νηθνγέλεηά ηνπ. Ο πάεο, αθνχ ήξζε ζε ζπλελφεζε κε ηνλ Σζνιάθνγινπ, παξαδφζεθε, 

δηαζθαιίδνληαο ηελ απειεπζέξσζε ησλ ζπγγελψλ ηνπ θαη θιείζηεθε ζηηο θπιαθέο Αβέξσθ. 

ηα ηέιε ηνπ 1942 κεηαθέξζεθε ζην ζηξαηφπεδν Ραληδνλέιιν ηεο βφξεηαο Ηηαιίαο, απ‟ φπνπ 

ην θαινθαίξη ηνπ 1943 απέδξαζε, θαηαθεχγνληαο ζηε Μπειηηζφλα ηεο Διβεηίαο.
215

 

          Απφ ηελ Διβεηία ήξζε ζε επηθνηλσλία κε ηνλ Σζνπδεξφ, ν νπνίνο ηνλ επαλέθεξε ζηε 

κφληκε ππεξεζία, πξνάγνληάο ηνλ ζην βαζκφ ηνπ ππνζηξαηήγνπ. Λίγν αξγφηεξα δηνξίζηεθε 

ζηελ ειιεληθή πξεζβεία ηεο Βέξλεο. Ζ ηηαιηθή ζπλζεθνιφγεζε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943 

πξνθάιεζε ηελ εηζξνή πιήζνπο αηρκαιψησλ ζηελ νπδέηεξε ρψξα ηεο θεληξηθήο Δπξψπεο. 

Αλάκεζά ηνπο βξίζθνληαλ πεξίπνπ δχν ρηιηάδεο Έιιελεο, ησλ νπνίσλ ηελ επνπηεία, κεηά απφ 

ηε ζρεηηθή αλάζεζε ηεο εμφξηζηεο θπβέξλεζεο, αλέιαβε ν Αξηηλφο ππνζηξάηεγνο. ηελ 

παξαπάλσ ππεξεζία αληαπνθξίζεθε κε ηδηαίηεξν δήιν θαη ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πνιχηηκε 

ειβεηηθή επηθνπξία, δηακφξθσζε αμηνπξεπέζηαηεο -γηα ηα δεδνκέλα ηεο επνρήο- ζπλζήθεο 

δηαβίσζεο ζηνπο Έιιελεο πξψελ αηρκαιψηνπο.
216

 

    εκαληηθέο νκνηφηεηεο κε ηε δηαδξνκή ηνπ πάε, κέρξη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1940, 

παξνπζίαζε θαη απηή ηνπ έηεξνπ πιαζηεξηθνχ, Ζιία Γηάκεζε. Ο ηειεπηαίνο γελλήζεθε ην 

1885 ζηελ Αζήλα θαη ην 1907 θαηαηάρζεθε εζεινληηθά ζην ζηξάηεπκα. Έιαβε ην βάπηηζκα 
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 ην ίδην, ζζ. 209-214. 
213

 Πην ζπγθεθξηκέλα επηζθέθζεθε απηέο ηηο πεξηνρέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ απήρεζε ηεο ηδξπηηθήο 

δηαθήξπμεο Γηακαληή-Μαηνχζε, ε νπνία ζηφρεπε ζηε δεκηνπξγία θνπηζνβιαρηθνχ θξάηνπο. Δπηζηξέθνληαο 

ζηελ Αζήλα ελεκέξσζε ηνπο εγέηεο ησλ θνκκάησλ αιιά θαη ηνλ Σζνιάθνγινπ, κε ηνλ νπνίν δηαηεξνχζε 

θηιηθέο ζρέζεηο, ψζηε λα απνζηείινπλ ηα ζρεηηθά δηαβήκαηα ζηελ ηηαιηθή δηνίθεζε, ε νπνία ππνθηλνχζε ηηο 

παξαπάλσ απηνλνκηζηηθέο ηάζεηο, ζην ίδην, ζ. 224. 
214

 Υνχηαο, ό.π., ζ. 52. 
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 πάεο, ό.π., ζζ. 225-226. 
216

 ην ίδην, ζζ. 227-229. 
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ηνπ ππξφο ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηηο κάρεο ηεο Διαζζφλαο, 

ηνπ αξαληαπφξνπ, ησλ Γηαλληηζψλ, ησλ Ησαλλίλσλ, ηνπ Κηιθίο-Λαραλά, ηνπ Μπέιεο θαη ηεο 

Κξέζλαο, ελψ ηνλ Ηνχιην ηνπ 1914 κνληκνπνηήζεθε σο αλζππνινραγφο. Σν 1916 πξνζρψξεζε 

ζην Κίλεκα ηεο Δζληθήο Άκπλαο θαη πνιέκεζε ζην Μαθεδνληθφ Μέησπν, φληαο έλαο απφ 

ηνπο δηαθξηζέληεο ηεο κάρεο ηνπ θξα. Αληίζηνηρεο πνηφηεηαο ήηαλ θαη ε πξνζθνξά ηνπ ζηα 

πεδία ησλ καρψλ ηεο Μηθξάο Αζίαο, κεηαμχ 1919 θαη 1922. ε φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθζηξαηείαο παξέκεηλε ζηε πξψηε γξακκή ηνπ κεηψπνπ, ζπκκεηέρνληαο ζε πεξηζζφηεξεο απφ 

είθνζη επηρεηξήζεηο θαη κάρεο, ππφ ηα θαζήθνληα ηνπ δηνηθεηή ηάγκαηνο. Έηζη, κεηά απφ 

ελλέα ρξφληα πνιεκηθήο ππεξεζίαο πξνβηβάζηεθε ζηνλ βαζκφ ηνπ αληηζπληαγκαηάξρε. 

      ηνλ Μεζνπφιεκν, ε πνιεκηθή απξαμία έζηξεςε ηνλ Γηάκεζε πξνο ηνπο εθάζηνηε 

ζπλνκψηεο, πςειφβαζκνπο αμησκαηηθνχο, νη νπνίνη επνθζαικηνχζαλ ηελ αλάιεςε ηεο 

θξαηηθήο εμνπζίαο. Μεηά ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1923, φπσο θαη αξθεηνί βεληδειηθνί 

αμησκαηηθνί, ζηάιζεθε ζηε Γαιιία γηα κεηεθπαίδεπζε θαη επέζηξεςε ζηελ Διιάδα ηηο 

παξακνλέο ηεο παγθαιηθήο δηθηαηνξίαο. πκκεηείρε ζε κπζηηθέο ζπλαληήζεηο αμησκαηηθψλ, 

νη νπνίνη αληηηάρζεθαλ ζην θαζεζηψο θαη ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Οζσλαίνπ αλέιαβαλ 

ππεξεζία ζην Γ΄ ψκα ηξαηνχ πξνθεηκέλνπ λα πξνζηαηέςνπλ ην ζηξάηεπκα απφ κηα 

ελδερφκελε παξνξκεηηθή επηζεηηθή θίλεζε ηνπ δηθηάηνξα ελαληίνλ ηεο Βνπιγαξίαο.
217

 Λίγν 

αξγφηεξα έιαβε κέξνο ζηηο ζπλνκσηηθέο θηλήζεηο ηνπ Κνλδχιε, κε απνηέιεζκα λα 

εθηνπηζηεί, φηαλ απηέο πξνδφζεθαλ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1925.
218

 

Σν 1928 ν Γηάκεζεο πξνβηβάζηεθε ζηνλ βαζκφ ηνπ ζπληαγκαηάξρε θαη κέρξη ην 1930 

ζπλέρηζε λα δηνηθεί ζπληάγκαηα πεδηθνχ. ηηο 6 Μαξηίνπ 1933 ήηαλ ν πξψηνο αμησκαηηθφο, 

σο δηνηθεηήο ηνπ 1
νπ

 πληάγκαηνο ζηελ Αζήλα, πνπ ππνζηήξημε ηε ζηάζε ηνπ Πιαζηήξα. 

Μεηά ηελ απνηπρεκέλε πξνζπάζεηα, θπιαθίζηεθε γηα ηέζζεξηο κήλεο θαη ζηε ζπλέρεηα 

ππέζηε ηελ ζηξαηησηηθή θαζαίξεζε.
219

 Ζ βαζηά επηζπκία ηνπ γηα επαλαθνξά ζην ζηξάηεπκα 

ήηαλ θαη ν θχξηνο ιφγνο ηεο εκπινθήο ηνπ ζην θίλεκα ηνπ 1935, κεηά ηελ απνηπρία ηνπ 

νπνίνπ θαηαδηθάζηεθε εθ λένπ.    

        Ζ αλάκημε ηνπ εκπεηξνπφιεκνπ απηνχ αμησκαηηθνχ ζηνπο θαηξηαζκνχο ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο είρε σο απνηέιεζκα ηε ζηέξεζε ηεο ζηξαηησηηθήο ηνπ πξνζθνξάο ζηνλ πφιεκν 
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 αξάθεο, Αλακλήζεηο, ζζ. 241, 262-263. 
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 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζ. 146. 
219

 Γαθλήο, ό.π., ηφκ. 2, ζζ. 184-186,210. 
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ηνπ 1940-1941.
220

 Χζηφζν, επί Καηνρήο δελ επέδεημε αδξάλεηα. ηηο 4 Ννεκβξίνπ 1943, 

ζπκκεηείρε, σο αξρεγφο ηεο αληηζηαζηαθήο νξγάλσζεο  «Δζληθφ Γεκνθξαηηθφ Διεπζεξσηηθφ 

Μέησπν» (ΔΓΔΜ),
221

 ζηε ζχζθεςε πνπ νξγάλσζε ν Νενδειαλδφο αμησκαηηθφο Donald Stott. 

Μαδί κε επηά αθφκε εγεηηθέο κνξθέο «δεμηψλ» αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ θαη ηνλ 

ηαγκαηάξρε Γεκήηξην εηξαδάθε, ν νπνίνο ππεξεηνχζε ζην ππνπξγείν Δζληθήο Άκπλαο ηεο 

θπβέξλεζεο Ράιιε, ππέγξαςαλ έλα ζπκθσλεηηθφ.
222

 Σν παξαπάλσ φξηδε πσο νη νξγαλψζεηο 

απηέο ζα ιεηηνπξγνχζαλ ζην εμήο ππφ ηηο δηαηαγέο ηνπ ΜΑ, δεζκεπφκελεο λα 

πξαγκαηνπνηήζνπλ δνιηνθζνξέο ζε βάξνο ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ θαη λα απνηξέςνπλ ηελ 

ελδερφκελε επηθξάηεζε νπνηαζδήπνηε παξάηαμεο (ππαηλίζζεηαη ην ΔΑΜ), θαηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο.
223

 Αλ φρη παξάιιεια, πηζαλφηαηα αξγφηεξα ν Γηάκεζεο 

ππεξέηεζε θαη ζηα Σάγκαηα Αζθαιείαο ηνπ Ράιιε.
224

 Σελ 1
ε
 Φεβξνπαξίνπ 1944 ην «Δζληθφ 

Γεκνθξαηηθφ Διεπζεξσηηθφ Μέησπν», κεηά απφ απφθαζε ηνπ επηθεθαιήο ηνπ, 

ζπγρσλεχηεθε κε ηνλ ΔΓΔ Αζελψλ. Απφ εθείλε ηελ εκεξνκελία θαη κέρξη ηνλ Φεβξνπάξην 

ηνπ 1945 ν Γηάκεζεο αλέιαβε ηελ αξρεγία ηνπ πξνδνηηθνχ ΔΓΔ Αζελψλ, αληηθαζηζηψληαο 

ηνλ Απφζηνιν Παπαγεσξγίνπ-Φηιψηα.
225

 

         Αμησκαηηθνί, εγέηεο ησλ καδηθφηεξσλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ, φπσο ν αξάθεο, 

ν Εέξβαο θαη ν Φαξξφο, σζνχκελνη απφ δηαθνξεηηθά θίλεηξα θαη ζπρλά θαζνδεγνχκελνη απφ 

δηαθνξεηηθνχο ζθνπνχο, εθνπζίσο είηε αθνπζίσο, ζπλέβαιαλ ζηε δηφγθσζε θαη ηε δηαηψληζε 

ησλ εκθχιησλ παζψλ ηεο πεξηφδνπ. Ο Γηάκεζεο, ζην ηειεπηαίν έηνο ηεο θαηνρηθήο πεξηφδνπ, 

εγήζεθε κηαο νξγάλσζεο, ε νπνία ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ θαηαθηεηή. Χζηφζν, θαλείο απφ ηνπο 

παξαπάλσ δελ έθηαζε ζην ζεκείν λα απαξλεζεί ηα παηξησηηθά ηδεψδε, ζε ηέηνην βαζκφ ψζηε 

λα ζηξέςεη ηα φπια ησλ αλδξψλ ηνπ ελάληηα ζηνπο ζπκπαηξηψηεο ηνπ, φπσο έπξαμε ν 

Γεψξγηνο Πνχινο. 

          Με θαηαγσγή απφ ηελ νξεηλή Ναππαθηία, ν Γεψξγηνο Πνχινο γελλήζεθε ην 1889 ζηε 

Ρνπκαλία. Σν πξν Καηνρήο παξειζφλ ηνπ παξακέλεη ζρεηηθά άγλσζην κέρξη ζήκεξα. Αλήθε 
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 ηε δηάξθεηα ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο αλέπηπμε αληηθαζεζησηηθή δξάζε σο επηθεθαιήο νξγάλσζεο 

ππαμησκαηηθψλ, ε νπνία εμαξζξψζεθε βι. πχξνο Ληλαξδάηνο, «Αληίζηαζε ζηε δηθηαηνξία ηνπ Μεηαμά», 

Υάγθελ Φιάηζεξ-Νίθνο βνξψλνο (επηκ.), Ζ Διιάδα 1936-44: Γηθηαηνξία, Καηνρή, Αληίζηαζε, Πξαθηηθά Α΄ 

Γηεζλνχο πλεδξίνπ χγρξνλεο Ηζηνξίαο, Δθδφζεηο Μνξθσηηθνχ Ηλζηηηνχηνπ ΑΣΔ, Αζήλα 1989,  ζ. 95. 
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 Γηα ηελ νξγάλσζε ΔΓΔΜ βι. Λπκπεξάηνο, ό.π., ζ. 51. 
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 Γηα ηελ απνζηνιή ηνπ Stott βι. Μαξθεδίλεο, ύγρξνλε Ηζηνξία, ζζ. 371-379. 
223

 Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 2, ζ. 362. 
224

 Γηβάλε, ό.π., ζ. 134. 
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Γηεχζπλζε Δθέδξσλ Πνιεκηζηψλ Αγσληζηψλ Θπκάησλ θαη Αλαπήξσλ Πνιέκνπ [ζην εμήο ΓΔΠΑΘΑ], θάθ. 

17, ππνθάθ. ΔΓΔ Αζελψλ-Πεηξαηψο-Πεξηρψξσλ: Οξγάλσζηο Δζληθήο Αληηζηάζεσο Δζσηεξηθνχ Δ.Γ.Δ.. 

(Γηάκεζεο θαη Παπαγεσξγίνπ-Φηιψηαο), «Έθζεζηο ζπλνπηηθή ησλ πεπξαγκέλσλ ηεο Οξγαλψζεσο», Αζήλα, 15 

Φεβξνπαξίνπ 1949.  
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ζηηο ηάμεηο ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ κεραληθνχ θαη πηζαλφλ ζπκκεηείρε ζηε Μηθξαζηαηηθή 

Δθζηξαηεία σο δηνηθεηήο κνλάδαο. Μεηαμχ 1930 θαη 1933 δηεηέιεζε, κε ηνλ βαζκφ ηνπ 

αληηζπληαγκαηάξρε, δηνηθεηήο ηεο ηξαηησηηθήο ρνιήο Σερληθψλ, ζηε Θεζζαινλίθε. Λφγσ 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην Κίλεκα ηνπ 1935 θαηαδηθάζηεθε ζε ζηξαηησηηθή θαζαίξεζε θαη 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο ηδηψηεπζε. ηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν είρε ηελ 

ίδηα ηχρε κε ηνπο πξναλαθεξζέληεο απφηαθηνπο αμησκαηηθνχο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ 

αλαθιήζεθε.
226

 Ζ επαλαδξαζηεξηνπνίεζε ηνπ Πνχινπ έιαβε ρψξα ζηε Θεζζαινλίθε, ιίγεο 

εκέξεο κεηά ηελ 9
ε
 Απξηιίνπ 1941, εκέξα θαηάιεςεο ηεο πφιεο απφ ηα γεξκαληθά 

ζηξαηεχκαηα. Ο βεληδειηθφο αμησκαηηθφο εκθαλίζηεθε σο επηθεθαιήο ηεο νξγάλσζεο 

«Δζληθή Έλσζηο Διιάο»,
227

 ε νπνία ζχληνκα κεηνλνκάζηεθε ζε «Δζληθφλ θαη νζηαιηζηηθφλ 

Κφκκα Διιάδνο». Σν ρξνληθφ ζεκείν ηεο ηδενινγηθήο κεηαζηξνθήο ηνπ Πνχινπ πξνο ηνλ 

Δζληθνζνζηαιηζκφ παξακέλεη άγλσζην, σζηφζν ζεσξείηαη δεδνκέλε ε πίζηε ηνπ ίδηνπ θαη 

ησλ κειψλ ηεο νξγάλσζήο ηνπ ζηε ηειηθή λίθε ηνπ Γ΄ Ράηρ. Παξάιιεια, ν Πνχινο 

ζπλέδξακε ζηελ αλάπηπμε ηνπ γεξκαληθνχ δηθηχνπ θαηαζθνπείαο «Sonderkommando 2000», 

ζπγθξνηψληαο έλα πξνζσπηθφ δίθηπν πιεξνθνξηνδνηψλ.
228

 

           Σν θζηλφπσξν ηνπ 1941, κεηά απφ πξσηνβνπιία ησλ γεξκαληθψλ αξρψλ θαη απφθαζε 

ηνπ Πξσηνδηθείνπ Θεζζαινλίθεο, δηαηάρζεθε ε δηάιπζε ηεο «ΔΔΔ», ε νπνία σζηφζν 

ζπλέρηζε ηε παξαζθεληαθή δξάζε ηεο, ζηνρεχνληαο ζηε δεκηνπξγία ελφο αληηθνκκνπληζηηθνχ 

κεηψπνπ.
229

 ην εμήο, νη πνιηηηθέο θηινδνμίεο ηνπ απφηαθηνπ αληηζπληαγκαηάξρε ηνπ 

κεραληθνχ, εθθξάζηεθαλ κέζα απφ ηελ νξγάλσζε «Δζεινληηθφ ψκα Γεψξγηνο Πνχινο», 

ελψ ν ίδηνο δξαζηεξηνπνηήζεθε θαη πξνπαγαλδηζηηθά, κε δεκνζηεχζεηο άξζξσλ 

εζληθνζνζηαιηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ ζηηο ζηήιεο ηεο εθεκεξίδαο Νέα Δπξώπε, θαζψο θαη κε 

ηελ έθδνζε ηνπ βηβιίνπ «Σν λένλ Γξάκα ηνπ Διιεληζκνχ θαη αη ζθνηεηλαί δπλάκεηο».
230

 

Χζηφζν, ηα εζληθνζνζηαιηζηηθά θαη αληηθνκκνπληζηηθά θεξχγκαηα δελ βξήθαλ πξφζθνξν 

έδαθνο ζηε Θεζζαινλίθε θαη νη πξνζδνθίεο ηνπ Πνχινπ έκεηλαλ αξρηθά αλεθπιήξσηεο. 
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 ηξάηνο Ν. Γνξδαλάο,  Έιιελεο ελαληίνλ Διιήλσλ. Ο θόζκνο ησλ Σαγκάησλ Αζθαιείαο ζηελ θαηνρηθή 

Θεζζαινλίθε 1941-1944, Δπίθεληξν, Θεζζαινλίθε 2006, ζζ. 49-50. 
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           Σν 1943 ε πιάζηηγγα ηνπ πνιέκνπ έγεηξε πξνο ηε κεξηά ησλ πκκάρσλ θαη ν ΔΛΑ 

επαλήιζε δπλακηθά ζηελ νξεηλή Μαθεδνλία. Οη ζπλζήθεο απηέο αλαίξεζαλ ηε κέρξη πξφηηλνο 

αδηαιιαμία ησλ Γεξκαλψλ αλαθνξηθά κε ηελ πξννπηηθή ηνπ εμνπιηζκνχ Διιήλσλ γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο αληίζηαζεο θαη πξφζθεξαλ ζηνλ Πνχιν ηελ επθαηξία λα εκθαληζηεί 

δπλακηθά ζην πξνζθήλην. Ο ηειεπηαίνο, κεηά απφ δηαβνπιεχζεηο κε ηηο ηνπηθέο θαηνρηθέο 

αξρέο θξίζεθε, ηνπιάρηζηνλ πνιηηηθά, αμηφπηζηνο θαη ηνλ Μάην ηνπ 1943 ζπγθξφηεζε ην 

«Δζεινληηθφ Σάγκα Πνχινπ», δχλακεο ηξηαθνζίσλ πεξίπνπ αλδξψλ. Απφ ηα θίλεηξα ησλ, φρη 

δηά ηεο βίαο θαηαηαρζέλησλ, μερψξηδαλ, ε ζιαβνθνβία-βνπιγαξνθνβία, ε αλαδήηεζε 

αζθάιεηαο γη‟απηνχο πνπ δηψθνληαλ απφ ηνλ ΔΛΑ, ε εμαζθάιηζε ηνπ βηνπνξηζκνχ, κέζσ 

ηνπ κηζζνχ θαη ηεο ηξνθνδνζίαο ησλ ζηξαηησηψλ θαη ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο, θαη ηέινο ν 

ηπρνδησθηηζκφο, ν νπνίνο εμέθξαδε ηνλ θχθιν ησλ πεξηζσξηαθψλ θαη παξαβαηηθψλ 

ζηνηρείσλ.
231

 Οη άλδξεο απηνί θφξεζαλ ηε ζηνιή ηεο Wehrmacht, εμνπιίζηεθαλ θαη σο επί ην 

πιείζηνλ εθπαηδεχηεθαλ απφ ηηο γεξκαληθέο θαηνρηθέο δπλάκεηο. 

          Σν Σάγκα Πνχινπ θαζ‟φιε ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο παξέκεηλε ζηε Μαθεδνλία θαη 

ζπκκεηείρε ζε γεξκαληθέο εθθαζαξηζηηθέο επηρεηξήζεηο ελάληηα ζηνλ ΔΛΑ. Ζ αξρή έγηλε ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1943 ζηνλ ιπκπν θαη ζηελ πεξηνρή δπηηθά ηεο γξακκήο Βέξνηα-Νάνπζα-

Έδεζζα. Σν 1944 ην «Δζεινληηθφ Σάγκα» δξαζηεξηνπνηήζεθε ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ησλ 

Γηαλληηζψλ θαη ηεο Βέξνηαο, κε έδξα ην ρσξηφ Κξχα Βξχζε, ην νπνίν, κεηά ηνλ εμνπιηζκφ 

ησλ ρσξηθψλ, κεηαηξάπεθε ζε έλα αληηθνκκνπληζηηθφ πξνπχξγην. ην ελεξγεηηθφ ησλ 

Πνπιηθψλ δεζπφδνπλ δνινθνλίεο, ιεειαζίεο, βαζαληζκνί θαη βηαζκνί ζε βάξνο αζψσλ 

πνιηηψλ θαη γεληθφηεξα πξάμεηο, νη νπνίεο ζπρλά πξνθαινχζαλ αθφκα θαη ηελ απέρζεηα ησλ 

θαηνρηθψλ αξρψλ. Έλα απφ ηα εηδερζέζηεξα εγθιήκαηά ηνπο πξαγκαηνπνηήζεθε ζε 

ζπλεξγαζία κε ηελ έλνπιε νκάδα ηνπ Γεξκαλνχ ειιελφθσλνπ ππαμησκαηηθνχ Φξηηο 

νχκπεξη, ζηηο 14 επηεκβξίνπ 1944 ζηα Γηαλληηζά. Με αθνξκή ηελ θπγή ζην βνπλφ ελφο 

Γεξκαλνχ νπιίηε ιφγσ ηεο δξάζεο ηνπ ΔΛΑ, ε πφιε ιεειαηήζεθε, έλα κεγάιν ηκήκα ηεο 

ππξπνιήζεθε θαη ηέινο, δνινθνλήζεθαλ πεξίπνπ πελήληα πνιίηεο.
232

 Αληίζηνηρα ήηαλ ηα 

«αλδξαγαζήκαηα» ησλ αλδξψλ ηνπ Πνχινπ θαη ζηε Θεζζαινλίθε, φπνπ, κε επίθεληξν ηα 

γξαθεία ηνπ ηάγκαηνο ζηελ νδφ Παχινπ Μειά, εγθαζηδξχζεθε έλα «θαζεζηψο» 

ηξνκνθξαηίαο, κε ζχκαηα αγγιφθηινπο, θνκκνπληζηέο, Δβξαίνπο θαη Μαζφλνπο. Σαπηφρξνλα 

ν Πνχινο, κε ηελ αλνρή ησλ Γεξκαλψλ, μεθίλεζε κηα εθζηξαηεία ππνλφκεπζεο ησλ 

                                                           
231

 Γνξδαλάο, Έιιελεο, ζζ. 165-167. 
232

 Καινγξεάο, ό.π., ζζ. 95-96. 
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αζηπλνκηθψλ αξρψλ ηεο πφιεο θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη άλδξεο ηνπ βηαηνπξάγεζαλ ζε 

βάξνο ησλ εθπξνζψπσλ ηνπο.
233

 

         ην ηέινο ηεο Καηνρήο ην «Δζεινληηθφ Σάγκα Πνχινπ» αθνινχζεζε ηελ 

νπηζζνρψξεζε ησλ γεξκαληθψλ δπλάκεσλ πξνο ηελ θεληξηθή Δπξψπε. Σνλ Απξίιην ηνπ 1945 

ν Πνχινο παξαδφζεθε ζηνπο Ακεξηθαλνχο, νη νπνίνη ηνλ εμέδσζαλ ζηελ Διιάδα. Σν Δηδηθφ 

Γηθαζηήξην Γσζηιφγσλ επέβαιιε ηελ εζράηε ησλ πνηλψλ ζηνλ δηαβφεην Δζληθνζνζηαιηζηή, 

ν νπνίνο εθηειέζηεθε ζηηο 11 Ηνπλίνπ 1949 ζηελ Αζήλα.
234

 

 

β) Οη απόηαθηνη ηνπ Βαζηιηθνύ Ναπηηθνύ 

Οη απνηάμεηο ηνπ 1935, εθηφο απφ ηνλ ηξαηφ Ξεξάο, επεξέαζαλ ζε ζεκαληηθφ βαζκφ 

θαη ην Βαζηιηθφ Ναπηηθφ (ζην εμήο Β.Ν.). Πηφ ζπγθεθξηκέλα, ν αξηζκφο ησλ 

παξαπεκθζέλησλ ζε δίθε θαη πξνθπιαθηζηέσλ αλήιζε ζηνπο ελελήληα ελλέα 

αμησκαηηθνχο,
235

 εθ ησλ νπνίσλ εβδνκήληα έλαο θαηαδηθάζηεθαλ ζε θαζαίξεζε θαη νθηψ ζε 

έθπησζε ηνπ βαζκνχ ηνπο,
236

 ελψ ζην παξαπάλσ ζχλνιν πξνζηέζεθαλ επηπιένλ εθαηφλ 

εβδνκήληα ηξεηο θαηαδηθαζζέληεο θαη απνκαθξπζζέληεο ππαμησκαηηθνί ηνπ ζηφινπ. 

Σεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ (ην πνζνζηφ ησλ εθθαζαξηζζέλησλ αμησκαηηθψλ άγγημε ην 30% 

θαη αληίζηνηρα απηφ ησλ ππαμησκαηηθψλ ην 20%), ην αμηφκαρν ηνπ θιάδνπ, ν νπνίνο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ θηλήκαηνο απνδείρζεθε ν ιηγφηεξν λνκηκφθξσλ πξνο ηε θπβέξλεζε, θινλίζηεθε 

ηδηαίηεξα. 

 Ήδε απφ ην 1935 ε πηζαλφηεηα εθδήισζεο ελφο πνιέκνπ κεγάιεο θιίκαθαο 

πξνβιεκάηηδε έληνλα ηα ζηειέρε ησλ ειιεληθψλ Δλφπισλ Γπλάκεσλ. Αλαινγηδφκελνο ην 

παξαπάλσ θαη ζε ζπλάξηεζε κε ηελ αδπλακία άκεζεο αλαπιήξσζεο ησλ ειιείςεσλ, ιφγσ 

ηεο απαξαίηεηεο πξνυπφζεζεο ησλ ηερληθψλ γλψζεσλ γηα έλαλ αμησκαηηθφ ηνπ λαπηηθνχ, ν 

κέρξη πξφηηλνο επηθεθαιήο ηεο θαηαζηνιήο ησλ ζηαζηαζηψλ ηνπ ζηφινπ, λαχαξρνο νθνθιήο 

Γνχζκαλεο,
237

 αλέιαβε δξάζε. Ο επί θπβεξλήζεσο Παλαγή Σζαιδάξε ππνπξγφο Ναπηηθψλ, 
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 Γνξδαλάο, Έιιελεο, ζζ. 192-199. 
234

 Καινγξεάο, ό.π., ζ. 97. 
235

 Μνξθσηηθφ Ίδξπκα Δζληθήο Σξαπέδεο-Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ηζηνξηθφ Αξρείν [ζην εμήο ΜΗΔΣ-ΔΛΗΑ], 

Ηδησηηθή ζπιινγή Κπξή Βαζηιείνπ, θάθ. 15, ππνθάθ. 2: «Πίλαμ αμησκαηηθψλ παξαπεκθζέλησλ εηο δίθελ θαη 

πξνθπιαθηζηέσλ». 
236

 ΦΔΚ, ηεχρνο ηξίηνλ, Αξ. θχιινπ 78, Αζήλα, 11 Ηνπλίνπ 1935, ζζ. 557-558. 
237

 Ο νθνθιήο Γνχζκαλεο γελλήζεθε ζηελ Κέξθπξα ην 1869 θαη εηζήιζε ην 1884 ζηε λενζχζηαηε ρνιή 

Ναπηηθψλ Γνθίκσλ. Απφ ην 1910 θαη κεηά αλειίρζεθε ζηα πςειφηεξα θιηκάθηα ηνπ Β.Ν. θαη ζηνπο 

Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο δηεηέιεζε θπβεξλήηεο ηνπ «Αβέξσθ». Σν 1914 ηνπνζεηήζεθε αξρεγφο ηνπ Γεληθνχ 

Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ, ελψ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Δζληθνχ Γηραζκνχ απνηάρζεθε θαη εμνξίζηεθε γηα δχν ρξφληα. 
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αθνχ εμαζθάιηζε ηε ζπγθαηάζεζε ηεο θπβέξλεζεο, εμνπζηνδφηεζε σο δηαπξαγκαηεπηή ηνλ 

Πισηάξρε Α. Αζαλαζίνπ, ζηε πξνζπάζεηα ηεο επαλαθνξάο ησλ απφηαθησλ αμησκαηηθψλ ηνπ 

ζηφινπ, νη νπνίνη κεηά ηελ απνηπρία ηνπ θηλήκαηνο θαηέθπγαλ ζηε Νεάπνιε ηεο Ηηαιίαο. Με 

γλψκνλα ηε ζπκθηιίσζε κεηαμχ ησλ αμησκαηηθψλ, απαξαίηεηε ζε πεξίπησζε πνιέκνπ, ν 

Γνχζκαλεο πξφηεηλε ηελ επηζηξνθή ησλ απφηαθησλ ζηελ Διιάδα θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπο ζε 

έλα ή πεξηζζφηεξα λεζηά. Ο πεξηνξηζκφο απηφο πξνβιεπφηαλ λα είλαη πξνζσξηλφο, 

ηνπιάρηζηνλ κέρξη ηελ ςήθηζε ησλ αλάινγσλ λνκνζεηηθψλ ξπζκίζεσλ, νη νπνίεο ζα 

δηαζθάιηδαλ ζηνπο θαηάδηθνπο ηελ επηζηξνθή ζηελ ελεξγή ππεξεζία. Οη ελζηάζεηο ησλ 

ηειεπηαίσλ, ζε πεξίπησζε επηζηξνθήο ηνπο, επηθεληξψζεθαλ ζε δχν δεηήκαηα: α) κε πνηά 

κέηξα ζθφπεπε ν ππνπξγφο λα κεηξηάζεη ηελ πηζαλή αληζφηεηα πνπ ζα δεκηνπξγνχηαλ 

αλάκεζα ζε απηνχο θαη ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο, νη νπνίνη ήηαλ ήδε έγθιεηζηνη ζηηο θπιαθέο, 

θαη β) ππήξραλ νη αλάινγεο εγγπήζεηο ζε πεξίπησζε θπβεξλεηηθήο αιιαγήο θαη πην 

ζπγθεθξηκέλα ζε ελδερφκελε επηθξάηεζε ησλ αδηάιιαθησλ ηνπ Κνλδχιε; Ο Αζαλαζίνπ 

δηαβεβαίσζε ηνπο ελδηαθεξφκελνπο γηα ηηο πξνζέζεηο ηνπ Γνχζκαλε, ν νπνίνο αληηκεηψπηδε 

ζπλνιηθά ην δήηεκα θαη φρη κφλν ζρεηηθά κε ηνπο απφηαθηνπο ζηε Νεάπνιε θαη θαηέιεμε 

πσο ν λαχαξρνο ήηαλ απνθαζηζκέλνο λα θέξεη ην έξγν ηνπ ζε πέξαο, φζν θαηείρε ην αμίσκα 

ηνπ ππνπξγνχ Ναπηηθψλ.
238

 

         Οη αμησκαηηθνί εμέθξαζαλ ηελ επγλσκνζχλε ηνπο γηα ηηο ελέξγεηεο ηνπ λαπάξρνπ θαη 

ε πιεηνςεθία ηνπο, κε εμαίξεζε πέληε εμ απηψλ, ζπκθψλεζαλ κε ηηο πξνηάζεηο ηνπ. Χζηφζν, 

ζχληνκα θαηέθζαζαλ ηα λέα ηεο 10
εο

 Οθησβξίνπ γηα ην πξαμηθφπεκα ηνπ Κνλδχιε (ν 

Αζαλαζίνπ είρε αλαρψξεζεη γηα ηε Νεάπνιε ζηηο 8 ηνπ ίδηνπ κήλα) θαη ν Γνχζκαλεο ηέζεθε 

εθηφο θπβέξλεζεο, κε απνηέιεζκα ηε καηαίσζε ηνπ εγρεηξήκαηνο. Αθνινχζεζε ε 

παιηλφξζσζε ηεο βαζηιείαο θαη ε επηζηξνθή ηνπ Γεσξγίνπ Β΄ ζηε ρψξα, ε νπνία, έλαλ κήλα 

αξγφηεξα ζπλνδεχηεθε απφ ηελ παξνρή ακλεζηίαο θαη ηελ απνλνκή ράξηηνο ζηνπο 

απφηαθηνπο, δίλνληαο παξάιιεια ην έλαπζκα γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηελ Διιάδα.
239

  

                                                                                                                                                                                     
Μεηά ην πέξαο ηνπ εθηνπηζκνχ, αλαθιήζεθε, αλαιακβάλνληαο ηα ίδηα θαζήθνληα γηα λα απνζηξαηεπζεί εθ λένπ 

ην 1923, κε ην βαζκφ ηνπ αληηλαπάξρνπ. Σν 1935, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Παλαγή Σζαιδάξε, αλέιαβε ην 

ππνπξγείν Ναπηηθψλ, Μεγάιε ειιεληθή εγθπθινπαίδεηα, ηφκ. 9, Δθδφζεηο «Ο Φνίλημ», Αζήλα 1956, ιήκκα 

«Γνχζκαλεο νθνθιήο», ζζ. 525-526.  
238

 ΜΗΔΣ-ΔΛΗΑ, Ηδησηηθή ζπιινγή Γνχζκαλε νθνθιή, θάθ. 12, ππνθάθ. 7:  Τπφκλεκα (Αζαλαζίνπ), Αζήλα, 

Ννέκβξηνο 1935.  
239

 Ζ επηζηξνθή ησλ απφηαθησλ ελίζρπζε ην θιίκα θαρππνςίαο ηεο εγεζίαο ηνπ Β.Ν., γεγνλφο ην νπνίν 

επηβεβαηψλεηαη απφ ην εκπηζηεπηηθφ ζήκα ηνπ αξρεγνχ ηνπ ζηφινπ ππνλαχαξρνπ Α. αθειιαξίνπ πξνο ηα 

πινία ηνπ ζηφινπ, ζηηο 18 Γεθεκβξίνπ. Ο αθειιαξίνπ εθηζηνχζε ηελ πξνζνρή ησλ αλψηεξσλ αμησκαηηθψλ θαη 

ηνπο θαινχζε λα ξπζκίζνπλ αλαιφγσο ηηο ηδσηηθέο ζρέζεηο ηνπο απέλαληη ζηνπο ζηαζηαζηέο, αλεμάξηεηα απφ 

ηνπο θηιηθνχο δεζκνχο πνπ πηζαλφλ δηαηεξνχζαλ καδί ηνπο, ΜΗΔΣ-ΔΛΗΑ, Ηδησηηθή ζπιινγή Κπξή Βαζηιείνπ, 
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        Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηθηαηνξίαο ηεο 4
εο

 Απγνχζηνπ ην Β.Ν. «παξαγθσλίζηεθε» απφ 

ηνλ Μεηαμά. πσο αλαθέξεη ν ππνλαχαξρνο Δπακεηλψλδαο Καββαδίαο, ν νπνίνο δηεηέιεζε 

δχν θνξέο αξρεγφο ηνπ Γεληθνχ Δπηηειείνπ Ναπηηθνχ (ζην εμήο Γ.Δ.Ν.) κεηαμχ Γεθεκβξίνπ 

1936 θαη επηεκβξίνπ 1938, νη ζρέζεηο κεηαμχ ηνπ δηθηάηνξα θαη ηνπ Β.Ν. δελ ήηαλ νη 

ηδαληθφηεξεο. Σν φπιν ηνπ Μεηαμά ήηαλ ν ηξαηφο Ξεξάο θαη σο εθ ηνχηνπ ην λαπηηθφ 

ζπγθέληξσζε ην ελδηαθέξνλ ηεο αληηκεηαμηθήο πιεπξάο.
240

 ηε πξνπαξαζθεπή ηνπ πνιέκνπ 

ε κεξίδα ηνπ ιένληνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ δφζεθε ζηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ ζηξαηνχ, θαζψο 

ν δηθηάηνξαο βαζηδφηαλ ζηε δπλακηθή ηνπ αγγιηθνχ ζηφινπ γηα ηηο ζαιάζζηεο επηρεηξήζεηο.
241

 

Οπζηαζηηθά, ε πιεηνςεθία ησλ ζηειερψλ ηνπ Β.Ν. ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξάθηηα άκπλα, 

γεγνλφο ζην νπνίν ζπλέβαιε θαη ε απνπζία πνιεκηθνχ ζηφινπ απφ ηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ησλ 

«παξαδνζηαθψλ» ερζξψλ ηεο ρψξαο, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο. Πεξίπνπ ην 80% ηεο 

αληηεξνπνξηθήο άκπλαο ησλ Αζελψλ ήηαλ λαπηηθή ππεξεζία, ε νπνία θαηέξξηςε εμήληα 

αεξνπιάλα ηεο Luftwaffe θαηά ηε γεξκαληθή εηζβνιή.
242

 

    Σηο παξακνλέο ηεο ηηαιηθήο εηζβνιήο ην λαπηηθφ αξηζκνχζε δηαθφζηνπο έλαλ κάρηκνπο 

αμησκαηηθνχο σο ελεξγά ζηειέρε θαη είθνζη έμη σο ελεξγά ζηειέρε ηεο εηδηθήο κνληκφηεηαο. 

Αλαθιήζεθαλ εθαηφλ δεθαηξείο έθεδξνη εθ ησλ κνλίκσλ, απφθνηηνη ηεο ρνιήο Ναπηηθψλ 

Γνθίκσλ (ζην εμήο .Ν.Γ.), εμήληα έμη έθεδξνη εκπνξνπινίαξρνη, εθαηφλ είθνζη έμη έθεδξνη 

δηπισκαηνχρνη ηνπ Πνιπηερλείνπ (ελελήληα πνιηηηθνί κεραληθνί θαη ηξηάληα έμη 

ειεθηξνιφγνη κεραληθνί), θαζψο θαη έθεδξνη κε επηδφζεηο ζην λαπηηθφ αζιεηηζκφ.  ινη νη 

παξαπάλσ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε κάρηκεο ππεξεζίεο. Ζ θαηεγνξία ησλ έθεδξσλ εθ κνλίκσλ 

ζπκπεξηιάκβαλε θαη ηνπο απφηαθηνπο ηνπ 1935, ε αλάθιεζε ησλ νπνίσλ πξνθάιεζε 

αληηδξάζεηο ζην ζψκα ησλ αμησκαηηθψλ θαη ην δήηεκα παξαπέκθζεθε ζην Αλψηαην Ναπηηθφ 

πκβνχιην, ε απφθαζε ηνπ νπνίνπ ελέθξηλε ηελ ελέξγεηα ηνπ λαπάξρνπ αθειιαξίνπ.
243

 

          Σν 1940 ην Β.Ν. είρε απσιέζεη ηελ ηζρχ ηελ νπνία δηέζεηε ζρεδφλ ηξεηο δεθαεηίεο 

πξηλ, ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο ηνπ 1912-1913.
244

 Σφηε ν ζηφινο, κε αηρκή ηνπ δφξαηνο 

                                                                                                                                                                                     
θάθ. 15, ππνθάθ. 2: Βαζηιηθφ Ναπηηθφ (αθειιαξίνπ), «ρέζεηο αμησκαηηθψλ ζηφινπ κεηά ζηαζηαζηψλ», 

Ναχζηαζκνο, 18 Γεθεκβξίνπ 1935. 
240

 Δπακεηλψλδαο Π. Καββαδίαο, Ο λαπηηθόο πόιεκνο ηνπ 1940 όπσο ηνλ έδεζα. Αλακλήζεηο, 2 Μαξηίνπ 1935 - 

25 Μαξηίνπ 1943, Σχπνηο «Ππξζφο», Αζήλα 1950, ζ. 79. 
241

 Πνιχρξνπο, «Ακπληηθφο ζρεδηαζκφο», ζ.10. 
242

 Καββαδίαο, ό.π., ζ. 109. 
243

 ην ίδην, ζζ. 149-151. 
244

 Γηα ηε δξάζε ηνπ λαπηηθνχ ην 1912-1913 βι. Γηψηα θπξή, Ζ ζπκβνιή ηνπ ειιεληθνύ λαπηηθνύ θαη ηεο 

ειιεληθήο πνιεκηθήο αεξνπνξίαο θαηά ηνπο Βαιθαληθνύο Πνιέκνπο 1912-1913,  ANDY'S PUBLISHERS, Αζήλα 

2014. Ησάλλεο Παινχκπεο, Ο λαπηηθόο πόιεκνο ηνπ 1912 – 1913, Διιεληθά Σαρπδξνκεία, Αζήλα 2012. Διέλε 

Γαξδίθα Καηζηαδάθε – Γηψξγνο Μαξγαξίηεο, Σν Αηγαίν ησλ Βαιθαληθώλ Πνιέκσλ, 1912-1913, Τπνπξγείν 

Αηγαίνπ – Διιεληθφ Λνγνηερληθφ θαη Ηζηνξηθφ Αξρείν, Αζήλα 2002. 
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ην ζσξεθηφ «Αβέξσθ», έλα ζσξαθηζκέλν θαηαδξνκηθφ εμαηξεηηθά ζχγρξνλν, εμνπιηζηηθά 

θαη λαππεγηθά, ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηνλ απνθιεηζκφ ηνπ αληίζηνηρνπ ηνπξθηθνχ ζηα ηελά. 

Ζ αλαινγία δπλάκεσλ ην 1912 αλεξρφηαλ ζε 1:3 ζε βάξνο ηνπ Β.Ν., ελψ ην 1940 ν ηηαιηθφο 

ζηφινο ππεξίζρπε ζε πνιχ κεγαιχηεξε θιίκαθα.
245

 Δπί ηεο νπζίαο ηα κνλαδηθά 

εθζπγρξνληζκέλα πινία ηνπ ζηφινπ ήηαλ ηα αληηηνξπηιηθά «Βαζηιεχο Γεψξγηνο» θαη 

«Βαζίιηζζα ιγα», ηα νπνία παξαιήθζεθαλ απφ αγγιηθά λαππεγεία ην 1938,
246

 ελψ ηα 

ππφινηπα νθηψ αληηηνξπηιηθά θαη ηα έμη ππνβξχρηα ραξαθηεξίζηεθαλ ειαθξψο 

«ππεξήιηθα».
247

 

          Παξά ηα «πεληρξά» γηα ηελ επνρή κέζα, αλαθνξηθά κε ηελ παιαηφηεηα ηνπ 

κεγαιχηεξνπ κέξνπο ησλ πινίσλ ηνπ ζηφινπ, ην εζηθφ ησλ ζηειερψλ ηνπ Β.Ν. ήηαλ αξθεηά 

πςειφ, γεγνλφο ζην νπνίν ζπλέβαιε θαη ν ηνξπηιηζκφο ηνπ θαηαδξνκηθνχ «Έιιε» απφ 

ηηαιηθφ ππνβξχρην ζηηο 15 Απγνχζηνπ 1940 ζην ιηκάλη ηεο Σήλνπ.
248

 Ζ πξνθιεηηθφηεηα ηεο 

θαζηζηηθήο Ηηαιίαο ηφλσζε ηα παηξησηηθά αηζζήκαηα ησλ Διιήλσλ. ηαλ ήρεζαλ νη 

ζεηξήλεο ηνπ πνιέκνπ, ην πξσί ηεο 28
εο 

Οθησβξίνπ, ηα ζηειέρε ηνπ Β.Ν., φπσο θαη φισλ ησλ 

Δλφπισλ Γπλάκεσλ βξίζθνληαλ ζε πιήξε εηνηκφηεηα πξνθεηκέλνπ λα πξάμνπλ ην θαζήθνλ 

ηνπο θαη λα ππεξαζπηζηνχλ ηελ αθεξαηφηεηα ηεο ρψξαο. 

        ηε πξψηε θάζε ηνπ πνιέκνπ ελάληηα ζηελ Ηηαιία, ε επηινγή ηνπ Μεηαμά λα δηαζέζεη 

κηθξφ κέξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ 

Β.Ν., ηνλ δηθαίσζε. Οη Ηηαινί, αλ θαη δηέζεηαλ λαπηηθέο βάζεηο ζηνλ Σάξαληα θαη ζηα 

Γσδεθάλεζα, γεγνλφο πνπ ηνπο έδηλε ηε δπλαηφηεηα λα επηρεηξήζνπλ δηκέησπε επίζεζε (ζε 

Ηφλην θαη Αηγαίν αληίζηνηρα) απέλαληη ζηνλ ππνδεέζηεξν ειιεληθφ ζηφιν, επέιεμαλ λα 

δηαηεξήζνπλ παζεηηθή ζηάζε ζηε ζάιαζζα. Οη ειάρηζηεο αςηκαρίεο έιαβαλ ρψξα ζην βφξεην 

Ηφλην. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο εκέξαο ηεο ηηαιηθήο εηζβνιήο, ηα αληηηνξπηιηθά 

«πέηζαη» θαη «Φαξά» βνκβάξδηζαλ ην δεμί άθξν ηεο ερζξηθήο παξάηαμεο, ζηα εδάθε 

απέλαληη απφ ηελ Κέξθπξα θαη ιίγν αξγφηεξα κνίξεο αληηηνξπηιηθψλ επέδξακαλ ζηηο 

πξνζβάζεηο ηεο Αδξηαηηθήο.
249

 Σαπηφρξνλα, ηα ειιεληθά ππνβξχρηα επηρεηξνχζαλ ελαληίνλ 

ησλ ηηαιηθψλ λενπνκπψλ, νη νπνίεο κεηέθεξαλ εμνπιηζκφ θαη πνιεκνθφδηα ζηα ιηκάληα ηεο 

Αιβαλίαο. Σνλ Γεθέκβξην θαηαγξάθεθαλ θαη νη πξψηεο επηηπρίεο, φηαλ ηα ππνβξχρηα 

                                                           
245

 Ο Καββαδίαο πηζαλφηαηα ππεξβάιιεη φηαλ θάλεη ιφγν γηα αλαινγία 1:30 ππέξ ησλ Ηηαιψλ, Καββαδίαο, ό.π., 

ζ. 172. 
246

 αθειιαξφπνπινο, ό.π., ζ. 289. 
247

 Καββαδίαο, ό.π., ζζ. 149-151, 105, 113.  
248

 Γηα ηνλ ηνξπηιηζκφ ηεο «Έιιεο» βι. Heinz Richter, Ζ ηηαιν-γεξκαληθή επίζεζε ελαληίνλ ηεο Διιάδνο, κεηάθξ. 

Κψζηαο αξξφπνπινο, Δθδφζεηο Γθνβφζηεο, Αζήλα 1998, ζζ. 59-61.  
249

 Κσλζηαληίλνο Α. Αιεμαλδξήο, Σν Ναπηηθόλ καο θαηά ηελ πνιεκηθήλ πεξίνδνλ 1941-45, Αεηφο, Αζήλα 1952, 

ζ. 7. 
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«Παπαληθνιήο» θαη «Καηζψλεο», βχζηζαλ έλα ηηαιηθφ πεηξειαηνθίλεην ηζηηνθφξν θαη έλα 

ηηαιηθφ θνξηεγφ ρσξεηηθφηεηαο 531 ηφλσλ.
250

 

      πλνςίδνληαο, ζηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν ην Β.Ν. δελ απεηιήζεθε ηδηαίηεξα θαη δελ 

δέρζεθε ζνβαξά πιήγκαηα, θαζψο κνλαδηθή απψιεηα ήηαλ ε βχζηζε ηνπ ππνβξπρίνπ 

«Πξσηεχο» ζηηο 29 Γεθεκβξίνπ, ζηελ Αδξηαηηθή. Ζ θαηάζηαζε άιιαμε άξδελ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο εηζβνιήο, γεγνλφο αλακελφκελν απφ ηελ εγεζία ηνπ Β.Ν.
251

 Σν 

θφβεηξν δελ αθνξνχζε ην γεξκαληθφ Πνιεκηθφ Ναπηηθφ, αιιά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο 

Luftwaffe, ε νπνία είρε ήδε «θαηαζέζεη» ηα δηαπηζηεπηήξηά ηεο ζην δπηηθφ κέησπν. Σν 

πξψην δεθαπελζήκεξν ηνπ Απξηιίνπ ηα Stukas βνκβάξδηζαλ ηνλ Πεηξαηά, ην Κεξαηζίλη θαη 

ην Ναχζηαζκν ηεο αιακίλαο, αιιά ε αληίδξαζε ηεο RAF δηαζθάιηζε ζε κεγάιν βαζκφ ηελ 

αθεξαηφηεηα ησλ πνιεκηθψλ πινίσλ. Χζηφζν, ηα δπζάξεζηα λέα απφ ην κέησπν νδήγεζαλ 

ζηε θπγή ηνπ ζηφινπ, ν νπνίνο κεηαμχ 18 θαη 23 Απξηιίνπ θαηέθπγε ζηε νχδα θαη ιίγν 

αξγφηεξα αλαρψξεζε κε πξννξηζκφ ηελ Αιεμάλδξεηα.
252

 πλνιηθά ηνλ Απξίιην ηνπ 1941 ην 

Β.Ν. απψιεζε δεθαεπηά πινία επηθαλείαο θαη ππνβξχρηα, ελψ ζηε Μάρε ηεο Κξήηεο 

βπζίζηεθε θαη ην αληηηνξπηιηθφ «Λέσλ». 

χκθσλα κε ηνλ Καββαδία, φζνη απφηαθηνη δελ αλαθιήζεθαλ ην 1940 θξίζεθαλ 

αλίθαλνη γηα ππεξεζία, αθαηάιιεινη γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο θαη κεξηθνί ππεξεηνχζαλ ζην 

εκπνξηθφ λαπηηθφ, δειαδή ήηαλ δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ απφ ηηο λαπηηθέο αξρέο.
253

 Σν 

ζχλνιν απηήο ηεο θαηεγνξίαο αλέξρεηαη ζηνπο είθνζη έμη αμησκαηηθνχο, εθ ησλ νπνίσλ νη 

ελλέα δελ επαλήιζαλ πνηέ ζηελ ελεξγφ ππεξεζία, κεηά ηελ απφηαμε ηνπ 1935.
254

 

     Οη αμησκαηηθνί Γεψξγηνο Κνπηζνκεηφπνπινο, Θεφδσξνο Σζαηζάο θαη Υξπζφζηνκνο 

Γαιέγθαο δελ άθεζαλ «ίρλε» αλαθνξηθά κε ηε δξάζε ηνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη 
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 Καββαδίαο, ό.π., ζζ. 192-193. 
251

 Ήδε απφ ηνλ ρεηκψλα ηνπ 1940, ν Καββαδίαο (αξρεγφο ηφινπ) ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Τπνλαχαξρν 

Υαξάιακπν Γειαγξακκάηηθα (ν νπνίνο είρε επηρεηξήζεη θάηη αληίζηνηρν ην 1922 γηα ηε δηάζσζε ηεο ηξαηηάο 

Μ. Αζίαο) είρε θαηαζηξψζεη ζρέδην γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζηξαηνχ απφ ην κέησπν ηεο Αιβαλίαο, ζε 

πεξίπησζε πεξηθχθισζήο ηνπ απφ ηα γεξκαληθά ζηξαηεχκαηα. Σαπηφρξνλα είρε εμεηαζηεί θαη ε πηζαλφηεηα ηεο 

δηαθπγήο ηνπ ζηφινπ ζηελ Αίγππην θαη ε ζπλέρηζε ηνπ πνιέκνπ ζην πιεπξφ ησλ Άγγισλ, βι. ζην ίδην, ζζ. 229-

230,234. 
252

 ηηο 25 Απξηιίνπ, ζηελ Αιεμάλδξεηα βξίζθνληαλ ηα εμήο πνιεκηθά: «Αβέξσθ», «Βαζ. ιγα», «Ήθαηζηνο», 

«Κνπληνπξηψηεο», «πέηζαη», «Πάλζεξ», «Ηέξαμ», «Αεηφο», ηα ηνξπηινβφια «Αζπίο» θαη «Νίθε» θαη ηα 

ππνβξχρηα «Νεξεχο», «Σξίησλ», «Γιαχθνο», «Καηζψλεο». Μέρξη ηηο αξρέο Μαΐνπ θαηέθζαζαλ θαη ηα:  

ηνξπηινβφιν «θελδφλε», ππνβξχρην «Παπαληθνιήο» θαη ην κεηαγσγηθφ ζηφινπ «Μαξίη-Μεξζθ», βι. 

Γεκήηξηνο Γ. Φσθάο, Έθζεζηο επί ηεο δξάζεσο ηνπ Β. Ναπηηθνύ θαηά ηνλ πόιεκνλ 1940-1944, ζπληαρζείζα βάζεη 

ησλ επηζήκσλ ζηνηρείσλ ηεο Ηζηνξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Β.Ν., Ηζηνξηθή Τπεξεζία Β.Ν., Αζήλα 1953, ζ. 1.   
253

 Καββαδίαο, ό.π., ζ. 151. 
254

 Οη νθνθιήο Λνγνζέηεο, Γεψξγηνο Καιιηαλέζεο, Λέσλ Αλαζηάζηνο Παπαγεσξγίνπ, Διεπζέξηνο 

Μπνπληνχξεο θαη Κσλζηαληίλνο Παπάδνγινπ εμαηξέζεθαλ απφ ηηο ιίζηεο ηεο επηζηξάηεπζεο, ελψ νη Πεξηθιήο 

Ρνπζζέλ, ππξίδσλ Μαλσιάηνο, Γεκήηξηνο Υξηζηνθφξνπ θαη Αλαζηάζηνο Βεξδέζεο, απεβίσζαλ πξηλ ηελ 

ηηαιηθή εηζβνιή. 
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αλαθιήζεθαλ ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1945, ζην πιαίζην ηεο απνθαηάζηαζεο φζσλ είραλ 

απνκαθξπλζεί γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο, ελψ ακέζσο κεηά απνζηξαηεχηεθαλ κε δηθή ηνπο 

αίηεζε. Ο Αλδξέαο Γειήο απνηειεί κηα ηδηαίηεξε πεξίπησζε απφθνηηνπ αμησκαηηθνχ ηεο 

.Ν.Γ., θαζψο ην 1932 κεηαηάρζεθε ζηελ Πνιεκηθή Αεξνπνξία θαη εθπαηδεχηεθε σο 

ρεηξηζηήο αεξνζθαθψλ. Καηά ηε λαπηηθή ζηαδηνδξνκία ηνπ ππεξέηεζε ζε πινία επηθαλείαο 

θαη ππεξεζίεο μεξάο, ελψ επί Καηνρήο πξνζρψξεζε ζηελ αληίζηαζε θαη πην ζπγθεθξηκέλα 

ζηε 2
ε
 Μεξαξρία ηνπ ΔΛΑ.

255
 Δπαλήιζε ζηε κφληκε ππεξεζία ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1945 

θαη ζπγρξφλσο απνζηξαηεχηεθε κε ηνλ βαζκφ ηνπ Αλζππνζκελαγνχ.  

    Αληίζεηα κε ηνλ Γειή, ν Γεκήηξηνο Μπαξδφπνπινο εληάρζεθε ζηνλ ΔΓΔ, κε ην 

ςεπδψλπκν «Μάξαο», θαη ζχκθσλα κε Βαζηιηθφ Γηάηαγκα ηεο 13
εο

 Φεβξνπαξίνπ 1953, 

ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηα είθνζη έλα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΔΓΔ Αζελψλ 

θαη Πεηξαηψο.
256

 Δπξφθεηην γηα έλαλ αμησκαηηθφ, απφθνηην ηνπ Σκήκαηνο Ζιεθηξνιφγσλ 

Μεραλνιφγσλ ηνπ Μεηζφβηνπ Πνιπηερλείνπ, ν νπνίνο ηηκήζεθε γηα ηελ αληηζηαζηαθή ηνπ 

δξάζε θαη -φπσο νη πξναλαθεξζέληεο- ππεξέηεζε ζην λαπηηθφ κεηά ηελ απειεπζέξσζε, ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1944.
257

 Ζ θαηεγνξία ησλ απφηαθησλ ηνπ Β.Ν. πνπ δελ πνιέκεζαλ ην 1940-

1941 θαη επαλήιζαλ ζηελ κνληκφηεηα κεηαπνιεκηθά, ζπκπιεξψζεθε απφ ηνλ αμησκαηηθφ κε 

ηηο, πεξηζζφηεξεο απφ θάζε άιινλ ζπκκεηνρέο ζηα θηλήκαηα ηνπ 20
νπ

 αηψλα.  

        Ο Αλδξέαο Κνιηαιέμεο, φπσο θαη ε πιεηνςεθία ησλ βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ, 

πξνζρψξεζε ζην Κίλεκα ηεο Δζληθήο Άκπλαο ην 1916, φπνπ σο ππνπινίαξρνο αλέιαβε ηελ 

εθπαίδεπζε ησλ λαπηηθψλ δνθίκσλ πνπ θαηέθζαζαλ ζηε Θεζζαινλίθε. Νσξίηεξα, ην 1909, 

είρε ζπκκεηάζρεη ζην Κίλεκα ηνπ ηξαηησηηθνχ πλδέζκνπ αιιά θαη ζε απηφ ηνπ 

ππνπινηάξρνπ Κσλζηαληίλνπ Σππάιδνπ. Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1920 ηέζεθε απηνβνχισο ζε 

δηαζεζηκφηεηα  γηα δχν πεξίπνπ ρξφληα. Αθνινχζεζε ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 

επηεκβξίνπ 1922 θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1924, δηαηειψληαο δηνηθεηήο ηεο Οκάδαο Πινίσλ 

Γπκλαζίσλ επί ηνπ «Αβέξσθ», έιαβε ρψξα ην θίλεκα πνπ έθεξε ην φλνκά ηνπ, ελάληηα ζηε 

θπβέξλεζε ηνπ Θεκηζηνθιή νθνχιε.
258

 Χζηφζν, παξά ηε πνηλή ηεο δίκελεο θπιάθηζεο πνπ 
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 Αλαζηάζηνο Κ. Γεκεηξαθφπνπινο, Βηνγξαθηθό ιεμηθό ησλ απνθνίησλ ηεο ρνιήο Ναπηηθώλ Γνθίκσλ. Οη 

ηάμεηο εηζόδνπ 1884-1950, ηφκ. 1, Γεληθφ Δπηηειείν Ναπηηθνχ, Αζήλα 2006, ζ. 233. 
256

 ΓΔΠΑΘΑ, θάθ. 17, ππνθάθ. ΔΓΔ Αζελψλ-Πεηξαηψο-Πεξηρψξσλ: Τπεχζπλνο Γήισζηο (Γηάκεζεο θαη 

Παπαγεσξγίνπ-Φίισηαο), Αζήλα, 15 Φεβξνπαξίνπ 1949. Γηα ηνλ ΔΓΔ Αζελψλ θαη ηελ δηάζπαζή ηνπ βι. 

Σδνχθαο, Οη νπιαξρεγνί ηνπ ΔΓΔ, ζζ. 40-41. Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 2, ζζ. 22-25. Γηνλχζηνο Μπελεηάηνο, Ζ 

αληίζηαζε ρσξίο πέπια, Δθδφζεηο Γσδψλε, Αζήλα 1981. Ηάζνλαο Υαλδξηλφο, Σν ηηκσξό ρέξη ηνπ ιανύ. Ζ δξάζε 

ηνπ ΔΛΑ θαη ηεο ΟΠΛΑ ζηελ θαηερόκελε πξσηεύνπζα, 1942-1944, Θεκέιην, Αζήλα 2012.  
257

 Δπίζεο ππάξρνπλ αλαθνξέο γηα ηελ έληαμή ηνπ ζηνλ «Πξνκεζέα ΗΗ», βι. Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ηφκ. 2, ζζ. 

99-100. 
258

 Γηα ην Κίλεκα Κνιηαιέμε βι. Γαθλήο, ό.π., ηφκ. 1, ζζ. 259-261. 
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ηνπ επηβιήζεθε, ν Κνιηαιέμεο ζπλέρηζε λα αλακηγλχεηαη κε ηελ πνιηηηθή. Υαξαθηεξίζηεθε 

«παγθαιηθφο» θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1926, κεηά ην Κίλεκα ηνπ Κνλδχιε, απνζηξαηεχηεθε, 

θαζψο ζεσξήζεθε πξφζσπν ηεο εκπηζηνζχλεο ηνπ δηθηάηνξα. Ζ επηζπκία ηνπ γηα επαλέληαμε 

ζην λαπηηθφ ηνλ νδήγεζε ζηε «Γεκνθξαηηθή Άκπλα», φπνπ θαη ζεσξήζεθε έλα απφ ηα 

ξηδνζπαζηηθφηεξα κέιε ηεο. ηα ηέιε ηνπ 1933 ήηαλ αλάκεζα ζηνπο πξψηνπο πνπ κπήζεθαλ 

ζηελ νξγάλσζε ηνπ θηλήκαηνο θαη καδί κε ηνλ Αιέμαλδξν Εάλλα θαη ηνλ ηέθαλν αξάθε 

ζρεκάηηζαλ ηελ Δπαλαζηαηηθή Δπηηξνπή.
259

 Παξά ηελ γεληθή απνηπρία, ηελ 1
ε
 Μαξηίνπ 

1935, ν Κνιηαιέμεο έθεξε ζε πέξαο ηελ απνζηνιή πνπ ηνπ αλαηέζεθε θαη θαηέιαβε ηα πινία 

ηνπ ζηφινπ. Έθηνηε, παξά ην αίηεκα ηνπ Καλειιφπνπινπ γηα ηελ αλάθιεζή ηνπ, ηνλ 

Γεθέκβξην ηνπ 1942,
260

 ν Κνιηαιέμεο απνπζίαζε γηα δέθα ρξφληα απφ ηε λαπηηθή δξάζε θαη 

επαλήιζε ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1946.
261

 

ηα ηέιε Απξηιίνπ 1941, ην Β.Ν. εγθαηαζηάζεθε ζηελ Αιεμάλδξεηα, αθνινπζνχκελν 

απφ εθαηφλ δεθαεπηά κάρηκνπο αμησκαηηθνχο ηεο .Ν.Γ., έλαο αξηζκφο πνπ δελ αξθνχζε γηα 

ηελ αλαζπγθξφηεζε ηνπ θιάδνπ θαη ηελ νξγάλσζε ππεξεζηψλ μεξάο. ηηο 27 Απξηιίνπ ν 

Καββαδίαο ζπλαληήζεθε κε ηνλ Andrew Cunningham, ηφιαξρν ηεο Μεζνγείνπ, ηνλίδνληάο 

ηνπ πσο ηα πινία ηνπ ζηφινπ, εθηφο ηεο «Βαζ. ιγαο»,  ρξεηάδνληαλ επηζθεπέο θαη 

ηξνπνπνηήζεηο πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηνχλ επηρεηξεζηαθά. Σελ επνκέλε, ε θπβέξλεζε 

ελεκέξσζε ηειεγξαθηθά ηνλ Έιιελα αξρεγφ ζηφινπ ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ηεο ππαγσγήο 

ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ ζηνλ αγγιηθφ, ππν ηηο δηαηαγέο ηνπ Cunningham. Οη δχν άλδξεο 

επαλέιαβαλ ηηο ζπλαληήζεηο ηνπο θαη ζηα κέζα Μαΐνπ θαζνξίζηεθαλ νη ιεπηνκέξεηεο ζρεηηθά 

κε ηελ νξγάλσζε θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ Β.Ν., ζην πιαίζην ηεο ελζσκάησζήο ηνπ ζηνλ 

ζπκκαρηθφ ζηφιν ηεο Μεζνγείνπ.
262

 Οη επηζθεπέο ησλ πινίσλ δξνκνινγήζεθαλ, ελψ 

παξάιιεια απνθαζίζηεθε ε ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ κε ζχγρξνλα αληηηνξπηιηθά, λαππεγεκέλα 

ζηελ Αγγιία. Γηα ηνπο Έιιελεο λαπηηθνχο ε δηακνλή ζηελ Αιεμάλδξεηα, κε ηελ πνιπάξηζκε 

ειιεληθή παξνηθία, απνηεινχζε πηζαλφηαηα ηελ ηδαληθφηεξε επηινγή, γεγνλφο ζην νπνίν 

ζπλέβαιε θαη ε κηθξή απφζηαζε πνπ ηνπο ρψξηδε απφ ηελ θαηερφκελε ρψξα.  

Σν κείδνλ δήηεκα γηα ηηο λαπηηθέο αξρέο αθνξνχζε ηελ αξηζκεηηθή αλεπάξθεηα ησλ 

αμησκαηηθψλ. Παξά ηηο επθαηξίεο δηαθπγήο πνπ παξνπζηάζηεθαλ ηνπο πξψηνπο κήλεο ηεο 

Καηνρήο, ιφγσ ηεο χπαξμεο πισηψλ κέζσλ θαη ηαπηφρξνλα ηεο αλεπαξθνχο θχιαμεο ησλ 
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 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζζ. 184-186. 
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 ΜΗΔΣ-ΔΛΗΑ, Ηδησηηθή ζπιινγή Κπξή Βαζηιείνπ, θάθ. 14: Τπνπξγείν Ναπηηθψλ (Καλειιφπνπινο), «Πεξί 
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 Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ηφκ. 1, ζ. 346. 
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 ρεηηθά κε απηέο ηηο ιεπηνκέξεηεο βι. Καββαδίαο, ό.π., ζζ. 379-380. 
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αθηψλ απφ ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο, εθαηφλ εβδνκήληα νθηψ ελ ελεξγεία κάρηκνη αμησκαηηθνί 

παξέκεηλαλ ζηελ Διιάδα.
263

 Με ηελ παξαπάλσ αθνξκή επαλήιζε ζην πξνζθήλην ην δήηεκα 

ησλ απφηαθησλ. ηηο 13 Μαΐνπ ε θπβέξλεζε δεκνζίεπζε απφ ηα Υαληά ηνλ Αλαγθαζηηθφ 

Νφκν 3031 γηα απνθαηάζηαζε ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ λαπηηθνχ θαη ηεο αεξνπνξίαο, νη νπνίνη 

είραλ απνηαρζεί απφ ηνπο παξαπάλσ θιάδνπο γηα πνιηηηθνχο ιφγνπο. Ο ππνπξγφο Ναπηηθψλ 

θαη αληηπξφεδξνο ηεο θπβέξλεζεο, Αιέμαλδξνο αθειιαξίνπ, δελ ηνλ ππέγξαςε.
264

 Χζηφζν, 

νη ειιείςεηο ζηειερψλ άλνημαλ ηνλ δξφκν γηα ηελ αλάθιεζε ησλ απφηαθησλ. Οη έληεθα 

ελαπνκείλαληεο βεληδειηθνί απφηαθηνη πνπ δελ πνιέκεζαλ, αληαπνθξίζεθαλ ζην «θάιεζκα» 

ηνπ Β.Ν. θαη θαηέθπγαλ ζηελ Αιεμάλδξεηα, πξνθεηκέλνπ λα πξνζθέξνπλ ηηο ππεξεζίεο ηνπο 

ζην λαπηηθφ αγψλα ησλ πκκάρσλ ελάληηα ζηηο δπλάκεηο ηνπ Άμνλα. Έλαο απφ απηνχο, 

πηζαλφηαηα ν πην δηαθεθξηκέλνο αμησκαηηθφο ηνπ Β.Ν. ηεο επνρήο, ήηαλ ν Ησάλλεο 

Γεκέζηηραο.   

Δπξφθεηην γηα έλαλ άλδξα κε πινχζην θαη παξάιιεια εληππσζηαθφ βηνγξαθηθφ, 

αλαθνξηθά κε ηηο εκπεηξίεο ηνπ αιιά θαη ηε ζηαδηνδξνκία ηνπ ζηνλ θιάδν ηνπ λαπηηθνχ. 

Γελλήζεθε ζηελ Αζήλα αιιά ε θαηαγσγή ηνπ ήηαλ απφ ηε Μάλε θαη ζε εθεβηθή ειηθία 

εηζήρζε ζηελ .Ν.Γ. Αλήθε ζηε γεληά ησλ Διιήλσλ αμησκαηηθψλ, νη νπνίνη βίσζαλ ηελ ήηηα 

ηνπ 1897 θαη σο εθ ηνχηνπ επέδεημε απφ λεαξή ειηθία επαηζζεζία γηα ηα εζληθά δεηήκαηα. 

Πξνζρψξεζε ζην Μαθεδνληθφ Κνκηηάην θαη πξηλ αλαρσξήζεη γηα ηελ Μαθεδνλία, ζηέθζεθε 

ρξπζφο νιπκπηνλίθεο, ην 1906, ζηελ Αζήλα.  Σνλ επηέκβξην ηνπ ίδηνπ έηνπο κεηέβε, κε ην 

ςεπδψλπκν «θαπεηάλ Νηθεθφξνο», ζηνλ Βάιην ησλ Γηαλληηζψλ, επηθεθαιήο κηαο νκάδαο 

είθνζη πέληε αλδξψλ, φπνπ αλέπηπμε έλνπιε δξάζε γηα νθηψ πεξίπνπ κήλεο. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο παξακνλήο ηνπ ζηνλ Βάιην, εθηφο ησλ άιισλ, επηδφζεθε ζηελ αθχπληζε ηνπ 

θξνλήκαηνο αιιά θαη ζηελ ηφλσζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ ληφπησλ θαηνίθσλ.
265

 

    Έθηνηε, ν Γεκέζηηραο ζπκκεηείρε ζε πιεζψξα θηλεκάησλ,
266

 φπσο ζην Κίλεκα ζην 

Γνπδί, ζην Κίλεκα ηνπ Σππάιδνπ, ζην Κίλεκα ηεο Δζληθήο Άκπλαο, ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 
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 ην ίδην, ζζ. 338-339. 
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 Αιεμαλδξήο, ό.π., ζζ. 64-65. 
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 Ζ πξνζθνξά ηνπ ζηνλ Μαθεδνληθφ Αγψλα ζπλερίζηεθε κε ηελ ηδηφηεηα ηνπ λαπηηθνχ, θαζψο αλέιαβε ηηο δηά 

ζαιάζζεο επηρεηξήζεηο κεηαθνξάο ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ απφ ηελ ειεχζεξε Διιάδα ζηε Μαθεδνλία θαη ηε 

Θξάθε, πξνο ελίζρπζε ησλ ειιεληθψλ ελφπισλ ζσκάησλ αιιά θαη ηνπ πιεζπζκνχ. Με ηνλ «Κνπξζάξν», έλα 

πεπαιαησκέλν γαιιηθφ ηνξπηινβφιν, ην νπνίν ν ίδηνο λαχισζε, πξαγκαηνπνίεζε πέληε επηηπρεκέλα ηαμίδηα, 

κεηαθέξνληαο απφ ηελ θφπειν ζηνλ ηξπκνληθφ Κφιπν θαη ζηα παξάιηα ηεο Θξάθεο, ζπλνιηθά 6.650 φπια θαη 

εθαληνληαπιάζηα θπζίγγηα, Κψζηαο Πατδήο, «Ναχαξρνο Ησάλλεο Γεκέζηηραο - έλαο αζπκβίβαζηνο Ηδενιφγνο», 

Ναπηηθή Δπηζεώξεζε, 457 (Μάηνο-Ηνχληνο 1989), 373-390.  
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 Γηα ηα θηλήκαηα ηνπ λαπηηθνχ βι. ηπιηαλφο Υαξαηζήο,  1023 αμησκαηηθνί θαη 22 θηλήκαηα, Δθδφζεηο 

«Libro», Αζήλα 1985-1987. 
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επηεκβξίνπ ηνπ 1922, ζηελ «Απεξγία ηνπ Ναπηηθνχ» ην 1924,
267

 ζην Κίλεκα ηνπ Πιαζηήξα 

ηνπ 1933 θαη θπζηθά ζε απηφ ηνπ Μαξηίνπ 1935. Μάιηζηα ζην ηειεπηαίν, καδί κε ηνλ 

Κνιηαιέμε, απνηεινχζαλ ηελ εγεζία ησλ ζπλνκνηψλ ηνπ λαπηηθνχ θαη ε δηαθσλία ηνπο 

αλαθνξηθά κε ηελ πνξεία ηνπ ζηφινπ κεηά ηελ θαηάιεςή ηνπ, πηζαλφηαηα θαηαδίθαζε εθ 

πξννηκίνπ ηηο ιηγνζηέο πηζαλφηεηεο επηηπρίαο ηνπ θηλήκαηνο.
268

 Ο Γεκέζηηραο  ηέζεθε εθηφο 

ηνπ Β.Ν. ζπλνιηθά ηέζζεξηο θνξέο, ην 1920, ην 1924, ην 1933 θαη ηέινο ην 1935. Γηέζεηε 

αμηφινγε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε, πξντφληνο ηεο εθπαίδεπζήο ηνπ ζην εμσηεξηθφ, κεηαμχ 

1910 θαη 1912, αιιά θαη ηεο κεγάιεο επηρεηξεζηαθήο εκπεηξίαο ηνπ. πκκεηείρε ζε φιεο ηηο 

λαπηηθέο πνιεκηθέο επηρεηξήζεηο κεηαμχ 1912-1922 θαη κέρξη ην 1933 ππεξέηεζε σο 

θπβεξλήηεο ζε πινία επηθαλείαο, φισλ ησλ ηχπσλ, αιιά θαη ζε ππεξεζίεο μεξάο.  

    Σελ 29
ε
 Οθησβξίνπ 1940, ν πνιχπεηξνο θαη δξαζηήξηνο απφηαθηνο αμησκαηηθφο, 

παξά ηελ ειηθία ηνπ (ήηαλ 58 εηψλ), απέζηεηιε αλαθνξά ζηνλ Μεηαμά κε ηελ νπνία δεηνχζε 

ηελ επαλαθνξά γηα λα πνιεκήζεη. Γελ έιαβε απάληεζε θαη κέρξη ην 1943 παξέκεηλε αδξαλήο. 

Σνλ Απξίιην ηνπ ίδηνπ έηνπο παξνπζηάζηεθε ζηε Μέζε Αλαηνιή, φπνπ θαη αλαθιήζεθε, 

αλαιακβάλνληαο ηα θαζήθνληα ηνπ Γεληθνχ Δπηζεσξεηή Ναπηηθνχ.
269

 Έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, 

γηα κηθξφ δηάζηεκα, ρξεκάηηζε ππνπξγφο Δζσηεξηθψλ θαη Παηδείαο θαη πθππνπξγφο 

Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο. Απηφο ν έλδνμνο αμησκαηηθφο ηνπ Β.Ν. ηηκήζεθε γηα ηε πξνζθνξά ηνπ 

κε ηνπο Πνιεκηθνχο ηαπξνχο Β΄ θαη Γ΄ Σάμεσο, θαζψο θαη κε ηελ αλέγεξζε δχν αλδξηάλησλ 

ζηα Γηαλληηζά θαη ζηνλ Κφηξσλα ηεο Μάλεο.
270

 

     Ο Μηραήι Γξεγνξφπνπινο ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηνπο ιίγνπο αμησκαηηθνχο πνπ 

αθνινχζεζαλ, εμαξρήο, ηελ πνξεία ηνπ ζηφινπ ζηελ Αίγππην, ηνλ Απξίιην ηνπ 1941. Δθηφο 

απφ ηελ απφηαμε ηνπ 1935 είρε βηψζεη θαη ηελ θαζαίξεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην Κίλεκα 

ηνπ 1933. Γηα ην ρξνληθφ ζεκείν ηεο αλάθιεζήο ηνπ, νη απφςεηο δηίζηαληαη.
271

 Αξρηθά, 

ππεξέηεζε ζην αληηηνξπηιηθφ «Αεηφο» θαη έπεηηα αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ χπαξρνπ ηεο 

«Βαζ. ιγαο». Σν πινίν απηφ ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943 εθηέιεζε, ζε ζπλεξγαζία κε αγγιηθά 
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84 
 

αληηηνξπηιηθά, κηα ζεηξά επηρεηξήζεσλ, επηηπγράλνληαο ηνλ εθνδηαζκφ ηεο θξνπξάο ηεο 

Λέξνπ, ε νπνία δερφηαλ επηζέζεηο απφ ηε Luftwaffe,  κε πιηθφ θαη ζηξαηησηηθά ηκήκαηα. Σε 

λχρηα ηεο 22
εο

/23
εο

, πεξηπνιψληαο ζηα ζηελά ηεο Καξπάζνπ, εληφπηζε ερζξηθή λενπνκπή θαη 

επηηέζεθε, βπζίδνληαο ηα θνξηεγά «Pluto», «Paolo» θαζψο θαη έλα αθφκα ζπλνδφ πινίν. 

Σξεηο εκέξεο αξγφηεξα, ζηηο 26 επηεκβξίνπ, ην «Βαζ. ιγα» καδί κε ην αγγιηθφ 

αληηηνξπηιηθφ «Intrepid», απνβίβαζαλ ηηο εληζρχζεηο πνπ κεηέθεξαλ απφ ηελ Αιεμάλδξεηα, 

ζην Λαθθί ηεο Λέξνπ. Λίγα ιεπηά αξγφηεξα δέρζεθαλ ζπνξαδηθή επίζεζε απφ αέξνο θαη 

νδεγήζεθαλ ζε κηα άληζε κάρε, θαζψο ε αεξάκπλα ηνπ λεζηνχ ήηαλ αλεπαξθήο θαη ηα 

ερζξηθά αεξνπιάλα ππεξάξηζκα. Ο Γξεγνξφπνπινο, κεηά απφ έθξεμε βφκβαο, θνλεχζεθε θαη 

ηελ ίδηα ηχρε είρε ν θπβεξλήηεο, πισηάξρεο Γεψξγηνο Μπιέζζαο, θαζψο θαη άιια εμήληα 

ελλέα κέιε ηνπ πιεξψκαηνο.
272

 Ζ «ιγα» δέρζεθε έλα βιήκα πνπ θπξηνιεθηηθά ηελ «έθνςε 

ζηα δχν» θαη ιίγν αξγφηεξα βπζίζηεθε. Μεηαπνιεκηθά, ν Λαξηζαίνο αμησκαηηθφο 

παξαζεκνθνξήζεθε γηα ηελ πνιεκηθή δξάζε ηνπ θαη ην φλνκά ηνπ απνδφζεθε ζε δχν 

πνιεκηθά ζθάθε.
273

  

     Έλαο απφ ηνπο απφηαθηνπο πνπ θαηέθπγαλ θαη αλαθιήζεθαλ ζηε Μέζε Αλαηνιή ην 

πξψην εμάκελν ηνπ 1942 ήηαλ ν Διεπζέξηνο Γεσξγαθφπνπινο. πκκεηείρε ζηηο λαπηηθέο 

επηρεηξήζεηο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο επί ησλ ζσξεθηψλ «Αβέξσθ» θαη «Κηιθίο» θαη 

ην 1928 απνθνίηεζε απφ ηε ρνιή Τπνβξπρίσλ. ηνλ Μεζνπφιεκν ππεξέηεζε ζε πινία 

επηθαλείαο, ππνβξχρηα θαη ζε δηνηθεηηθέο-επηηειηθέο ζέζεηο. ηε Μέζε Αλαηνιή δηεηέιεζε 

θπβεξλήηεο ηνπ λαξθαιηεπηηθνχ «αιακηληά» θαη ηεο θνξβέηαο «Σνκπάδεο». Σνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1944 επηθνξηίζηεθε κε ηε παξαιαβή, απφ ην Liverpool, θαη ζηε ζπλέρεηα 

αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ αληηηνξπηιηθνχ «αιακίο».  Με ην «αιακίο», ην νπνίν 

δηέζεηε αλζππνβξπρηαθφ εμνπιηζκφ, ζπκκεηείρε, απφ ηνλ Ηνχλην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην, ζε 

ζπλνδείεο θαη πεξηπνιίεο ζην βφξεην Αηιαληηθφ θαη ηε δπηηθή Μεζφγεην. Απηφ ην γεγνλφο 

πξνθάιεζε ηε δηακαξηπξία ηνπ Γεσξγαθφπνπινπ πξνο ηνλ ηφηε αξρεγφ ζηφινπ Αιεμαλδξή 

θαη κε αλαθνξά ηνπ αηηήζεθε ηελ έληαμή ηνπ ζηηο νκάδεο ππνζηήξημεο λενπνκπψλ ηνπ 

βφξεηνπ Αηιαληηθνχ. Έηζη, γηα ην ππφινηπν ηνπ πνιέκνπ έδξαζε ζε χδαηα πνπ επηρεηξνχζαλ 

γεξκαληθά ππνβξχρηα θαη πξνζέθεξαλ ηε δπλαηφηεηα ηεο αμηνπνίεζεο ησλ αλζππνβξπρηαθψλ 

κέζσλ ηνπ πινίνπ.
274
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    Παξάιιεια άιινη απφηαθηνη πνπ δελ πνιέκεζαλ, δξαζηεξηνπνηήζεθαλ επί Καηνρήο 

θαη πξηλ θαηαθχγνπλ ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζηα δίθηπα θαηαζθνπείαο θαη δνιηνθζνξψλ, φπσο 

ν Υαξάιακπνο Κνπηζνγηαλλφπνπινο, ν νπνίνο ζπληζηά ην ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο. Ήδε απφ ηνλ Απξίιην ηνπ 1941, ν Κνπηζνγηαλλφπνπινο 

ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηηο πξνζσπηθφηεηεο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο πξψηεο ζπδεηήζεηο θαη 

ζπγθεληξψζεηο ζηελ θαηερνκέλε πξσηεχνπζα, κε ζθνπφ ηε αλάπηπμε αληηζηαζηαθήο θαη 

αληηθαηνρηθήο δξαζηεξηφηεηαο.
275

 Γηαηεξνχζε ζηελέο θηιηθέο επαθέο κε ηνλ Μπαθηξηδή θαη 

καδί κε ηνλ Μπαξδφπνπιν απνηέιεζαλ ηνπο πξψηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ «θφθθηλνπ 

ζπληαγκαηάξρε» ζηε ζπγθξφηεζε ηνπ «Πξνκεζέα».
276

 ηαλ ν εξξαίνο αμησκαηηθφο 

εγθαηέιεηςε ην εγρείξεκα, ν Κνπηζνγηαλλφπνπινο αλέιαβε ηελ εγεζία θαη ην δίθηπν 

κεηνλνκάζηεθε ζε «Πξνκεζέαο ΗΗ». Δλεξγψληαο ζχκθσλα κε ηηο θαηεπζπληήξηεο γξακκέο 

ηεο SOE, ε νπνία αλέιαβε λα ηνλ εληζρχζεη εμνπιηζηηθά θαη νηθνλνκηθά, ν «Πξνκεζέαο ΗΗ» 

δηεθπεξαίσζε κεγάιν αξηζκφ δνιηνθζνξψλ ζε βάξνο ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ, ζηελ 

επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αηηηθήο αιιά θαη ζην αεξνδξφκην ησλ Μνιάσλ, ελψ παξάιιεια 

κεηέδσζε πιεζψξα ζηξαηησηηθψλ πιεξνθνξηψλ ζην ΜΑ, ζρεηηθά κε ηνλ ερζξφ. Δπίζεο, ην 

δίθηπν απηφ ελεπιάθε ζηηο πξψηκεο αληηζηαζηαθέο δπκψζεηο, θαη ν ίδηνο ν 

Κνπηζνγηαλλφπνπινο δηαδξακάηηζε θαηαιπηηθφ ξφιν ζηελ ππφζεζε ηνπ «εμαλαγθαζκνχ» 

ηνπ Εέξβα, ηνλ Ηνχιην ηνπ 1942, ψζηε ν ηειεπηαίνο λα εγθαηαιείςεη ηηο αλέζεηο ηεο 

πξσηεχνπζαο θαη λα αλαιάβεη αληηζηαζηαθή δξάζε.
277

  

Ο «Πξνκεζέαο ΗΗ» ζπλέβαιε ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο επηρείξεζεο Harling, κε ηελ 

νπνία επηηεχρζεθε ε αλαηίλαμε ηεο γέθπξαο ηνπ Γνξγνπνηάκνπ, θαη ηξεηο κήλεο αξγφηεξα 

εμαξζξψζεθε. ηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 1943 ν Κνπηζνγηαλλφπνπινο ζπλειιήθζε απφ ηηο 

θαηνρηθέο δπλάκεηο, καδί κε δχν ζπλεξγάηεο ηνπ. ε αληίζεζε κε ηνπο δχν ηειεπηαίνπο, νη 

νπνίνη θαηαδηθάζηεθαλ ζηελ εζράηε ησλ πνηλψλ,
278

 ν επηθεθαιήο ηνπ «Πξνκεζέα ΗΗ» 

επηβίσζε, θαζψο νη Βξεηαλνί εμαγφξαζαλ ηελ ειεπζεξία ηνπ, πξνζθέξνληαο ζηνπο 

Γεξκαλνχο ζεκαληηθφ αξηζκφ ρξπζψλ ιηξψλ.
279

 Σνλ Απξίιην ηνπ 1943 θαηέθπγε ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, αλαθιήζεθε ζηελ ελέξγεηα θαη εθπαηδεχηεθε ζηε ρνιή Αιεμηπησηηζηψλ ηεο 
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Υάηθαο. Έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, ζπλνδεπφκελνο απφ νκάδα Διιήλσλ πξαθηφξσλ, επέζηξεςε 

ζηελ θαηερφκελε ρψξα, πξνθεηκέλνπ λα ζπλερίζεη ηελ αληηζηαζηαθή δξάζε ηνπ.
280

 

     Ο «Πξνκεζέαο ΗΗ» πξνζέιθπζε αθφκε δχν βεληδειηθνχο απφηαθηνπο πνπ δελ 

πνιέκεζαλ, ηνλ Παλαγηψηε Δπαγγειηλφ θαη ηνλ Παλαγηψηε Φαιηδάθε.
281

 Ο Δπαγγειηλφο 

θαηέθπγε ζηε Μέζε Αλαηνιή  αξθεηά πξηλ απφ ηελ εμάξζξσζε ηεο νξγάλσζεο, ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1942, θαη επαλήιζε ζηε κφληκε ππεξεζία, ππεξεηψληαο, δηαδνρηθά, ζην 

«Αβέξσθ» θαη ζηα αληηηνξπηιηθά «Πάλζεξ», «πέηζαη», «Ηέξαμ» θαη «Νίθε». Αληίζεηα ν 

Φαιηδάθεο παξέκεηλε ζηελ θαηερφκελε ρψξα κέρξη ηελ άλνημε ηνπ 1944. Αξρηθά εληάρζεθε 

ζην δίθηπν Μπαθφπνπινπ, ην νπνίν ζπληζηά ηελ θχξηα κπζηηθή νξγάλσζε ηνπ λαπηηθνχ επί 

Καηνρήο. Δθηφο απφ ηηο επηρεηξήζεηο δηαθπγψλ ηνπ λαπηηθνχ πξνζσπηθνχ, ην νπνίν ήηαλ θαη 

ην θχξην κέιεκά ηεο, παξείρε πιεξνθνξίεο γηα ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο ζηνπο πκκάρνπο ελψ 

αλέιαβε ηε ζπληήξεζε θαη ηελ νηθνλνκηθή ελίζρπζε ησλ νηθνγελεηψλ ησλ εθπαηξηζζέλησλ 

λαπηηθψλ.
282

 Ο Φαιηδάθεο παξάιιεια εξγαδφηαλ ζην Ναχζηαζκν αιακίλαο, ν νπνίνο 

ηεινχζε ππφ γεξκαληθή δηνίθεζε, γεγνλφο πνπ ηνπ έδηλε πξφζβαζε ζε ζηξαηησηηθέο 

πιεξνθνξίεο πςίζηεο ζεκαζίαο. Οη πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηελ έληαμή ηνπ ζηνλ 

«Πξνκεζέα ΗΗ» πξνήιζαλ απφ ην νηθνγελεηαθφ ηνπ πεξηβάιινλ, ην νπνίν πξφζζεζε θαη ηε 

ζπλεξγαζία ηνπ κε κηα ηξίηε νξγάλσζε, ηελ «Φνμ».
283

 ηε Μέζε Αλαηνιή παξνπζηάζηεθε 

ηνλ Μάξηην ηνπ 1944, φπνπ δηεηέιεζε δηεπζπληήο κεραλψλ ηνπ αληηηνξπηιηθνχ «Ηέξαμ», κε ην 

νπνίν ζπκκεηείρε ζε ζπκκαρηθέο επηρεηξήζεηο ζηε Μεζφγεην.  

         Ο Φαιηδάθεο, φπσο θαη νη πξναλαθεξζέληεο, παξέκεηλε ακέηνρνο απέλαληη ζην 

Κίλεκα ηνπ Απξηιίνπ. Αληίζηνηρα έπξαμαλ θαη νη αμησκαηηθνί Δπάγγεινο ηπιηαλίδεο θαη 

Ησάλλεο Πάληνο, αληηκεησπίδνληαο κε κεηξηνπάζεηα ηα γεγνλφηα. Οη ζπγθεθξηκέλνη, φπσο 

θαη ε πιεηνςεθία ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ Β.Ν., δελ ππνζηήξημαλ ηε ζηάζε θαη ηαπηφρξνλα 

ηάρζεθαλ ππέξ ηεο αλακνλήο, ειπίδνληαο ζηελ αλεχξεζε κηαο πνιηηηθήο ιχζεο επί ηνπ 

δεηήκαηνο.
284

 Ο Πάληνο ηφζν κεηά ηελ απφηαμε ηνπ 1935, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

πξψησλ ηξηψλ εηψλ ηνπ πνιέκνπ, εξγαδφηαλ σο θπβεξλήηεο εκπνξηθψλ πινίσλ. 

Παξνπζηάζηεθε ζηε Μέζε Αλαηνιή ηνλ Ηνχλην ηνπ 1942 θαη αλαθιήζεθε ζηελ ελέξγεηα, 

αλαιακβάλνληαο ππεξεζία ζην αληηηνξπηιηθφ «Πάλζεξ». Αξγφηεξα ππεξέηεζε ζην 
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αληηηνξπηιηθφ «Πίλδνο», ζην αξκαηαγσγφ «άκνο» θαη σο θπβεξλήηεο ζην λαξθαιηεπηηθφ 

«Καξηεξία». πκκεηείρε ζε πιεζψξα ζπκκαρηθψλ επηρεηξήζεσλ ζηε Μεζφγεην, κε 

απνθνξχθσκα ηελ απφβαζε ζηε λφηηα Γαιιία, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1944. Αλάινγε πνιεκηθή 

εκπεηξία απέθηεζε θαη ν ηπιηαλίδεο, ν νπνίνο παξνπζηάζηεθε απφ ηνπο πξψηνπο ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1941 θαη  ηνπνζεηήζεθε ζην πεπαιαησκέλν αληηηνξπηιηθφ 

«Κνπληνπξηψηεο». ε απηφ ην πινίν ππεξέηεζε γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ηνπ έηνπο, 

ιακβάλνληαο κέξνο ζε επηρεηξήζεηο ζηε Μεζφγεην θαη ηνλ Ηλδηθφ Χθεαλφ ελψ απφ ην 1943 

κέρξη θαη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ δηεηέιεζε αμησκαηηθφο κεραλψλ ηνπ αξρεγείνπ ηνπ 

ζηφινπ.
285

  

    Υαξαθηεξηζηηθή είλαη ε πεξίπησζε ηνπ Νηθφιανπ Σζαγθάξε, ν νπνίνο ηάρζεθε κε 

ηελ πιεπξά ησλ λνκηκνθξφλσλ θαη αλέιαβε ελεξγφ ξφιν ζηε θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο. Ο 

Σζαγθάξεο δηέζεηε επηρεηξεζηαθή εκπεηξία, αληίζηνηρε κε απηή ηεο πιεηνςεθίαο ησλ 

ζπλνκειίθσλ ηνπ, βεληδειηθψλ απφηαθησλ, θαζψο ζπκκεηείρε ζηελ εθζηξαηεία ηεο 

κεζεκβξηλήο Ρσζίαο θαη ζηε Μηθξαζηαηηθή Δθζηξαηεία. ηνλ Μεζνπφιεκν ππεξέηεζε ζε 

πινία επηθαλείαο θαη ζε δηνηθεηηθέο ζέζεηο, ελψ παξάιιεια απνθνίηεζε απφ ηε ρνιή 

Ππξνβνιηθνχ θαη ζπλέγξαςε λαπηηθά εγρεηξίδηα κε αληηθείκελν ηελ αληηαεξνπνξηθή άκπλα. 

Σελ πεξίνδν ηνπ ειιελντηαιηθνχ θαη ειιελνγεξκαληθνχ πνιέκνπ βξηζθφηαλ ζηελ Αίγππην, 

φπνπ εξγαδφηαλ ζηηο επηρεηξήζεηο Μπνδνζάθε-Αζαλαζηάδε. ηαλ ην εγρείξεκα ηνπ 

βηνκήραλνπ γηα ηελ ίδξπζε πνιεκηθψλ εξγνζηαζίσλ ζηε λφηηα Αθξηθή καηαηψζεθε, ν 

Σζαγθάξεο επαλήιζε ζηελ ελεξγφ ππεξεζία.
286

 Μέρξη ην 1943 ππεξέηεζε σο αμησκαηηθφο 

ππξνβνιηθνχ ηνπ ζηφινπ θαη ζηε ζπλέρεηα αλέιαβε δηεπζπληήο πιεξνθνξηψλ ησλ 

αληηπξνέδξσλ ηεο θπβέξλεζεο, Καλειιφπνπινπ θαη Βεληδέινπ. Ο Σζαγθάξεο αλήθε ζηελ 

νκάδα ησλ αλψηεξσλ αμησκαηηθψλ ηνπ λαπηηθνχ, νη νπνίνη ππνζηήξημαλ εμ αξρήο ηελ 

θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο. Με ηνλ αξρεγφ ηνπ ζηφινπ αληηλαχαξρν Πέηξν Βνχιγαξε 

δηαηεξνχζε θηιηθέο ζρέζεηο απφ ηελ επνρή πνπ ακθφηεξνη εξγάδνληαλ ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

Μπνδνζάθε. Έηζη, φηαλ ν πξψηνο αλέιαβε ηελ αξρεγία ηνπ ζηφινπ, αλέζεζε ζηνλ Σζαγθάξε 

ηε γεληθή δηεχζπλζε ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηθψλ.
287

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επηρείξεζεο 

αλαθαηάιεςεο ησλ πινίσλ, πνπ θαηείραλ νη ζηαζηαζηέο ζην ιηκάλη ηεο Αιεμάλδξεηαο, 

ζπκπεξηιήθζεθε ζην επηηειείν ηνπ αγήκαηνο εκβνιήο ησλ δπλάκεσλ θαηαζηνιήο θαη ιίγεο 

                                                           
285

 Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π, ηφκ. 2, ζ. 282. 
286

 Καββαδίαο, ό.π., ζ. 337. 
287

 Φσθάο, ό.π., ζ. 429. 



88 
 

εκέξεο αξγφηεξα ηέζεθε επηθεθαιήο ζηελ αληίζηνηρε επηηπρεκέλε θαη αλαίκαθηε επηρείξεζε 

γηα ηελ αλαθαηάιεςε ηνπ «Αβέξσθ» ζην Πνξη άηλη.
288

 

    Αληίζεηα, ν ηέθαλνο Σζηξηκψθνο πξνζρψξεζε ζην ζηξαηφπεδν ησλ ζηαζηαζηψλ κε 

ζπλέπεηα ηελ πξφσξε απνκάθξπλζή ηνπ απφ ην Β.Ν.. Ο Λακηψηεο αμησκαηηθφο δηέζεηε 

πινχζηα εκπεηξία αλαθνξηθά κε ηα θηλήκαηα θαη ηηο ζπλνκσζίεο ηνπ Μεζνπνιέκνπ. 

Πξνζρψξεζε ζην Κίλεκα Δζληθήο Ακχλεο, απνζηξαηεχηεθε κε αίηεζή ηνπ ην 1920 θαη 

αλαθιήζεθε ζηελ ελέξγεηα κεηά ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Δπαλάζηαζε ηνπ επηεκβξίνπ ηνπ 

1922. ηε ζπλέρεηα ζπκκεηείρε ζηα Κηλήκαηα ηνπ Κνιηαιέμε θαη ηνπ Παγθάινπ. Αλαιφγσο 

πινχζηα ήηαλ θαη ε επηρεηξεζηαθή εκπεηξία ηνπ, θαζψο έιαβε κέξνο ζηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν, ζηελ Δθζηξαηεία ηεο κεζεκβξηλήο Ρσζίαο θαη ζηελ αληίζηνηρε Μηθξαζηαηηθή. 

Μεηαμχ 1922 θαη 1935 θνίηεζε ζηελ Σνξπηιηθή ρνιή, κε εηδίθεπζε ζηα ππνβξχρηα, 

κεηεθπαηδεχηεθε ζηε Γαιιία, φπνπ θαη παξέιαβε ην «Νεξεχο» θαη ηέινο απνθνίηεζε απφ ηε 

Ναπηηθή ρνιή Πνιέκνπ.
289

  

Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1941 λαπηνινγήζεθε ζην εκπνξηθφ λαπηηθφ θαη άζθεζε ηα 

θαζήθνληα ηνπ Α΄ Πινηάξρνπ ζε επίηαθηα αηκφπινηα, ζπλεηζθέξνληαο κε απηφ ην ηξφπν 

ζηνλ λαπηηθφ αγψλα. Έμη κήλεο αξγφηεξα, θπβεξλψληαο ην επηβαηεγφ «Ησλία», ην νπνίν 

ζχληνκα εληάρζεθε ζηελ ππεξεζία ηνπ ζηφινπ, θαηέθπγε ζηελ Αιεμάλδξεηα θαη παξά ηηο 

αληηξξήζεηο πνπ πξνέβαιιε κεξίδα ηεο εγεζίαο ηνπ Β.Ν., επαλήιζε ζηε κφληκε ππεξεζία.
290

 

Αξρηθά, αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηεο ρνιήο Ναπηνπαηδψλ θαη κεηαμχ ηνπ ρεηκψλα ηνπ 1942 θαη 

ηεο άλνημεο ηνπ 1943, ηελ αληίζηνηρε ηεο Ναπηηθήο Βάζεο ηνπ νπέδ.
291

 Σαπηφρξνλα θαη κε 

δηθή ηνπ πξσηνβνπιία πξνρψξεζε ζηε ζπγθξφηεζε θαη ηελ αλάιεςε ηεο δηνίθεζεο ηεο 

Τπεξεζίαο Δμνπδεηέξσζεο Μαγλεηηθψλ-Αθνπζηηθψλ Ναξθψλ.
292

 Έπεηηα, ε εκπεηξία ηνπ 

ζηνλ ηνκέα ησλ ππνβξπρίσλ δελ έκεηλε αλεθκεηάιιεπηε θαη ηνλ Μάην ηνπ 1943, 

αληηθαηέζηεζε ηνλ πινίαξρν Π. Κψλζηα ζηελ εγεζία ηεο Αλσηέξαο Γηνίθεζεο Τπνβξπρίσλ, 

κε έδξα ηε Βπξεηφ. Σνλ Μάξηην ηνπ 1944 ε παξαπάλσ δηνίθεζε κεηαθέξζεθε ζηε Μάιηα, 

φπνπ θαη παξέκεηλε ν Σζηξηκψθνο κέρξη ηελ εθδήισζε ηνπ θηλήκαηνο.  

Οη πξψηεο επαλαζηαηηθέο δηαθεξχμεηο «έθηαζαλ» ζην λεζί ζηηο αξρέο Απξηιίνπ, 

βξίζθνληαο πξφζθνξν έδαθνο ζε κεγάιν κέξνο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Β.Ν., φπσο θαη ζηνλ 

Σζηξηκψθν. ην πιαίζην ηνπ γεληθφηεξνπ «αλαβξαζκνχ», ν αδειθφο ηνπ Ζιία Σζηξηκψθνπ, 
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 Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ηφκ. 2, ζζ. 299-300. 
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 ην ίδην, ζ. 309. 
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 Καββαδίαο, ό.π., ζζ. 151, 337. 
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 Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ηφκ. 2, ζ. 309. 
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 Αιεμαλδξήο, ό.π., ζ. 83. 
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ήηαλ αδχλαην λα παξακείλεη ακέηνρνο. χληνκα εγθαηέιεηςε ηε Μάιηα θαη επέζηξεςε ζηελ 

Αίγππην, πξνθεηκέλνπ λα βξεζεί ζην επίθεληξν ησλ εμειίμεσλ θαη λα ζπλδξάκεη 

απνηειεζκαηηθφηεξα ζηε ζηάζε. ηε ζπλέρεηα κεηέβε ζην Πφξη άηλη κε ζθνπφ ηελ ηφλσζε 

ηνπ εθεί επαλαζηαηηθνχ θιίκαηνο, σζηφζν νη πξνζπάζεηέο ηνπ απέβεζαλ άθαξπεο θαη 

επέζηξεςε ζηε Μάιηα. Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα ν Βνχιγαξεο αλέιαβε ηελ αξρεγία ηνπ 

ζηφινπ θαη δηέηαμε ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ. Ο Σζηξηκψθνο δήισζε ζηνλ Άγγιν λαχαξρν ηεο 

Μάιηαο φηη αξλνχηαλ θαη ακέζσο ζπλειήθζε.
293

 Αθνινχζεζε ν εγθιεηζκφο ηνπ ζε θπιαθέο 

ηνπ λεζηνχ θαη ε απηεπάγγειηε απνζηξαηεία ηνπ. 

   Σέινο, ν Γεψξγηνο Γεσξγνχιεο ζπληζηά έλαλ απφηαθην, ν νπνίνο ζπγθαηαιέρζεθε 

αλάκεζα ζηηο παξάπιεπξεο απψιεηεο ηνπ θηλήκαηνο. πσο θαη ν Σζηξηκψθνο, ζπκκεηείρε ζηηο 

λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ηεο Δθζηξαηείαο ζηε Κξηκαία θαη ηεο 

Δθζηξαηείαο ζηε Μηθξά Αζία, ππεξεηψληαο ζε πινία επηθαλείαο. ηνλ Μεζνπφιεκν 

απνθνίηεζε απφ ηε Ναπηηθή ρνιή Πνιέκνπ θαη ζπκκεηείρε ζην Κίλεκα Κνιηαιέμε. Σνλ 

επηέκβξην ηνπ 1943 θαηέθπγε ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη κεηά ηελ επηζηξνθή ηνπ ζηε 

κνληκφηεηα, αλέιαβε δηεπζπληήο ηνπ 3
νπ

 Γξαθείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ ησλ Ναπηηθψλ.
294

 

Αλαθνξηθά κε ην Κίλεκα ηνπ Απξηιίνπ, ε πεξίπησζή ηνπ παξνπζίαζε εληππσζηαθέο 

νκνηφηεηεο κε απηή ηνπ πξναλαθεξζέληα απφηαθηνπ Σαδεδάθε. χκθσλα κε ηελ έθζεζε ηνπ 

Βνχιγαξε γηα ην θίλεκα, ακθφηεξνη αλήθαλ ζηελ θαηεγνξία ησλ αλψηεξσλ αμησκαηηθψλ, 

ζηνπο θφιπνπο ησλ νπνίσλ επηθξαηνχζε ζχγρπζε απφςεσλ. Σέζεθαλ ελάληηα ζηε δηα ηεο 

βηάο θαηαζηνιή ηεο ζηάζεο, θνβνχκελνη ηε δεκηνπξγία ράζκαηνο κεηαμχ αμησκαηηθψλ θαη 

πιεξσκάησλ, ελψ ππνζηήξημαλ ηε ζπγθξφηεζε θπβέξλεζεο ζπλεξγαζίαο θαη ηε παξνρή 

γεληθήο ακλεζηίαο. πσο θαη ν Σαδεδάθεο, κεηά απφ επηζπκία ηνπ Βνχιγαξε, 

απνκαθξχλζεθε απφ ηελ Αιεμάλδξεηα θαηά ηελ θνξχθσζε ηνπ θηλήκαηνο γηα λα επαλέιζεη, 

εμαηηίαο κηαο ιαλζαζκέλεο δηαηαγήο ηνπ Βεληδέινπ, ιίγεο εκέξεο αξγφηεξα, γεγνλφο γηα ην 

νπνίν, ηέζεθε ζε δηαζεζηκφηεηα.
295

  

 

 

 

 

                                                           
293
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γ) Απηνί πνπ πνιέκεζαλ 

ηε πιεηνςεθία ησλ απφηαθησλ βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ ηνπ λαπηηθνχ δφζεθε ε 

επθαηξία λα απνδείμνπλ ηε θηινπαηξία ηνπο αιιά θαη ηε λνκηκνθξνζχλε ηνπο απέλαληη ζην 

θαζεζηψο Μεηαμά, θαζψο αλαθιήζεθαλ ζηελ ελεξγφ ππεξεζία κεηαμχ Μαΐνπ θαη 

Γεθεκβξίνπ ηνπ 1940. Παξ‟ φια απηά, ε θαρππνςία θαη ε έιιεηςε εκπηζηνζχλεο εθ κέξνπο 

ηνπ δηθηάηνξα ιεηηνχξγεζαλ απνηξεπηηθά ζηελ επηζπκία ηνπο γηα αλάιεςε ππεξεζίαο ζε 

πινία ηνπ ζηφινπ, έηζη ψζηε νη ίδηνη λα βξεζνχλ ζηελ πξψηε γξακκή ηνπ ππξφο. Οη 

πεξηζζφηεξνη ηνπνζεηήζεθαλ ζε παξάθηηεο λαπηηθέο δηνηθήζεηο, ζην Γ.Δ.Ν., ζε πισηά 

λνζνθνκεία θαη ζε λαπηηθά νρπξά.
296

 Έλαο κηθξφο αξηζκφο ππεξέηεζε ζε ηνξπηιάθαηνπο, 

ηνξπηινβφια θαη κνλάρα δχν ζε αληηηνξπηιηθά. Απφ ην παξαπάλσ ζχλνιν, ζρεδφλ νη κηζνί 

είηε δελ επαλήιζαλ πνηέ ζηελ ελέξγεηα, κεηά ηνλ Απξίιην ηνπ 1941, είηε αλαθιήζεθαλ ην 

θζηλφπσξν ηνπ 1944 θαη θπξίσο κεηά ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο. 

 Ο γεξαηφηεξνο απηήο ηεο θαηεγνξίαο ήηαλ ν Υαιθηδαίνο Ησάλλεο Υαιθηφπνπινο, ν 

νπνίνο εηζήρζε ζηε .Ν.Γ. ην Ννέκβξην ηνπ 1902. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ειιελντηαιηθνχ θαη 

ειιελνγεξκαληθνχ πνιέκνπ ηνπνζεηήζεθε Γηεπζπληήο Σνξπηιψλ θαη Ναξθψλ, 

αλαιακβάλνληαο ηελ αξρεγία ηεο επηρείξεζεο πφληηζεο ηνπ επηζεηηθνχ λαξθνπεδίνπ ζηηο 

πξνζβάζεηο ησλ Αγίσλ αξάληα.
297

 Παξά ην γεγνλφο πσο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 1942 ν 

Καλειιφπνπινο αλαθάιεζε ζηελ ελέξγεηα ηνλ έθεδξν πινίαξρν Υαιθηφπνπιν,
298

 ν 

ηειεπηαίνο επαλήιζε ζηε κφληκε ππεξεζία ηνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1945. Αλάινγα θαζήθνληα 

αλέιαβε θαη ν Αλαζηάζηνο ηαζηλφπνπινο, απφθνηηνο ηεο ηάμεο ηνπ 1917. Ο αμησκαηηθφο 

απηφο επαλήιζε  ζηελ ελεξγφ ππεξεζία ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1940, ππεξεηψληαο κέρξη ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1941 ζηε Γηεχζπλζε Σνξπηιψλ θαη Ναξθψλ ηνπ Ναπζηάζκνπ αιακίλαο θαη 

ζηελ 3
ε
 Ακπληηθή Πεξηνρή (Πεηξαηά).

299
  

Οη ηπιηαλφο Καλαβαξηψηεο θαη ηαχξνο Κνπηξνπκπάο δηέζεηαλ κεγαιχηεξε 

επηρεηξεζηαθή εκπεηξία απφ ηνλ ηαζηλφπνπιν θαζψο, εθηφο απφ ηε Μηθξαζηαηηθή 

Δθζηξαηεία θαη ηελ Δθζηξαηεία ηεο Κξηκαίαο, ζπκκεηείραλ θαη ζηνλ Α΄  Παγθφζκην Πφιεκν. 

ηνλ Μεζνπφιεκν ακθφηεξνη θνίηεζαλ ζηε Ναπηηθή ρνιή Πνιέκνπ, ελψ κεηαμχ άιισλ 
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 Οη σηήξηνο Γεινχθαο, ππξίδσλ σηήξηνο Θεκειήο, Νηθφιανο νθηάδεο, Γεψξγηνο Βνηίιηαο θαη 

Λνπδνβίθνο Κνπξνπζφπνπινο, ππεξέηεζαλ ζην βφξεην Ορπξφ Αηγίλεο. Ο Γηνλχζηνο Μπφηζεο ηνπνζεηήζεθε 

ζην Ναπηηθφ Ορπξφ Αξάμνπ ελψ ν Γεψξγηνο Μπνπδάλεο, βξέζεθε πιεζίνλ ηνπ κεηψπνπ, ππεξεηψληαο σο 

δηνηθεηήο ηεο αληηαεξνπνξηθήο ππξνβνιαξρίαο ηνπ Άγηνπ ππξίδσλα ζηελ Κέξθπξα. 
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 ΜΗΔΣ-ΔΛΗΑ, Ηδησηηθή ζπιινγή Κπξή Βαζηιείνπ, θάθ. 14: Τπνπξγείν Ναπηηθψλ (Καλειιφπνπινο), «Πεξί 
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 Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ηφκ. 2, ζ. 275. 
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ππεξεζηψλ δηεηέιεζαλ θαη δηνηθεηέο ηεο ρνιήο Γνθίκσλ Τπαμησκαηηθψλ Ναπηηθνχ. Μεηαμχ 

Οθησβξίνπ 1940 θαη Απξηιίνπ 1941 ν Καλαβαξηψηεο ππεξέηεζε δηαδνρηθά ζηηο λαπηηθέο 

δηνηθήζεηο λνηίνπ Δπβντθνχ θαη Κέξθπξαο, σο δηνηθεηήο ησλ ηνπηθψλ λαξθαιηεπηηθψλ 

δπλάκεσλ θαη ζηελ ηειεπηαία θάζε ηνπ πνιέκνπ, ιίγν πξηλ απφ ηε ζπλζεθνιφγεζε, αλέιαβε 

ηε λαπηηθή δηνίθεζε ηνπ Ακβξαθηθνχ θφιπνπ. Ο Κνπηξνχκπαο ππεξέηεζε καδί κε ηνλ 

ηαζηλφπνπιν ζηε 3
ε
  Ναπηηθή Ακπληηθή Πεξηνρή (Πεηξαηά).

300
 

        Με θξηηήξην ηελ απνλνκή ηηκψλ γηα ηελ πξνζθνξά ηνπο ζην λαπηηθφ αγψλα ηνπ 1940-

1941, νη πεξηζζφηεξν δηαθεθξηκέλνη αμησκαηηθνί ηεο παξαπάλσ θαηεγνξίαο ήηαλ ν 

Δπάγγεινο Μπνπδάλεο θαη ν Υαξίιανο Ρεβίδεο. Ο Μπνπδάλεο θαηά ηελ εηζβνιή ησλ 

δπλάκεσλ ηνπ Άμνλα ζηελ Διιάδα ηνπνζεηήζεθε Ναπηηθφο Γηνηθεηήο Πξέβεδαο. Ο Ρεβίδεο 

ήηαλ βεηεξάλνο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο, ελψ ζηνλ 

Μεζνπνιέκν ππεξέηεζε δχν θνξέο σο ππαζπηζηήο ηνπ ππνπξγνχ Ναπηηθψλ αιιά θαη σο 

θπβεξλήηεο ζε πινία επηθαλείαο, πνιεκηθά θαη κε. ηνλ πφιεκν ηνπ 1940-1941 δηεηέιεζε 

θπβεξλήηεο ηνπ πισηνχ λνζνθνκείνπ «Διιελίο» κέρξη θαη ηε βχζηζή ηνπ ηελ 21
ε
 Απξηιίνπ 

1941, ζπλεπεία ηεο επίζεζεο γεξκαληθψλ αεξνπιάλσλ εληφο ηνπ Παηξατθνχ θφιπνπ. Γηα ηελ 

ςπρξαηκία θαη ηελ επηδεμηφηεηα πνπ επέδεημε ηηο δξακαηηθέο εθείλεο ζηηγκέο ν Ρεβίδεο 

ηηκήζεθε κεηαπνιεκηθά κε ηνλ Πνιεκηθφ ηαπξφ Γ΄ Σάμεσο, θαζψο ηα ζχκαηα κεηαμχ ησλ 

επηβαηλφλησλ ηνπ πινίνπ ήηαλ ειάρηζηα.
301

 

πσο νη απφηαθηνη ηνπ λαπηηθνχ έηζη θαη απηνί ηνπ ζηξαηνχ, απφ ηε ζηηγκή πνπ 

ήρπζαλ νη ζεηξήλεο ηνπ πνιέκνπ δηεθδίθεζαλ ηελ επαλαθνξά ηνπο ζην ζηξάηεπκα είηε 

απνζηέιινληαο αηηήζεηο ζηελ εγεζία ηνπ θαζεζηψηνο, είηε ζπεχδνληαο λα θαηαηαγνχλ ζηα 

πιεζηέζηεξα γξαθεία θαη ζηα θέληξα επηζηξάηεπζεο. Πνιινί απφ απηνχο έγηλαλ απνδεθηνί, 

φπσο ν Ζξαθιεηψηεο Δκκαλνπήι Κ., ν νπνίνο θαηαηάρζεθε ζηνλ ζηξαηφ ζηηο αξρέο ηηο 

δεθαεηίαο ηνπ 1910. Ήηαλ βεηεξάλνο ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη ηεο Μηθξαζηαηηθήο 

Δθζηξαηείαο. Σνλ Γεθέκβξην ηνπ 1940 ν Κξεηηθφο απφηαθηνο παξνπζηάζηεθε ζην 31
ν
 

χληαγκα Πεδηθνχ θαη έιαβε ηνλ βαζκφ ηνπ ηαγκαηάξρε πνπ θαηείρε πξηλ απφ ηελ απφηαμε. 

Λφγσ ηεο λνζειείαο ηνπ δηνηθεηή ηνπ, αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ ΗΗ/31 Σάγκαηνο, ην νπνίν 

κεηά ηηο κάρεο κεηαμχ 2 θαη 9 Γεθεκβξίνπ βξηζθφηαλ γηα αλαζπγθξφηεζε ζηε δεχηεξε 

γξακκή ηνπ κεηψπνπ. Μεηαπνιεκηθά ν δηνηθεηήο ηνπ έγξαςε γηα ηνλ αληηθαηαζηάηε ηνπ:  
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«Δπέδεημε δήιν, εξγαηηθφηεηα θαη δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ηφζν θαηά ηελ εθπαίδεπζε 

ηεο κνλάδαο, φζν θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πνξείαο ηνπ ζπληάγκαηνο πξνο ηε 

Κιεηζνχξα, φπνπ επηδφζεθε ζηελ θαηάιεςε ηεο ηνπνζεζίαο θαη ηελ νξγάλσζε 

ζέζεσλ άκπλαο δεχηεξεο γξακκήο ππφ ηε ζθνδξή αεξνπνξηθή ερζξηθή επίζεζε. Καηά 

ηελ ερζξηθή επίζεζε ζηε πξψηε γξακκή επέδεημε ζάξξνο θαη ζπλέβαιε ζηελ 

απφθξνπζή ηεο. Καηφξζσζε λα ζπκπηχμεη επηηπρψο ην ηάγκα ηνπ λνηίσο ησλ 

Ησαλλίλσλ θαη πξνο έπαηλφλ ηνπ αθνινχζεζε ην ζχληαγκα θαζ‟ φιε ηε πνξεία ηνπ 

κέρξη ησλ Αζελψλ».
302

 

        Ο Αζαλάζηνο Σ. γελλήζεθε ζηε Λάξηζα θαη θαηαηάρζεθε ζην ζηξαηφ, φληαο αλήιηθνο. 

Γηαθξίζεθε σο δηνηθεηήο δηκνηξίαο πνιπβφισλ ζηηο κάρεο ηνπ Απγνχζηνπ ηνπ 1922 ζην 

κέησπν ηεο Μηθξάο Αζίαο. Kαηά ηηο πξψηεο εκέξεο ηεο επηζηξάηεπζεο, παξνπζηάζηεθε ζην 

41
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ θαη αλέιαβε δηνηθεηήο ηνπ 2

νπ
 Λφρνπ Σπθεθηνθφξσλ. Παξά ηελ 

απνπζία ηεο απαηηνχκελεο κφξθσζεο θαη ησλ δηνηθεηηθψλ πξνζφλησλ ν Λαξηζαίνο 

αμησκαηηθφο απέδεημε ηνλ παηξησηηζκφ ηνπ θαη απνκαθξχλζεθε απφ ην κέησπν κφλν κεηά 

ηνλ ζνβαξφ ηξαπκαηηζκφ ηνπ. Μεηαπνιεκηθά απνζηξαηεχηεθε σο αλάπεξνο, ελψ ηνπ 

απνλεκήζεθε ηηκεηηθά ν βαζκφο ηνπ ηαγκαηάξρε.
303

  

         Αλάινγν εξσηζκφ ζην πεδίν ηεο κάρεο επέδεημε θαη ν ηαχξνο ., ν νπνίνο κε ηελ 

έλαξμε ηνπ ειιελντηαιηθνχ πνιέκνπ έζπεπζε λα θαηαηαγεί θαη ηνπνζεηήζεθε ζην 65
ν
 

χληαγκα Πεδηθνχ. Δθεί αλέιαβε ηελ ππεξεζία ηνπ αμησκαηηθνχ πλδέζκσλ θαη 

Γηαβηβάζεσλ ηνπ ζπληάγκαηνο. ηελ έθζεζε ηεο πνιεκηθήο ηνπ δξάζεο ν δηνηθεηήο ηεο 

κνλάδαο ηνπ αλέθεξε πσο δηέζεηε «ιίαλ θαιή» ηαθηηθή αληίιεςε, θαζψο θαη επαγγεικαηηθή-

δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα. Δπξφθεηην γηα έλαλ ηνικεξφ, απνθαζηζηηθφ θαη πνιιέο θνξέο 

ξηςνθίλδπλν ινραγφ, ν νπνίνο είρε πνιχ θαιή ηερληθή θαηάξηηζε θαη ηθαλφηεηα γηα δηνίθεζε 

κνλάδαο αλψηεξεο ηνπ βαζκνχ ηνπ. Μεηά ηελ θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ ηα ίρλε ηνπ 

εμαθαλίζηεθαλ θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1945 ην Α΄ ηξαηησηηθφ πκβνχιην ελεκέξσζε ην 

ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ πσο ν ηαχξνο . είρε εθηειεζηεί απφ «αλαξρηθά ζηνηρεία» ζηελ 

πεξηνρή ησλ Γηαλληηζψλ, ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1943.
304

 Έλαο αθφκε απφηαθηνο ηνπ 1935 πνπ 

πξνζέθεξε ηδηαίηεξεο ππεξεζίεο ην 1940-1941 ήηαλ ν Κσλζηαληίλνο Π., ν νπνίνο αλήθε ζην 

φπιν ηνπ ππξνβνιηθνχ θαη ήηαλ άξηζηνο εθπαηδεπηήο ηφζν ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ βαξένο φζν 

θαη ηνπ πεδηλνχ ππξνβνιηθνχ. Σν 1940 δηεηέιεζε δηνηθεηήο ηνπ 2
νπ

 ξρνπ  ηεο 2
εο
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Μεξαξρίαο, ππεξεζία ηελ νπνία δηεμήγαγε εμαηξεηηθά, κε ηαρχηεηα θαη επξπζκία. Δπέδεημε 

ζέιεζε, δξαζηεξηφηεηα, πίζηε ζηελ εθηέιεζε ηνπ θαζήθνληνο θαη νη ππεξεζίεο ηνπ θξίζεθαλ 

πνιπηηκφηαηεο ζηελ επηηπρία ηνπ ζηξαηνχ.
305

  

         Ο ππξίδσλ Γ. δηαθνξνπνηήζεθε απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο, θαζψο αλήθε ζηηο 

ζπάληεο πεξηπηψζεηο απφηαθησλ, νη νπνίνη δελ ρξεηάζηεθε λα δηεθδηθήζνπλ ηελ επαλαθνξά 

ηνπο ζην ζηξάηεπκα. ηηο 7 Ννεκβξίνπ 1940, ν έθεδξνο εθ κνλίκσλ Υαληψηεο ινραγφο, 

θιήζεθε λα παξνπζηαζηεί ζηε Μεξαξρία Κξήηεο θαη αθνχ έπξαμε αλαιφγσο, απνζπάζηεθε 

ζηε ηξαηησηηθή Γηνίθεζε Κξήηεο αλαιακβάλνληαο ππεξεζία γξαθείνπ, εμαηηίαο ελφο 

πνιεκηθνχ ηξαχκαηνο πνπ ηνλ ηαιαηπσξνχζε. Χζηφζν, ηηο παξακνλέο ηεο γεξκαληθήο 

εηζβνιήο ζηελ Κξήηε, ηνλ Μάην ηνπ 1941, ηνπνζεηήζεθε ζε κάρηκε κνλάδα φπνπ ηνπ 

αλαηέζεθε ε δηνίθεζε αλεμάξηεηνπ ηκήκαηνο. Καηά ηε δηάξθεηα ησλ επηρεηξήζεσλ έθεξε ζε 

πέξαο ηελ απνζηνιή ηνπ «επεδεημάκελνο απαξάκηιιε αλδξεία, απηνζπζία, ηφικε θαη 

εμαηξεηηθέο δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο».
306

 

ηνπο παξαπάλσ απφηαθηνπο ηνπ 1935 δφζεθε ε επθαηξία ηεο πξνζθνξάο ησλ 

ππεξεζηψλ ηνπο ζηα πεδία ησλ καρψλ ησλ ειιελναιβαληθψλ ζπλφξσλ. Χζηφζν, δελ 

αλεπξέζεθαλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ νπνηαζδήπνηε κνξθήο εζληθναπειεπζεξσηηθή 

δξάζε, ηελ νπνία ελδερνκέλσο αλέπηπμαλ, κεηά ηε ζπλζεθνιφγεζε ηνπ Απξηιίνπ 1941. 

Αληίζεηα, πνιινί απφ ηνπο απφηαθηνπο πνπ πνιέκεζαλ δελ αδξαλνπνηήζεθαλ θαη 

αθνινχζεζαλ ηνλ «δξφκν» ηεο Αληίζηαζεο. 

Σν 1940 ν Δκκαλνπήι Γεκνηάθεο ππεξέηεζε σο ππνδηνηθεηήο ζηε Ναπηηθή Γηνίθεζε 

Πξέβεδαο θαη ζηε Γηεχζπλζε Νενπνκπψλ. Γηα ηε «ζαπκαζηή απφδνζε», παξά ηηο δπζκελείο 

ζπλζήθεο, θαηά ηε δηαδηθαζία εθθφξησζεο θαη κεηαθνξάο ζηξαηησηηθνχ πιηθνχ γηα ηελ 

ελίζρπζε ησλ δπλάκεσλ πνπ κάρνληαλ ζηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα, παξαζεκνθνξήζεθε. Σν 

ίδην ζπλέβε θαη γηα ηελ αληηζηαζηαθή ηνπ δξάζε, θαζψο «ηαρζείο εζεινληηθψο εηο κπζηηθάο 

εζληθάο νξγαλψζεηο, δηα ζπζηεκηθήο θαη επηθηλδχλνπ ελψπηνλ ηνπ ερζξνχ εξγαζίαο, 

πξνζέθεξελ κέγηζηαο ππεξεζίαο εηο ηνλ ππέξ Παηξίδνο αγψλα θαη επέδεημελ επςπρίαλ θαη 

αθνζίσζηλ πξνο ην θαζήθνλ».
307

 Ο Ησάλλεο νθηαλφο ην 1940-1941 δηεηέιεζε γηα κηθξφ 

ρξνληθφ δηάζηεκα θπβεξλήηεο ηεο λαξθνζεηίδαο «ηξπκψλ» θαη έπεηηα ππεξέηεζε ζην 

Ναχζηαζκν αιακίλαο. Ήηαλ έλαο απφ ηνπο δχν απφηαθηνπο βεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο ηνπ 
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λαπηηθνχ, νη νπνίνη κεηά ηε θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ πξνζρψξεζαλ ζηνλ ΔΛΑ.
308

 Αληίζεηα 

κε ηνλ νθηαλφ, ε πιεηνςεθία ησλ ζπλαδέιθσλ ηνπ επέιεμε λα ζηειερψζεη ηα δίθηπα 

πιεξνθνξηψλ θαη δνιηνθζνξάο, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ ζηελ θαηερφκελε Διιάδα, ζηηο 

πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο ππφ ηελ αηγίδα θαη ηε δηεχζπλζε ησλ βξεηαληθψλ κπζηηθψλ 

ππεξεζηψλ (SOE). 

        Ο Φαξηαλφο Μηιηηάδεο Καλάξεο, απφγνλνο ηνπ ππξπνιεηή-ήξσα ηνπ 1821, 

αληαπνθξίζεθε επάμηα ζηε «βαξηά» θιεξνλνκηά ηνπ νλφκαηφο ηνπ θαη  πξνζέθεξε ηηο 

πξνζσπηθέο ηνπ ζειίδεο ζηελ έλδνμε ηζηνξία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ. Σν 1941 αλέιαβε 

θπβεξλήηεο ηνπ «Άλδξνο», ελφο επίηαθηνπ κεηαγσγηθνχ ην νπνίν εμαηηίαο ησλ πνιεκηθψλ 

αλαγθψλ κεηαηξάπεθε ζε πισηφ λνζνθνκείν. Σν πινίν απηφ βπζίζηεθε ζηηο 24 Απξηιίνπ 

1941 ζην Λνπηξάθη, κεηά απφ επίζεζε ηεο Luftwaffe. Μεηαπνιεκηθά, ν Καλάξεο 

παξαζεκνθνξήζεθε γηα ηελ επδφθηκε ππεξεζία ηνπ θαη ηε ιακπξή εθηέιεζε ησλ 

θαζεθφλησλ ηνπ σο θπβεξλήηεο ηνπ «Άλδξνο», θαζψο θαη γηα ηηο κέγηζηεο ππεξεζίεο πνπ 

πξνζέθεξε ζηνλ αγψλα ππέξ ηεο παηξίδαο σο κέινο ηνπ «Μίδα 614», ηεο κπζηηθήο 

νξγάλσζεο κε επηθεθαιήο ηνλ Ησάλλε Σζηγάληε.
309

 Δπίζεο, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1941, ν 

Καλάξεο πξσηνζηάηεζε ζηελ ίδξπζε ηεο νξγάλσζεο «Σξία Έςηινλ» (Έλσζε Διεπζέξσλ 

Διιήλσλ), ε νπνία είρε βεληδειηθή βάζε θαη απνιάκβαλε ηελ ππνζηήξημε ησλ 

παιαηνθνκκαηηθψλ αλδξψλ αιιά θαη ησλ αγγιηθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ.
310

 Σξία ρξφληα 

αξγφηεξα ε νξγάλσζε ελζσκαηψζεθε ζην ΔΑΜ. Ο Φαξηαλφο αμησκαηηθφο ηνπνζεηήζεθε 

ζηελ Κεληξηθή Δπηηξνπή, ελψ ζηε ζπλέρεηα απνρψξεζε ιφγσ ησλ δηαθσληψλ ηνπ κε ηα κέιε 

ηεο.
311

 

       Ο Υαξάιακπνο Παπαγηάλλεο, απφθνηηνο ηεο ηάμεσο ηνπ 1920, ηνλ Ννέκβξην ηνπ 

1941 αλέιαβε δηνηθεηήο Ναξθαιηεπηηθψλ. Ζ ζπλζεθνιφγεζε ηεο ρψξαο δελ απνηέιεζε 

ηξνρνπέδε γηα ηνλ δξαζηήξην Αγξηληψηε αμησκαηηθφ, ν νπνίνο ζχληνκα εληάρζεθε ζην 

κπζηηθφ δίθηπν ηνπ πινίαξρνπ Μπαθφπνπινπ.
312

 Αξγφηεξα ζπλεξγάζηεθε κε ηνλ 

Κνπηζνγηαλλφπνπιν ηνπ «Πξνκεζέα ΗΗ» θαη θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ κελψλ ηεο 

Καηνρήο ηέζεθε επηθεθαιήο ηεο νξγάλσζεο «Φνμ». 
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       Μηα πεξίπησζε απφηαθηνπ ηνπ Β.Ν., ν νπνίνο δηαθξίζεθε γηα ηε δξάζε ηνπ ζε κηα 

άιιε εηδηθή νξγάλσζε ήηαλ ν Γεψξγηνο Οξθαλνπδάθεο. Ο αμησκαηηθφο απηφο, κε θαηαγσγή 

απφ ηε Θήβα θαη απφθνηηνο ηεο ηάμεο ηνπ 1930, αλαθιήζεθε ζηελ ελεξγφ ππεξεζία ηνλ 

Ννέκβξην ηνπ 1940 θαη ρξεζηκνπνηήζεθε σο δηνηθεηήο λενπνκπψλ. Χζηφζν, θαηά ηελ 

παξακνλή ηνπ ζηελ θαηερφκελε ρψξα, κέρξη ηα ηέιε ηνπ ρεηκψλα ηνπ 1944, εκεξνκελία 

κεηάβαζήο ηνπ ζηε Μέζε Αλαηνιή, ζπλέρηζε ηε δξάζε ηνπ ελάληηα ζην θαηαθηεηή, σο κέινο 

ηεο εηδηθήο νξγάλσζεο «Απφιισλ».
313

 Ζ πξσηνβνπιία γηα ηελ ίδξπζε ηεο αλήθε ζηελ SOE, 

ε νπνία αλέζεζε ην φιν εγρείξεκα ζηνλ Ησάλλε Πειηέθε. Ζ νξγάλσζε αλαπηχρζεθε 

ηαρχηαηα θαη ηνλ Απξίιην ηνπ 1943, κφιηο δχν κήλεο κεηά ηελ ίδξπζή ηεο, αξηζκνχζε 

νθηαθφζηνπο πξάθηνξεο.
314

 Δθηφο ηεο ππεξεζίαο δηαθπγψλ δηέζεηε ηηο αληίζηνηρεο ησλ 

δηαβηβάζεσλ, ησλ πιεξνθνξηψλ θαη ησλ δνιηνθζνξψλ. Μέρξη ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ νη 

πξάθηνξεο ηνπ «Απφιισλ» εθηέιεζαλ επηηπρψο δεθάδεο απνζηνιέο ζακπνηάδ, βπζίδνληαο 

πεξηζζφηεξα απφ ηξηάληα πινία θαη θαηαζηξέθνληαο πεξηζζφηεξα απφ είθνζη πέληε ηξέλα. 

ηε δηάξθεηα ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο ηεο Καηνρήο, έλα κεγάιν κέξνο ηεο νξγάλσζεο 

εμαξζξψζεθε θαη πεξίπνπ πελήληα κέιε ηεο εθηειέζηεθαλ απφ ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο. 

Χζηφζν, νη ελαπνκείλαληεο πξάθηνξεο ηνπ «Απφιισλ» ζπλέρηζαλ ηελ αμηφινγε δξάζε ηνπο, 

κέρξη θαη ηελ απνρψξεζε ησλ γεξκαληθψλ ζηξαηεπκάησλ.
315

  

      Αληηζηαζηαθή δξάζε αλέιαβε θαη ν γηφο ηνπ λαπάξρνπ ησλ Βαιθαληθψλ Πνιέκσλ, 

Θεφδσξνο Κνπληνπξηψηεο, ν νπνίνο κεηαμχ 1940 θαη 1941 ππεξέηεζε ζηε λαπηηθή δηνίθεζε 

ηνπ βνξείνπ Αηγαίνπ θαη ηεο Υαιθίδαο. Δπί Καηνρήο πξνζρψξεζε ζηνλ ΔΓΔ θαη 

δηεηέιεζε,
316

 καδί κε ηνλ Εέξβα θαη ηνλ Ππξνκάγινπ, ππεχζπλνο κπήζεσο ησλ λέσλ κειψλ, 

πξνεξρφκελσλ απφ ην λαπηηθφ. Σν 1942 ζπλειιήθζε απφ ηνπο Ηηαινχο θαη θαηαδηθάζηεθε ζε 

ζάλαην, πνηλή ε νπνία κεηξηάζηεθε ζε ηζφβηα δεζκά ιφγσ ηεο θαηαγσγήο ηνπ.
317

 Έθηνηε 

παξέκεηλε έγθιεηζηνο ζε ζηξαηφπεδν ζπγθέληξσζεο ζηελ Ηηαιία, δηαθέπγνληαο, κεηά ηελ 

ηηαιηθή ζπλζεθνιφγεζε, ηνλ επηέκβξην ηνπ 1943. Έλαλ ρξφλν αξγφηεξα, αθνχ είρε 

θαηαθχγεη ζηελ Αίγππην, επαλήιζε ζηε κφληκε ππεξεζία θαη ηνπνζεηήζεθε θπβεξλήηεο ηνπ 
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«Αβέξσθ» θαηά ηελ επηρείξεζε «ΜΑΝΝΑ», ζην πιαίζην ηεο νπνίαο πξαγκαηνπνίεζεθε ε 

επάλνδνο ηνπ ζηφινπ ζηελ Διιάδα.
318

 

ηνλ ΔΓΔ πξνζρψξεζε θαη ν απφηαθηνο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο Γεψξγηνο Γ., γελλεζείο 

ζηελ Διαζζφλα. ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1910 θαηαηάρζεθε ζηνλ ζηξαηφ θαη ζηνλ 

Μεζνπφιεκν ππεξέηεζε, θπξίσο, ζε κνλάδεο ηνπ κεραληθνχ. ηε δηάξθεηα ηνπ 

ειιελντηαιηθνχ θαη ειιελνγεξκαληθνχ πνιέκνπ αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηεο ζηξαηησηηθήο 

απνζήθεο πιηθνχ ζηε Θεζζαινλίθε θαη παξάιιεια ηελ επνπηεία ησλ νηθνλνκηθψλ 

ππεξεζηψλ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1941 απνζηξαηεχηεθε θαη ηέζεθε ζηε δηάζεζε ηνπ 

θξνπξαξρείνπ Θεζζαινλίθεο. Οη πιεξνθνξίεο γηα ηελ αληηζηαζηαθή ηνπ δξάζε αληιήζεθαλ 

απφ κηα έθζεζε ηνπ Εέξβα, ζπληαρζείζα ζηηο 25 Φεβξνπαξίνπ 1945. χκθσλα κε ηνλ 

ζπληάθηε ηεο ν Γεψξγηνο Γ. πξνζρψξεζε ζηνλ ΔΓΔ ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1942 θαη παξέκεηλε 

ζηηο ηάμεηο ηνπ κέρξη ηε δηάιπζή ηνπ. Γηεηέιεζε δηεπζπληήο ηνπ 2
νπ

 Γξαθείνπ ηνπ Αξρεγείνπ 

Μαθεδνλίαο θαη αληαπνθξίζεθε κε δήιν, πξνζπκία θαη κεζνδηθφηεηα ζηα θαζήθνληά ηνπ. 

Μέζσ ηεο δξάζεο ηνπ ζπγθέληξσζε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο αλαθνξηθά κε ηηο εγθαηαζηάζεηο 

ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ, νη νπνίεο δηαβηβάζηεθαλ θαη ρξεζηκνπνηήζεθαλ απφ ηηο 

αεξνπνξηθέο δπλάκεηο ησλ πκκάρσλ.  πλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ έγθαηξε εθκεηάιιεπζε ησλ 

πιεξνθνξηψλ θαη απνηέιεζε ηνλ δίαπιν ζηε κεηάδνζή ηνπο απφ ηε Θεζζαινλίθε πξνο ην 

Γεληθφ Αξρεγείν ηεο νξγάλσζεο.
319

 

Δπίζεο, αμηφινγε αληηζηαζηαθή δξάζε αλέπηπμαλ θαη νη Κξεηηθνί απφηαθηνη Ησάλλεο 

Μ. θαη Νηθφιανο Φ. Ο πξψηνο γελλήζεθε ζηα Υαληά, εηζήρζε ζην ζηξάηεπκα ζηηο αξρέο ηνπ 

Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη κνληκνπνηήζεθε ην 1924. Σν 1912 εληάρζεθε εζεινληηθά ζηηο 

αληαξηηθέο νκάδεο ηεο Ζπείξνπ. Ζ πνιεκηθή ηνπ εκπεηξία εκπινπηίζηεθε κεηά ηε ζπκκεηνρή 

ηνπ ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ, θαζψο θαη ζηηο αληίζηνηρεο ηεο 

Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο. ηε κάρε ηνπ αγγαξίνπ ηξαπκαηίζηεθε θαη απνζχξζεθε απφ 

ην κέησπν. ηηο 23 Ννεκβξίνπ ηνπ 1940 εληάρζεθε ζηε δχλακε ηνπ 1
νπ

 Σάγκαηνο ηνπ 44
νπ

 

πληάγκαηνο Πεδηθνχ, ππφ ηε δηνίθεζε ηνπ αληηζπληαγκαηάξρε Αξηζηείδε Π. θαη αλέιαβε ηε 

δηνίθεζε ηνπ 1
νπ

 Λφρνπ Πνιπβφισλ. ηε κάρε ηεο Σξεκπεζίλαο επέδεημε απηνζπζία θαη 

                                                           
318

 Ζ επηρείξεζε «ΜΑΝΝΑ» ζήκαλε ηελ απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο θαη απνηέιεζε κέξνο ηνπ «ρεδίνπ 

Δγθαηάζηαζεο ηνπ Ναπηηθνχ ελ Διιάδη» (ΔΝΔ). θνπφο ηνπ παξαπάλσ ήηαλ ε κεηαθνξά θαη ε δηαλνκή 

ηξνθίκσλ ζηελ Διιάδα ηε ζηηγκή ηεο απνρψξεζεο ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ. Σν Β.Ν. αλέιαβε ηελ νξγάλσζε 

θαη ηελ εγθαηάζηαζε λαπηηθψλ δηνηθήζεσλ ζηα ζεκαληηθφηεξα ιηκάληα ηεο Διιάδαο, έηζη ψζηε απηέο λα 

απνθαηαζηήζνπλ ηε ιεηηνπξγία ηνπο, απνκαθξχλνληαο ηα λαπάγηα θαη ηηο λάξθεο θαη ξπζκίδνληαο ηελ θίλεζε 

ησλ πινίσλ, ηεο εθθφξησζεο, ηεο απνζήθεπζεο θαη ηεο δηαλνκήο ησλ εθνδίσλ. Ζ πξνπαξαζθεχε μεθίλεζε, ζε 

ζπλεξγαζία κε ην Αγγιηθφ Ναπηηθφ, ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1944. Σα πξψηα ειιεληθά πινία έθηαζαλ ζηνλ 

Πεηξαηά ζηηο 13 Οθησβξίνπ βι. Φσθάο, ό.π., ζζ. 521-528. 
319

 ΤΑ, Αηνκηθφο θάθεινο αμησκαηηθνχ «Γ. Γεψξγηνο». 
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δηνίθεζε άξηζηα ην ηκήκα ηνπ. ηηο 9 Μαξηίνπ 1941 νη Ηηαινί αληεπηηέζεθαλ θαη ν Υαληψηεο 

αμησκαηηθφο, αθνχ αλέιαβε ηε δηνίθεζε ηνπ ηάγκαηνο αλαπιεξψλνληαο ηνλ Αξηζηείδε Π., 

θαηάθεξε λα απνθξνχζεη ηε ιπζζαιέα ερζξηθή επίζεζε. Απηή ήηαλ θαη ε ηειεπηαία κάρε 

ζηελ νπνία ζπκκεηείρε, θαζψο ηξαπκαηίζηεθε θαη κεηαθέξζεθε ζην λνζνθνκείν. Μφιηο 

απνθαηαζηάζεθαλ ηα ηξαχκαηά ηνπ, επέζηξεςε ζηε γελέηεηξά ηνπ, αλαιακβάλνληαο ηε 

δηνίθεζε ηνπ Αλεμάξηεηνπ Σάγκαηνο Δζληθνθξφλσλ Αληαξηψλ ειίλνπ,
320

 ζην λνκφ 

Υαλίσλ.
321

  

       πσο ν παξαπάλσ, έηζη θαη ν  Νηθφιανο  Φ. πνιέκεζε ζηε κάρε ηεο Σξεκπεζίλαο. Ο 

Ζξαθιεηψηεο αμησκαηηθφο παξνπζηάζηεθε ζην 43
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ ζηηο 14 Ννεκβξίνπ 

1940, αλαιακβάλνληαο ηε δηνίθεζε ηνπ 6
νπ

 Λφρνπ ηνπ 1
νπ

 Σάγκαηνο. Γηνίθεζε κε 

κεζνδηθφηεηα ην ηκήκα ηνπ θαη ζπλέβαιε ζηελ εληαηηθή εθπαίδεπζή ηνπ. ηηο 13 

Φεβξνπαξίνπ ηνπ 1941, φηαλ ην ζχληαγκα επηηέζεθε ελάληηα ζηηο ηηαιηθέο ζέζεηο, 

ηξαπκαηίζηεθε απφ βιήκα ερζξηθνχ αεξνπιάλνπ θαη ππέζηε θάηαγκα θξαλίνπ. Χο εθ ηνχηνπ 

απνκαθξχλζεθε απφ ην κέησπν γηα λα ρεηξνπξγεζεί θαη κεηά ηελ αλάξξσζή ηνπ επέζηξεςε 

ζην Ζξάθιεην. Δθεί ήξζε ζε ζπλελλφεζε κε ηνπηθνχο παξάγνληεο ηεο Δζληθήο Οξγάλσζεο 

Κξήηεο θαη κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ αγγιηθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ δηνξίζηεθε 

ζηξαηησηηθφο ππεχζπλνο ηνπ ηκήκαηνο ηεο επαξρίαο Πεδηάδαο.
322

 Παξά ηνπο θηλδχλνπο, 

αλέπηπμε έληνλε δξαζηεξηφηεηα, θαη απνδείρζεθε ηδηαίηεξα ηθαλφο ζηελ εθηέιεζε ησλ 

εληνιψλ. Μχεζε πνιινχο άλδξεο ζηελ νξγάλσζε θαη ζπγθξφηεζε εθεδξηθέο νκάδεο. 

Δγθαηέζηεζε δίαπινπο επηθνηλσλίαο κε άιιεο αληαξηηθέο νκάδεο, παξείρε πιεζψξα 

πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο θηλήζεηο ησλ θαηαθηεηψλ θαη πηνζέηεζε ηδηαίηεξα απνδνηηθέο 

πξαθηηθέο γηα ηνλ εθνδηαζκφ ησλ αληάξηηθσλ ηκεκάησλ. Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο δξάζεο 

ηνπ, πξνθάιεζε, ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο, ηελ θαηαδίσμή ηνπ απφ ηηο θαηνρηθέο δπλάκεηο.
323

 

 Δπηπιένλ, έλαο κεγάινο αξηζκφο απφηαθησλ, κεηά ηελ απνζηξαηεία ηνπ Απξηιίνπ 

1941 θαηέθπγε ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη εληάρζεθε ζηηο λενζχζηαηεο κνλάδεο ηνπ ειιεληθνχ 

ζηξαηνχ. ε απηή ηε θαηεγνξία αλήθε ν Αληψληνο Ν., ν νπνίνο γελλήζεθε ζηελ Κσ. ηηο 4 

Ννεκβξίνπ 1940 παξνπζηάζηεθε ζην χληαγκα Γσδεθαλήζνπ θαη αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ 

                                                           
320

 Γηα ηελ αληίζηαζε ζηελ Κξήηε βι. Μηράιεο Υξηζηνθνξάθεο, Δζληθή αληίζηαζε θαη δεκνθξαηηθνί αγώλεο 

ζηελ Κξήηε. Μαξηπξίεο, πεξηζηαηηθά, ζθέςεηο, χγρξνλε Δπνρή, Αζήλα 1984. Γεψξγηνο Κάββνο, Ζ 

Γεξκαλντηαιηθή Καηνρή θαη Αληίζηαζε Κξήηεο, Ζξάθιεην 1991. Γηάλλεο Γ. Σζίβεο, Υαληά. Καηνρή θαη 

Αληίζηαζε, Δθδφζεηο Γλψζε, Αζήλα 1985. 
321

 ΤΑ, Αηνκηθφο θάθεινο αμησκαηηθνχ «Μ. Ησάλλεο». 
322

 Ζ Δζληθή Οξγάλσζε Κξήηεο δηέζεηε αξρεγεία ζηα Υαληά, ζην Ζξάθιεην, ζην Ρέζπκλν θαη ζην Λαζίζη. ηηο 

ηάμεηο ηεο πξνζρψξεζε κεγάινο αξηζκφο δεκνθξαηηθψλ θαη ε εγεζία ηεο ζπλεξγάζηεθε κε ηνπο άληξεο ησλ 

αγγιηθψλ κπζηηθψλ ππεξεζηψλ, Σζίβεο, ό.π., ζ. 95. 
323

 ΤΑ, Αηνκηθφο θάθεινο αμησκαηηθνχ , «Φ. Νηθφιανο». 
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επηηεινχο ηάγκαηνο θαη ζρεδφλ δχν ρξφληα αξγφηεξα αλαρψξεζε γηα ηε Μέζε Αλαηνιή. Δθεί 

θνίηεζε ζηε ρνιή Λνραγψλ θαη ζηε ρνιή Δθαξκνγήο Πεδηθνχ, ζην ηκήκα αλψηεξσλ 

ινραγψλ θαη ηαγκαηαξρψλ. Απνθνίηεζε κε θαιή επίδνζε θαη κεηαηέζεθε ζην ππνπξγείν 

ηξαηησηηθψλ ζην Κάηξν, φπνπ ππεξέηεζε κέρξη ηελ Απειεπζέξσζε. Γεληθφηεξα νη 

αλαθνξέο ησλ δηνηθεηψλ ηνπ έθαλαλ ιφγν γηα έλαλ αμησκαηηθφ, ν νπνίνο αλ θαη είρε ηελ 

απαηηνχκελε δηάζεζε, δελ αληαπνθξίζεθε επαξθψο ζηα θαζήθνληά ηνπ, ιφγσ ηεο 

καθξνρξφληαο απνπζίαο ηνπ απφ ηε κάρηκε δηνίθεζε.
324

 

         ην ππνπξγείν ηξαηησηηθψλ ζην Κάηξν ππεξέηεζε θαη ν Σξηθαιηλφο Παλαγηψηεο Γ., 

εθηειψληαο ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ηνπ Ηβ΄ γξαθείνπ. Δπξφθεηην γηα έλαλ αμησκαηηθφ 

«εηιηθξηλή, ηίκην, επζπλείδεην, κε ηαρεία αληίιεςε θαη νξζή θξίζε». Σνλ Ννέκβξην ηνπ 1943 

ν επίζεο απφηαθηνο, πξνζσπάξρεο ηνπ ππνπξγείνπ ηαγκαηάξρεο Μάξθνο Κ., ζρνιίαζε ηελ 

απφδνζε ηεο ππεξεζίαο ηνπ, αλαθέξνληαο πσο δηέζεηε «πάζα πλεπκαηηθή θαη ζσκαηηθή 

δχλακε» ελψ ζπληέιεζε «ηα κέγηζηα γηα ηελ νξγάλσζε ηνπ ζηξαηνχ ζηε Μέζε Αλαηνιή θαη 

παξάιιεια απνιάκβαλε ηελ πιήξε εθηίκεζε ησλ πξντζηακέλσλ ηνπ θαη ην ζεβαζκφ ησλ 

πθηζηακέλσλ ηνπ». Αλάινγε ήηαλ ε πξνζθνξά ηνπ θαη ζην πεδίν ηεο κάρεο. ηηο 5 

Γεθεκβξίνπ 1940, παξνπζηάζηεθε ζην 1
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ ζηε Κνδάλε θαη αλέιαβε ηε 

δηνίθεζε ιφρνπ ηπθεθηνθφξσλ. χκθσλα κε ηηο αλαθνξέο ηνπ δηνηθεηή ηνπ επέδεημε άξηζηε 

δηνηθεηηθή ηθαλφηεηα ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ θαη ηδηαίηεξα θαηά ηε ζχκπηπμε ηνπ 

Απξηιίνπ ηνπ 1941, κε απνηέιεζκα ηελ παξαζεκνθφξεζή ηνπ.
325

  

        Γηα ηελ πξνζθνξά ηνπ ζην πεδίν ησλ καρψλ ηνπ 1940-1941 ηηκήζεθε θαη ν Βαζίιεηνο 

Γ., ν νπνίνο γελλήζεθε ζηελ Δχβνηα. Σελ 28
ε
 Οθησβξίνπ 1940 θαηαηάρζεθε ζην 3

ν
 Σάγκα 

ηνπ 67
νπ

 πληάγκαηνο Πεδηθνχ, αλαιακβάλνληαο ηε δηνίθεζε ηνπ 9
νπ

 Λφρνπ θαη παξάιιεια 

ηα θαζήθνληα επηηεινχο ηνπ ηάγκαηνο. Σνλ Μάξηην ηνπ 1944  αλαρψξεζε απφ ηελ Διιάδα 

καδί κε κηα νκάδα ζηξαηησηηθψλ ππφ ηελ εγεζία ηνπ ζπληαγκαηάξρε Αζαλάζηνπ Μ. Ζ 

αλαρψξεζε έιαβε ρψξα ζηελ Αλάβπζζν Αηηηθήο θαη ην πινηάξην πνπ κεηέθεξε ηελ νκάδα 

θαηέπιεπζε ζηα ηνπξθηθά παξάιηα ζηηο 18 ηνπ κήλα. ηε ζπλέρεηα, κέζσ ηεο πξίαο θαη ηνπ 

Ληβάλνπ έθηαζε νδηθψο ζηελ Αίγππην, θαηαηάρζεθε ζηνλ ΒΔΜΑ θαη ππεξέηεζε σο 

δηνηθεηήο δηκνηξίαο εληζρχζεσλ. Ζ απφδνζή ηνπ θξίζεθε εμαηξεηηθή θαη ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 

1944 ηνπ απνλεκήζεθε ν ηαπξφο ηνπ Αγίνπ Μάξθνπ απφ ην παηξηαξρείν ηεο 

Αιεμάλδξεηαο.
326

 

                                                           
324

 ην ίδην, «Ν. Αληψληνο». 
325

 ην ίδην, «Γ. Παλαγηψηεο». 
326

 ην ίδην, «Γ. Βαζίιεηνο». 
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      Αλάκεζα ζηνπο απφηαθηνπο πνπ πνιέκεζαλ ην 1940-1941 θαη αξγφηεξα επαλήιζαλ 

ζηελ ελέξγεηα, ππεξεηψληαο ζηηο ηάμεηο ηνπ ΒΔΜΑ, δελ έιεηςαλ θαη νη πεξηπηψζεηο απηψλ, 

νη νπνίνη γηα κηα αθνκή θνξά ζηε ζηξαηησηηθή θαξηέξα ηνπο, αλακίρζεθαλ ζηηο πνιηηηθέο 

έξηδεο, φπσο ν Γεκήηξηνο Γ. θαη ν σηήξηνο Κ. Ο πξψηνο γελλήζεθε ζηα Σξίθαια θαη ηελ 

πξψηε εκέξα ηεο ηηαιηθήο εηζβνιήο παξνπζηάζηεθε ζην 12
ν
 χληαγκα Πεδηθνχ, 

αλαιακβάλνληαο ηε δηνίθεζε ηνπ 1
νπ

 Λφρνπ Πνιπβφισλ. Παξά ηελ πνιεκηθή ηνπ απεηξία, 

θαηά ηελ πεξίνδν ηεο ακπληηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ ζπληάγκαηνο ζηνλ ηνκέα ηνπ Κηιθίο, 

εθπαίδεπζε άξηηα θαη ππνδεηγκαηηθά ην ηκήκα ηνπ θαη παξάιιεια ζπλέβαιε ηα κέγηζηα ζηελ 

απνηειεζκαηηθή απφθξνπζε ησλ γεξκαληθψλ δπλάκεσλ. Μεηά ηε θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ 

δηέθπγε ζηελ Αίγππην θαη εληάρζεθε ζε κνλάδα ηνπ ΒΔΜΑ. Σνλ Μάην ηνπ 1944 

κεηαηέζεθε ζην θξνπξαξρείν Καΐξνπ θαη κεηά ηελ Απειεπζέξσζε ζπλέρηζε λα ππεξεηεί ζηνλ 

ζηξαηφ. Σν Φεβξνπάξην ηνπ 1947 ππεξεηνχζε σο ππνδηνηθεηήο ζην 618 Σάγκα θαη ν 

δηνηθεηήο ηνπ ζεκείσζε ζε αλαθνξά ηνπ, πσο εθθξεκνχζε δηθνγξαθία ζε βάξνο ηνπ γηα ηνλ 

«αξηζηεξηζκφ πνπ επέδεημε ζηα γεγνλφηα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο».
327

 

      Ο σηήξηνο Κ. γελλήζεθε ζηε Φζηψηηδα θαη νινθιήξσζε ηηο ζπνπδέο ηνπ ζηε 

ηξαηησηηθή ρνιή Δπειπίδσλ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1932. Με ηελ έλαξμε ηνπ πνιέκνπ 

παξνπζηάζηεθε θαη ηνπνζεηήζεθε ζηε Β2 Μνίξα Πεδηλνχ Ππξνβνιηθνχ, κνλάδα ζηελ νπνία 

ππεξέηεζε, ππφ ηα θαζήθνληα ηνπ αμησκαηηθνχ βνιήο ηεο 5
εο

 Ππξνβνιαξρίαο, κέρξη ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1941. πκκεηείρε ζε πιήζνο επηζεηηθψλ επηρεηξήζεσλ, θαηά ηε δηάξθεηα ησλ 

νπνίσλ επέδεημε «αλεπηπγκέλν αίζζεκα ζπλαδειθηθήο αιιειεγγχεο θαη ε ππξνβνιαξρία ηνπ 

νπδέπνηε δήισζε αδπλακία εθηέιεζεο βνιήο, αθφκα θαη ππφ ηηο δπζκελέζηεξεο ζπλζήθεο». 

Απφ ηα ηέιε Ηαλνπαξίνπ 1941 αλέιαβε επηηειήο ηεο κνίξαο θαη εθηέιεζε πιήζνο επηθίλδπλσλ 

αλαγλσξίζεσλ, κε άξηζηε απφδνζε. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1943 αλαρψξεζε κε βελδηλάθαην 

απφ ηελ Διιάδα. Σν ζθάθνο θαηέπιεπζε ζην Σζεζκέ θαη ζηε ζπλέρεηα ν σηήξηνο Κ. έθηαζε 

νδηθψο ζηε Υάηθα, ζηηο 22 Μαξηίνπ 1943. Δθεί επαλήιζε ζηε κφληκε ππεξεζία θαη 

κεηαηέζεθε ζην 1
ν
 χληαγκα Ππξνβνιηθνχ, αλαιακβάλνληαο ππνδηνηθεηήο ηεο 2

εο
 Μνίξαο. 

Παξά ηελ θαιή ηνπ απφδνζε ν δηνηθεηήο ηεο κνίξαο παξαηήξεζε ηελ «έμε ηνπ πξνο ηελ 

πνιηηηθή», ε νπνία δεκηνπξγνχζε πξνβιήκαηα ζηε δηαηήξεζε ηνπ θχξνπο ηνπ απέλαληη ζηνπο 

πθηζηακέλνπο ηνπ. Σνλ Απξίιην ηνπ 1944 ν αμησκαηηθφο απηφο απνηάρζεθε γηα δεχηεξε θνξά 

απφ ην ζηξάηεπκα θαη θπιαθίζηεθε απφ ηηο αγγιηθέο αξρέο ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζην 

θίλεκα ηνπ Μπνχξγθ Έι Αξάκπ.
328
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 ην ίδην, «Γ. Γεκήηξηνο». 
328

 ην ίδην, «Κ. σηήξηνο». 
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       Σέινο, ν Αιθηβηάδεο Μπνπξδάξαο ήηαλ πηζαλφηαηα ν πην δηαθεθξηκέλνο απφηαθηνο 

ηνπ 1935, αλάκεζα ζην ζχλνιν απηψλ πνπ ππεξέηεζαλ ζηνλ ΒΔΜΑ. Γελλήζεθε ην 1895 

ζηελ Δπξπηαλία θαη ζε ειηθία δεθαεπηά εηψλ μεθίλεζε ηηο ζηξαηησηηθέο ζπνπδέο ηνπ. ηε 

Μηθξαζηαηηθή εθζηξαηεία ππεξέηεζε ζην 5/42 χληαγκα Δπδψλσλ ηνπ Πιαζηήξα. Έιαβε 

κέξνο ζε κεγάιν αξηζκφ επηρεηξήζεσλ θαη ηνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1920 ηξαπκαηίζηεθε. 

Αξλήζεθε θαηεγνξεκαηηθά λα ιάβεη αλαξξσηηθή άδεηα θαη ιίγν αξγφηεξα επέζηξεςε ζηε 

κνλάδα, ιακβάλνληαο κέξνο ζηηο κάρεο ηνπ Ηνπλίνπ ηνπ ίδηνπ έηνπο. Έπεηηα ζπκκεηείρε ζηελ 

Δπαλάζηεζε ηνπ Πιαζηήξα θαη απνηέιεζε κέινο ηεο νκάδαο ησλ ζηξαηνδηθψλ ζηε Γίθε ησλ 

Έμη.
329

 Οη δηνηθεηέο ησλ κνλάδσλ, ζηηο νπνίεο ππεξέηεζε ηα επφκελα ρξφληα, αλαθέξνληαλ κε 

ηδηαίηεξα θνιαθεπηηθά ζρφιηα γηα ην άηνκφ ηνπ, ραξαθηεξίδνληάο ηνλ, κεηαμχ άιισλ, σο 

«αμησκαηηθφ ηνπ κέιινληνο». Παξάιιεια κε ηελ, νκνινγνπκέλσο αμηφινγε ζηξαηησηηθή ηνπ 

ζηαδηνδξνκία, ν Μπνπξδάξαο αλακίρζεθε ζηα πνιηηηθνζηξαηησηηθά ηεθηαηλφκελα. Σν 1934 

εγήζεθε πξνζπάζεηαο νξγάλσζεο πξαμηθνπήκαηνο ελάληηα ζηε θπβέξλεζε θαη έλα ρξφλν 

αξγφηεξα ήηαλ αλάκεζα ζηνπο εγήηνξεο βεληδειηθνχο αμησκαηηθνχο ηνπ θηλήκαηνο,
330

 

δξψληαο σο  ζχλδεζκνο ηνπ δηνηθεηή ηνπ Γ΄ ψκαηνο ηξαηνχ, αληηζηξάηεγνπ Γεκεηξίνπ 

Κακκέλνπ.
331

 Σν 1940 ππεξέηεζε σο επηηειάξρεο ηεο 9εο Μεξαξρίαο θαη κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ θαηέθπγε ζηε Μέζε Αλαηνιή.  Σνλ Μάην ηνπ 1942, κφιηο ν 

Καλειιφπνπινο αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ αληηπξνέδξνπ ηεο θπβέξλεζεο, ηνπνζέηεζε ηνλ 

Μπνπξδάξα επηθεθαιήο ηεο λενζπζηαζείζαο 2
εο

 Σαμηαξρίαο.
332

 ρεδφλ δέθα κήλεο αξγφηεξα, 

έιαβε ρψξα ε πξψηε θξίζε ζην ζηξάηεπκα ηεο Μέζεο Αλαηνιήο, ηα γεγνλφηα ηεο νπνίαο ν 

βεληδειηθφο αληηζπληαγκαηάξρεο αληηκεηψπηζε κε πξαθηηθέο θαηεπλαζκνχ θαη 

εμνκάιπλζεο.
333

  

          Σνλ Οθηψβξην ηνπ 1943 ηνπνζεηήζεθε ζηξαηησηηθφο δηνηθεηήο ηεο άκνπ, ε νπνία 

είρε κφιηο εθθελσζεί απφ ηα ηηαιηθά ζηξαηεχκαηα. ε κηα αθφκε απνζηνιή πςειψλ 

απαηηήζεσλ αληαπεμήιζε εμαηξεηηθά, ζπληειψληαο ηα κέγηζηα ζηε πξνθαηαξθηηθή εξγαζία 

ηεο γεληθήο επηζηξάηεπζεο ηνπ λεζηνχ. ηα κέζα Ννεκβξίνπ, ζπλεξγαδφκελνο κε ηηο ηνπηθέο 

αξρέο θαη ηνπο Άγγινπο, νξγάλσζε θαη εμεηέιεζε κε πεηζαξρία θαη αθξίβεηα ηελ εθθέλσζε 

ηνπ λεζηνχ θαη ηε κεηαθνξά ηνπ πιεζπζκνχ ζηα ηνπξθηθά παξάιηα. Ο Μπνπξδάξαο έιαβε 

κεγάιν αξηζκφ παξαζήκσλ θαη κεηαιιίσλ ζηε ζηξαηησηηθή ηνπ θαξηέξα θαη ην 
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 Μεγάιε Διιεληθή Δγθπθινπαίδεηα, ηφκ. 3 (ζπκπιήξσκα), ιήκκα «Μπνπξδάξαο Αιθηβηάδεο», ζ. 756. 
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 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζζ. 193, 217. 
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 αξάθεο, Αλακλήζεηο, ζζ. 349-350.  
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 Φιάηζεξ, ό.π., ηφκ. 1, ζ. 268. 
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 Γηβάλε, ό.π. , ζζ. 100-102. 
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ζεκαληηθφηεξν αλαδείρζεθε σο έλαο ηθαλφηαηνο πςειφβαζκνο αμησκαηηθφο, ν νπνίνο 

απνιάκβαλε ην ζεβαζκφ θαη ηελ εθηίκεζε ηφζν ηεο θπβέξλεζεο φζν θαη ηνπ ΔΑΜ.
334

 

  Ζ Μέζε Αλαηνιή απνηέιεζε πξφζθνξν έδαθνο φρη κφλν γηα ηελ επαλαθνξά ησλ 

απφηαθησλ αιιά θαη γηα ηελ απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηεζεο. πσο ζηε 

πεξίπησζε ηνπ Μπνπξδάξα, έηζη θαη ζε αληίζηνηρεο ησλ αμησκαηηθψλ ηνπ Β.Ν., 

παξαηεξήζεθε αμηνζεκείσηε ηεξαξρηθή αλέιημε, κε ραξαθηεξηζηηθφηεξν παξάδεηγκα ηνλ 

Κσλζηαληίλν Αιεμαλδξή.  

Ο Αιεμαλδξήο επαλήιζε ζηελ ελέξγεηα ηνλ Ννέκβξην ηνπ 1940
335

 θαη ππεξέηεζε ζην 

Ππξηηηδνπνηείν θαη Καιπθνπνηείν, ελψ δχν κήλεο αξγφηεξα ηνπνζεηήζεθε λαπηηθφο 

αθφινπζνο ζηελ πξεζβεία ηνπ Λνλδίλνπ. ηελ Αγγιία αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηεο εκπνξηθήο 

λαπηηιίαο θαη ηέζεθε επηθεθαιήο ηεο ειιεληθήο απνζηνιήο γηα ηελ παξαιαβή ησλ λέσλ 

αληηηνξπηιηθψλ. Σν ηειεπηαίν ήηαλ θαη ην ζπνπδαηφηεξν ζθέινο ηεο ππεξεζίαο ηνπ. Μέρξη 

ηελ άλνημε ηνπ 1943 ήηαλ ν βαζηθφο δηαπξαγκαηεπηήο ηνπ Β.Ν. κε ην αγγιηθφ Ναπαξρείν γηα 

ηελ ελίζρπζε ηνπ ζηφινπ. Σελ άλνημε ηνπ 1943, κεηά ηελ επηηπρεκέλε ππεξεζία ηνπ ζηελ 

Αγγιία, ηνπνζεηήζεθε αξρεγφο ηνπ ζηφινπ, αληηθαζηζηψληαο ηνλ Δπακεηλψλδα Καββαδία.
336

 

Πξψην ηνπ κέιεκα, ην νπνίν νινθιεξψζεθε ζηηο 6
 
Μαΐνπ, ήηαλ ε κεηαθνξά ηνπ αξρεγείνπ 

απφ ην Πνξη άηλη ζηελ Αιεμάλδξεηα, πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε άκεζε επηθνηλσλία 

κε ην ππνπξγείν Ναπηηθψλ θαη ηνλ Άγγιν ηφιαξρν. ηε ζπλέρεηα εζηίαζε ζηε 

ζπζηεκαηνπνίεζε ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηφινπ θαη πην ζπγθεθξηκέλα ζηε 

κεηάθξαζε ησλ λαπηηθψλ εγρεηξηδίσλ ζηελ ειιεληθή γιψζζα, θαζψο θαη ζηελ απνζηνιή 

ζεκαησξψλ, ηειεγξαθεηψλ, ππξνβνιεηψλ θαη ηνξπηιεηψλ ζηα αγγιηθά εηδηθά ζρνιεία ηεο 

Αιεμάλδξεηαο, ψζηε κε ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο λα αληηθαζηζηνχζαλ ηνπο 

αληίζηνηρνπο Άγγινπο ππαμησκαηηθνχο, νη νπνίνη ππεξεηνχζαλ ζηα ειιεληθά πινία. Χο εθ 

ηνχηνπ κέρξη ηα ηέιε ηνπ 1943 εθπαηδεχηεθαλ πεξηζζφηεξνη απφ εμαθφζηνη ππαμησκαηηθνί 

θαη λαχηεο ζηηο παξαπάλσ εηδηθφηεηεο.
337
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 αξάθεο, Αλακλήζεηο, ζζ. 352. 
335

 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο κεηαμηθήο δηθηαηνξίαο, αηηήζεθε επαλεηιεκκέλα ηελ επαλαθνξά ηνπ ρσξίο 

απνηέιεζκα. ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα εξγαδφηαλ σο δηεπζπληήο ηνπ εξγνζηαζίνπ αληηαεξνπνξηθψλ 

βιεκάησλ θαη ππξνζσιήλσλ, ην νπνίν αλήθε ζηελ Δηαηξία Ππξηηηδνπνηείνπ θαη Καιπθνπνηείνπ. Σν εξγνζηάζην 

θαηαζθεχαδε ηνπο ππξνζσιήλεο ΔΕΑ90 ησλ εθξεθηηθψλ βιεκάησλ ηνπ ππξνβνιηθνχ. Απηφ ην γεγνλφο 

απνηέιεζε ηελ αθνξκή γηα ηελ αλάθιεζή ηνπ, θαζψο ζηε πνξεία ηνπ πνιέκνπ ε δήηεζε απμήζεθε θαη νη πξψηεο 

χιεο δελ επαξθνχζαλ. Έηζη ε θπβέξλεζε απέζηεηιε ηνλ Αιεμαλδξή ζηελ Αγγιία, γηα ηελ αγνξά ηνπο γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο Διιάδαο, βι. Αιεμαλδξήο, ό.π., ζ. 12. 
336

 Καββαδίαο, ό.π., ζζ. 594-595. 
337

 Φσθάο, ό.π., ζζ. 227-232. 
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Έλα αθφκε γεγνλφο, ην νπνίν έθεξε ηε ζθξαγίδα ηνπ Αιεμαλδξή, ήηαλ ε 

εληππσζηαθή αχμεζε ησλ ζηειερψλ ηνπ Β.Ν., πνπ  ζηηο 31 Γεθεκβξίνπ 1943 πεξηειάκβαλε 

ζηηο ηάμεηο ηνπ ηξηαθφζηνπο ζαξάληα ηέζζεξηο αμησκαηηθνχο, νθηαθφζηνπο εμήληα πέληε 

ππαμησκαηηθνχο θαη ηέζζεξηο ρηιηάδεο επηαθφζηνπο πελήληα δίνπνπο θαη λαχηεο. Ζ 

ζπκκεηνρή ηνπ ειιεληθνχ ζηφινπ ζηηο επηρεηξήζεηο απμήζεθε, κε απνηέιεζκα ηελ άλνημε ηνπ 

1943 απφ ηα ζαξάληα έλα πινία ζπλνδείαο λενπνκπψλ κε βάζεηο ζηελ αλαηνιηθή Μεζφγεην, 

ηα έληεθα ήηαλ ειιεληθά. ηα ηέιε ηνπ έηνπο ε αλαινγία απηή έθηαζε ην 30%  επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ ζπκκαρηθψλ πινίσλ, ελψ ην ρεηκψλα ηνπ 1944 πιεζίαζε ην 50% .
338

 

Χζηφζν παξά ηε πξνζθνξά ηνπ θαη ηα, νκνινγνπκέλσο, ζεηηθφηαηα απνηειέζκαηα 

ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ, ν Αιεμαλδξήο απψιεζε ηελ αξρεγία ηνπ ζηφινπ εμαηηίαο ηνπ 

θηλήκαηνο ηνπ Απξηιίνπ 1944. Ζ αδπλακία ζηηβαξήο αληηκεηψπηζεο ηεο ζηάζεο, θάηη πνπ 

δεηνχζε επηηαθηηθά ε εγεζία ηνπ ηφινπ ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ απφ ηηο 16 Απξηιίνπ 

αλάγθαζε ηελ εμφξηζηε θπβέξλεζε, θαζψο θαη ηνπο Βξεηαλνχο, λα αλαδεηήζνπλ δηάδνρν. 

Πέληε εκέξεο αξγφηεξα, ππνγξάθεθε ην πξσηφθνιιν παξαιαβήο-παξάδνζεο ηνπ ζηφινπ θαη 

λένο αξρεγφο νξίζηεθε ν αληηλαχαξρνο Πέηξνο Βνχιγαξεο.
339

 ηε ζπλέρεηα ν Αιεμαλδξήο 

ηέζεθε ζε δηαζεζηκφηεηα θαη ηνλ επηέκβξην αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ ζπλδέζκνπ ηνπ 

ζηφινπ κε ηελ θπβέξλεζε. Με απηή ηνπ ηελ ηδηφηεηα ζπλφδεςε ηνλ Παπαλδξένπ ηνλ 

Οθηψβξην ηνπ 1944 ζηελ Αζήλα.
340

 

 Ο αληηθαηαζηάηεο ηνπ Αιεμαλδξή ζηελ Αγγιία θαη παξάιιεια ζπλεξγάηεο ηνπ ήηαλ 

ν Δπάγγεινο Γεσξγνπιφπνπινο. Σνλ Φεβξνπάξην ηνπ 1943 παξνπζηάζηεθε ζηε Μέζε 

Αλαηνιή, αξρηθά αλαιακβάλνληαο θπβεξλήηεο ηνπ πισηνχ ζπλεξγείνπ «Ήθαηζηνο» θαη ζηε 

ζπλέρεηα αληηθαζηζηψληαο ηνλ Αιεμαλδξή.
341

 Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κηλήκαηνο ηνπ 1944, 

βξηζθφκελνο ζην Σζάηακ ηεο Αγγιίαο, φπνπ επηηεξνχζε ηε δηαδηθαζία εθπαίδεπζεο ησλ 

πιεξσκάησλ, κε ζθνπφ ηελ επάλδξσζε ησλ λεναπνθηεζέλησλ αληηηνξπηιηθψλ, βξέζεθε 

αληηκέησπνο κε ηξηαθφζηνπο λαχηεο, νη νπνίνη είραλ ππνγξάςεη ην επαλαζηαηηθφ 

πξσηφθνιιν. Μεηά ηελ αθχξσζε ηεο ρνξήγεζεο ησλ λέσλ πινίσλ, ζπλέπεηα ηεο αγγιηθήο 

δπζαξέζθεηαο γηα ηα γεγνλφηα, αλέιαβε, ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ λαπηηθφ αθφινπζν ηνπ 

Λνλδίλνπ θαη παξάιιεια εθηειψληαο ηηο δηαηαγέο ηνπ αξρεγνχ ζηφινπ Βνχιγαξε, ηελ 

αλαθξηηηθή δηαδηθαζία.
342

 Σελ ίδηα ρξνληθή πεξίνδν, άιινη απφηαθηνη ζπκκεηείραλ ελεξγά 
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 Γηα ην παξαπάλσ πξσηφθνιιν βι. Φσθάο, ό.π., ζζ. 431-434.  
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ζηε θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο κε επίθεληξν ησλ γεγνλφησλ ην ιηκάλη ηεο Αιεμάλδξεηαο, φπσο 

ν Ησάλλεο Σνχκπαο θαη ν Αιέμαλδξνο Εήδειαο. Μάιηζηα, ην φλνκα ηνπ πξψηνπ ζπλδέζεθε 

θαη κε έλαλ «άζιν» ζηε λεφηεξε ηζηνξία ηεο παγθφζκηαο λαπηνζχλεο. 

     Ο Σνχκπαο αλαθιήζεθε ηνλ επηέκβξην ηνπ 1940 θαη δηεηέιεζε δηνηθεηήο ηνπ 

Ναπηηθνχ Ορπξνχ ηνπ Μεγάινπ Δκβφινπ. Καηά ηε γεξκαληθή πξνέιαζε κεξίκλεζε 

εγθαίξσο, ζπκπηχζζνληαο ην πξνζσπηθφ θαη θαηαζηξέθνληαο ηα ππξνβφια, ηα ππξνκαρηθά 

θαη ηα αξρεία ηνπ νρπξνχ. Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα αλέιαβε ηε δηαθπβέξλεζε ηνπ 

αληηηνξπηιηθνχ «Αεηφο», κε ην νπνίν αθνινχζεζε ηνλ ζηφιν ζηελ Αιεμάλδξεηα.
343

 Σν 

θαινθαίξη ηνπ 1942 ν Μπθνληάηεο αμησκαηηθφο κεηέβε ζηελ Αγγιία πξνθεηκέλνπ λα 

παξαιάβεη ην «Αδξίαο», ην νπνίν καδί κε ην «Πίλδνο» ήηαλ ηα πξψηα ρνξεγεζέληα 

αληηηνξπηιηθά. Σν «Αδξίαο» έδξαζε ζηνλ Αηιαληηθφ θαη ππάξρνπλ ζνβαξέο ελδείμεηο πσο 

ζηηο 27 Ηαλνπαξίνπ, αλνηρηά ηεο βνξεηνδπηηθήο Ηζπαλίαο, βχζηζε ην γεξκαληθφ ππνβξχρην 

«U533». ηα κέζα Απξηιίνπ ηνπ 1943 ην πινίν πξαγκαηνπνίεζε ην ηαμίδη ηνπ πξνο ηελ 

Αιεμάλδξεηα θαη ην επφκελν δηάζηεκα ρξεζηκνπνηήζεθε ζηε ζπλνδεία λενπνκπψλ ζηελ 

αλαηνιηθή Μεζφγεην, ελψ ην θαινθαίξη ζπκκεηείρε ζηηο λαπηηθέο επηρεηξήζεηο ηεο 

ζπκκαρηθήο απφβαζεο ζηε ηθειία.   

Σελ 21
ε
 Οθησβξίνπ, ην «Αδξίαο» έπιεπζε καδί κε αγγιηθά αληηηνξπηιηθά απφ ηελ 

Αιεμάλδξεηα κε πξννξηζκφ ηε Λέξν, γηα κηα απνζηνιή πνπ εμειίρζεθε ζε δξακαηηθή 

πεξηπέηεηα. Ήδε απφ ηηο πξψηεο λπρηεξηλέο ψξεο ην αληηηνξπηιηθφ δέρζεθε δηαδνρηθέο 

αεξνπνξηθέο επηζέζεηο, νη νπνίεο  απέηπραλ. Σελ επφκελε λχρηα, κεηαμχ 22
εο

 θαη 23
εο

 

Οθησβξίνπ, ην ειιεληθφ πνιεκηθφ καδί κε ην αληηηνξπηιηθφ «Hurworth» επηρείξεζαλ θίλεζε 

αληηπεξηζπαζκνχ ζηα ζηελά ηεο Καιχκλνπ, ψζηε ηα άιια δχν αγγιηθά πινία λα απνβηβάζνπλ 

εληζρχζεηο ζηε Λέξν, ε νπνία δερφηαλ ηελ επίζεζε ηεο Luftwaffe. ηηο 22.05 κ.κ. ην πινίν 

πξνζέθξνπζε ζε λάξθε κε ζπλέπεηα ηελ απψιεηα νιφθιεξεο ηεο πιψξεο κέρξη ηε γέθπξα. Σν 

«Hurworth», ζπεχδνληαο λα βνεζήζεη, ρηχπεζε θαη απηφ ζε λάξθε θαη βπζίζηεθε, 

παξαζχξνληαο εθαηφλ ζαξάληα ηξία κέιε ηνπ πιεξψκαηνο ζηνλ βπζφ. Υάξε ζηελ ςπρξαηκία 

θαη ηελ ηθαλφηεηα ηνπ Σνχκπα θαη ηνπ πιεξψκαηνο, ην «Αδξίαο», αθνχ πεξηζπλέιεμε ηνλ 

ηξαπκαηία Βξεηαλφ θπβεξλήηε θαη ηνπο ιηγνζηνχο επηδήζαληεο ηνπ «Hurworth», θαηάθεξε, 

παξά ηηο δεκηέο πνπ είρε ππνζηεί θαη ηηο απψιεηεο ησλ είθνζη έλαλ λεθξψλ θαη είθνζη ελλέα 

ηξαπκαηηψλ, λα πξνζεγγίζεη ηνλ φξκν Gümüşlük ζηα ηνπξθηθά παξάιηα, φπνπ θαη πξνζάξαμε 
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 Ήηαλ έλαο απφ ηνπο πέληε απφηαθηνπο ηνπ 1935, νη νπνίνη αθνινχζεζαλ ηνλ ζηφιν ζηελ Αιεμάλδξεηα  

επηβαίλνληαο ζε πνιεκηθά ή εκπνξηθά πινία. Οη άιινη ηέζζεξηο ήηαλ νη: Δκκαλνπήι Μπνπληνχξεο, 

Κσλζηαληίλνο Σζαιήο, Πχξξνο ππξνκήιηνο θαη Μηραήι Γξεγνξφπνπινο, Καββαδίαο, ό.π., ζ. 336. 
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ζηελ αθηή. Δθεί παξέκεηλε πεξίπνπ πέληε εβδνκάδεο, κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ 

ζηεγαλνπνίεζεο, ζηηο νπνίεο ζπλέδξακαλ θαηαιπηηθά νη ηνπξθηθέο αξρέο θαη νη εηδηθνί 

απεζηαικέλνη ηνπ Ναπαξρείνπ.
344

 Σελ 1
ε
 Γεθεκβξίνπ ην «Αδξίαο», παξά ηηο αληημνφηεηεο, 

μεθίλεζε ην ηαμίδη ηεο επηζηξνθήο θαη πέληε εκέξεο αξγφηεξα θαηέπιεπζε ζην ιηκάλη ηεο 

Αιεμάλδξεηαο, φπνπ έγηλε δεθηφ κε δεησθξαπγέο απφ ηα πιεξψκαηα ηνπ ζπκκαρηθνχ 

ζηφινπ.
345

  

ρεδφλ ηέζζεξηο κήλεο αξγφηεξα, φηαλ εθδειψζεθε ην θίλεκα ζην λαπηηθφ, ν 

Μπθνληάηεο αμησκαηηθφο ζπληζηνχζε ην ζηέιερνο πνπ απνιάκβαλε φζν θαλείο ηελ 

εκπηζηνζχλε ηνπ Αιεμαλδξή θαη ήηαλ πηζαλφηαηα ν πξψηνο πνπ έιαβε ζαθή ζέζε ελαληίνλ 

ηεο ζηάζεο. Παξά ηελ αληίζεζή ηνπ, ζπκκεηείρε ζηηο απνηπρεκέλεο πξσηνβνπιίεο ηνπ 

Αιεμαλδξή κε ζθνπφ ηελ εμεχξεζε κηαο ζπκβηβαζηηθήο ιχζεο κε ηνπο ζηαζηαζηέο. Αλάινγε 

εκπηζηνζχλε επέδεημε πξνο ην πξφζσπφ ηνπ θαη ν Βνχιγαξεο, φηαλ αληηθαηέζηεζε ηνλ 

Αιεμαλδξή. Σε λχρηα κεηαμχ 22
εο

 θαη 23
εο

 Απξηιίνπ ν Σνχκπαο, σο επηθεθαιήο ηεο κίαο εθ 

ησλ δχν επηζεηηθψλ νκάδσλ ηνπ λνκηκφθξνλνο Β.Ν., πξαγκαηνπνίεζε έθνδν ζηελ θνξβέηα 

«Απνζηφιεο» θαη παξά ηα ππξά ησλ θηλεκαηηψλ, ηελ θαηέιαβε. Σν επφκελν βξάδπ έδξαζε 

αλαιφγσο θαη επί ηνπ επηβαηεγνχ «Ησλία», ηελ ηειεπηαία εζηία αληίζηαζεο ησλ ζηαζηαζηψλ 

ζηελ Αιεμάλδξεηα, ζεκαηνδνηψληαο ηελ αξρή ηνπ ηέινπο ηνπ θηλήκαηνο. Μέρξη ηε ιήμε ηνπ 

πνιέκνπ, ν ηθαλφηαηνο απηφο αμησκαηηθφο ηηκήζεθε φζν θαλείο ζηηο ηάμεηο ηνπ Β.Ν., 

ιακβάλνληαο ηξεηο Πνιεκηθνχο ηαπξνχο Γ΄ Σάμεο, έλαλ Β΄ Σάμεο, έλα Μεηάιιην Δμαηξέησλ 

Πξάμεσλ, ην Υξπζφ Αξηζηείν Αλδξείαο, ην βξεηαληθφ παξάζεκν ηνπ Σάγκαηνο 

Γηαθεθξηκέλεο Τπεξεζίαο θαη ην Υξπζφ ηαπξφ ηεο Λεγεψλαο ηεο Αμίαο ησλ ΖΠΑ.
346

 

Ο Αιέμαλδξνο Εήδειαο δηέθπγε απφ ηελ θαηερφκελε ρψξα θαη παξνπζηάζηεθε ζηε 

Μέζε Αλαηνιή ηνλ Φεβξνπάξηνπ ηνπ 1943. Δπαλήιζε ζηε κφληκε ππεξεζία θαη αξρηθά, 

αλέιαβε ηα θαζήθνληα ηνπ δηεπζπληή ηνπ 3
νπ

 Γξαθείνπ ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηθψλ ελψ ζηε 

ζπλέρεηα ππεξέηεζε σο αμησκαηηθφο ζχλδεζκνο ηνπ ππνπξγνχ κε ηηο λαπηηθέο ππεξεζίεο. 

πσο θαη ν Σνχκπαο, έηζη θαη ν Εήδειαο ζπγθαηαιέγεηαη αλάκεζα ζηελ νκάδα ησλ ελλέα 

αλψηεξσλ αμησκαηηθψλ, νη νπνίνη εθδήισζαλ εμαξρήο ηελ αληίζεζή ηνπο ζην θίλεκα θαη 

ππνζηήξημαλ ηελ άκεζε θαηαζηνιή ηνπ, φληαο πξφζπκνη λα ζπκκεηάζρνπλ ζ‟ απηή.
347

 Ο 

Πεηξαηψηεο αμησκαηηθφο ήηαλ έλαο απφ ηνπο ζηελφηεξνπο ζπλεξγάηεο ηνπ Βνχιγαξε. ηαλ ν 
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 ηελ επηηπρία ηεο επηρείξεζεο επηζθεπήο ηνπ πινίνπ ζπλέβαιε απνθαζηζηηθά θαη έλαο αθφκε απφηαθηνο 

απηήο ηεο θαηεγνξίαο, ν Θενθάλεο Βνπηζάξαο, ν νπνίνο απφ ην θαινθαίξη ηνπ 1943 κέρξη θαη ην 1947, 

δηεηέιεζε λαπηηθφο αθφινπζνο Άγθπξαο, βι. Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ηφκ. 1, ζζ. 177-178.  
345

 Αιεμαλδξήο, ό.π., ζζ. 114-116.  
346

 Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ηφκ. 2, ζζ. 177-178. 
347

 Φσθάο, ό.π., ζ. 420. 
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ηειεπηαίνο αλέιαβε ηελ αξρεγία ηνπ ζηφινπ, ηνπνζέηεζε ηνλ Εήδεια γεληθφ ζχλδεζκν φισλ 

ησλ λαπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη ησλ θέληξσλ δηνηθήζεσο ηνπ Καΐξνπ, θαζψο θαη κέινο ηνπ 

επηηειείνπ επνπηείαο ηνπ αγήκαηνο εκβνιήο γηα ηελ αλαθαηάιεςε ησλ πινίσλ ζηελ 

Αιεμάλδξεηα.  Μεηά ηελ θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο, επέζηξεςε ζην ππνπξγείν Ναπηηθψλ.
348

 

ηνλ αληίπνδα βξέζεθαλ νη αμησκαηηθνί, νη νπνίνη ηέζεθαλ γηα δεχηεξε θνξά, κεηά ην 

1935, εθηφο ηνπ πνιεκηθνχ λαπηηθνχ. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα απνηέιεζε ν 

Κσλζηαληίλνο Σζάιεο, ν πξψηνο απφηαθηνο πνπ θαζαηξέζεθε εθ λένπ. Δπξφθεηην γηα έλαλ 

δεηλφ ηζηηνπιφν,
349

 ν νπνίνο αθνινχζεζε ηνλ «απφδεκν» ζηφιν κε έλα κηθξφ ηζηηνθφξν θαη 

κε ηελ άθημή ηνπ ζηελ Αιεμάλδξεηα  ηνπνζεηήζεθε ζην «Αβέξσθ». Χζηφζν, ην πιήξσκα ηεο 

λαπαξρίδαο ηνπ ζηφινπ είρε ήδε δείμεη ζνβαξά δείγκαηα απεηζαξρίαο θαη ν Σζάιεο 

πηζαλφηαηα επεξεάζηεθε απφ απηφ. Σνλ Απξίιην, ν αξρεγφο ζηφινπ Καββαδίαο, πξνθεηκέλνπ 

λα απνθαηαζηήζεη ηελ ηάμε ζην πιήξσκά ηνπ θαη λα ην απνκαθξχλεη απφ ηελ Αιεμάλδξεηα, 

δηέηαμε ηνλ πινπ ηνπ «Αβέξσθ» ζην Πνξη νπδάλ ηεο Δξπζξάο Θάιαζζαο, πξνθεηκέλνπ λα 

ζπκκεηάζρεη ζηηο λενπνκπέο ηνπ Ηλδηθνχ Χθεαλνχ. Οη επαλαζηαηηθνί ππξήλεο ηνπ πινίνπ 

αληέδξαζαλ, κε πξφθαζε ηελ απνκάθξπλζή ηνπο απφ ηε πνιεκηθή δξάζε, θαη φηαλ απηφ 

θαηέπιεπζε ζην Πνξη νπδάλ, ηελ 1
ε
 Ηνπιίνπ, δηαδφζεθαλ θήκεο γηα ηελ νξγάλσζε 

πξαμηθνπήκαηνο. Ο Καββαδίαο έδξαζε άκεζα θαη επέβαιιε ηελ ηάμε, ελψ απφ ηηο αλαθξίζεηο 

πξνέθπςε φηη κεηαμχ ησλ εκπιεθφκελσλ ζηε ζηάζε αμησκαηηθψλ ήηαλ θαη ν Σζάιεο, ζε 

βαζκφ βέβαηα, πνπ δελ επέζπξε ηελ άζθεζε πνηληθήο δίσμεο ζε βάξνο ηνπ.
 350

 Γέθα κήλεο 

αξγφηεξα ην «Αβέξσθ» βξηζθφηαλ ζηε Βνκβάε θαη κε αθνξκή ηε ρεηξνδηθία ηνπ λένπ 

θπβεξλήηε πινηάξρνπ Πεηξφπνπινπ ζε βάξνο ελφο λαχηε, θαζψο θαη ηε θπιάθηζε ηνπ 

ηειεπηαίνπ, ηα «αλαξρηθά» ζηνηρεία ηνπ πιεξψκαηνο, εθκεηαιιεχηεθαλ ηελ αδξάλεηα πνπ 

επέδεημε ν πξψηνο θαη νπζηαζηηθά ηνλ θαζαίξεζαλ απφ θπβεξλήηε.
351

 Ο Καλειιφπνπινο, κε 

ηελ ηδηφηεηα ηνπ πθππνπξγνχ Ναπηηθψλ, θηλήζεθε πξνθεηκέλνπ λα απνθαηαζηαζεί ε ηάμε θαη 

ην θαινθαίξη ηνπ 1942 έιαβαλ ρψξα ηξεηο δίθεο ζρεηηθά κε ηα γεγνλφηα. Σελ 1
ε
 Απγνχζηνπ ν 

Σζάιεο θαηαδηθάζηεθε ζε θπιάθηζε έμη κελψλ, πνηλή ηελ νπνία έθηηζε ζε ηλδηθή θπιαθή, 

θαη δχν κήλεο αξγφηεξα απνηάρζεθε. Σνλ Ηνχιην ηνπ 1943 θαηαηάρζεθε σο αμησκαηηθφο ζην 

Ηλδηθφ Βαζηιηθφ Ναπηηθφ, ζπλερίδνληαο ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνλ πφιεκν θαη απφ ην θαινθαίξη 
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 Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ηφκ. 1, ζζ. 272-273. 
349

Σν 1931 δηέλπζε ηζηηνπιντθψο ηελ απφζηαζε Διιάδα-Αγγιία, πξάμε γηα ηελ νπνία ηηκήζεθε κε ην Μεηάιιην 

ηξαηησηηθήο Αμίαο Γ΄ Σάμεο, ζην ίδην, ηφκ. 2, ζ. 301. 
350

Φσθάο, ό.π., ζζ. 38-41. 
351

 Γηα ηε ζηάζε ζηε Βνκβάε βι. Καββαδίαο, ό.π., ζζ. 492-495. 
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ηνπ 1944 αλέιαβε, δηαδνρηθά, θπβεξλήηεο ησλ ζπλνδψλ πινίσλ «Hmisnazik» θαη 

«Hmisagra».
352

 

Αλάινγε αληηκεηψπηζε απφ ηηο λαπηηθέο αξρέο βίσζαλ θαη αμησκαηηθνί, νη νπνίνη 

απέθπγαλ λα «δηαιέμνπλ» ζηξαηφπεδν θαη επέδεημαλ δηαιιαθηηθφηεηα, φπσο ν Δπακεηλψλδαο 

Σαδεδάθεο. Ο ηειεπηαίνο επαλήιζε, σο κεδέπνηε απνκαθξπλζείο, ζηε κφληκε ππεξεζία ηνλ 

Ηνχλην ηνπ 1943 θαη δηαηέζεθε ζηνλ Έιιελα επηηεηξακκέλν ηεο Σερεξάλεο. Αξγφηεξα 

κεηαηέζεθε θαη αλέιαβε ηε δηεχζπλζε ηνπ 1
νπ

 Γξαθείνπ ηνπ ππνπξγείνπ Ναπηηθψλ, ζέζε 

ζηελ νπνία ππεξεηνχζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Κηλήκαηνο ηνπ Απξηιίνπ 1944.
353

 χκθσλα κε 

ηελ έθζεζε ηνπ Βνχιγαξε γηα ην θίλεκα, ν Σαδεδάθεο αλήθε ζηελ νκάδα ησλ πςειφβαζκσλ 

αμησκαηηθψλ (πινίαξρνο), νη νπνίνη ηνπνζεηήζεθαλ ελάληηα ζηε θαηαζηνιή ηνπ θηλήκαηνο 

θαη αληηκεηψπηζαλ ηηο εμειίμεηο κε κεηξηνπάζεηα. Ζ ζηάζε ηνπ απηή πξνθάιεζε ηελ 

απνκάθξπλζή ηνπ απφ ηελ Αιεμάλδξεηα, κεηά απφ αίηεζε ηνπ Βνχιγαξε πξνο ηνλ νθνθιή 

Βεληδέιν. Λίγεο εκέξεο αξγφηεξα, ν ηειεπηαίνο εζθαικέλα έζηεηιε ηνλ Σαδεδάθε ζην 

ππνπξγείν  Ναπηηθψλ θαη ν Βνχιγαξεο ηνλ έζεζε ζε δηαζεζηκφηεηα,
354

 δηαηάδνληαο 

παξάιιεια ηε κεηάβαζή ηνπ ζην νπέδ.
355
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 Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ηφκ. 2, ζ. 301. 
353

 ην ίδην, ηφκ. 2, ζ. 285. 
354

 Φσθάο, ό.π., ζζ. 420,428,437. 
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 Σελ θαηεγνξία απηψλ πνπ απνηάρζεθαλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζην Κίλεκα ηνπ Απξηιίνπ 1944, 

ζπκπιεξψλνπλ νη Νηθφιανο Καιιηαλέζεο θαη Γεψξγηνο Παπαγηαλλφπνπινο. Ο ηειεπηαίνο ππεξέηεζε σο 

χπαξρνο ηνπ «Ήθαηζηνπ», ην νπνίν απνηέιεζε ην πξνπχξγην ησλ ζηαζηαζηψλ, ελψ ν Καιιηαλέζεο ήηαλ ν 

θπβεξλήηεο ηνπ «θελδφλε», ελφο εθ ησλ επηά πνιεκηθψλ επηθαλείαο, ζηα νπνία εθδειψζεθε ε ζηάζε ζην 

ιηκάλη ηνπ Πνξη άηλη, βι. Γεκεηξαθφπνπινο, ό.π., ηφκ. 1, ζ. 316 θαη ηφκ. 2, ζζ. 162-163. 
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ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

  

Ζ ηηαιηθή εηζβνιή ηεο 28
εο 

Οθησβξίνπ ζήκαλε ηελ έλαξμε ελφο αθφκε εζληθνχ 

πνιέκνπ γηα ην ζχλνιν ησλ Διιήλσλ. Χζηφζν, ην παλειιήλην θάιεζκα γηα επηζηξάηεπζε 

πεξηιάκβαλε εμαηξέζεηο. Οη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη, ν «εζσηεξηθφο ερζξφο» ηνπ κεηαμηθνχ 

θαζεζηψηνο, παξαβιέπνληαο ηηο δηψμεηο πνπ ππέζηεζαλ πξνέηαμαλ ηνλ παηξησηηζκφ ηνπο θαη 

αηηήζεθαλ ηελ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνλ αγψλα ελάληηα ζηνπο εηζβνιείο. Παξά ηελ εμσηεξηθή 

απεηιή, ε ζηάζε ηνπ Μεηαμά παξέκεηλε ακεηάθιεηε, απνξξίπηνληαο ηελ πιεηνςεθία ησλ 

αηηεκάησλ. Οη πνιηηηθνί θξαηνχκελνη παξέκεηλαλ έγθιεηζηνη θαη δελ πνιέκεζαλ ην 1940. 

Μάιηζηα, εμαηξνπκέλσλ απηψλ πνπ θαηάθεξαλ λα δξαπεπηεχζνπλ, νη πεξηζζφηεξνη 

παξαδφζεθαλ ζηνπο θαηαθηεηέο θαη επί Καηνρήο πεξίπνπ νη κηζνί εθηειέζηεθαλ σο 

αληίπνηλα γηα ηηο αληηζηαζηαθέο ελέξγεηεο.  

Οη απφηαθηνη βεληδειηθνί-δεκνθξαηηθνί αμησκαηηθνί ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, 

απνηέιεζαλ έλα ηδηφηππν ζχλνιν, ην νπνίν ζηελ ππφ κειέηε πεξίνδν παξνπζίαζε νκνηνγέλεηα 

αιιά θαη απνθιίλνπζεο ηάζεηο. πσο πξναλαθέξζεθε, ε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ηνπ 

παξαπάλσ ζπλφινπ αθνξά ηνπο απφηαθηνπο ηνπ 1935. Οη αλψηεξνη θαη νη αλψηαηνη 

αμησκαηηθνί είραλ γελλεζεί ηε δεθαεηία ηνπ 1890 θαη κεξηθνί απφ απηνχο ηελ αληίζηνηρε ηνπ 

1880. Ζ ζπκκεηνρή ηνπο ζηνπο Βαιθαληθνχο Πνιέκνπο ηνπ 1912-1913, ζηηο επηρεηξήζεηο ηνπ 

Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ ην 1917-1918, ζηελ Δθζηξαηεία ηεο κεζεκβξηλήο Ρσζίαο θαη ζηε 

αληίζηνηρε Μηθξαζηαηηθή ζπληέιεζαλ ζηνλ εκπινπηηζκφ ηεο επηρεηξεζηαθήο ηνπο εκπεηξίαο. 

Αληίζηνηρεο εκπεηξίεο, κε εμαίξεζε ηηο ελδνβαιθαληθέο ζπξξάμεηο, απνθφκηζαλ θαη πνιινί 

θαηψηεξνη αμησκαηηθνί, θπξίσο απηνί πνπ απνηάρζεθαλ ην 1935 κε ην βαζκφ ηνπ ινραγνχ. 

πλέπεηα ησλ παξαπάλσ, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ 

ππεξίζρπζε ηεο αληίζηνηρεο ησλ βαζηιηθψλ-ζπληεξεηηθψλ, νη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο νπνίνπο 

δελ είραλ ηελ εκπεηξία ηνπ Μαθεδνληθνχ Μεηψπνπ, ηεο Δθζηξαηείαο ζηε Κξηκαία αιιά θαη 

ηεο πξψηεο θάζεο ηεο Μηθξαζηαηηθήο Δθζηξαηείαο. Απφ ην 1916 έσο ην 1920 πεξηζζφηεξνη 

απν ρίιηνη πεληαθφζηνη αληηβεληδειηθνί αμησκαηηθνί ηέζεθαλ εθηφο ζηξαηεχκαηνο ή 

ηνπνζεηήζεθαλ ζηα ζηειέρε ηεο εθεδξείαο. Οη παξαπάλσ απνθαηαζηάζεθαλ απφ ηνλ βαζηιηά 

Κσλζηαληίλν ζηα ηέιε ηνπ 1920.
356

 

Σν πνηνηηθφ «ράζκα» κεηαμχ ησλ δχν αληηκαρφκελσλ πιεπξψλ απμήζεθε αθφκα 

πεξηζζφηεξν κεηά ην απνηπρεκέλν πξαμηθφπεκα ησλ Λενλαξδφπνπινπ- Γαξγαιίδε, ην νπνίν 
                                                           
356

 Βεξέκεο, Ο ζηξαηόο, ζ. 106. 
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ζπλνδεχηεθε απφ ρίιηεο δηαθφζηεο νγδφληα ηέζζεξηο απνηάμεηο θηινκνλαξρηθψλ.
357

 Έηζη, 

εγθαηληάζηεθε κηαο πεξίνδνο θπξηαξρίαο ησλ δεκνθξαηηθψλ αμησκαηηθψλ εληφο ηνπ 

ζηξαηεχκαηνο, ε νπνία δηήξθεζε κέρξη ην 1932, φηαλ νη βαζηιηθνί απνθαηαζηάζεθαλ. ε 

απηά ηα νθηψ ρξφληα νη βεληδειηθνί αμησκαηηθνί κεηεθπαηδεχηεθαλ, θπξίσο ζηε Γαιιία, θαη 

εμεηδηθεχηεθαλ ζε λέεο κεζφδνπο θαη πξαθηηθέο αλαθνξηθά κε ην ζηξαηησηηθφ επάγγεικα. 

πλνπηηθά, ε επαγγεικαηηθή θαηάξηηζε ησλ δεκνθξαηηθψλ αμησκαηηθψλ απφ ηε 

δεθαεηία ηνπ 1910 κέρξη θαη ηε ιήμε ηνπ Μεζνπνιέκνπ παξνπζίαζε κηα νκνηνγέλεηα. 

Δπξφθεηην γηα αμησκαηηθνχο εκπεηξνπφιεκνπο, παξαζεκνθνξεκέλνπο θαη γηα ηα δεδνκέλα 

ηεο επνρήο πνιχ θαιά εθπαηδεπκέλνπο. Γελ ζπλέβε φκσο ην ίδην, αλαθνξηθά κε ηελ εκπινθή 

ηνπο ζηα πνιηηηθνζηξαηησηηθά γεγνλφηα ηεο πεξηφδνπ.  

Σν 1916 νη Ακπλίηεο, αλ θαη δελ αληηπξνζψπεπαλ παξά έλα κηθξφ πνζνζηφ επί ηνπ 

ζπλφινπ ησλ αμησκαηηθψλ, απνηέιεζαλ κηα εληαία νκάδα κε θνηλά αηηήκαηα θαη επηδηψμεηο. 

ηελ Δπαλάζηαζε ηνπ 1923, φπνπ ε θηλεηνπνίεζε ησλ βεληδειηθψλ ήηαλ θαζνιηθή, ε 

θαηάζηαζε δηαθνξνπνηήζεθε. Δθεί εκθαλίζηεθε ε πξψηε νκάδα ε νπνία απέθιηλε απφ ηελ 

πιεηνςεθία, ε νκάδα ησλ «αδηαιιάθησλ». ηα επφκελα ρξφληα παξαηεξήζεθε κηα ζηαδηαθή 

δηάζπαζε ζηηο ηάμεηο ησλ βεληδειηθψλ-δεκνθξαηηθψλ αμησκαηηθψλ, ζε δηαθνξεηηθά 

ζηξαηφπεδα. Αθελφο ε πξνζθφιιεζε ησλ παξαπάλσ ζηνπο πνιηηηθνχο ηνπο «πξνζηάηεο», 

αθεηέξνπ ε ηάζε γηα δηεθδίθεζε ησλ πξνζσπηθψλ ηνπο ζπκθεξφλησλ ζηάζεθαλ νη βαζηθέο 

αηηίεο ηνπ ζρεκαηηζκνχ νκάδσλ, φπσο απηέο ησλ «πιαζηεξηθψλ» θαη ησλ «παγθαιηθψλ», νη 

νπνίεο ζπρλά έξρνληαλ ζε αληηπαξάζεζε. Ζ απνηπρεκέλε έθβαζε ηνπ θηλήκαηνο ηεο 1
εο 

Μαξηίνπ ηνπ 1935 ήηαλ ην θπζηθφ επαθφινπζν ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηάζηαζεο. Οη 

δηρνγλσκίεο αλάκεζα ζηνπο επηθεθαιήο ησλ ζπλνκνηψλ, αιιά θαη ηα δηαθνξεηηθά θίλεηξα 

ησλ κειψλ ηεο Γεκνθξαηηθήο Άκπλαο ζε ζρέζε κε απηψλ ηεο ΔΟ, απέβεζαλ κνηξαία θαη 

επέθεξαλ ηελ εθδίσμε ησλ βεληδειηθψλ απφ ην ζηξάηεπκα.  

Ζ ηδαληθή ζπγθπξία γηα ηελ επηζηξνθή ηνπο ζηε κφληκε ππεξεζία παξνπζηάζηεθε ηελ 

28
ε
 Οθησβξίνπ 1940. Δίλαη πξνθαλέο πσο νη βεληδειηθνί αμησκαηηθνί δελ επηζπκνχζαλ λα 

αλαθιεζνχλ κε αθνξκή ηελ εηζβνιή κηαο μέλεο δχλακεο ζηελ ρψξα ηνπο, σζηφζν ππφ απηέο 

θαη κφλν ηηο ζπλζήθεο ηνπο παξνπζηάζηεθε ε επθαηξία γηα εμηιέσζε απφ ηελ ζηξαηησηηθή 

θαζαίξεζε πνπ ππέζηεζαλ.  

 Ο απνθιεηζκφο ηνπο απφ ηελ επηζηξάηεπζε δελ ζηάζεθε εκπφδην ζηελ επηζπκία ηνπο 

γηα αλάιεςε εζλναπειεπζεξσηηθήο δξάζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο. Ζ εκπεηξία ησλ 
                                                           
357

 Γαθλήο, ό.π., ηφκ. 1, ζ. 154. 
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απφηαθησλ ζηηο ζπλνκσζίεο ηνπ Μεζνπνιέκνπ απέβε ηδηαίηεξα ρξήζηκε, κεηά ηελ 

θαηάξξεπζε ηνπ κεηψπνπ. Οη αμησκαηηθνί πνπ βξέζεθαλ αλάκεζα ζηνπο επηθεθαιήο ησλ 

θηλεκαηηψλ ηνπ 1933 θαη ηνπ 1935, ήηαλ απφ ηνπο πξψηνπο πνπ ζπκκεηείραλ ζηηο πξψηκεο 

αληηζηαζηαθέο δπκψζεηο, πνιιέο απφ ηηο νπνίεο ππνθηλήζεθαλ θαη θαηεπζχλζεθαλ απφ ηνπο 

ίδηνπο. Οη ίδηνη άλδξεο ζηειέρσζαλ θαη ελίνηε κνλνπψιεζαλ ηηο ηεξαξρηθέο δνκέο ησλ 

επηθξαηέζηεξσλ-ηζρπξφηεξσλ αληηζηαζηαθψλ νξγαλψζεσλ θαη ησλ ζηξαηησηηθψλ ηνπο 

ζθειψλ, ν αξάθεο ζηνλ ΔΛΑ, ν Εέξβαο ζηνλ ΔΓΔ θαη ν Φαξξφο ζην 5/42 χληαγκα 

Δπδψλσλ ηεο ΔΚΚΑ. Πηζαλφηαηα γηα ηνλ ίδην ιφγν, δειαδή ηελ εμνηθείσζε κε ηελ 

παξαζθεληαθή δξάζε, νη βξεηαληθέο κπζηηθέο ππεξεζίεο επέιεμαλ βεληδειηθνχο απφηαθηνπο 

γηα ηε ζπγθξφηεζε ησλ δηθηχσλ θαηαζθνπείαο θαη δνιηνθζνξψλ, φπσο ηνλ Μπαθηξηδή θαη 

ηνλ Ησάλλε Σζηγάληε. ε απηά ηα δίθηπα πξνζρψξεζε θαη ε πιεηνςεθία ησλ απφηαθησλ ηνπ 

λαπηηθνχ, πνπ παξέκεηλε ζηελ θαηερφκελε Διιάδα, ε δξάζε ησλ νπνίσλ ήηαλ ηδηαίηεξα 

αμηφινγε. πλνιηθά θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο, νη απφηαθηνη βεληδειηθνί απέδεημαλ 

ηελ θηινπαηξία ηνπο αιιά θαη ηελ επαγγεικαηηθή ηνπο πνηφηεηα, θπξίσο σο αληηζηαζηαθνί 

θαη φρη σο αμησκαηηθνί ηαθηηθνχ ζηξαηνχ. Δμαίξεζε απνηέιεζε ην κνλαδηθφ παξάδεηγκα ηεο 

δσζηινγηθήο δξάζεο ηνπ Γεψξγηνπ Πνχινπ.  

 Σαπηφρξνλα, έλαο κεγάινο αξηζκφο απφηαθησλ επέιεμε λα πξνζθέξεη ηηο ππεξεζίεο 

ηνπ ζηελ παηξίδα καθξηά απφ ηα θαηερφκελα εδάθε. Οη ειιείςεηο πξνζσπηθνχ πνπ 

παξνπζηάζηεθαλ ηνπο πξψηνπο κήλεο κεηά ηελ αλαζπγθξφηεζε ησλ ειιεληθψλ κνλάδσλ ζηε 

Μέζε Αλαηνιή, θαζψο θαη νη επλντθέο ζπλζήθεο πνπ δηακνξθψζεθαλ απφ ηελ θπβέξλεζε 

Σζνπδεξνχ, πξνεηνίκαζαλ ην έδαθνο γηα ηελ επαλαθνξά ησλ απφηαθησλ. ηα εδάθε ηεο 

βφξεηαο Αθξηθήο, αιιά θαη ζηα Γσδεθάλεζα, δηαθξίζεθε ν Υξηζηφδνπινο Σζηγάληεο, 

νδεγψληαο ηνπο «Ηεξνινρίηεο» ζε κηα ζεηξά επηηπρεκέλσλ θαηαδξνκηθψλ επηρεηξήζεσλ, ηηο 

πξψηεο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ειιεληθή κνλάδα ζηε λεφηεξε ζηξαηησηηθή ηζηνξία. Οη 

απφηαθηνη ηνπ λαπηηθνχ ζεκείσζαλ αλάινγεο επηδφζεηο ζηνλ λαπηηθφ αγψλα, φπσο απηφο 

εμειίρζεθε ζηε Μεζφγεην θαη ζην βφξεην Αηιαληηθφ, ζπκβάιινληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ζηελ 

έθβαζε ηνπ πνιέκνπ ππέξ ησλ πκκάρσλ. 

    Χζηφζν ην θαηλφκελν ησλ πξνζηξηβψλ κεηαμχ ησλ βεληδειηθψλ αμησκαηηθψλ, φπσο 

παξαηεξήζεθε ζηνλ Μεζνπφιεκν, έκειιε λα επαλεκθαληζηεί θαη λα ιάβεη κεγαιχηεξεο 

δηαζηάζεηο. Παξφιν πνπ αξρηθά νη πεξηζζφηεξνη απφηαθηνη ηεο Αληίζηαζεο 

δξαζηεξηνπνηήζεθαλ κε θνηλνχο ζηφρνπο ηε θζνξά ησλ θαηνρηθψλ δπλάκεσλ θαη ηελ 

απνηξνπή ηεο παιηλφξζσζεο ηνπ πξνπνιεκηθνχ θαζεζηψηνο θαηά ηελ Απειεπζέξσζε, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο Καηνρήο νη επηδηψμεηο ηνπο δηαθνξνπνηήζεθαλ. Πξνζσπηθέο θηινδνμίεο, 
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πνιηηηθέο επηξξνέο, ηδενινγηθέο κεηαζηξνθέο θαη εμσηεξηθνί παξάγνληεο (φπσο ν βξεηαληθφο) 

απνηέιεζαλ ηα βαζηθφηεξα αίηηα απηψλ ησλ παξεθθιίζεσλ. Με ηηο ελέξγεηεο θαη ηε ζηάζε 

ηνπο, νη αληηζηαζηαθνί απφηαθηνη θαη εηδηθφηεξα απηνί πνπ εγήζεθαλ ησλ νξγαλψζεσλ, 

ζπλέβαιαλ ζηε δηφγθσζε ησλ εκθχιησλ παζψλ. Σν ίδην ζπλέβε θαη ζηε Μέζε Αλαηνιή, 

φπνπ έλαο ζεβαζηφο αξηζκφο απφηαθησλ, θπξίσο ηνπ ηξαηνχ Ξεξάο θαη ιηγφηεξν ηνπ Β.Ν., 

ζηειέρσζε ηα δχν αληηκαρφκελα ζηξαηφπεδα θαη ελ ηέιεη νδεγήζεθε ζηε ζχγθξνπζε, ηνλ 

Απξίιην ηνπ 1944. 

 Απηέο ήηαλ νη θπξηφηεξεο δηαδξνκέο πνπ αθνινχζεζαλ νη απφηαθηνη αμησκαηηθνί πνπ 

δελ πνιέκεζαλ. ε αληίζηνηρεο επηινγέο ζηξάθεθαλ θαη απηνί, ησλ νπνίσλ ηα αηηήκαηα γηα 

αλάθιεζε ζην ζηξάηεπκα, έγηλαλ δεθηά απφ ηνλ Μεηαμά ην θζηλφπσξν ηνπ 1940.
358

 Αξθεηνί 

πήξαλ ην δξφκν ηνπ «βνπλνχ» κεηά ηνλ Απξίιην ηνπ 1941, ελψ ε πιεηνςεθία δηαηξέζεθε 

ζρεδφλ ηζφπνζα ζε απηνχο πνπ αδξαλνπνηήζεθαλ θαη ζε απηνχο πνπ θαηέθπγαλ ζηε Μέζε 

Αλαηνιή. Μεηαμχ ησλ ηειεπηαίσλ παξαηεξήζεθαλ πεξηπηψζεηο αμησκαηηθψλ νη νπνίνη 

αλειίρζεζαλ ηφζν ζηελ ηεξαξρία ηνπ ζηξαηνχ, φπσο ν Μπνπξδάξαο, φζν θαη ζηελ αληίζηνηρε 

ηνπ λαπηηθνχ φπσο ν Αιεμαλδξήο θαη ν Σνχκπαο. Μάιηζηα νη αμησκαηηθνί ηνπ Β.Ν. αλήθαλ 

αλάκεζα ζηνπο θνξπθαίνπο ηνπ ζπκκαρηθνχ ζηφινπ ηεο Μεζνγείνπ, γεγνλφο πνπ 

επηβεβαηψλεηαη απφ ηελ ζπλνιηθά επλντθή αληηκεηψπηζε ησλ Άγγισλ αιιά θαη απφ ην 

πιήζνο ησλ παξαζήκσλ πνπ ηνπο απνλεκήζεθαλ. Σέινο, έλα πςειφ πνζηνζηφ απφ απηνχο 

πνπ ππεξέηεζαλ ζηηο Έλνπιεο Γπλάκεηο ζηε Μέζε Αλαηνιή αιιά θαη ε πιεηνςεθία απηψλ 

πνπ αδξαλνπνίεζεθαλ επί Καηνρήο, επαλήιζαλ ζηε κφληκε ππεξεζία κεηά ηελ 

απειεπζέξσζε ηεο ρψξαο. 

 πλνςίδνληαο, νη απφηαθηνη ηνπ 1935 θαη ζπλνιηθά ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1930, 

απέδεημαλ πσο ε πεληαεηήο απνπζία απφ ην ζηξαηησηηθφ επάγγεικα δελ ζηάζεθε ηθαλή γηα λα 

απνζνβήζεη ηελ επαλαδξαζηεξηνπνίεζή ηνπο θαη λα αιινηψζεη ηα πνηνηηθά ηνπο 

ραξαθηεξηζηηθά. Σα βαζηθφηεξα θίλεηξα απφ ηα νπνία σζήζεθαλ ήηαλ ε επηζπκία γηα 

απφδεημε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο θαηάξηεζεο, ηα παηξησηηθά ηδεψδε θαη γηα πνιινχο ε 

εμαζθάιηζε ελφο δεκνθξαηηθνχ ή ζνζηαιηζηηθνχ κεηαπνιεκηθνχ θαζεζηψηνο, εθ δηακέηξνπ 

αληίζεηνπ κε απηφ πνπ ηνπο ζηέξεζε ηε δφμα ηνπ 1940.  

 

                                                           
358

 Απφ ηε ιίζηα απηψλ πνπ απνηάρζεθαλ ην 1935, ε νπνία επηιέρζεθε ζθνπίκσο θαζψο θξίζεθε ηδαληθφηεξε 

γηα ηελ εμαγσγή αζθαιψλ ζπκπεξαζκάησλ ζε ζρέζε κε ηελ αληίζηνηρε απηψλ πνπ ηέζεθαλ ζε απηεπάγγειηε 

δηαζεζηκφηεηα, εξεπλήζεθαλ πεξίπνπ εθαηφλ ζαξάληα θάθεινη αμησκαηηθψλ, πνπ απφθεηληαη ζην αξρείν ηεο 

ΤΑ. Σν 45% ησλ παξαπάλσ ζπκκεηείρε ζηνλ ειιελντηαιηθφ πφιεκν. Αλαθνξηθά κε ηνπο απφηαθηνπο ηνπ 

λαπηηθνχ ην πνζνζηφ απηψλ πνπ πνιέκεζαλ αλέξρεηαη ζην 65%. 
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