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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ἡ πολεμική διαμάχη τῆς Ἑλλάδος μέ τήν Ἰταλία εἶχε πολ-
λές διαστάσεις. Πρῶτο, ἀφοροῦσε ταυτόχρονα τό πολιτικό, 
τό διπλωματικό καί τό στρατιωτικό πεδίο. Ἡ έκβαση τοῦ 
τελευταίου, φυσικά, προκαθόρισε τίς ἐξελίξεις καί στά δύο 
πρῶτα. Δεύτερο, εἶχε νωρίς ὡς ἀποτέλεσμα, πλήν τῶν κυρίως 
διαμαχόμενων, τήν ἀνάμειξη περισσότερων κρατῶν: τῆς Ἑλ-
λάδος καί τῆς Ἰταλίας καί, ἀκόμη, τῆς Μ. Βρετανίας καί 
Γερμανίας, ἀλλά καί βαλκανικῶν κρατῶν καί τῆς Τουρκίας. 
Ἐντεινόμενο γνώρισμα τοῦ καιροῦ μας, ἡ ἀλληλεπίδραση με-
ταξύ τῶν κρατῶν εἶχε ἔκτοτε ἐπηρεάσει τό εὐρύτερο διεθνές 
γίγνεσθαι. Ὁ χρονικός, τέλος, ἐντοπισμός τοῦ μελετήματος 
στίς ἀπαρχές τῆς πολεμικῆς διαμάχης, μέχρις ὅτου τά ἑλλη-
νικά στρατεύματα ἀντεπιτεθοῦν, καταδεικνύει ὅτι ἕνας λαός 
ὀλιγάριθμος εἶναι ἱκανός, ἐφόσον ἔχει τό ἠθικό πλεονέκτη-
μα, νά ἀντλήσει δυνάμεις καί νά ἐπικρατήσει ἔναντι ἰσχυροῦ 
ἀντιπάλου. Οἱ Ἕλληνες, πράγματι, ἔχοντας τό αἴσθημα ὅτι 
ὑπερασπίζονται τήν ἐλευθερία τῆς πατρώας γῆς, παρά τό 
ἐσωτερικό καθεστώς πού τούς ε�χε ἐπιβληθεῖ, κατενίκησαν 
τήν αὐτοκρατορία τοῦ Μουσσολίνι.

Ἡ ἀντιμετώπιση πλήθους παρόμοιων προβλημάτων ἀπαί- 



τησε τήν προσφυγή σέ πολλαπλές πηγές πληροφόρησης – 
ἀνέκδοτες καί ἐκδεδομένες. Ἀναζήτησα τά διπλωματικά 
ἀρχεῖα σέ Ἑλλάδα, Μ. Βρετανία καί Γερμανία· καί ἐντρύ-
φησα στό δημοσιευμένο ὑλικό πού ἀφορᾶ στίς πρῶτες κρί-
σιμες ἐξελίξεις τοῦ πολέμου – ἐκθέσεις, ἡμερολόγια, ἀπο-
μνημονεύματα, ἀφηγήσεις, πορίσματα στρατιωτικά, μνεία 
γεγονότων. Πιστεύω ὅτι ἡ λεπτομερής ἀναφορά σέ αὐτά τά 
κρίσιμα εἰκοσιτετράωρα ἔχει ἰδιάζουσα ἱστορική σημασία.

Κ.Σ.
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ΕΙΣΑΓΩΓΉ

Ἡ ἀπόφαση τῆς ἰταλικῆς κυβέρνησης γιά τήν αἰφνιδιαστι-
κή ἐπίθεση κατά τῆς Ἑλλάδος, τήν 28η Ὀκτωβρίου 1940, 
εἶχε ἤδη ληφθεῖ νωρίτερα, παρά τίς ἐπανειλημμένες καθη-
συχαστικές διαβεβαιώσεις τῆς Ρώμης,1 καί ὁριστικοποιη-
θεῖ ἀπό τίς 15 Ὀκτωβρίου. Τότε εἶχε συγκληθεῖ ἀπό τόν 
Μουσσολίνι ἀπόρρητη σύσκεψη στό Παλάτσιο Βενέτσια, 
ὅπου καί τό γραφεῖο του, μέ συμμετοχή τῶν Τσιάνο, ὑπουρ-
γοῦ τῶν Ἐξωτερικῶν, Τζακομόνι, τοποτηρητή στήν Ἀλβα-
νία, καί τῶν στρατηγῶν Μπαντόλιο, Σοντοῦ, Βισκόντι Πρά-
σκα καί Ροάττα. Ἡ σύγκληση τῆς σύσκεψης μέ τήν συμ-
μετοχή κορυφαίων πολιτικῶν καί στρατιωτικῶν παραγό-
ντων εἴτε ἀπέβλεπε στήν ἐπιμελέστερη προπαρασκευή τῆς 
πολεμικῆς ἐνέργειας εἴτε ἐπισημοποιοῦσε τήν εἰλημμένη 
στήν πράξη ἀπόφαση τοῦ Ἰταλοῦ πρωθυπουργοῦ νά ἐπιτε-
θεῖ ἐναντίον τῶν γειτόνων του, ἐνεῖχε καθοριστική σημασία 
γιά τήν πρωτοβουλία τῆς ἐπιχείρησης.2

Θά ἦταν δυνατό νά ἀναζητηθοῦν αἰτιάσεις ἤ, περισσότε-

1 Β. Ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν, Ἡ ἰταλική ἐπίθεσις κατά τῆς Ἑλ-
λάδος, Ἀθήνα 1940, σ. 11 κ.ἑ.
2 Βισκόντι Πράσκα, Σ., Ἐγώ εἰσέβαλα στήν Ἑλλάδα, Ἀθήνα 1999, 
σσ. 125-8. Βλ. ἐπίσης, Χρονικόν 1940-1944. Ἡμέραι δόξης, Α΄ (1940-
1941), Ἀθήνα 1978, σ. 73.



12 1940 – ΟΙ ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ρο, προσχήματα γιά τήν ἰταλική ἐπίθεση κατά τῆς Ἑλλά-
δος: καταφορά κατά Ἄξονα, παραβίαση κανόνων τῆς οὐδε-
τερότητας, παραχώρηση ἐπί ἐθνικοῦ ἐδάφους βάσεων ἀνε-
φοδιασμοῦ σέ βρετανικές δυνάμεις,3 χρήση ἑλληνικῶν βά-
σεων γιά βομβαρδισμό ρουμανικῶν πετρελαιοπηγῶν, ἀπο-
δοχή γαλλο-βρετανικῆς ἐγγύησης. Ἀπό τήν ἀνασκόπηση 
ὅμως τῶν γεγονότων, προκύπτει ἀβίαστα τό συμπέρασμα 
ὅτι ἡ ἀπόφαση γιά τήν ἐπιθετική προσβολή τῆς Ἑλλάδος 
ὀφείλει νά ἀποδοθεῖ στόν ἴδιο τόν Μπενίτο Μουσσολίνι: 
«Αὐτή εἶναι ἡ ἐπιχείρησις τήν ὁποίαν διελογίσθην ἐπί μή-
νας, πρίν ἀκόμη καί ἀπό τήν εἴσοδόν μας εἰς τόν πόλεμον».4 
Πολιτικά κυρίαρχος, ἐξ ἄλλου, κατ’ αὐτήν ἰδιαίτερα τήν ἐπο-
χή, ἔφερε ἐπιπλέον καί τόν τίτλο τοῦ Ὑπουργοῦ ἐπί τῶν 
Στρατιωτικῶν – τοῦ κατεξοχήν ὑπεύθυνου γιά τήν λήψη τῶν 
ἀποφάσεων στό κυρίως στρατιωτικό πεδίο.5 Ἡ ἀναζήτηση 
τῶν κινήτρων του προσφέρεται γιά νά ἀναδείξει τόσο τήν 
ὠμή ἀντίληψη γιά τόν χαρακτήρα τῆς ἰσχύος ὡς ἀπόλυτα 
καθοριστικοῦ παράγοντα στό πεδίο τῆς διεθνοῦς ζωῆς, ὅσο 
καί τήν ἔντονα παρορμητική φύση του. Ἡ ἐπίκληση τοῦ δι-
καίου τῶν διεκδικήσεων τῆς Ἀλβανίας ἐπί ἐδαφῶν ἑλληνι-
κῶν –τῆς γνωστῆς Τσαμουριᾶς– ἀποτελοῦσε ἁπλό πρόσχη-
μα πρόσφορο νά δικαιολογήσει, κατά τήν ἄποψή του, τήν 
ἐνέργεια στήν ἰταλική καί τήν διεθνή κοινή γνώμη.6 Πράγ-
ματι, πίστευε ὅτι ἡ Ἰταλία καλοῦνταν νά διαδραματίσει, εἰ-
δικά στήν Μεσόγειο, ἕναν ρόλο πού θά τήν ἔφερνε πλησιέ-
στερα στό ἀπώτερο ρωμαϊκό παρελθόν: «mare nostrum» 

3 Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν, Ὑπηρεσία Διπλωματικοῦ καί Ἱστορικοῦ 
Ἀρχείου [στό ἑξῆς, ΥΔΙΑ], 1940/Α΄ Πολιτική/26, Α.Ρ. Ραγκαβής πρός 
Ὑπ. Ἐξωτερικῶν, 21 Ὀκτωβρίου 1940.
4 Παπαδάκης, Β., Διπλωματική ἱστορία τοῦ ἑλληνικοῦ πολέμου 1940-
1945, Ἀθήνα 1957, σ. 79.
5 The Ciano Diaries, 1939-1943, Νέα Ὑόρκη 1946, σ. 300.
6 Βισκόντι Πράσκα, Σ., Ἐγώ εἰσέβαλα…, σσ. 77-135.
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ἀποκαλοῦσε τήν θάλασσα πού τήν περιέβαλλε· ἐξ ἄλλου, μιά 
γρήγορη καθολική νίκη κατά τῆς Ἑλλάδος θά ἀναβάθμιζε 
τό κύρος του στήν εὐρύτερη περιοχή.7 Ἡ ἀποδοχή τῆς ἐγ-
γύησης πού ἔσπευσαν νά προσφέρουν στήν Ἀθήνα ἡ Ἀγγλία 
καί ἡ Γαλλία τόν Ἀπρίλιο τοῦ 1939,8 ὅταν καθυπόταξε τήν 
Ἀλβανία, καί ἡ ἔναρξη, ἐπιπλέον, καί ἡ πορεία τῶν στρατιω-
τικῶν ἐπιχειρήσεων τοῦ Β΄ Παγκόσμιου πολέμου εἶχαν ἐξά-
ψει στό ἔπακρο τήν ἰδεοληψία καί τήν φιλοδοξία του: «Ὁ 
Χίτλερ μέ θέτει πάντοτε ἀντιμέτωπο μέ τετελεσμένα γε-
γονότα» – ἐκμυστηρευόταν στόν Τσιάνο μετά τήν ἀποστο-
λή γερμανικῶν στρατευμάτων στήν Ρουμανία χωρίς νά ἐνη-
μερώσει τήν Ρώμη· «αὐτή τήν φορά θά τόν πληρώσω μέ τό 
ἴδιο νόμισμα. Θά μάθει ἀπό τίς ἐφημερίδες ὅτι κατέλαβα 
τήν Ἑλλάδα! Ἔτσι, θά ἀποκατασταθεῖ ἡ ἰσορροπία»…9

Πέρα, ἐντούτοις, ἀπό κάθε γενικότερο προσανατολισμό, 
ἔμελλαν καί εἰδικότεροι ὑπολογισμοί νά ἐνθαρρύνουν τόν 
Ἰταλό πρωθυπουργό στήν ἀνάληψη τῆς πρωτοβουλίας του. 
Πληθώρα ἐνδείξεων ἐπιβεβαιώνει τήν ἐντύπωσή του ὅτι ἡ 
πρόθεση νά ὑποτάξει τήν Ἑλλάδα δέν προοριζόταν νά προ-
σκόψει σέ ἰδιαίτερες δυσχέρειες· καί ἡ πεποίθηση αὐτή εἶχε 
ἐνισχυθεῖ στήν διάρκεια τοῦ συμβουλίου στό Παλάτσο Βε-
νέτσια ἀπό τούς συνομιλητές του, οἱ ὁποῖοι, μάλιστα, τόν εἶ-
χαν διαβεβαιώσει ὅτι θά προκατασκεύαζαν ἐπεισόδιο ἱκανό 
νά δικαιολογήσει τήν ἰταλική εἰσβολή. Ὁ Βισκόντι Πράσκα 
εἶχε ἐκπονήσει «μέχρι καί τῶν ἐλαχίστων λεπτομερειῶν» τά 
σχέδια εἰσβολῆς ἀρχικά στήν Ἤπειρο, προβλέποντας ὅτι μέ-
σα σέ 10-15 ἡμέρες θά εἶχε καταληφθεῖ. Μετά, ἐξ ἄλλου, τήν 

7 Papanastasiou, N., Die Metaxas-Diktatur und das Nationalsozia-
listische Deutschland (1936-1944), Αθήνα 2000, σ. 258.
8 ΥΔΙΑ, 1940/Α΄ Πολιτική/26, Ραγκαβής πρός Ὑπ. Ἐξωτερικῶν, 21 
Ὀκτωβρίου 1940.
9 The Ciano Diaries…, σ. 388.
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ἐκτέλεση τῆς πρώτης φάσης τῆς ἐπίθεσης, θά ἐπεκτεινόταν 
ἡ ἰταλική κυριαρχία – ἀρχικά στά Ἰόνια νησιά καί στήν ὕπαι-
θρο χώρα ἕως τήν Θεσσαλονίκη καί, τελικά, σ’ ὁλόκληρη πι-
θανότατα τήν Ἑλλάδα, ὥστε νά ἀποτραπεῖ καί τό ἐνδεχό-
μενο μιᾶς βρετανικῆς ἀπόβασης. Ἐξ ἄλλου, οἱ Ἕλληνες δέν 
διέθεταν ἅρματα, οὔτε ἀξιόμαχη ἀεροπορία· εἶναι ἱκανοί νά 
παρατάξουν ἀμέσως 30.000 ἄνδρες, ἐνῶ οἱ Ἰταλοί 70.000 – 
ἐκτός ἀπό τά εἰδικά τάγματα καί τούς Ἀλβανούς. Μόνος ὁ 
στρατάρχης Μπαντόλιο, ἀρχηγός τοῦ Γενικοῦ Ἐπιτελείου, 
φέρεται ὅτι διατύπωσε ἐπιφυλάξεις γιά τό σχέδιο κατάλη-
ψης τῆς Ἑλλάδος, χωρίς ὅμως νά εἶναι δυνατό νά διευκρινι-
στεῖ ἄν ἡ στάση του ὀφειλόταν ἀποκλειστικά σέ λόγους στρα-
τιωτικούς ἤ καί σέ ἠθικούς.10 Οὔτε εἶχε ζητηθεῖ ἡ γνώμη τῶν 
ἐπίσημων διπλωματικῶν ἐκπροσώπων τῆς Ρώμης στήν Ἀθή-
να!11 Ἡ ἐπιχείρηση, κατέληγε ἡ συνάντηση, δέν θά ἔπρεπε 
νά καθυστερήσει – πέρα ἀπό τίς 26 Ὀκτωβρίου. Γενικά, ὑπο-
λογιζόταν ἡ ταχύτητα τῆς ἐνέργειας.12

Ἡ προοπτική μιᾶς ταχείας πορείας πρός τήν Ἀθήνα εἶ-
χε, ἐπιπρόσθετα, ἀποτελέσει τό ἀντικείμενο συζήτησης κα-
τά τήν συνάντηση· καί, ὑπό μορφή ἀνεκδότου, θά κυκλοφο-
ρήσει ἡ φήμη ὅτι ὁ Ἰταλός πρωθυπουργός ἑτοιμαζόταν νά 
ἱππεύσει ἕνα ἄσπρο ἄλογο κατά τήν βέβαιη θριαμβική προέ-

10 Βισκόντι Πράσκα, Σ., Ἐγώ εἰσέβαλα…, σσ. 81, 154-5 (βλ. γενική 
ἀποτίμηση τοῦ συγγραφικοῦ τοῦ ἔργου, Τσιρπανλής, Ζ., Πώς εἶδαν 
οἱ Ἰταλοί τόν πόλεμο τοῦ 1940-41, Ἰωάννινα, 1974, σσ. 29-33). Ἐπί-
σης, The Ciano Diaries…, σ. 306.
11 Εἶναι χαρακτηριστικό ὅτι ὁ πρεσβευτής Γκράτσι ἔμαθε γιά τήν ἐπί-
θεση κατά τῆς Ἑλλάδος ἀπό τόν Κούρτσιο Μαλαπάρτε, σέ δημοσιογρα-
φική ἀποστολή στήν Ἀθήνα μόλις τήν 20ή Ὀκτωβρίου! (Γκράτσι, Ἐ., 
Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους: ἡ ἐπιχείρηση κατά τῆς Ἑλλάδος, Ἀθήνα 1980, σσ. 
259-261, 264-267). Βλ. ἀξιόλογες παρατηρήσεις γιά τό βιβλίο-μαρτυρία 
τοῦ Ἐ. Γκράτσι, Τσιρπανλής, Ζ., Πῶς εἶδαν οἱ Ἰταλοί…, σσ. 12-20.
12 The Ciano Diaries…, σ. 303-304.



λασή του! Ἡ πίστη αὐτή εἶχε ἀκόμη περισσότερο ἐνισχυ-
θεῖ, κατά τή διάρκεια τῆς διαβούλευσης, χάρις στήν διαβε-
βαίωση τόσο τοῦ Τσιάνο ὅσο καί τοῦ Τζακομόνι ἤ τοῦ Ροάτ-
τα ὅτι οἱ Ἕλληνες ἦταν κατά πλειονότητα ἀδιάφοροι καί 
ἐπιρρεπεῖς σέ διχαστικές τάσεις πού εὐνοοῦσαν τήν ἐπιχεί-
ρηση ἐναντίον τους· εἶχαν, μάλιστα, διασπαρεῖ πληροφορίες 
γιά δῆθεν «ἐξαγορά» ὁρισμένων ἐπιτελῶν τους!13 Ἀπέναντι 
στήν διάθεση αὐτή εἶχε ὑπέρμετρα ἐκτιμηθεῖ, ἰδιαίτερα ὑπο-
γραμμισμένη ἀπό τόν τοποτηρητή Τζακομόνι, ἡ θετική συμ-
βολή τῶν Ἀλβανῶν, οἱ ὁποῖοι ἀνυπομονοῦσαν νά συμπαρα-
ταχθοῦν μέ τά ἐπίσης «ἀνυπόμονα» ἰταλικά στρατεύματα 
σ’ ἕναν πολεμικό ἀγώνα κατά τῶν Ἑλλήνων· εἶχαν φθάσει, 
μάλιστα, νά συμμερίζονται αὐτά τά αἰσθήματα!14 Ἀκόμη 
καί αὐτοί οἱ νέοι, οἱ ὁποῖοι εἶχαν ἕως τότε ὑποδεχτεῖ τούς 
Ἰταλούς μέ ἐπιφυλακτικότητα, διαδήλωναν ἤδη ἀνοιχτά τήν 
ἐπιδοκιμασία τους…15 Κατά τόν λόρδο Χάλιφαξ, μάλιστα, 
Βρετανό ὑπουργό τῶν Ἐξωτερικῶν, ἡ στάση αὐτή ἀποτε-
λοῦσε τήν «μεγίστη δυνατή ἐκδήλωση κυνισμοῦ».16

Ἀπέναντι στήν κλιμάκωση τῆς φασιστικῆς προκλητικό-
τητας, οἱ Ἕλληνες, ἡγεσία καί λαός, εἶχαν ἐπιδείξει ὄχι μό-
νο αὐτοσυγκράτηση, ἀλλά καί ἀποφασιστικότητα. Ἦταν τό 
αἴσθημα πού συμμερίζονταν οἱ γνῶστες τῆς ἑλληνικῆς πραγ-
ματικότητας, στό ἐσωτερικό ἤ στό ἐξωτερικό.17 Ἐνόψει τῆς 

13 Βισκόντι Πράσκα, Σ., Ἐγώ εἰσέβαλα…, σσ. 131-132, ὅπου καί ζωη-
ρές ἀντιρρήσεις.
14 Βισκόντι Πράσκα, Σ., Ἐγώ εἰσέβαλα…, σσ. 134-135.
15 The Ciano Diaries…, σ. 301.
16 FO 371/24892, Statement by Lord Halifax, 5 Νοεμβρίου 1940.
17 Ὁ Γκράτσι ὁμολογεῖ ἐνδεικτικά ὅτι «ἡ Ἑλλάς εἶναι ἕτοιμη νά χύ-
ση ὅλον τό αἷμα της διά τήν ὑπεράσπιση τοῦ ἐδάφους καί τῆς ἐλευ-
θερίας της» (Ὁ Γκράτσι γράφει γιά τήν ἰταλική ἐπίθεση κατά τῆς Ἑλ-
λάδας, Ἀθήνα [2008], σ. 55), ἐνῶ ὁ Βρετανός πρεσβευτής, Μάικλ Πά-
λαιρετ, ὑπογράμμιζε ἐπανειλημμένα ὅτι οἱ Ἕλληνες δέν θά ὑποκύ-
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ἰταλικῆς ἐπίθεσης, ἐν τούτοις, ὁ ἐξοπλισμός τῆς Ἑλλάδος 
παρουσίαζε ἐλλείψεις, γεγονός πού, ἐν μέρει τουλάχιστον, 
ὀφειλόταν καί στήν ἀδυναμία τῶν προμηθευτριῶν χωρῶν νά 
ἐκτελέσουν πιστά τίς παραγγελίες γιά τήν παράδοση πλοί-
ων, ἀεροπλάνων καί πολεμικοῦ ἐν γένει ὑλικοῦ. Εἶχε ἐντού-
τοις καταβληθεῖ περιεσκεμμένη προσπάθεια, μέσω τῆς ἀνέ-
γερσης ὀχυρωματικῶν ἔργων, τῆς ἐξόρυξης χαρακωμάτων καί 
τῆς «κρυφῆς» ἐπιστράτευσης, νά ἐνισχυθεῖ ἡ ἄμυνα κατά 
μῆκος τῶν συνόρων.18 Αὐτό ὅμως δέν θά ἀρκέσει γιά νά κα-
τασιγάσει πλήρως κατά τίς πρῶτες ἡμέρες τοῦ πολέμου ἐπι-
κρίσεις γιά ἀνεπάρκειες στό σύστημα καί στά μέσα μετα-
φορᾶς πρός τό μέτωπο, γιά ἐλλείψεις στόν κατάλληλο ρουχι-
σμό καί στήν ὑπόδηση, γιά τήν διατροφή καί τόν ὁπλισμό, γιά 
τήν ἀπόδοση τῆς κρατικῆς μηχανῆς.19 Τό γενικό, ἐντούτοις, 
συμπέρασμα ὅτι, ἔστω καί μέ μεθόδους ἐμπειρικές, ἡ Ἑλλά-
δα ἔμελλε νά κατορθώσει νά μήν αἰφνιδιαστεῖ καί νά μήν ἀντι-
μετωπίσει ἀμήχανα τήν ἰταλική ἐπίθεση, δέν ἀναιρεῖται.

Ἡ προπαγάνδα τοῦ Ἄξονα εἶχε ἐπιχειρήσει, μέ κύριο ἔμ-
βολο τήν Γερμανία, τήν διείσδυση στόν ἑλληνικό χῶρο.20 Αὐ-
ξανόμενος ὄγκος οἰκονομικῶν συναλλαγῶν, συμμετοχή στήν 
διοικητική ἱεραρχία, ἀντιφιλελεύθερες τάσεις τοῦ καθεστῶτος 
τῆς 4ης Αὐγούστου συνηγοροῦσαν πρός τήν κατεύθυνση αὐτή. 
Μολοντοῦτο, ἡ ἑλληνική κοινή γνώμη, στήν εὐρύτερη πλειο-
νότητά της, δέν ἀπέκρυπτε τήν συμπάθεια πρός τούς δυτι-

ψουν (FO 371/24917, Chiefs of Staff Committee, 23 Αὐγούστου 1940· 
FO 371/24919, Palairet to FO, 28 Σεπτεμβρίου, 15 Ὀκτωβρίου, 24 
Ὀκτωβρίου 1940).
18 Παπάγος, Ἀλ., Ὁ ἑλληνικός στρατός καί ἡ πρός πόλεμον προπαρα-
σκευή του, Ἀθήνα 1947, σ. 391 κ.ἑ.
19 Ἐμπρός τῆς Ἑλλάδος παιδιά – Χρονικόν 1940-1944, Ἀθήνα 1978, 
σσ. 161-2.
20 Κιτσίκης, Δ., Ἡ Ἑλλάς τῆς 4ης Αὐγούστου καί αἱ Μεγάλαι Δυνά-
μεις, Ἀθήνα 1974, σ. 164.



κούς συμμάχους, ἀποφεύγοντας ὅμως κάθε προκλητική ἐκ-
δήλωση σέ βάρος τοῦ Ἄξονα καί τηρώντας στήν πράξη τούς 
κανόνες τῆς οὐδετερότητας.21 Ἔχοντας ἐπίγνωση τῶν δει-
νῶν πού θά ἐπιφύλασσε ἕνας νέος, μετά τόν Α,́ παγκόσμιος 
πόλεμος, ὁ ἴδιος ὁ Ἐλευθέριος Βενιζέλος, ὅπως καί τό σύνο-
λο τῶν φιλελεύθερων Εὐρωπαίων ἡγετῶν τῆς ἐποχῆς, εἶχε 
προσβλέψει στήν διατήρηση, ὡς ὕψιστου ἀγαθοῦ, τῆς εἰρή-
νης. Ἐξ ἄλλου, ἡ Ἑλλάδα δέν ἀπέβλεπε πλέον σέ μείζονα 
ἐδαφικά ὀφέλη ἱκανά νά τήν ὠθήσουν σέ ἔνοπλη σύγκρουση 
μέ τούς γείτονές της. Ὁ Ἰωάννης Μεταξᾶς, στόν πολιτικό 
ἀντίποδα τοῦ Κρητικοῦ ἡγέτη, ἐνστερνιζόταν ἐντούτοις τήν 
γεωστρατηγική αὐτή τοποθέτηση.22 Εὐθύς μετά τήν ἔναρ-
ξη τοῦ πολέμου, εἶχε καταστήσει σαφές στήν ἰταλική κυβέρ-
νηση ὅτι «ἡ Ἑλλάς οὐδεμίαν ἔχει διάθεσιν νά ἐνεργήση κα-
τά τῆς Ἰταλίας καί νά ἔλθη εἰς πόλεμον μετ’ αὐτῆς, ἐκτός 
ἄν ἡ Ἰταλία ἤθελε θίξη ζωτικά συμφέροντα τῆς Ἑλλάδος καί 
προπαντός τήν ἀκεραιότητα τοῦ ἐδάφους της». Στήν περί-
πτωση αὐτή –ἐνέτελλε τόν Ἰταλό πρεσβευτή νά ἐνημερώ-
σει σχετικά τήν κυβέρνησή του– «ἡ Ἑλλάς θά ἀμυνθεῖ τῆς 
τιμῆς καί τῆς ἀκεραιότητός της μέχρις ἐσχάτων».23 Ἡ προει-
δοποίηση αὐτή ἔμελλε, ἔκτοτε, νά ἐπιβεβαιωθεῖ.

21 «…Οἱ δῆθεν παραβιάσεις τῆς οὐδετερότητας ἦταν τελείως ἀσύ-
στατες» ὑποστηρίζει αὐτός ὁ Γκράτσι (Γκράτσι, Ἐ., Ἡ ἀρχή τοῦ τέ-
λους…, σ. 171). Γιά τήν κύρια φροντίδα τῆς κοινῆς γνώμης νά μήν 
ὑπάρχει παρέκκλιση ἀπό τήν οὐδετερότητα, βλ. ΥΔΙΑ, 1940/A΄ Πο-
λιτική/26, Ραγκαβής πρός Ὑπ. Ἐξωτερικῶν, 21 Ὀκτωβρίου 1940.
22 Γιά τήν στάση τῆς κυβέρνησης καί τῆς κοινῆς γνώμης στήν Ἑλ-
λάδα, βλ. Πετράκη, Μ., Ὁ ἄγνωστος πόλεμος, Ἡ ἑλληνική πολεμική 
προσπάθεια, Ἀθήνα 2014, σσ. 16-39.
23 Β. Ὑπουργεῖον τῶν Ἐξωτερικῶν, Ἡ ἰταλική ἐπίθεση κατά τῆς Ἑλ-
λάδος, Ἀθήνα 1940, σ. 31. ΥΔΙΑ, Ἰδιόχειρη σημείωση Μεταξᾶ στό 
κείμενο Α. Ρίζου-Ραγκαβῆ (Βερολίνο), 2 Σεπτεμβρίου 1940. Βλ. ἐπι-
βεβαίωση Μαυρουδῆ, Ὁ Γκράτσι γράφει…, σ. 140.
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Πῶς ἐξηγεῖται, ἄραγε, ἡ ἀποφασιστικότητα τοῦ Ἰωάν-
νη Μεταξᾶ; Ἄραγε, διακατεχόταν ἀπό τήν ψευδαίσθηση 
μιᾶς αὐτόματης ἐνεργοποίησης τῆς διεθνοῦς ἐγγύησης πού 
εἶχε παρασχεθεῖ στήν χώρα του στό πλαίσιο τῆς Κοινωνίας 
τῶν Ἐθνῶν ἤ, ἔστω, τῆς προστασίας τῆς ὀργάνωσης τῆς 
διεθνοῦς ζωῆς, ἀπό τήν πλευρά τῶν σύμμαχων δυτικῶν Δυ-
νάμεων καί ἀπό τούς βαλκανικούς γείτονες;24 Πρός τήν πρώ-
τη κατεύθυνση θά ὄφειλε νά μήν εἶναι αἰσιόδοξος, ἰδιαίτερα 
μετά τήν πτώση τῆς Γαλλίας·25 ἐνῶ καί πρός τήν δεύτερη 
ἦταν, εὔλογα, κατεξοχήν ἀπαισιόδοξος. Μήπως, ἐξ ἄλλου, 
πίστευε στήν ἄποψη ὅτι «ἡ ἀπόφασις ἀμύνης τῆς Ἑλλάδος 
μέχρις ἐσχάτων καί θυσίας της παρά νά ὑποκύψη» προσφε-
ρόταν ὡς μέσο ἀποτελεσματικό γιά τήν ἀποτροπή, τελικά, 
τῆς ἰταλικῆς ἐπίθεσης;26 Ἤλπιζε, πράγματι, σέ μιά ἑλληνι-
κή νίκη ἤ, τέλος, ἀπέβλεπε νά ἐξαργυρώσει μελλοντικά τήν 
στάση του, ὑπολογίζοντας ὅτι θά παρακαθόταν μέ τούς πι-
θανούς νικητές Συμμάχους στήν πτέρυγα τῶν νικητῶν τοῦ 
πολέμου – μετά τήν λήξη του;

Στό μέτρο πού, μέ τήν πάροδο τοῦ χρόνου, θά ἐντείνο-
νταν οἱ πιέσεις ἀπό τήν πλευρά τῆς Ἰταλίας, συγκεκαλυμ-
μένες ἤ ἀνοιχτές, μέ ἀποκορύφωμα τήν βύθιση τῆς Ἕλλης 
–στίς 15 Αὐγούστου 1940–, ἡ σταθερότητα καί ἡ ψυχραιμία 
τῆς ἑλληνικῆς κοινῆς γνώμης ἐπιβεβαιώνονταν. Ὁ ἴδιος ὁ 
Ἕλληνας πρωθυπουργός θά ἐξαντλήσει κάθε περιθώριο ἀνε-
κτικότητας ἀπέναντι στήν Ρώμη.27 Πράγματι, ἡ ἀγωνία του 
θά διαφανεῖ περισσότερο ὅταν, περί τά τέλη Σεπτεμβρίου, 

24 Παπαδάκης, Β., Διπλωματική ἱστορία…, σσ. 11-15. Ἐπίσης, 
Politisches Archiv des Auswärtigen Amtes [στό ἑξῆς, PA AA], R29880.
25 FO 371/24917, F.O. to Palairet, 29 Αὐγούστου 1940.
26 ΥΔΙΑ, Ἰδιόχειρη σημείωση Μεταξᾶ στό κείμενο Ἀ. Ρίζου-Ραγκα-
βῆ (Βερολίνο), 2 Σεπτεμβρίου 1940.
27 Ὁ Γκράτσι γράφει…, σ. 39 κ.ἑ.



σταλοῦν τρεῖς νέες ἰταλικές μεραρχίες στά ἑλληνοαλβανικά 
σύνορα.28 Τότε, θά ἀπευθυνθεῖ πρός τόν πρεσβευτή τῆς Μ. 
Βρετανίας αἰτούμενος βοήθεια γιά τήν χώρα του. Ἄκρως 
ἐνδεικτική ὑπῆρξε ἡ ἐμμονή τοῦ Μεταξᾶ νά μήν κηρύξει 
ἐπιστράτευση, μολονότι ἔτεινε νά διαγραφεῖ ἡ ἐπιθετική διά-
θεση τῆς Ρώμης. «Ἄν διατάξω ἐπιστράτευση» εἶχε ἔντονα 
ἀντιτείνει στήν σχετική εἰσήγηση τοῦ στρατηγοῦ Πιτσίκα 
«γιά ἕναν στρατιώτη πού θά στέλνω στά σύνορα, ὁ Μουσ-
σολίνι θά στέλνει δύο, καί τότε ἡ ἐλαχίστη ἐλπίδα πού ἔχου-
με νά μή ἐπιτύχει τό σχέδιό τους θά ἐξατμισθεῖ!»29

28 FO 371/24919, Palairet to FO, 28 Σεπτεμβρίου 1940.
29 Βλάχος, Ἄγγ., Μιά φορά καί ἕναν καιρό ἕνας διπλωμάτης…, τ. Α,́ 
4η ἔκδ., Ἀθήνα 1985, σ. 57.
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ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ, 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Ἀθήνα

Οἱ Ἕλληνες δείχνουν νά διακατέχονται ἀπό ἀμφιβολίες γιά 
τίς προθέσεις τοῦ Μουσσολίνι. Ἀπό τήν αἴσθηση αὐτή δέν 
ἀποκλίνει τελικά καί ὁ ἴδιος ὁ Μεταξᾶς ὅταν καταγράφει 
στό ἡμερολόγιό του: «Σήμερα δέν ἔγινε Ἰταλική ἐπίθεσις. 
Ἑσπερινή εἴδησις ὅτι πρό τῆς ἀριστερᾶς πτέρυγος προω-
θήθη ἕν Σύνταγμα. Φανερή ἐπιθετική παράταξις. Ἀφ’ ἑτέ-
ρου πανταχόθεν διαβεβαιώσεις ἡσυχίας. Ἀρχίζω νά ὑποθέ-
τω ὅτι ἐν Ἰταλία ἀναμένουν προσεχῶς πρόκλησιν ἐκ μέρους 
μας Ἄγγλων καί ὑπ’ αὐτῶν κατάληψιν νήσων καί βάσεων, 
καί τότε ἀναγκαίως θά ἐπιτεθοῦν».1 Μολονότι, σύμφωνα μέ 
τούς ὑπολογισμούς τοῦ Ἰ. Πολίτη, πρεσβευτῆ στήν Ρώμη, 
ἡ ἐπίθεση θά ἐκδηλωνόταν μεταξύ 25-28 Ὀκτωβρίου, δε-
σπόζει ἡ λέξη «ἡσυχία» στά κείμενα τοῦ ἡμερολογίου του 
μεταξύ τῆς 13ης καί τῆς 26ης Ὀκτωβρίου!2

Ὁ Μεταξᾶς, ἐκφράζοντας ἀγωνία γιά τίς ἰταλικές προ-
θέσεις, ἐξαιτίας τόσο τῆς συγκέντρωσης ἰταλικῶν στρατευ-

1 Μεταξᾶς, Ἰ., Τό προσωπικό του ἡμερολόγιο, τ. Δ΄ (1933-1941), ἐπιμ.: 
Βρανᾶς, Φ., Ἀθήνα 1960, σσ. 512-513.
2 Μεταξᾶς, Ἰ., Τό προσωπικό του ἡμερολόγιο, τ. Δ΄…, σσ. 511-513. 
Ἐπίσης, Papanastasiou, Ν., Die Metaxas – Dictatur…, σ. 266.
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μάτων παρά τήν ἑλληνοαλβανική μεθόριο,3 ὅσο καί τῶν ἀνη-
συχητικῶν φημῶν πού κυκλοφοροῦσαν,4 ἰσχυρίζεται ἐντού-
τοις ὅτι ἡ στρατιωτική κατάσταση εἶναι «πολύ λιγότερο 
ἀνησυχητική» ἀπό τό πρόσφατο παρελθόν, «διότι τό ἐν τῶ 
μεταξύ διάστημα εἶχε χρησιμοποιηθεῖ ἐντατικότατα διά τήν 
μυστικήν ἐπιστράτευσιν καί γιά τήν βελτίωσιν τῶν θέσεων 
τοῦ πυροβολικοῦ στήν κύρια γραμμή ἀμύνης».5 Ἐξ ἄλλου, 
εἶχε ἀφεθεῖ νά παρέλθει ὁ κατάλληλος χρόνος γιά στρατιω-
τικές ἐπιχειρήσεις, γιά τίς ὁποῖες δέν προσφερόταν ἤδη ὁ 
χειμώνας.6

Ρώμη

Ἀποφασίζεται ἀπόρρητα ἡ ἀναβολή, ἕως τίς 28 Ὀκτωβρίου, 
στήν ἐκτέλεση τῶν ἐπιθετικῶν σχεδίων κατά τῆς Ἑλλάδος.

Συγκεκριμένα, ὁ Μουσσολίνι ἀποφασίζει νά μήν ἐφαρ-
μόσει τήν ἀρχική ἀπόφασή του γιά πραγματοποίηση, στίς 
26 Ὀκτωβρίου, τῆς στρατιωτικῆς εἰσβολῆς στήν Ἤπειρο 
ὑπείκοντας, μέ ἀπροκάλυπτη δυσφορία, σέ σχετικές ὑπο-
δείξεις τοῦ Ἐπιτελείου. Συμπληρωματικά, ἐξ ἄλλου, θά ἦταν 
δυνατό νά ἀναφερθεῖ καί ὁ ἑορτασμός, κατά τήν ἡμέρα αὐτή, 
τῆς 18ης ἐπετείου ἀπό τήν ἀνακήρυξη τοῦ φασιστικοῦ κα-
θεστῶτος ἤ καί ἡ προοπτική γιά τήν πληρέστερη προετοι-
μασία τῆς ἐπίθεσης μέ τήν ἐκμετάλλευση πλαστοῦ ἐπεισο-
δίου παρά τά ἑλληνοαλβανικά σύνορα.7

3 FO 371/24919, Palairet to FO, 28 Σεπτεμβρίου 1940.
4 FO 371/24919, Dixon, Bowker, Butler, Palairet, Lampson, Knatchbull-
Hugessen, Dew, 23-26 Ὀκτωβρίου 1940.
5 Τζίφος, Ἀ., Πρωθυπουργία Ἰωάννου Μεταξᾶ, σ. 72.
6 FO 371/24921, Palairet to Halifax, 9 Νοεμβρίου 1940. Σύμφωνη γνώ-
μη, FO 371/24919, Dew (Belgrade) 24 Ὀκτωβρίου 1940.
7 Παπαδάκης, Β., Διπλωματική ἱστορία…, σ. 79.



ΣΑΒΒΑΤΟ, 26 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1940

Ἀθήνα, βράδυ

Πρός τιμή τοῦ Ἀντόνιο Πουτσίνι, γιοῦ τοῦ μουσουργοῦ, ὀρ-
γανώνεται στήν Ἰταλική Πρεσβεία λαμπρή δεξίωση, ἡ ὁποία 
καί δέν ματαιώνεται προκειμένου νά μή δημιουργηθοῦν ὑπο-
ψίες γιά ἐπικείμενη ἐπίθεση.1 Ὁ γιός τοῦ διάσημου Ἰταλοῦ 
μουσουργοῦ θά παραστεῖ, πράγματι, τήν παραμονή τῆς εἰ-
σβολῆς, σέ πανηγυρική παράσταση τῆς Μαντάμ Μπαττερ-
φλάυ στό Βασιλικό Θέατρο. Δικηγόρος καί ἐπίλεκτο μέλος 
τῆς ἰταλικῆς κοινωνίας, εἶχε σπεύσει νά ἐρωτήσει τόν Πα-
βολίνι, ὑπουργό τῆς Λαϊκῆς Διαφώτισης, ἄν θά ἦταν σκόπι-
μη ἡ ἀναζήτηση ἑνός προσχήματος προκειμένου νά ματαιω-
θεῖ ἡ ἐπικείμενη ἔλευσή του στήν ἑλληνική πρωτεύουσα· ἀλ-
λά εἶχε δεχτεῖ τήν ἀπάντηση ὅτι, ἀντίθετα, ἡ μετάβασή του 
προσφερόταν γιά νά συμβάλει στήν ἀναθέρμανση τῶν ἑλλη-
νοϊταλικῶν σχέσεων(!).2 Ὁ Μεταξᾶς, ἀποδέκτης καί ὁ ἴδιος 
πρόσκλησης νά παρευρεθεῖ στήν δεξίωση, εἶχε δηλώσει ἐνώ-
πιον τοῦ Ὑπουργικοῦ Συμβουλίου ὅτι δέν θά τήν ἀποδεχό-
ταν. «Στάχτη στά μάτια» τήν χαρακτήριζε, ἐπιφορτίζοντας 
τελικά νά συμμετάσχουν στήν ἐκδήλωση, μόνοι μεταξύ τῶν 

1 Βλάχος, Ἄγγ. Μιά φορά καί ἕναν καιρό…, τ. Α,́ σ. 63.
2 Γκράτσι, Ἐ., Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους…, σ. 268.
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μελῶν τῆς κυβέρνησης, τούς ὑφυπουργούς Ἐξωτερικῶν καί 
Τύπου – «ὡς σχετιζόμενη μέ τά καθήκοντά τους».3

Ἡ ἐξεζητημένη πολυτέλεια καί ἡ διαχυτικότητα τοῦ πρε-
σβευτῆ Ἐμμανουέλε Γκράτσι ἔρχονταν σέ κραυγαλέα ἀντί-
θεση μέ τό βαρύ κλίμα πού φόρτιζε τήν ἀτμόσφαιρα στόν 
χῶρο τῆς δεξίωσης. Ἡ θέση μάλιστα τοῦ Ἰταλοῦ διπλωμά-
τη ἔμελλε νά ἀποβεῖ περισσότερο ἀμήχανη ἀφότου ἔφθασαν, 
στήν διάρκειά της, τά κρυπτογραφημένα τηλεγραφήματα 
πού περιεῖχαν τό κείμενο ρηματικῆς διακοίνωσης πρός τήν 
ἑλληνική κυβέρνηση!4 Ἡ εὔλογη ἀμηχανία του, ἡ κατ’ ἰδίαν 
συνομιλία του μέ τόν σύμβουλο Φορνάρι καί ἡ ἀπουσία ἐκ 
περιτροπῆς τῶν δύο γραμματέων τῆς Πρεσβείας κινδύνευαν 
νά ἐνισχύσουν τήν ὑποψία ὅτι συνέτρεχαν συνθῆκες ἔκτα-
κτες. Ἐφόσον, κατά συνέπεια, θά διαφαινόταν μιά παρέκ-
κλιση ἀπ’ ὅσα εἶχαν προαγγελθεῖ, ὁ οἰκοδεσπότης καλοῦ-
νταν νά προσποιηθεῖ ὅτι δέν συνέβαινε ὁτιδήποτε ἐκτός τῆς 
συνηθισμένης ροῆς τῶν γεγονότων. Ἡ σύγχυση ἐντεινόταν 
περισσότερο ἀπό τό γεγονός ὅτι τό κείμενο τοῦ τελεσιγρά-
φου εἶχε ληφθεῖ ἀποσπασματικά, μέ ἀποτέλεσμα νά μή γνω-
ρίζει προφανῶς ὁ παραλήπτης τό περιεχόμενό του, καθώς 
καί τόν χρόνο τῆς ἐκτέλεσης τῶν ἐντολῶν πού δεχόταν…5

Εἶχαν ἤδη ἀποχωρήσει οἱ προσκεκλημένοι ὅταν, κατά 
τίς πρῶτες πρωινές ὧρες, ὁ Γκράτσι διαπίστωσε ὅτι τό κεί-
μενο τῆς διακοίνωσης προοριζόταν νά παραμείνει μυστικό 
ἐπί ἕνα εἰκοσιτετράωρο, ἕως τά χαράματα τῆς 28ης Ὀκτω-
βρίου, ὁπότε καί θά τό κοινοποιοῦσε αἰφνιδιαστικά στόν Ἕλ-
ληνα πρωθυπουργό.6

3 Τζίφος, Ἀ., Πρωθυπουργία…, σ. 72. Ὁ Παπαδάκης ἀναφέρει καί 
τήν συμμετοχή τοῦ ὑπουργοῦ Παιδείας (ὅ.π., σ. 93).
4 Παπαδάκης, Β., Διπλωματική ἱστορία…, σσ. 92-96.
5 Γκράτσι, Ἐ., Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους…, σ. 270.
6 Ἐκτενῶς γιά δεξίωση, Γκράτσι, Ἐ., Ἡ ἀρχή τοῦ τέλους…, σσ. 268, κ.ἑ.
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Ἀθήνα

Ὁ Μεταξᾶς δείχνει σημεῖα κάποιας ἀνακούφισης γράφο-
ντας στό ἡμερολόγιο: «Οὔτε σήμερα ἐπίθεσις. Ἐνισχύεται 
ἡ χθεσινή μου γνώμη. Πανταχόθεν εἰδήσεις ἡσυχίας διά Ἑλ-
λάδα».7

Γενικότερα, ἦταν διάχυτο τό κλίμα τῆς ἀμφιβολίας ἄν, 
τελικά, θά προσβαλλόταν ἐπιθετικά ἡ Ἑλλάδα. Ἑπόμενος 
σ’ αὐτή τήν ἀντίληψη, ὁ Γιῶργος Θεοτοκᾶς, ὁ ὁποῖος ση-
μειώνει λίγες μόνον ὧρες πρίν ἀπό τήν ἰταλική εἰσβολή:  
«…Ἔχει κανείς τήν ἐντύπωση ὅτι [οἱ Ἰταλοί] θέλουν νά δια-
τηρήσουν κάποια ἀξίωση ἐναντίον μας καί ἀπό καιρό σέ και-
ρό σκαλίζουν τό ζήτημα γιά νά μήν ξεχνιέται. Ἡ γενική 
ἐντύπωση εἶναι ὅτι θά περάσουμε εἰρηνικό χειμώνα. Τήν 
ἄνοιξη πιά ὁ θεός θέ νά βοηθήση!»8 Ἐπίσης ὁ πρεσβευτής 
Παπαδάκης, συνήθης ἐκπρόσωπος τοῦ ὑπουργείου τῶν Ἐξω-
τερικῶν, κάμει τήν δήλωση ὅτι «οὐδέν ἀπολύτως συνέβη».9

7 Μεταξᾶς, Ἰ., Τό προσωπικό του ἡμερολόγιο, τ. Δ΄…, σ. 513.
8 Θεοτοκᾶς, Γ., Τετράδια ἡμερολογίου (1939-1953), Ἀθήνα χ. ἡμ., σ. 165.
9 Παπαδάκης, Β., Διπλωματική ἱστορία…, σ. 98.
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