
Πάτρα 25/10/2019    (9ο ΓΕΛ) 

 

Εισαγωγικά θα ήθελα να αναφέρω σχετικά με ερώτημα που δέχθηκα χθες από 

μαθητές μου της Α’ Λυκείου: 

 « Γιατί  χρειάζεται να μελετάμε την Ιστορία?» 

Θα απαντήσω πως σύμφωνα με ανάλυση που έχει κάνει η Καθηγήτρια Ιστορίας του 

Πανεπιστημίου στο Παρίσι ΖΑΚΛΙΝ ΝΤΕ ΡΟΜΙΛΥ, πάνω στο έργο του Θουκυδίδη: 

«Η ΛΟΓΙΚΗ όσο αποτελεσματική είναι απέναντι στα περασμένα, τόσο ανίσχυρη 

είναι απέναντι στα μελλούμενα.  

Η ΛΟΓΙΚΗ δεν μπορεί να ξέρει ούτε να προβλέψει, μπορεί όμως να συνεργαστεί για 

ένα καλύτερο ΜΕΛΛΟΝ, ή καλύτερα να περιορισθεί σε μεγάλο βαθμό η 

αβεβαιότητα του μέλλοντος». 

– ΤΟ ΟΧΙ –  

[Από το πρακτικό συνεδρίασης του Ιταλικού πολεμικού συμβουλίου στην Ρώμη 

(15-10-1940)] 

Μουσολίνι:  

«Πριν από την εμπλοκή μας σε αυτόν τον πόλεμο, έχω αποφασίσει την κατάληψη 

της Ελλάδος σε 2 φάσεις και από την 26η Οκτωβρίου: 

(1η) Κατάληψη Ιονίων νήσων καθώς και των απέναντι χερσαίων εδαφών, 

βελτιώνοντας έτσι την θέση μας έναντι των Άγγλων. 

(2η) Κατάληψη ολοκλήρου της Ελλάδος. 

Άλλωστε τα κράτη βορείως και ανατολικώς της Ελλάδος δεν θα δημιουργήσουν 

περιπλοκές σύμφωνα με την στάση τους και την ευρύτερη πολιτική τους. 

Τέλος ο Μουσολίνι ανακεφαλαιώνοντας:  

«Επίθεση σε Ήπειρο, πίεση προς Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια προέλαση προς 

Αθήνα. 

Όμως είπε αργότερα:  

"Ο πόλεμος με την Ελλάδα απέδειξε ότι τίποτε δεν είναι ακλόνητο στα στρατιωτικά 

πράγματα, και ότι πάντοτε μάς περιμένουν εκπλήξεις."                                   

(Από λόγο πού εκφώνησε στις 10/5/1941). 

 

 

 



Το τελεσίγραφο: 

Στις 3η πρωινή της  28ης Οκτωβρίου ο πρεσβευτής της Ιταλίας στην Ελλάδα 

κόμης Emanuele Grazzi επιδίδει στον πρωθυπουργό Ιωάννη Μεταξά το 

παρακάτω τελεσίγραφο:  

(ανάγνωση κάποιων σημείων) 

... Η ουδετερότης της Ελλάδος απέβη ολοένα και περισσότερο φαινομενική. 

…………………… 

Η Ιταλική Κυβέρνηση θεωρεί φανερό ότι η πολιτική της Ελληνικής Κυβερνήσεως 

έτεινε και τείνει να μεταβάλει το Ελληνικό έδαφος σε βάση πολεμικής δράσεως 

εναντίον της Ιταλίας. ……………….. 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………….. 

Η Ιταλική Κυβέρνηση ζητεί από την Ελληνική, να μην εναντιωθεί στην κατάληψη 

αυτή και να μη παρεμποδίσει την διέλευση των στρατευμάτων μας.  

…………………………………………………………………….. 

Εάν τα ιταλικά στρατεύματα συναντήσουν αντίσταση, αυτή θα καμφθεί δια των 

όπλων και η Ελληνική Κυβέρνηση θα φέρει τις ευθύνες, που θα προκύψουν. 

 
 

«Alors, c' est la guerre» (Πόλεμος, λοιπόν),  

ήταν η αρνητική απάντηση, του Έλληνα πρωθυπουργού στις απαιτήσεις του 

Μουσολίνι (μέσω του πρέσβη του Emanuele Grazzi). 

Ήταν όμως και η αρνητική απάντηση ολοκλήρου του Ελληνικού λαού, όπως 

δείχνουν και τα γεγονότα. 

ΟΧΙ είπαν και τον Απρίλιο του 41 στους Γερμανούς,  

ΟΧΙ είπαν μέσω της ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ στην Βόρεια Αφρική καθώς και στο εσωτερικό 

της Ελλάδος. 

ΟΧΙ είπαν και στις 2 αποβάσεις στην Ιταλία καθώς και στην απόβαση της 

Νορμανδίας. 

 

Το ΟΧΙ ήταν μονόδρομος, εφ’όσον ο Χίτλερ είχε δηλώσει σαφώς στον Έλληνα 

πρωθυπουργό,  

«ότι συμμαχία της Ελλάδος με τον Άξονα, θα σήμαινε παραχώρηση: 

(Α) της Ηπείρου έως και την Πρεβεζα στους Ιταλούς και  



(Β) την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη μέχρι και την Αλεξανδρούπολη,  στους 

Βουλγάρους».  

(το πληροφορήθηκαν και οι δημοσιογράφοι στο ξενοδοχείο “Μεγάλη Βρετανία” 

από τον Έλληνα πρωθυπουργό, στις 30/10/ 1940) 

ΕΠΙΣΗΣ πρέπει να τονισθεί ότι : 

«Η απόφαση του ΟΧΙ,  ΔΕΝ πάρθηκε σε μια στιγμή.  

Δεν μπήκαμε στον πόλεμο αιφνιδιαστικά. 

Έγινε ό,τι μπορούσε να γίνει για να τον αποφύγουμε. 

Στις 15 Αυγούστου έγινε στην ΤΗΝΟ ο τορπιλισμός της ΕΛΛΗΣ.  

Από την πρώτη στιγμή διεπιστώθη ότι το έγκλημα ήταν Ιταλικό.  

Η ένταξη εις την «Νέα Τάξη πραγμάτων», απαιτούσε άρση όλων των παλαιών 

διαφορών με τους γείτονές μας.  

Οι  θυσίες (όπως θεωρούσαν οι Γερμανοί) ήταν “ασήμαντες” μπροστά στα 

“οικονομικά και άλλα οφέλη” τα οποία υποτίθεται πως θα είχε η Ελλάδα. 

Οι  Άγγλοι με την σειρά τους,  Κυρίαρχοι πάντοτε της θάλασσας, έπειτα από μία 

τέτοια αυτό-υπο-δούλωση της Ελλάδος, θα  εκαταλάμβαναν την Κρήτη και τα 

άλλα νησιά μας.  

Το συμπέρασμα αυτό τότε δεν προέκυψε μόνον από την απλή λογική, αλλά και 

από ασφαλείς πληροφορίες εξ Αιγύπτου. 

Θα εδημιουργούντο έτσι όχι δύο, όπως το 1916, αλλά τρείς αυτήν την φοράν 

Ελλάδες…………. 

-Η ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ- & -ΤΟ ΕΠΟΣ- 

(Α) Συμφωνά με το Πρακτικό 122 του Ανώτατου Στρατιωτικού Συμβουλίου (14-12-

32):  

"Η κατάσταση άμυνας της Χώρας μας είναι τραγική" και "απαιτείται μεθοδική 

συμπλήρωση των ελλείψεων για εξασφάλιση στοιχειώδους άμυνας, άνευ της 

οποίας κινδυνεύει η υπόσταση μας ως Κράτος."  

(Β) Η Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, της Εκδοτικής Αθηνών, μας πληροφορεί 

επίσης στον τόμο ΙΕ σ. 381 ότι:  

"Το Ναυτικό διέθετε ελάχιστες ετοιμοπόλεμες και σύγχρονες μονάδες, ενώ 

υπήρχε παντελής έλλειψη Παρακτίου Οχυρώσεως.” 

Όλη η προπαρασκευή έγινε επιτυχώς στο διάστημα 1936-40, χωρίς ξένη οικονομική 

βοήθεια και απετέλεσε ένα τιτάνιο επίτευγμα, ακόμη και για τα σημερινά 

δεδομένα. 



Υλική προετοιμασία του Στρατού Ξηράς 

θα περιοριστούμε, για την οικονομία του χρόνου, στα τεράστια, έργα κατασκευής 

και εξοπλισμού 21 μεγάλων μονίμων οχυρών στην Ελληνο-Βουλγαρική μεθόριο, 

μήκους 500 περίπου χιλιομέτρων, και παρέμειναν γνωστά ως αμυντική «Γραμμή 

Μεταξά».  

Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ίσως ακούσει μόνο για ένα από αυτά, το οχυρό 

«Ρούπελ» και αγνοούμε ενδεχομένως την ύπαρξη άλλων 20 επίσης σημαντικών 

οχυρών, με συνολικό μήκος υπογείων στοών και υπογείων καταφυγίων 37 

χιλιομέτρων, διανοιγμένων μέσα στα βουνά, χωρίς βεβαίως τα σημερινά μέσα. 

Η κατασκευή αυτών των οχυρών, απετέλεσε ένα Ελληνικό άθλο, όπως περιγράφεται 

από τον ομότιμο Καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Θεοδόση Π. 

Τάσιο, ο οποίος αναφέρει και για την μεταφορά και χρήση 4.500 τόνων ΘΗΡΑΪΚΗΣ 

ΓΗΣ  για την εν λόγω κατασκευή, 

«Παρά ταύτα, αν εξαιρέσετε τα δύο άκρα της Γραμμής των οχυρών (το Μπέλες και 

τον Εχίνο), οι Γερμανοί δεν παρεβίασαν πουθενά το φράγμα της οχυρωμένης 

Γραμμής από το Μπέλες έως το Νέστο». 

«Όταν μετά την συνθηκολόγηση, ο υποστράτηγος Schneider (επικεφαλής 

Γερμανικής Επιτροπής μελέτης της οχύρωσης) θα περπατήσει επί έναν μήνα τη 

Γραμμή και θα γράψει ότι τα οχυρά αυτά είχαν επιτύχει το βέλτιστο σε σύγκριση με 

οποιαδήποτε άλλη ανάλογη οχυρωματική Γραμμή στην Ευρώπη.  

Θα ζητήσει απ' τον καθηγητή της Γεωλογίας Μητσόπουλο, ερμηνεία της μεγάλης 

αντοχής του σκυροδέματος των έργων...» 

 

 

Παράκτια Οχυρά: 

• Βόρειο Οχυρό Αίγινας,  

• Νότιο Οχυρό Αίγινας,  

• Οχυρό Φλεβών, ανατολικά της Αίγινας,  

• Οχυρό Αράξου,  

• Οχυρό Νοτίου Ευβοϊκού,  

• Οχυρό Βορείου Ευβοϊκού, 

• Οχυρά Καραμπουρνού και Τούζλα στον Θερμαϊκό κόλπο. 

 

 

 

 



Η σύνθεση του Ελληνικού Στόλου το 1940 

Τον Ελληνικό Στόλο, που κλήθηκε να αντιμετωπίσει τον πανίσχυρο και σύγχρονο 

Ιταλικό, αποτελούσαν κυρίως τα ακόλουθα μάχιμα Πολεμικά Πλοία:  

 

• 2 Θωρηκτά  (ΑΒΕΡΩΦ & ΚΙΛΚΙΣ)   

• 10 Αντιτορπιλικά  (Β.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Β.ΟΛΓΑ- ΨΑΡΑ-ΣΠΕΤΣΑΙ-ΥΔΡΑ-ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ-

ΛΕΩΝ-ΠΑΝΘΗΡ-ΑΕΤΟΣ-ΙΕΡΑΞ) 

• 6 Υποβρύχια Γαλλικής κατασκευής  

(ΠΡΩΤΕΥΣ-ΓΛΑΥΚΟΣ-ΤΡΙΤΩΝ-ΝΗΡΕΥΣ - ΚΑΤΣΩΝΗΣ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗΣ. 

• 13 Τορπιλλοβόλα  

• 4 Ναρκαλιευτικά(ΑΛΙΑΚΜΩΝ-ΑΞΙΟΣ-ΝΕΣΤΟΣ- ΣΤΡΥΜΩΝ). 

• 1 Πλωτό Συνεργείο  (ΗΦΑΙΣΤΟΣ). 

 

Πλοία του Ελληνικού Στόλου που απωλέστηκαν στις επιχειρήσεις για την άμυνα 

της Ελλάδας,  από 28 Οκτωβρίου 1940 μέχρι 31 Μαΐου 1941. 

• 1 Θωρηκτό ΚΙΛΚΙΣ. 

 • 4 Αντιτορπιλικά (Β.ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΨΑΡΑ -ΥΔΡΑ -ΛΕΩΝ). 

 • 1 Υποβρύχιο (ΠΡΩΤΕΥΣ).  

• 10 Τορπιλλοβόλα (ΚΙΟΣ -ΘΥΕΛΛΑ -ΠΡΟΥΣΑ -ΚΥΖΙΚΟΣ -ΠΕΡΓΑΜΟΣ -ΚΥΔΩΝΙΑΙ -

ΔΩΡΙΣ -ΑΛΚΥΟΝΗ -ΑΙΓΛΗ -ΑΡΕΘΟΥΣΑ).  

• 4 Ναρκαλιευτικά (ΑΞΙΟΣ -ΑΛΙΑΚΜΩΝ -ΝΕΣΤΟΣ -ΣΤΡΥΜΩΝ). 

(Ιδιαίτερη αναφορά για προσωπικούς μου λόγους) 

Το υποβρύχιο Πρωτεύς-Υ3 φεύγοντας από την Πάτρα στις 26/12/1940, και αφού 

τορπίλησε το Ιταλικό μεταγωγικό Sardegna, έπαθε βλάβη στο σύστημα βύθισής 

του και εμβολίστηκε από το Ιταλικό τορπιλοβόλο Antares συμπαρασύροντας στον 

υγρό τάφο ολόκληρο το 48-μελές  πλήρωμα,  

Βρίσκονται όλοι ακόμη στα βάθη της ΑΔΡΙΑΤΙΚΗΣ. 

 

 

Το 40% του στόλου που απέμεινε, αναχώρησε από την Κρήτη για την  Μέση 

Ανατολή. 



 

 

Συμμετοχή του Ελληνικού Στόλου σε: 

1) Στην μεγάλη και επιτυχημένη συμμαχική απόβαση στην Σικελία, που άρχισε στις 

10 Ιουλίου 1943 και οδήγησε λίγο αργότερα στη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. 

2) Ο Ιταλικός Στόλος, που ήταν ο μεγαλύτερος της Μεσογείου, παραδόθηκε στο 

Συμμαχικό στην Αλεξάνδρεια στις 16 Σεπτεμβρίου 1943 παρουσία και του Έλληνα 

Αρχηγού Στόλου, που επέβαινε στο Ναρκαλιευτικό ΚΑΡΤΕΡΙΑ. 

3) 5 Ελληνικά Πολεμικά πλοία έλαβαν επίσης μέρος στη συμμαχική απόβαση στο 

Άνζιο της Ιταλίας την 21 /1/1944.  

4) Στη μεγάλη συμμαχική απόβαση στη Νορμανδία στις 2 Ιουνίου 1944, που ήταν η 

πιό μεγάλη συνδυασμένη στρατιωτική επιχείρηση όλων των εποχών, ο Ελληνικός 

Στόλος έλαβε μέρος με τις 2 πολεμικά πλοία (Κορβέτες ΣΑΧΤΟΥΡΗΣ & ΤΟΜΠΑΖΗΣ). 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ 

6) Η συνολική χωρητικότητα των πλοίων του Ελληνικού Εμπορικού Ναυτικού (ΕΕΝ) 

κατά την έναρξη του Β΄ ΠΠ ήταν περί το 2,6% εκείνης της παγκόσμιας.  

Κατά τον Β΄ ΠΠ από το σύνολο των 600 περίπου ωκεανοπόρων φορτηγών του ΕΕΝ 

βυθίστηκαν από πολεμικές ενέργειες περί τα 318.  

Επίσης από τα 55 επιβατηγά πλοία, βυθίστηκαν τα 52.  

Ακόμη από τα 700 καΐκια χάθηκαν περί τα 500.  

Οι απώλειες του ΕΕΝ ισοδυναμούν με εκείνες του συνόλου των απωλειών των 

συμμαχικών εμπορικών πλοίων. 

Γι’ αυτό τον λόγο γίνεται ενδεικτικά αναφορά σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

περιστατικό.  

Αφορά το πλοίο «ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Γ. ΚΟΥΛΟΥΚΟΥΝΤΗΣ», το οποίο υπό την πλοιαρχία του 

Κωνσταντίνου Πανώργιου, επέτυχε να εισέλθει την 2-2-43 στο λιμάνι της Λιβύης 

και να εκφορτώσει καύσιμα γιά το 8ο Βρετανικό Στράτευμα που πολεμούσε στη 

Βόρεια Αφρική.  

Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Winston Churchill επισκέφτηκε το πλοίο στις 4-2-43 και 

τους συνεχάρη προσωπικά.  

 



Ελληνική Πολεμική Αεροπορία 

Το 1930 η Πολεμική μας Αεροπορία (ΠΑ) διέθετε περί τα 50 αναγνωριστικά 

αεροσκάφη.  

Η πρώτη παραγγελία για την προετοιμασία της ΠΑ, έγινε 30/9/1936, με την 

παραγγελία στην Πολωνία 36 αεροσκαφών διώξεως.  

Μέχρι το 1939 παραγγέλθηκαν και παρελήφθησαν από Αγγλία, Γαλλία, και Πολωνία  

αεροπλάνα διώξεως, βομβαρδισμού, στρατιωτικής και ναυτικής συνεργασίας, 

εκπαιδευτικά και μεταφορικά για την Πολιτική Αεροπορία  (206 αεροπλάνα 

συνολικά).  

Ακόμη 107 πολεμικά αεροπλάνα που είχαν παραγγελθεί την ίδια περίοδο στη 

Γαλλία και Αγγλία, δεν μας παραδόθηκαν, λόγω της εκρήξεως του Β΄ ΠΠ. 

 

ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ 

Τι θα συνέβαινε, αν τότε η Ελλάδα είχε πει ΝΑΙ, όπως έκαναν τόσες άλλες χώρες 

(ΓΑΛΛΙΑ-ΔΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ) ; 

Ο Δανός βασιλιάς σε ένδειξη υποταγής παρέδωσε το στέμμα του σε 

μοτοσικλετιστή υπαξιωματικό  του Χίτλερ. 

Η Ιστορία δεν γράφεται με υποθέσεις, αλλά στοιχειοθετείται με γεγονότα.  

Όμως, ορισμένες καταστάσεις επιτρέπουν λογικές προβλέψεις. 

Κατ’ αρχήν η Ελλάδα είχε ορθά προβλέψει ότι τον πόλεμο θα κέρδιζαν οι Άγγλοι, 

ενώ για την περίπτωσή μας πως αν είχαμε πει ΝΑΙ, η Ελλάδα θα ετριχοτομείτο. 

Θα προέκυπταν επίσης : 

 (Α) Πολιτικές συνέπειες, τουλάχιστον στα Βαλκάνια. Η κατάσταση θα εξωθούσε τη 

Γιουγκοσλαβία και την Τουρκία να ευθυγραμμισθούν με τον Άξονα. 

(Β) Ηθικές συνέπειες, γιατί θα αποθάρρυνε πλήρως κάθε σκέψη αντιστάσεως των 

υπολοίπων χωρών κατά του Άξονα. 

(Γ) Στρατιωτικές συνέπειες, γιατί δεν θα είχε φθαρεί ο Ιταλικός Στρατός στην 

Αλβανία και δεν θα είχαν καθυστερήσει οι Γερμανοί. 

(Δ) Αλυσιδωτές συνέπειες θα προέκυπταν (εις βάρος των συμμάχων}. 

• Στην Αίγυπτο ο αντιβρετανικός εθνικισμός ήταν σε έξαρση και προσέβλεπε 

τους Γερμανούς σαν ελευθερωτές. 

• Στο Ιράκ είχε μόλις κατασταλεί φιλοναζιστική εξέγερση. 

• Στο Ιράν, Συρία και Παλαιστίνη ο φιλοναζισμός ήταν στην άνθησή του. 



• Αλλά, ακόμη και η Ισπανία του Φράνκο δεν θα έμενε αμέτοχη, 

εποφθαλμιούσα, ως γνωστόν, το Γιβραλτάρ και την Ταγγέρη, στο Μαρόκο. 

Πέραν της υλικής προετοιμασίας, για την ψυχολογία, 

το σθένος, την πίστη και τον ηρωισμό του Ελληνικού 

λαού ας μιλήσουν 6 επώνυμοι πρωταγωνιστές του 

ΒΠΠ: 

(1) Στάλιν (Joseph Vissarionovich Tzougasvili) (1879-1953).  

"Λυπάμαι διότι γηράσκω και δεν θα ζήσω επί μακρόν δια να ευγνωμονώ τον 

Ελληνικό Λαό, τού οποίου ή αντίστασης έκρινε τον 2ον Παγκόσμιο Πόλεμο." 

(31/1/1943 μετά την νίκη στο Στάλιγκραντ και την συνθηκολόγηση τού 

στρατάρχου Paulus.) 

 

(2) Κάρολος ντέ Γκώλ, Charles de Gault (1890-1970).  

"Αδυνατώ να δώσω το δέον εύρος τής ευγνωμοσύνης πού αισθάνομαι για την 

ηρωική αντίσταση τού Λαού και των ηγετών τής Ελλάδος." 

(Από ομιλία του στο Γαλλικό Κοινοβούλιο μετά την λήξη τού Β' Παγκοσμίου 

Πολέμου.) 

(3) Αδόλφος Χίτλερ, (1889-1945).  

"Χάριν της ιστορικής αληθείας οφείλω να διαπιστώσω ότι μόνον οι Έλληνες, εξ' 

όλων των αντιπάλων οι οποίοι με αντιμετώπισαν, πολέμησαν με παράτολμο θάρρος 

και ύψιστη περιφρόνηση προς τον θάνατον…."  

(Από λόγο πού εκφώνησε στις 4/5/1941 στο κτήριο του Γερμανικού 

Κοινοβουλίου.) 

(4) Winston Churchil (1874-1965). 

"Εάν δεν υπήρχε η ανδρεία των Ελλήνων και ή γενναιοψυχία τους, ή έκβαση τού Β' 

Παγκόσμιου Πολέμου θα ήταν ακαθόριστη." 

(Από ομιλία του στο Αγγλικό κοινοβούλιο στις 24 Απριλίου 1941.) 

"Μέχρι τώρα λέγαμε ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες. Τώρα θα λέμε: Οι ήρωες 

πολεμούν σαν Έλληνες."  

(Από λόγο πού εκφώνησε από το BBC τις πρώτες ημέρες τού Ελληνοιταλικού 

πολέμου.) 

"Μαχόμενοι οι Έλληνες εναντίον τού κοινού εχθρού θα μοιρασθούν μαζί μας τα 

αγαθά τής ειρήνης." 



(Από λόγο πού εκφώνησε στις 28 Οκτωβρίου 1940, όταν επετέθη ή Ιταλία κατά 

τής Ελλάδας.) 

 

(5) Φραγκλίνος Ρούσβελτ, (1882-1945). 

"Οι Έλληνες δίδαξαν δια μέσου των αιώνων την αξιοπρέπεια.  

Όταν όλος ο κόσμος είχε χάσει κάθε ελπίδα, ο Ελληνικός λαός τόλμησε να 

αμφισβητήσει το αήττητο τού γερμανικού τέρατος αντιτάσσοντας το υπερήφανο 

πνεύμα τής ελευθερίας."         

(Από ραδιοφωνικό λόγο πού εξεφώνησε στις 10/6/1943.) 

 

ΚΑΠΟΙΕΣ ΑΚΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΕΣ:  

(Α) στις 10/4/1941, μετά την Συνθηκολόγηση μας με τη Γερμανία παραδίδονται τα 

οχυρά Παλιουριώτες και Ρούπελ.  

Οι Γερμανοί εκφράζουν τον θαυμασμό τους στους Έλληνες στρατιώτες, ΚΑΙ ζητούν 

από τον Έλληνα διοικητή να επιθεωρήσει τον Γερμανικό στρατό ως ένδειξη τιμής 

προς τον Ελληνικό στρατό !  

Η Γερμανική Σημαία υψώθηκε μετά την πλήρη αποχώρηση τού Ελληνικού Στρατού. 

(Β) "Γερμανός ανώτερος αξιωματικός της αεροπορίας δήλωσε στον Διοικητή των 

μεραρχιών Ανατολικής Μακεδονίας αντιστράτηγο Δέδε ότι  

«ο Ελληνικός Στρατός ήταν ο μόνος στρατός στον οποίον τα ΣΤΟΥΚΑΣ δεν 

προκάλεσαν πανικό».  

“Οι στρατιώτες σας’’ είπε, ’’αντί να φεύγουν αλλόφρονες, όπως έκαναν σε Γαλλία 

και Πολωνία, μας πυροβολούσαν από τις θέσεις τους.’’ 

 

 

Συνολικές απώλειες σε ποσοστό επί του αντιστοίχου 

πληθυσμού (εκτελέσεις, κακουχίες, μάχες) 

Ελλάς           10%     (750.000) 

Σοβ. Ένωση  2,8% 

Ολλανδία      2,2% 

Γαλλία          2% 

Πολωνία      1,8% 



Γιουγκοσλαβία  1,7% 

Βέλγιο         1,5% 

 

 

Βέβαια, όλη αυτή η ανεκτίμητη συμβολή μας στον συμμαχικό αγώνα ξεχάστηκε 

στην Τράπεζα των διαπραγματεύσεων της Ειρήνης, το 1946, αλλά και τα τελευταία 

έτη δεν στηρίχθηκε η Ελλάδα:  

για την εκμετάλλευση του πλούτου της αλλά και κατά την πρόσφατη οικονομική 

κρίση την οποία βιώνουμε. 

Η Ελλάδα δεν στηρίχθηκε ούτε  στηρίζεται αναλόγως της μεγάλης, καθοριστικής 

και εμβληματικής προσφοράς της. 

ΣΗΜΕΡΑ, μετά από 79 έτη, διαγράφεται σοβαρή και διαρκής η απειλή κυρίως από 

τον εξ΄ ανατολών γείτονά μας και το μείζον που μπορούμε να προσδοκούμε από 

τους ισχυρούς της Γης είναι δυστυχώς η τακτική του Ποντίου Πιλάτου.  

Προβάλλει ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΑ η ανάγκη να θυμόμαστε την κληρονομιά που μας άφησε η 

γενιά του 40  για  αρραγή ενότητα και εθνική ομοψυχία, ως τον βασικότερο 

παράγοντα επιτυχούς αντιμετώπισης των όποιων εθνικών μας προβλημάτων. 

 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ὑποβρύχιο «Πρωτεὺς» Υ3: Ἡ πρώτη ἀπώλεια τοῦ Ναυτικοῦ τὸ 1940  

Το «ΠΡΩΤΕΥΣ» Υ-3 στην πρώτη φάση του πολέμου στην Αδριατική (ΟΚΤ 1940 - 

ΑΠΡ 1941) θα εκτελέσει συνολικά τρεις (3) πολεμικές περιπολίες... 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΠΕΡΙΠΟΛΙΑΣ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΒΥΘΙΣΘΕΝΤΑ 

ΠΛΟΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΝΟΛΟ 

ΩΡΩΝ 

ΕΝ 

ΚΑΤΑΔΥΣΕΙ 

/ 

ΕΝ 

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

1 
30/10/40 - 

5/11/40 
 ΠΑΤΡΑΪΚΟΣ 152 56/96 

2 15/11/40 - 

24/11/40 
 ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 214 98/116 

3 
26/12/40 - 

29/12/40 
SARDEGNIA 

11.452 Τ ΑΔΡΙΑΤΙΚΗ 51 20/31 

Το Υ/Β «ΠΡΩΤΕΥΣ» θα αποπλεύσει στις 26 Δεκεμβρίου 1940 για την τρίτη και 

τελευταία του πολεμική περιπολία. 

 

http://kmas01.pblogs.gr/files/f/186203-DSC00611.JPG


Βυθίστηκε αύτανδρο στις 29 Δεκεμβρίου 1940 με Κυβερνήτη τον Πλωτάρχη Μ. 

ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΝΤΗ, στην Αδριατική στην είσοδο του κόλπου Αυλώνα, από 

εμβολισμό του Ιταλικού Τορπιλοβόλλου ANTARES . 

 

Είχε προηγηθεί τορπιλλική προσβολή του Υ/Β εναντίον Ιταλικής νηοπομπής με 

αποτέλεσμα την βύθιση του Ιταλικού οπλιταγωγού SARDEGNA (11.452Τ). 

Ήταν το πρώτο Ελληνικό Υ/Β που απωλέσθηκε, και η απώλειά του αποτέλεσε σημείο 

αναφοράς του αγώνα του Ναυτικού και ιδιαίτερα των Υ/Β. 

Κατή την τελευταία πολεμική περιπολία του ΠΡΩΤΕΥΣ επέβαιναν στο σκάφος 48 

άτομα:  

01. Μιχαήλ Χατζηκωνσταντής (Πλωτάρχης - Κυβερνήτης)  

02. Γεώργιος Μαριδάκης (Υποπλοίαρχος)  

03. Θεόδωρος Κονίδης (Υποπλοίαρχος)  

04. Ανδρέας Τουρνάς (Υποπλοίαρχος)  

05. Κυριάκος Νικολαράκος (Αρχικελευστής μηχανικός)  

06. Διονύσιος Τηλέμαχος (Αρχικελευστής μηχανικός)  

07. Αντώνιος Καφετζής (Κελευστής ηλεκτρολόγος)  

08. Ιωάννης Κυριαζής (Κελευστής μηχανικός)  

09. Θρασύβουλος Τσάτσας (Υποκελευστής Α΄ τηλεγραφητής)  

10. Αναστάσιος Ντόντος (Υποκελευστής Α΄ τορπιλητής)  

11. Βασίλης Γεωργίου (Υποκελευστής Α΄ μηχανικός)  

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%B9%CF%87%CE%B1%CE%AE%CE%BB_%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BA%CF%89%CE%BD%CF%83%CF%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%AE%CF%82
http://kmas01.pblogs.gr/files/f/186197-dy_y3_clip_image0044.jpg


12. Αχιλλέας Τούλης (Υποκελευστής Α΄ μηχανικός)  

13. Θεόδωρος Σανούδος (Υποκελευστής Α΄ μηχανικός)  

14. Δημήτριος Γιανέλλης (Υποκελευστής Α΄ πυροβολητής)  

15. Αναστάσιος Αναστασόπουλος (Υποκελευστής Β΄ ηλεκτρολόγος)  

16. Γεώργιος Τσαλίκης (Υποκελευστής Β΄ ηλεκτρολόγος)  

17. Παναγιώτης Σκλάβος (Υποκελευστής Β΄ τορπιλητής)  

18. Ηλίας Κατσουράνης (Υποκελευστής Β΄ τορπιλητής)  

19. Ναπολέων Άνθης (Δίοπος ηλεκτρολόγος)  

20. Διονύσιος Άννινος (Δίοπος ηλεκτρολόγος)  

21. Νικόλαος Αρμένης (Ναύτης εθελοντής ηλεκτρολόγος)  

22. Σπυρίδων Βλάχος (Ναύτης μηχανικός)  

23. Παντελής Βουτσινάς (Ναύτης εθελοντής ηλεκτρολόγος)  

24. Σπυρίδων Γιαλυψός (Ναύτης εθελοντής εσχαρεύς)  

25. Σταμάτιος Γιατράκος (Δίοπος μηχανικός)  

26. Χαράλαμπος Δελής (Ναύτης εθελοντής πυροβολητής)  

27. Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος (Δίοπος σηματωρός)  

28. Χρήστος Ζαφείρης (Δίοπος μηχανικός)  

29. Παναγιώτης Θεοδώσης (Δίοπος τορπιλητής)  

30. Γεώργιος Κάψος (Ναύτης εθελοντής τηλεγραφητής)  

31. Εμμανουήλ Λεβαντής (Ναύτης εθελοντής ηλεκτρολόγος)  

32. Γεώργιος Λιάτσης (Ναύτης εθελοντής ηλεκτρολόγος)  

33. Παναγιώτης Μηνάς (Ναύτης εθελοντής μηχανικός)  

34. Γεώργιος Μοριανός (Ναύτης μηχανικός)  

35. Σταύρος Μουσούλης (Ναύτης εθελοντής σηματωρός)  

36. Δημήτριος Ορφανός (Ναύτης εθελοντής αρμενιστής)  



37. Ζαχαρίας Πανταλέων (Δίοπος αρμενιστής)  

38. Μιχαήλ Παπαπαναγής (Δίοπος μηχανικός)  

39. Παναγιώτης Παράσχης (Δίοπος σηματωρός)  

40. Ελευθέριος Περδικούρης (Δίοπος μηχανικός)  

41. Απόστολος Σκαράκης (Δίοπος τορπιλητής)  

42. Γεώργιος Τηλέμαχος (Ναύτης εθελοντής μηχανικός)  

43. Αριστείδης Τούσσας (Δίοπος μηχανικός)  

44. Παναγιώτης Φουρίκης (Δίοπος τορπιλητής)  

45. Πέτρος Χατζηδημητρίου (Ναύτης τορπιλητής)  

46. Κωνσταντίνος Χελιώτης (Δίοπος αρμενιστής)  

47. Γεώργιος Χρυσανθόπουλος (Ναύτης νοσοκόμος)  

48. Πέτρος Ψυλλάς (Δίοπος τηλεγραφητής)  

Στην επιφάνεια δεν φάνηκαν παρά μόνο φυσαλίδες, λάδια και κάποια συντρίμμια. Το 

Υ/Β "ΠΡΩΤΕYΣ" είχε χαθεί αύτανδρο στον υγρό τάφο του.  

Ήταν το πρώτο Ελληνικό υποβρύχιο που απωλέσθηκε και η απώλειά του λύπησε 

βαθύτατα όλο το Ναυτικό και ιδιαίτερα το προσωπικό των υπολοίπων Υ/Β, αλλά 

ταυτόχρονα γιγάντωσε ακόμα περισσότερο τις ψυχές τους. 

(Α) 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%

8D%CF%82_%CE%99_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D

%CF%87%CE%B9%CE%BF) 

(Β) 

http://defenceline.gr/index.php/history/item/851-Proteus 

 

                                                                                                                      ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΝΤΟΝΤΟΣ 
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https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%82_%CE%99_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%BF)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%84%CE%B5%CF%8D%CF%82_%CE%99_(%CF%85%CF%80%CE%BF%CE%B2%CF%81%CF%8D%CF%87%CE%B9%CE%BF)
http://defenceline.gr/index.php/history/item/851-Proteus


 

 


