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Α’ ΤΟ ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΠΟΣ 1940-41 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ
5ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ
«Εχθροί της Ελλάδος και της ανθρωπότητος! Τα χέρια σας που µας χτυπούν θα µατώσουν πολύ περισσότερο από τα στήθη µας, που δέχονται
και θα δεχτούν τα χτυπήµατα. Τα στήθη µας έχουν ψυχή και δεν µπορεί να νικηθούν. Τα χέρια σας είναι, άψυχα και θα συντριβούν. Χτυπάτε λοιπόν όσο θέλετε! Η Ελλάς θα νικήσει ! Η ανθρωπότης θα θριαµβεύσει!»
Παναγιώτης Κανελλόπουλος

Μια από τις κορυφαίες σε δόξα σελίδες της νεότερης ιστορίας
µας είναι αναµφισβήτητα το αλβανικό έπος. Πρωταγωνιστής σ’ αυτό
είναι ο γειτονικός µας στρατιωτικός δικτάτορας Μπ. Μουσολίνι. Η εισβολή της φασιστικής Ιταλίας στην Αλβανία, που σε µια µέρα µετατράπηκε σε ιταλική αποικία, ενίσχυε τη σιγουριά του, ότι και η κατάκτηση
της Ελλάδας ήταν εξίσου εύκολη. Το όνειρό του έτσι για την ανασύσταση της παλαιάς ρωµαϊκής αυτοκρατορίας, ήταν απλά θέµα κάποιων

της υπόλοιπης Ελλάδας, εντάσσοντάς την στην σφαίρα επιρροής και
ελέγχου της. ∆εν υπολόγισαν όµως, ούτε εκτίµησαν µε τη µέθοδο της
ψυχρής λογικής, το άβατο της ελληνικής ψυχής και το απόρθητο τείχος που όρθωναν τα στήθη των υπερασπιστών της Ελλάδας.
Το ιταλικό σχέδιο µπαίνει σε εφαρµογή από τις 28 Οκτωβρίου
1940. Τότε ο Ιωάννης Μεταξάς, διερµηνεύοντας τη θέληση του χειµαζόµενου ελληνικού λαού, αντέταξε εκείνο το ιστορικό ΟΧΙ, στις ιταµές

Ο Στρατάρχης Αλέξανδρος Παπάγος.

Ο τύπος της εποχής, στην υπηρεσία της επικοινωνίας.

ηµερών. Εκεί τον οδηγούσε η αχαλίνωτη εγωλατρία του. Λησµόνησε
όµως, ότι στις πολεµικές αναµετρήσεις, οι εξοπλισµοί και τα µηχανοκίνητα µέσα, αντιτάσσονται µε το φρόνηµα , το άκαµπτο ψυχικό σθένος
και την εθνική αξιοπρέπεια του λαού, που υπερασπίζεται τις πατρογονικές του εστίες. Η αναµέτρηση αυτή, όπως έγραφε ο Άγγελος Τερζάκης, γινόταν ανάµεσα στη λιτότητα και το στόµφο, τη φιλοπατρία και
τον ιµπεριαλισµό. Οι Ιταλοί πίστευαν ακόµα, πως η αριθµητική τους
υπεροχή, που µεταφραζόταν σε οκτώ εκατοµµύρια λόγχες, αποτελούσε
εγγύηση, για µια οµαλή και ανεµπόδιστη κατακτητική πορεία, µε θύµα
την Ελλάδα. Μόλις είχε συνέλθει η χώρα µας από την κρίση του µεσοπόλεµου. Στην προσπάθειά της να αναστηλώσει τα ερείπιά της, δέχτηκε
µια άνανδρη και αναίτια εισβολή. Πρώτος στόχος των επίδοξων κατακτητών, ήταν η κατάληψη της Ηπείρου, των Ιόνιων νησιών και της Θεσσαλονίκης. Επόµενος στόχος ήταν η οµαλή προέλαση και κατάκτηση

ιταλικές προκλήσεις. Η απόρριψη του ιταλικού τελεσίγραφου σήµαινε
και την άµεση έναρξη του πολέµου. Σύµφωνα µε τους συντάκτες της
επίσηµης στρατιωτικής ιστορίας, οι στρατιωτικές επιχειρήσεις χωρίζονται σε τρεις περιόδους: α’ από τις 28 Οκτωβρίου ώς τις 13 Νοεµβρίου 1940. Είναι η περίοδος άµυνας και ανάσχεσης της ιταλικής
προέλασης στο ελληνικό έδαφος. β’ από τις 14 Νοεµβρίου ώς τις 6 Ιανουαρίου 1941. Στην περίοδο αυτή και ύστερα από επανειληµµένες
νίκες και αντεπιθέσεις των ελληνικών δυνάµεων, εκείνες σταθεροποιούνται στη Βόρεια Ήπειρο. γ’ Από τις 7 Ιανουαρίου ώς τις 26 Μαρτίου,
περίοδο που χαρακτηρίζεται από την ανάσχεση της ελληνικής προώθησης σε πρώτη φάση και την ιταλική αντεπίθεση του Μαρτίου σε
δεύτερη. Οι πολύνεκρες εκατέρωθεν συγκρούσεις, δεν άλλαξαν τις θέσεις των αντιµαχόµενων. Η νικηφόρα προέλαση των ελληνικών δυνάµεων στο αλβανικό έδαφος, είχε ως αποτέλεσµα τις διαδοχικές
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καταλήψεις µέχρι το ∆εκέµβριο του 1940 της Κορυτσάς, της Μοσχό- στρατηγός Ουέϊβελ, δεν είχανε µόνο τοπική σηµασία. Eπηρέασε, όλη
πολης, του Πόγραδετς, της Πρεµετής, των Αγίων Σαράντα, του Αργυ- την εξέλιξη του πολέµου».
Οι επιτυχίες των ελληνικών δυνάµεων, που αντιστέκονται και
ρόκαστρου και της Χειµάρας. Οι επιτυχίες αυτές πέρα από το θρίαµβο,
ενίσχυαν και την ελληνική κοινή γνώµη, που άρχιζε να διαβλέπει ελ- απωθούν τους εισβολείς, αποσπούν το θαυµασµό των λαών της Ευρώπίδες για τους αλύτρωτους οµοεθνείς της Βόρειας Ηπείρου. Οι νικη- πης. ∆ηµιουργούν όµως προβληµατισµό στον Χίτλερ, ο οποίος αν και
φόρες επιτυχίες των ελληνικών δυνάµεων ασκούσαν και µια δεν επιθυµούσε τη δηµιουργία νέου µετώπου στα Βαλκάνια, υποχρεώθηκε από την άτυχη
παγκόσµια ψυχολογια τους Ιταλούς έκγική επιρροή, γιατί ενβαση του πολέµου,
δυνάµωναν τη θέληση
να παρέµβει.
για αντίσταση και
Ως µέλος
άλλων λαών. Έδινε
του Συµφώνου Συµακόµα στους λαούς
µαχίας Γερµανίας
της κουρνιασµένης
Ιταλίας, έθεσε σ’
Ευρώπης αυτό που
εφαρµογή το δικό
τους έλειπε, την ελτου σχέδιο «Μαρίτα»
πίδα. Το αλβανικό µέδιασώζοντας
τωπο είχε καθηλώσει
τ ο υ ς Ιταλούς από
σηµαντικές ιταλικές
τον έσχατο ευτελιδυνάµεις, τόσο σε έµσµό. Από τις αρχές
ψυχο όσο και σε πολετου Γενάρη 1941, που
µικό υλικό, που το
διαφαίνεται καθαρά
στερήθηκε το µέτωπο
η γερµανική απειλή,
της Αφρικής.
αλλάζει η µορφή του
«Ο αντίλαλος
πολέµου, που εντάστης νίκης έγραφε ο Σπ.
Τώρα χτυπάει πιο γρήγορα τ’ όνειρο µεσ’ στο αίµα
σεται πια στα
Μελάς, στάθηκε παγ- του κόσµου η πιο σωστή στιγµή σηµαίνει Ελευθερία. Οδυσσέας Ελύτης
πλαίσια του Β’ Παγκόσµιος και τεράστιος.
Το καταµατωµένο κορµί της Ελλάδας ντύθηκε τον αστραφτερό µαντύα κόσµιου πολέµου. Η όλη κατάσταση αναγκάζει την Αγγλία, να αναλάτης δόξας, µιας δόξας που δεν είχε γνωρίσει ούτε στα µεγαλύτερα κο- βει πρωτοβουλίες στο βαλκανικό χώρο, χωρίς όµως το απαιτούµενο
ρυφώµατα της ιστορίας της. Τα έθνη πήρανε βαθιά ανάσα, βλέποντας αντίκρισµα. Ο θάνατο ς του Μεταξά στις 29 Ιανουαρίου 1941, άνοιξε το
πως ένας µικρός λαός διάλυσε τον ανίκητο των αξονικών φαλάγγων». δρόµο για την ενεργότερη ανάµιξη των Άγγλων στον ελληνοϊταλικό
«Οι επιτυχίες των Ελλήνων στο Αλβανικό µέτωπο, έγραφε ο Άγγλος πόλεµο.

Κάθε βροντή ένας θάνατος καβάλα στον αέρα.

Οδυσσέας Ελύτης
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Β’ Ο ΡΟΛΟΣ, Η ∆ΡΑΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ∆ΡΑΜΑ ΤΗΣ 5ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
ΤΩΝ ΚΡΗΤΩΝ

Κάθε βροντή ένας θάνατος καβάλα στον αέρα.

Οδυσσέας Ελύτης

Το ιστορικά υποφωτισµένο αυτό κεφάλαιο, φανερώνει ότι η
ιστορία της Κρήτης κορυφώνεται στα ορεινά και δυσπρόσιτα µονοπάτια της Αλβανίας κι έτσι δεν έχει µόνο τοπικό χαρακτήρα. Εξακτινώνεται και καλύπτει κατά τρόπο ευδιάκριτο και δηλωτικό, ότι όπου
χρειαστεί οι Κρητικοί, δείχνουν το ακατάβλητο θάρρος τους και το ακαταµάχητο πνεύµα, που τους διακρίνει.
Η V Μεραρχία της Κρήτης δεν ήταν δηµιούργηµα του Β’ Παγκόσµιου πολέµου. Για πρώτη φορά συγκροτήθηκε µε το Β.∆. της
17.9.1912. Η δράση της υπήρξε σηµαντική στον Α’ και Β’ Βαλκανικό πόλεµο, τον Α’ Παγκόσµιο πόλεµο και τη Μικρασιατική εκστρατεία. Έδρα
της ήταν τα Χανιά.
Μεταξύ των µονάδων που επιστρατεύθηκαν κατά τον ελληνοϊταλικό πόλεµο του 1940, ήταν και η V Μεραρχία. Συγκροτούνταν από τα: 14ο, 43ο
και 44ο Συντάγµατα πεζικού µε αντίστοιχες έδρες
τα Χανιά, το Ηράκλειο και
το Ρέθυµνο, το V Σύνταγµα πυροβολικού της
Σούδας, το Λόχο Σκαπανέων και ∆ιαβιβαστών, το
Στρατιωτικό Νοσοκοµείο
Χανίων και τους άλλους
απαραίτητους Μερ/κούς
Σχηµατισµούς. Με την
κήρυξη της χώρας σε κατάσταση πολέµου στις 28
Οκτωβρίου 1940, άρχισε
Ο Υποστράτηγος ∆ιοικητής της V Μεραρχίας η ανάπτυξη και συγκρόΓεώργιος Παπαστεργίου.
τηση των προβλεπόµενων µονάδων και µάλιστα
µε πυρετώδη ρυθµό και
ακράτητο ενθουσιασµό.
Μέχρι της 6ης Νοεµβρίου, είχε περατωθεί η
προσέλευση των εφέδρων. Στις 20-22-23 και
25 Νοεµβρίου και µέχρι
τις 4 ∆εκεµβρίου, είχε
ολοκληρωθεί η µεταφορά
από τα λιµάνια της Σούδας και του Ηρακλείου
ολόκληρης της V Μεραρχίας στην περιοχή Αµυντ α ί ο υ, Π τ ο λ ε µ α ΐ δ α ς ,
Άργους Ορεστικού. Η συνολική δύναµη της Μεραρχίας αποτελούνταν
από 566 αξιωµατικούς,

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

6

18.662 οπλίτες, 687 υποζύγια και 81 οχήµατα.
Η V Μεραρχία µε τη µεταφορά της στη Βόρεια Ελλάδα, αντικαταστάθηκε από τη Στρατιωτική ∆ιοίκηση Χανίων, υπό τον Αντιστράτηγο Ιωάννη Αλεξάκη. Η δύναµη της νέας µονάδας αποτελούνταν από
τρία Τάγµατα, τα οποία λίγο αργότερα, µετακινήθηκαν επίσης στην
ηπειρωτική Ελλάδα. Με την αποστολή 3.000 ακόµα Κρητικών στις 5-41941, που µόλις είχαν τελειώσει τη βασική τους εκπαίδευση, η Κρήτη
έµεινε εντελώς ανυπεράσπιστη. Τη στρατιωτική αυτή απογύµνωση, την
αναφέρει σε έκθεσή του ο Προσωπάρχης του Υπουργείου Στρατιωτικών
Στρατηγός Σόλωνας Καφάτος, που σηµειώνει χαρακτηριστικά: «Άπαν το
εν τη νήσω πολεµικόν υλικόν, µέχρι και του τελευταίου κιβωτίου πυροµαχικών και παν µεταφορικόν µέσον, µέχρι και του τελευταίου αυτοκινήτου ή ηµιόνου, επιταχθέντα εφορτώθησαν δια το Αλβανικόν
µέτωπον».
Η αποδυνάµωση και ο στρατιωτικός παροπλισµός της Κρήτης
κατά τη γνώµη ορισµένων δεν ήταν τυχαία. Ο Ηλίας Φιλιππίδης στο βιβλίο του «Κρήτη 1941» γράφει χαρακτηριστικά:
«…ο τρόπος αντιµετώπισης της 5ης Μεραρχίας, αποδεικνύει
όχι µόνο το µίσος των καθεστωτικών της 4ης Αυγούστου κατά των Κρητικών, λόγω των κινηµάτων του 1935 και του 1938, αλλά και την πρόθεσή τους να µη συνεχιστεί ο πόλεµος στην Κρήτη, έτσι ώστε να µην
αναδειχθεί το νησί σε ελεύθερο προπύργιο του Ελληνισµού. Γι’ αυτό
και αντιµετώπιζαν την 5η Μεραρχία περισσότερο ως σύνολο πολιτικών
οµήρων και καταδίκων, παρά ως στρατιώτες της πατρίδας, που υπερέβαλαν τους εαυτούς τους, κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους».
Με την κήρυξη του πολέµου, το Συµµαχικό Στρατηγείο της Μέσης Ανατολής στέλνει µια οµάδα αξιωµατικών, για την αναγνώριση της όλης
κατάστασης που επικρατούσε στην Κρήτη. Το Στρατηγείο όµως δεν διέθετε επαρκή δύναµη, µε αποτέλεσµα να εγκαταλειφθεί το σχέδιο σοβαρής ενίσχυσης του νησιού. Περιορίστηκε απλά να αποστείλει µικρή

Κείτεται απάνω στην τσουρουφλιασµένη χλαίνη.
Αιώνες µαύροι γύρω του Αλυχτούν µε σκελετούς σκυλιών τη φοβερή σιωπή.

Κάθε βροντή ένας άντρας χαµογελώντας αντίκρυ
στο θάνατο κι η µοίρα ό,τι θέλει ας πει.
Οδυσσέας Ελύτης

και ασήµαντη για τις ανάγκες του στρατιωτική δύναµη. Η διαφηµιστικού χαρακτήρα πληροφορία των Βρετανών ότι η Κρήτη είχε µεταβληθεί σε οχυρό τύπου «Μάλτας», ήταν εξωπραγµατική και αστήρικτη. Τότε
εκφράστηκαν δικαιολογηµένα παράπονα των Κρητικών, που τόνιζαν
γιατί να µετακινηθεί η Μεραρχία και να µην αγωνιστεί εδώ σε γνώριµα
εδάφη, µε µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα.
Η Μεραρχία από τη Μακεδονία, µετακινήθηκε οδικώς και

Οδυσσέας Ελύτης
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έφτασε στην περιοχή Μποµπετσίστας, Κιάφε Ψεξές, Βυθκούκι, όπου σµένα και καταπονηµένα σώµατα των φαντάρων. Το ανυπόφορο κρύο
και στάθµευσε. Στις 29 Ιανουαρίου η Μεραρχία πήρε µέρος στον που κυµαινόταν στους -10 και -20ο C στην Τρεπεσίνα, δεν ευνοούσε
αγώνα, καλύπτοντας τον τοµέα Κλεισούρας – Τρεπεσίνας. Σ’ όλο το την επιµελητεία και τον ανεφοδιασµό, ευνοούσε όµως τα κρυοπαγήδιάστηµα των επιχειρήµατα. Τα νοσοκοµεία
σεων στα µέτωπα των
είχαν γεµίσει από ακρωσυγκρούσεων, που κράτηριασµένους µαχητές
τησαν από τις 29-1-1941
µας. Εύστοχα θα αποδώµέχρι τις 12-4-1941 η V
σει την εικόνα αυτή ο Θ.
Μεραρχία έδωκε πειΠαπακωνσταντίνου όταν
σµατώδεις µάχες για να
γράφει:
«Περισσότερον
όµως
κρατήσουν τις θέσεις
φθοράν και από τα µέσα
τους στα υψώµατα που
του πολέµου και από τας
είχαν καταλάβει οι στρανόσους προεκάλουν τα
τιώτες. Σε µάχες σώµα
κρυοπαγήµατα, τα
µε σώµα πολλές φορές,
ύπουλα και αναπόφευκαταλήφθηκαν οχυρωκτα, τα οποία ενέκρωσαν
µένα υψώµατα καθώς
τα άκρα των µαχητών.
και πλησιόχωρα χωριά,
Υποχρεωµένοι να καταυµεγάλος αριθµός αιχµαλισθούν όπου ευρίλώτων, όπλα, καθώς και
σκοντο, βρεγµένοι και
ολόκληρες αποθήκ ε ς
κοκκαλιασµένοι από την
π υ ρ ο µ α χ ι κ ώ ν. ΠροΈλληνες µεσ’ στα σκοτεινά δείχνουν το δρόµο. Ουσσέας Ελύτης
παγωνιά, υφίσταντο νέκειµένου να διασπάσουν
κρωσιν των ιστών, λόγω
οι Ιταλοί την ελληνική
διάταξη, εξαπέλυσαν την εαρινή καλούµενη επίθεση στις 9 Μαρτίου, η του ψύχους και της κακής κυκλοφορίας. Το πόδι εκοκκίνιζεν, εβάραιοποία κράτησε 17 ολόκληρες µέρες. Την επίθεση αυτή, παρακολού- νεν, επρήσκετο και επονούσεν ωσάν να το ετρυπούσαν πυρακτωµένα
θησε από παρατήρητήριο ο ίδιος ο Μουσολίνι. Η έντασή της ήταν ιδι- καρφιά. Κατόπιν άρχιζε να µελανιάζει, εφούσκωνεν, εγίνετο µαυροπράσινον και τέλος
αίτερα µεγάλη τις επτά
έσκαζεν εις διάφορα σηπρώτες µέρες. «Μην
µεία, από τα οποία έρανησυχείτε για µένα,
ρεαν
δυσώδη
έγραφε ο στρατιώτης
ερυθροκίτρινα υγρά –
Βαρθολοµαίος Στικτάδηλαδή αίµα και πύον.
κης στους δικούς του
Τότε ήτο πλέον αργά δια
στην Κρήτη. Είµαι καλά
κάθε θεραπείαν. Μόνο µε
και δεν σας το κρύβω,
την αποκοπήν των προότι το διασκεδάζω µε
σβληθέντων µελών ηδύτην ψυχή µου, καθώς
νατο να αποφευχθεί ο
βλέπω τους Ιταλιάνους
θάνατος. Αι µονάδες, αι
να το βάζουν στα πόδια
οποίαι ευρίσκοντο είς τας
σαν τους λαγούς».
προφυλακάς και εις µεΑλλά και η Μεγάλα υψώµατα, επλήρωραρχία που χαρακτηρισαν βαρύτατα τον νέον
ζόταν ως εφεδρεία
αυτόν ύπουλον εχθρόν».
Αρχιστρατήγου µε ∆ιοιΥπολογίζεται ότι 30.000
κητή τον Υποστράτηγο
Έλληνες στρατιώτες µας,
Γε ώ ρ γ ι ο ΠαπαστερΑγιάζι ουράνιας οµορφιάς γυαλίζει στα µαλλιά του. Ουσσέας Ελύτης
έπαθαν κρυοπαγήµατα
γίου, αντιµετώπισε ανυπέρβλητες δυσκολίες, κακουχίες και αιµατηρές θυσίες. Ο πρώτος διάφορων βαθµών στη διάρκεια του πολέµου. Οι κάθε είδους απώλειες
εφιαλτικός κίνδυνος ήταν οι οβίδες του εχθρού, που έπεφταν ασταµά- της V Μεραρχίας στο µέτωπο του πολέµου, υπήρξαν απογοητευτικά
τητα. Όταν µάλιστα έπεφταν στο κρυσταλλιασµένο χιόνι, το συντρίβανε, µεγάλες. Είχε 1.141 νεκρούς, 2.025 τραυµατίες, 2.553 παγόπληκτους
σηκώνοντας ολόκληρα κοµµάτια, επικίνδυνα να ξεσχίσουν τις σάρκες και 434 µε διάφορα νοσήµατα. Το σύνολο δηλαδή των απωλειών,
των πολεµιστών µας, σαν αιχµηρά µαχαίρια. Βοηθούσαν έτσι τη φο- έφτασε τους 6.154. Η V Μεραρχία είχε τις µεγαλύτερες απώλειες, συγνική δράση των ιταλικών οβίδων. Άλλος ενοχλητικός εχθρός, ήταν οι κριτικά µε όλες τις άλλες ελληνικές Μεραρχίες. Το πολικό ψύχος που
ψείρες, που βρίσκονταν προσκολληµένες για τροφοδοσία στα κουρα- αντιµετώπισαν οι άνδρες της Μεραρχίας που προέρχονταν από το
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θερµό κλίµα της Κρήτης και δεν είχε υπολογιστεί, είχε αυτές τις θραυ- Ρίξετε τα όπλα και ελάτε. Ηµείς θα φερθούµε προς σας αδελφικά και
στικές επιπτώσεις. Αλλά ας δώσουµε το λόγο στο νοµπελίστα ποιητή θα σας επαναφέρωµεν είς την νήσον σας και εις τας οικογενείας σας.
µας Οδυσσέα Ελύτη, που µε το δικό του τρόπο θα περιγράψει στο Ως πρώτον σηµείον της συµπαθείας µας θα δώσουµε 500 δραχµάς εις
«Άξιον Εστί» την τραγικότον καθέναν που θα πατητα της κατάστασης.
ραδοθή εις ηµάς µε
«Νύχτα πάνω στη νύχτα
αυτήν την προκήρυξιν».
Το µειωτικό περιεχόβαδίζαµε ασταµάτητα,
µενο της προκήρυξης µε
ένας πίσω από τον άλλον,
την προτεινόµενη µάλιίδια τυφλοί. Με κόπο ξεστα εγχρήµατη συναλκολλώντας το ποδάρι από
λαγή, ήταν ξένο προς
τη λάσπη, όπου, φορές,
τους µαχητές µας, που
καταβούλιαζε µέχρι το
υπερασπίζονταν τα ιδαγόνατο. Επειδή, το πιο
νικά και τις προαιώνιες
συχνά ψιχάλιζε στους
ηθικές µας αρχές, όπως
δρόµους έξω, καθώς µες
γνώριζαν να κάνουν από
στην ψυχή µας. Και λίγες
παλιά.
φορές όπου κάναµε
Ανάλογες προκηρύξεις
στάση να ξεκουραστούµε,
διαφορετικού
χαραµήτε που αλλάζαµε κουκτήρα µε συµβουλευτικό
βέντα, µονάχα σοβαροί
Μη στείλτε πουθενά σηµάδι απελπισίας,
περιεχόµενο, µοίραζαν
και αµίλητοι, φέγγοντας
µόνο φέρτε από τις περιβόλες της παλικαριάς
και στους στρατιώτες του
µ’ ένα µικρό δαδί, µια- τις ροδωνιές όπου η ψυχή του ανάδευε. Ουσσέας Ελύτης
αντίπαλου στρατοπέδου.
µια εµοιραζόµασταν τη
σταφίδα. Ή φορές πάλι, αν ήταν βολετό, λύναµε βιαστικά τα ρούχα και Ιταλοί στρατιώτες, Για ποιο λόγο σας απέσπασαν από την ευτυχισµένη
ξυνόµασταν, µε λύσσα ώρες πολλές, όσο να τρέξουν αίµατα, τι µας είχε οικογενειακή σας ζωή και σας έφεραν εδώ για να χάσετε τη ζωή σας
στα βουνά της Ελλάδος;
ανέβει η ψείρα ως το
Ποιους λογαριασµούς
λαιµό, κι ήταν κι αυτό πιο
έχετε να ξεκαθαρίσετε
κι απ’ την κούραση ανυµε τον ελληνικό λαό,
πόφορο».
που δεν είναι εχθρός
Οι Ιταλοί απογοητευµένοι
κανενός και που αφοαπό τις αλλεπάλληλες
σιώνεται σύµπας στις ειαποτυχίες τους, χρησιµορηνικές του εργασίες; Οι
ποίησαν ακόµα και προαρχηγοί σας, σας οδηκηρύξεις, προκειµένου να
γούν σ’ ένα πόλεµο
κάµψουν το ηθικό του
Α∆ΙΚΟ. Ο ΘΕΟΣ ΠΟΤΕ
στρατού µας. Ιδού το πε∆ΕΝ ΕΥΛΟΓΕΙ ΤΗΝ Α∆Ιριεχόµενο µιας τέτοιας
ΚΙΑ. Λυπούµαστε που
προκήρυξης:
Στρατιώται της Κρήτης,
σας χτυπάµε. Αλλά µας
Η Αγγλία δια το
υποχρεώνει η τιµή µας
αποκλειστικόν της συµνα προστατέψουµε την
φέρον σας έσπρωξε εις τα
Πατρίδα µας, που οι αρβουνά και τον θάνατον,
πακτικοί αρχηγοί σας
πάνω εις αυτά τα άγρια
σάς έσπρωξαν ξεδιάναρβανίτικα βουνά.
τροπα να κατακτήσετε,
Εις την θέσιν σας
χύνοντας το αίµα σας. Ο
εν τη θαυµασία νήσω σας Κείνοι που έπραξαν το κακό, γιατί τους είχε πάρει τα µάτια, η θλίψη,
πόλεµός µας είναι ιερός.
πήγαιναν τρικλίζοντας. Ουσσέας Ελύτης (Οι πρώτοι Ιταλοί αιχµάλωτοι)
απολαύουν δεσποτικώς οι
Εσείς πολεµάτε χωρίς
Άγγλοι στρατιώται. Μέσα
καµία ηθική η νοµική διεις το σπίτι σας κάθονται οι Άγγλοι. Αι γυναίκες σας ενοχλούνται από καιολογία. Πετάχτε τα όπλα σας κι επιστρέψτε στην πατρίδα σας.
τους Άγγλους. ∆ια ποίον λόγον πολεµάτε; ∆ιότι το θέλει η Αγγλία, η ∆εν άκουσαν όµως.
οποία έχει αγοράσει την Κυβέρνησίν σας. Μην ξεχάσετε ότι ο µεγάλος Ο δραµατικός επίλογος αυτής της ανυπακοής, είναι: 3.755 νεκροί, 50.874
σας συµπολίτης, ο Βενιζέλος, επεθύµησε και εζήτησε την φιλίαν της τραυµατίες, 12.368 κρυοπαγηµένοι και 25.067 αγνοούµενοι. Σύνολο ιταλικών απωλειών 102.064 άνδρες.
Ιταλίας.
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Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ, Η ΣΥΜΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΟΙ ΝΕΕΣ ΚΑΚΟΥΧΙΕΣ
ΤΗΣ 5ΗΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
Στις 530 της 6ης Απριλίου 1941 οι Γερµανοί µε την πρόφαση είχε λυτρωτικό για τους Ιταλούς χαρακτήρα. Για την Ελλάδα σήµαινε
ότι το Γ’ Ράιχ είχε σκοπό όχι να καταλάβει την Ελλάδα αλλά να διώξει την αρχή µιας µακρόχρονης δυναστικής κατοχής.
τους Άγγλους απ’
Η V Μεραρχία άραυτή, επιτέθηκε στα
χισε να συµπτύσσεται
σύνορά µας σε Μακεκατά τον άξονα Τρεµδονία και Θράκη. Ο
πεσίνα – Χάνι Μπαλαελληνικός στρατός
βάνι – Μεσογέφυρα –
είχε να πολεµήσει
Ελαία – Χρυσοράχη –
τώρα σε δύο µέτωπα
Χάνι Εµίν Αγά – Χάνι
µε δύο αυτοκρατοΛαγατόρια. Στις 21-23
ρίες. Η οχυρωµατική
Απριλίου 1941, η Μεγραµµή της ανατολιραρχία βρίσκεται έξω
κής Μακεδονίας
από τα Γιάννενα. Στις
«Γραµµή Μεταξά» άν24 Απριλίου παραδίτεξε στους σφοδρούς
δεται ο οπλισµός και
γερµανικούς κανονιοτα υλικά διαβιβάσεων
βολισµούς. Η ισχυρή Ο κατοχικός Πρωθυπουργός Στρατηγός Γεώργιος Τσολάκογλου.
στους Προέδρους των
αντίσταση που συνάνπαρακείµενων κοινοτησαν οι δυνάµεις κρούσης των Γερµανών τους παραξένεψε και τους τήτων και η Μεραρχία οδεύει προς Άρτα – Πρέβεζα – Ναύπακτο. Στις
θορύβησε, ως µη αναµενόµενη. Η υπεροχή τους όµως σε επίγειες και 10 Μαΐου έφτασε στην Πελοπόννησο, ακολουθώντας τη γραµµή Ψαθόεναέριες δυνάµεις,
πυργου – Ναυπλίου –
ανέτρεψε όπως ήταν
Άργους – Τρίπολης.
φυσικό τις περιοριΟυσιαστικά ήταν και
σµένες ελληνικές δυαυτή αιχµάλωτη των
νάµεις αντίστασης.
δυνάµεων κατοχής. Η
Στις 12 Απριλίου µε
V Μεραρχία καθώς και
αφορµή την κατάολόκληρος ο ελληνικός
σταση που είχε δηµιστρατός µετά τη Μάχη
ουργηθεί, εκδίδεται
της Κρήτης, δεν θα
∆ιαταγή σύµπτυξης
συγκροτηθούν πια. Θα
της µαχόµενης στο αλδιατηρηθεί µόνο το
βανικό µέτωπο ΣτραΤάγµα των Ευζώνων
τιάς, η οποία
ως τιµητική ανακτοπραγµατοποιείται την
ρική φρουρά. Η διατήεπόµενη νύχτα. Μέσα
ρηση αυτή είχε καθαρά
στο κλίµα της αδιέξοσυµβολικό χαρακτήρα.
δης κατάστασης, ο
Οι Γερµανοί στο µεταξύ
Στρατηγός Γεώργιος
έχουν επιτάξει όλα τα
Τσολάκογλου υπογράµηχανοκίνητα πλεούφει στις 20 Απριλίου
µενα για τη θαλάσσια
1941 τη Συνθηκολόαπόβαση των ίδιων
γηση µε τους Γερµαστην Κρήτη και βοµνούς, έπειτα από
βαρδίζουν κάθε πλωτό
συνεννόηση µε τους
που κατευθύνεται προς
∆ιοικητές του Α’ και Β’
νότο.
Σώµατος Στρατού. Η
Η κατοχική κυβέργερµανική επίθεση
νηση, εκδίδει το ∆/µα
Οι επιχειρήσεις στα Βαλκάνια (Οκτώβριος 1940 - Μάϊος 1941)
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41 µε το οποίο διατάσσονται οι ∆ήµαρχοι, Κοινοτάρχες, Συνετ/µοί και
άλλοι φορείς να προσφέρουν στέγη, διατροφή και εργασία στους Κρήτες στρατιώτες που δεν µπορούν να µεταβούν στο νησί τους. Η απαγόρευση αυτή, διευκολύνει τους Γερµανούς, οι οποίοι φοβούνται ότι µε την
κάθοδό τους στο νησί, που επίκειται η κατάληψή του, θα προτάξουν αντίσταση, δυσχεραίνοντας έτσι τους σκοπούς τους. Μικρός αριθµός µε
µεγάλο κίνδυνο της ζωής του, κατορθώνει και φτάνει ρακένδυτος και
πεινασµένος στο νησί, που ετοιµάζεται να δεχτεί τη µεγάλη γερµανική

Πέστε λοιπόν στον ήλιο να βρει έναν καινούριο δρόµο.
Τώρα που πια η πατρίδα του σκοτείνιασε τη γη. Ουσσέας Ελύτης
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αερεπίθεση, στην οποία επίσης συµµετέχει.
Μερικές χιλιάδες από τους µαχητές της Κρήτης συρρέουν στην
Αθήνα, µε την ελπίδα να πετύχουν κάποιο πλωτό µέσο για την επιστροφή τους στο νησί. Ο τελικός αριθµός των Κρητικών µαχητών που
βρίσκεται στη νότια Ελλάδα κι’ έχει στρέψει το πρόσωπό του στο νησί
προσπαθώντας να δει «αναθρώσκοντα καπνόν» φτάνει τους 10.350.
Ο Εθνικός κήπος, το Ζάππειο, τα παγκάκια του και το γρασίδι, παρέχουν την άστοργη φιλοξενία τους. Αντίσκηνα δεν υπάρχουν. Τα κλινοσκε-
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πάσµατα αποτελούν είδος πολυτέλειας. Και όλα αυτά, έρχονται να προστεθούν στη γύµνια και την πείνα τους. Στη διαµαρτυρία τους η Κυβέρνηση προκειµένου να τους κατευνάσει και να προλάβει το θάνατο από την πείνα,
οργανώνει συσσίτια στους χώρους του Παναθηναϊκού Σταδίου.
Όµως στις αρχές Ιουλίου του 1941 διαφάνηκε ο προδοτικός
ρόλος του συσσιτίου. Όταν 1600 – 1800 Κρητικοί παίρνουν το συσσίτιο
της ντροπής, µπλοκάρονται από Γερµανούς και Ιταλούς. Πεντακόσια
άτοµα κατορθώνουν και διαφεύγουν. Για τους 1100 – 1300 αρχίζει µια
νέα Οδύσσεια. Χαρακτηρίζονται «αιχµάλωτοι πολέµου» κατά παράβαση
κάθε διεθνούς έννοιας δικαίου, συλλαµβάνονται και εγκλείονται σε
στρατόπεδο του αεροδροµίου της Λάρισας, 5 χλµ. ανατολικά της πόλης.
Με τη δύναµη του κατακτητή τόσο οι Ιταλοί όσο και οι Γερµανοί, έχουν
τους λόγους τους να ξεσπάσουν κατά των άοπλων µαχητών. Είναι η κατάλληλη ώρα να ανταποδώσουν για την πανωλεθρία και τον ευτελισµό
που είχαν υποστεί στο µέτωπο της Αλβανίας και την ηρωική αντίσταση
που αντιµετώπισαν στην επική Μάχη της Κρήτης. Οι Ιταλοί επιδεικνύουν απάνθρωπη συµπεριφορά απέναντι στους έγκλειστους γενναίους µαχητές.
Το στρατόπεδο συγκέντρωσης λειτουργεί ως θάλαµος µελλοθανάτων, όπου ο οίκτος και τα ανθρώπινα συναισθήµατα έχουν µηδενιστεί. Ο δριµύς χειµώνας των ετών 1941 – 42, η έλλειψη ρουχισµού και
τροφής, λειτουργούν ως εφιαλτικοί παράγοντες, δυσκολεύοντας ακόµα
περισσότερο τις απάνθρωπες συνθήκες κράτησης. Ακόµα και η λιγο-

στή βοήθεια του Ερυθρού Σταυρού, φτάνει µέχρι την είσοδο του στρατοπέδου. Όταν οι Ιταλοί τούς έβγαζαν έξω για καταναγκαστικά έργα,
εκείνοι επωφελούνταν την ευκαιρία, µαζεύοντας χόρτα για να κορέσουν ως φυτοφάγα ζώα, την πείνα τους. Υπολογίζεται ότι 500 από τους
κρατούµενους επέζησαν τελικά και αποφυλακίστηκαν, χωρίς να ξέρουµε ποιά τύχη τους περίµενε παραπέρα.
Ένα τραγικό επίσης περιστατικό σηµειώθηκε µε την σύµπτυξη
της V Μεραρχίας. Ο επικεφαλής της Μεραρχίας Υποστράτηγος Γεώργιος Παπαστεργίου, που τις τελευταίες µέρες είχε αντικατασταθεί,
έπεσε θύµα δολοφονικής σε βάρος του απόπειρας, που τον άφησε
νεκρό και µάλιστα µπροστά στα µάτια των Υπουργών Υγείας και ∆ασών
της Σερβίας, που διέφυγαν το γερµανικό κλοιό και µε σταθµό την
Κρήτη κατέφυγαν στη Μ. Ανατολή.
Το µικρό µέρος των στρατιωτών που µπόρεσε να φτάσει στην
Κρήτη, ενώθηκε µε τα συµµαχικά στρατεύµατα, πολεµώντας το νέο,
ουρανόφερτο Γερµανικό επιδροµέα. Ολόκληρη η χώρα µετά τις 29
Μαΐου 1941 που έληξε η Μάχη της Κρήτης, δοκίµασε τα δεινά της κατοχής.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1.Ελληνική Εποποιία 1940-1941
Έκδοση ΓΕΣ (Α. Τερζάκης)
2.Η Μάχη της Κρήτης
Έκδοση ∆ιεύθυνση Ιστορίας
Στρατού
3.Τρεµπεσίνα
Έκδοση Ιωάννου Α. Βερνάρδου.
Έκδοτικός οίκος, Ν. Αλικιώτη,
Αριστείδου 6 Αθήνα
4.Ιστορία του Ελληνικού
Έθνους
Εκδοτική Αθηνών
5.Το Άλβανικό Έπος 1940-41
Κούλη Ζαµπαθά
Εκδόσεις Ιωλκός 2003
6.Αρχείο ∆ιεύθυνσης Ιστορίας
Στρατού

Ο ανάπηρος της Αλβανίας δεν καταδέχεται να πάρει ελεηµοσύνη από τα χέρια του κατακτητή
(Σκίτσο Φ. ∆ηµητριάδη 1945)
Φέρτε καινούρια πόδια τι τώρα ποιος θα µπει
στον πεντοζάλη πρώτος των αγγέλων! Ουσσέας Ελύτης

Νεκροταφείο και κενοτάφιο στην Κλεισούρα.
Μακριά χτυπούν καµπάνες από κρύσταλλο
Αύριο, αύριο αύριο το Πάσχα του Θεού. Ουσσέας Ελύτης
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“Πυροβολικό στο ποτάµι” Πίνακας Αλ. Αλεξανδράκη
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ΠΕΣΟΝΤΕΣ ΚΡΗΤΕΣ ΣΤΟ ΜΕΤΩΠΟ ΤΗΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ 1940-1941
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ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

25

26

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

27

28

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

29

30

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

31

32

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

33

34

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

35

36

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

37

38

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

39

40

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

41

42

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

43

44

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

45

46

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

47

ΤΡΙΤΗ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ

ΕΠΙΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Η παρούσα εργασία, αποτελεί τιµητικό, ιστορικό, επετειακό αφιέρωµα στους µαχητές νεκρούς και τραυµατίες της 5ης Μεραρχίας
των Κρητών, που πολέµησαν τον κατακτητή, στα χιονισµένα βουνά της Αλβανίας το 1940-41.
Τα ονόµατα των πεσόντων, ας περάσουν ως ελαφρό θρόισµα στα φύλλα της ψυχής τους. Ας αποτελέσουν ένα µικρό σκίρτηµα και
µια πρόσκαιρη διακοπή του αιώνιου ύπνου τους.
Ευχαριστούµε, όσους βοήθησαν στην προσπάθεια αυτή.
Ιδιαίτερα ευχαριστούµε την ∆ιεύθυνση Ιστορίας Στρατού (∆.Ι.Σ) για την προθυµία που έδειξε, θέτοντας στη διάθεσή µας την αναλυτική κατάσταση µε τα ονόµατα των πεσόντων.
Επίσης την εφηµερίδα «Πατρίς» µε τη γνωστή ιστορική της ευαισθησία, που φιλοξενεί και δηµοσιεύει το εκτεταµένο και πολυσέλιδο προϊόν της έρευνάς µας.
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗΣ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ
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