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ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ ΤΟΥ 1940-41

Βιβλιογραφία και αναπάντητα ερωτήματα
Η καταγραφή τοτν πολιτικών, διπλωματικών και στρατιωτικών γεγονότοτν, 

στιγμή προς στιγμή, η συγκριτική αντιπαράθεση του έμψυχου και του άψυχου 
υλικού ή των καιρικιάν και εδαφικών δυσκολιών, τα αποτελέσματα ή οι συ
νέπειες από την ελληνοϊταλική σύρραξη έχουν αποτυπωθεί σε μεγάλο αριθμό 
δημοσιευμάτων. Δεν είναι μικρότερος ο όγκος των ανέκδοτοτν εγγράφων που 

'διατηρούνται στα ελληνικά, τα ιταλικά ή σε άλλο αρχεία' πολλά στοιχεία 
επίσης μπορεί να συλλέξει κανείς μέσα στα πλαίσια της λεγάμενης «προφο
ρικής ιστορίας//.

Τα προβλήματα, ωστόσο, που παρουσιάζουν τα είδη των πηγιόν για τον 
πόλεμο του 1940-41 (π.χ. απομνημονεύματα-απολσγίες, διαταγές στρατιωτι
κές, επιτελικά σχέδια, υπομνήματα ποικίλου περιεχομένου, στρεβλώσεις ή 
απλές αποσιωπήσεις γεγονότων ή αριθμών, ημερολόγια, γράμματα επωνύμων 
ή ανωνύμων, «αυθεντικές// ή μη αφηγήσεις κ.ά.) δεν έχουν προκαλέσει το εν
διαφέρον ως σήμερα της αυστηρής επιστημονικής κριτικής και έρευνας.

Και από την ελληνική και από την ιταλική πλευρά, επίσημοι φορείς (π.χ. 
η Διεύθυνση Ιστορίας Στρατοί) του ΓΕΣ και το Stato Maggiore delP Eserdto 
- Uffitio Storico, ή το γραφείο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ιταλίας που 
εκδίδει τα Document! Diplomatic! Italian!), ή και με μανισμένα άτομα-ιστορικοί 
(όπως ο θεοφύλακτος Παπακωνσταντίνου, ο Άγγελος Τερζάκης, ο Mario 
Cerv!) κατέβαλαν συστηματικές προσπάθειες για την πληρέστερη απεικόνιση 
της πολεμικής τοιχογραφίας’, Η συμβολή τους υπήρξε αξιέπαινη, όχι μόνο

J. Π λ ή ρ ο ς  βφ/,ιογραφικές αναφορές ελληνικών νχιχ ιταλικώ ν έργα/ν βλ, στου Zacharia* Ν. 
Titrpanhi, '/The Italian view of the 1940*41 War. Comparisons and problem*/', Balkan Studies 23 
(1982) 27-79. Να προσθέσω άτι έγιναν ενδιαφέρουσες ανακοινώ σεις —ανάμεσα σ τις οποίες κα ι 
η παρούσα με/,έτη—  στο συνέδριο με θέμα; / /  Β ύ Λ ά α  και ο π ό /χμ ο ς  σ τα  Βαλκάνια . 1940- 
4 / ,  που  οργάνωσε το  Ίδρυμα Μ ελετών Χερσονήσου του Α ίμου (Θεσσαλονίκη, 29,10.-1.11.1990), 
Περιλήψεις τα/ν ανακοινώσεων δημοσιεύθηκαν στην εφημ, Μ εσημβρινή της 17„ 19. κ α ι 20,11,1990 
στην Δ ια  εεμημιρίόα. σ ι  17 συνέχειες (της 29,10.. 30.10,, 31,10,, 1.11„ 2,11., 3.11„ 5.11„ 6 ,11„ 
7.11„ 8,11„ 9,11,. 10,11., 12.11,, 13,11,. 14.11,, 15,11, κα ι 16.1 J, του  1990), δ ιατυπώ θηκαν απάψεις
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για τον πληροφοριακό τους χαρακτήρα, αλλά και για τα προσφερόμενα τεκ
μήρια, ανεκτίμητα κάποτε, ως προς τον προσδιορισμό προβλημάτων των 
οποίω ν οι διαστάσεις μένουν ως σήμερα αδιευκρίνιστες.

Ειδικότερα εδώ θα αναφερθώ σε ένα ζήτημα, νομίζω, καίριο: δηλ. στον 
ιδεολογικό οπλισμό των αντιπάλων δυνάμεων. Ο στρατιώτης, εφόσον δεν εί
να ι μισθοφόρος, δεν θυσιάζει το υπέρτατο αγαθό που έχει, τη ζωή του, αν 
δεν πεισθεί για την αξία και το αποτέλεσμα της θυσίας. Το ζήτημα λοιπόν 
αυτό αντιμετωπίσθηκε από την ελληνική βιβλιογραφία με κάποια προχειρό
τητα, ίσως δικαιολογημένα, ίσως και με σκοπιμότητα.

Συγκεκριμένα, δεν προβλήθηκαν επιφυλάξεις, και πολύ σωστά, ως προς 
το ηθικό ανάστημα του έλληνα στρατιώτη. Το δίκαιο βρισκόταν όλο με το 
μέρος του* δεν χρειαζόταν ειδική διαφώτιση. Αναμφισβήτητα είχεν αναπτυχθεί 
στην κοινή γνώμη, παρά τα τυπικά προσχήματα που κρατούσε η μεταξική 
δικτατορία, ένα συμπαγές αντιιταλικό συναισθηματικό υπόστρωμα. Μετά τον 
τορπιλλισμό μάλιστα της «Έλλης», την 15 Αυγούστου του 1940 στην Τήνο, 
την ημέρα της εορτής της Παναγίας, η συναισθηματική φόρτιση, σε συνδυασμό 
με την αδικία και την προσβολή της ορθόδοξης θρησκευτικής παράδοσης, 
είχε κορυφωθεί. Η πράξη εκείνη του ιταλικού υποβρυχίου συνέβαλε, όπως 
φάνηκε αργότερα, στη διαμόρφωση ισχυρής συλλογικής ψύχωσης του ελλη
νικού στρατού και λαού, ο οποίος οραματιζόταν στα αλβανικά βουνά την 
υπέρμαχο Στρατηγό, τη λαβωμένη της Τήνου, να προφυλάσσει και να οδηγεί 
προς τη Νίκη τον έλληνα φαντάρο1.

και εκτιμήσεις για «Το '40 χω ρίς μύθους», με έγγραφα και αναλύσεις που αξίζουν να προσελ- 
κύσουν την προσοχή των ειδικών* πρβλ. ακόμη τη συζήτηση δημοσιογράφων και ιστορικών «για 
τα 50 χρόνια του ιστορικού ‘Ό χ ι”» στη Μεσημβρινή της 22. και 23.11.1990. Πάμπολλες οι δη
μοσιεύσεις και τα αφιερώματα στον πόλεμο του '40-'41 του ημερήσιου ελληνικού Τύπου* διακρίνω 
όσα μπορούν να χρησιμεύσουν, κάπως αμεσότερα, στον ερευνητή: εφημ. Μακεδονία της 
28.10.1990 και 27.10.1991 (φωτομηχανική ανατύπωση των πρωτοσέλιδων της ίδιας εφημ. της 
23.11., 7.12., 9.12., 24.12., 27.12. του 1940, 11.1., 11.2., 15.3. του 1941)* Το Βήμα της 30.10.1988 
(Χαιρετισμός στην Ελλάδα. Πολιτική γελοιογραφία και σάτιρα από τον Βρετανικό Τύπο του 
’40), της 28.10.1990 (με διάφορες συνεργασίες και συνεντεύξεις από έλληνες πολιτικούς αρχη
γούς)* Η  Κ αθημερινή  της 25.10.1992 (φωτομηχανική αναπαραγωγή πρωτοσέλιδων αρκετών αθη
να ϊκώ ν εφημερίδων του 1940-41: αξιόλογη προσφορά), της 28.10.1992 (παραθέματα από άρθρα 
ελλήνων δημοσιογράφων, λογοτεχνών, καλλιτεχνών, σπάνιες φωτογραφίες της εποχής, συνερ
γασία του Γ. Α. Λεονταρίτη για  τα αίτια του θανάτου του Μεταξά, αποσπάσματα σε ελληνική 
μετάφραση από το ημερολόγιο του G. Bottai)* Ταχυδρόμος της 28.10.1992 αρ. 44 (2007): Πόλεμος 
'40-'41 με το χιούμορ των γελοιογράφων. Από το αφιέρωμα εξ άλλου της Revue d' Histoire de 
ta Deuxiemc Guerre Mondiale ct des con flits contemporains 136-34e annee (octobre 1984): La Grecc 
dans la Deuxieme Guerre Mondiale ενδιαφέρει το θέμα μας η εργασία του Alexandre I. 
Despotopoulos, La guerre greco-italiennc et greco-allemande (28 octobre 1940-31 mai 1941), σ. 3- 
47 (χωρίς βιβλιογραφική ενημέρωση).

1. Tsirpanlis, ό.π ., σ. 33-34. Για τον τορπιλλισμό της «Έλλης» βλ. όσα συγκεντρώνει, από 
την ιταλική αρθρογραφία, ο Μανώλης Δ. Παπαϊωάννου, Ρόδος και νεώτερα κείμενα. 4. Cesare 
Maria de Vecchi, Mcmorie. Ρόδος 1992, σ. 75-119.
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Απέναντι σ' αυτά τα ακαταμάχητα ηθικά όπλα, τί μπορούσε να αντιτάξει 
ο ιταλός στρατιώτης; Υπήρξε, πράγματι, φτωχός ή εντελώς άδειος από ιδε
ολογικούς στόχους; Η επίσημη κυβερνητική προπαγάνδα της Ελλάδας, που  
ήλεγχε αποφασιστικά τα τότε μέσα μαζικής επικοινωνίας (ράδιο-εφημερίδες), 
έχτισε με άνεση και γενική συναίνεση, αμέσως μετά τις εχθροπραξίες, ένα 
απυρόβλητο ηθικό οικοδόμημα. Γρήγορα όμως έφτασε στην υπερβολή. Και 
τούτο, γιατί έπλασε έναν αντίπαλο που αναμφισβήτητα διέπραττε έγκλημα, 
αλλά ταυτόχρονα τον παρουσίασε ως ανίκανο για πόλεμο, γελοίο, μειωμένης 
αντοχής και βουλήσεως. δειλό, υποχωρητικό, ηττοπαθή, έτοιμο να παραδοθεί. 
Οι γελοιογραφίες και τα τραγούδια, λαϊκά και άλλα, τα ειρωνικά επίθετα 
και οι υποτιμητικοί υπαινιγμοί, στερέωναν τους χαρακτηρισμούς που ανέ
φερα. Έπειτα, η διατεταγμένη προπαγάνδα μα και η αυθόρμητη αντίδραση 
του κόσμου δημιούργησαν την απαραίτητη αισιοδοξία των πρώτων δύσκολων 
ωρών και ημερών.

Αδυσώπητα όμως προβάλλουν τα ερωτήματα στον ιστορικό ερευνητή: 
ποιό το περιεχόμενο, τελικά, του «θαύματος» ή του έπους της Αλβανίας, 
εφόσον οι Έλληνες νικητές κατέβαλαν έναν εύκολο αντίπαλο, του οποίου  
ακόμη και η αριθμητική ή οπλική υπεροχή εμφανίστηκε να παίζει ρόλο εντε
λώς επουσιώδη. Έντονα ίχνη εκείνης της αισιόδοξης υπεραπλούστευσης του 
σοβαρότερου ίσως προβλήματος, για τη δικαίωση ή όχι μιας πολεμικής ανα
μέτρησης, επιβίωσαν έκτοτε, και επιβιώνουν ως σήμερα, στην ελληνική κοινή 
γνώμη: ότι δηλ. οι Ιταλοί « μ α κ α ρ ο νά δ ες»  το έβαλαν στα πόδια και οι Έλλη
νες λίγο έλειψε να τους πετάξουν στη θάλασσα.

Και οι δύο αυτές προτάσεις ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ο 
ιστορικός όμως καλείται, μετά από χρόνια, να ερμηνεύσει τις εσωτερικές 
αντιφάσεις και τα διλήμματα που θέτουν οι παραπάνω διαπιστώσεις και 
πραγματικότητες.

Οι Ιταλοί λοιπόν πολέμησαν εντελώς χλιαρά, χωρίς ιδεολογικά κίνητρα, 
χωρίς ενθουσιασμό, χωρίς την προοπτική της νίκης; Η απάντηση είναι απε
ρίφραστα αρνητική. Οι αποδείξεις υπάρχουν και σε ιταλικές και σε ελληνικές 
πηγές, εκδεδομένες και ανέκδοτες.

Δεν θεωρώ σκόπιμο να ανατρέξω πολύ πριν από την 28 Οκτωβρίου 1940. 
Πάντως την ημερομηνία αυτή ή καλύτερα την 10 Ιουνίου 1940, όταν ο Μου- 
σολίνι μπαίνει στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, στο πλευρό της Γερμανίας, 
η φασιστική από το 1922 Ιταλία έχει συστηματοποιήσει και εμπλουτίσει το 
ιδεολογικό περίγραμμα της αποικιακής πολιτικής που είχε ξεκινήσει ο ικανός 
πρωθυπουργός της Francesco Crispi, από τα τέλη του περασμένου αιώνα’. 1

1. J. L. Miege, L' imperialismo coloniale italiano dal 1870 ai giom i nostri, traduzione di Ines 
Monti Ottolenghi, Milano 1976, o. 47-65.
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Ο ιταλικός επεκτατισμός του μεσοπολέμου στηρίχθηκε σε τέσσερις κυρίως 
άξονες: στον ιστορικό ή μεσσιανικό ρόλο της Ρώμης στη Μεσόγειο* στον δη- 
μογραφικό παράγοντα, ώστε να σταματήσει η αιμορραγία της μετανάστευσης 
και ο Ιταλός να βρει διέξοδο στη δίκιά του αποικία* στον οικονομικό πα
ράγοντα, ή στην εκμετάλλευση των πρώτων υλών της αποικίας* στο εθνικό 
γόητρο ή την εθνική υπερηφάνεια, που γρήγορα έφτασε στο αίσθημα της φυ
λετικής υπεροχής, στον ρατσισμό1.

Την 9 Μ αΐου 1936 αναγγέλλεται η ίδρυση του ιταλικού Impero, το οποίο 
μετά την 7 Απριλίου 1939 (προσάρτηση της Αλβανίας) περιελάμβανε: τη Αι- 
βύη, τη λεγάμενη Africa Orientale Italiana (δηλ. την Ερυθραία, τη Σομαλία 
και την Αιθιοπία), τα Δωδεκάνησα, την Αλβανία, και μια συνοικία της κι
νέζικης πόλης Tien Tsin. Συνολικά τα μέρη αυτά εκάλυπταν επιφάνεια 
3.515.700 τ.χ. και είχαν πληθυσμό 14.065.000 κατοίκους2.

Να υπενθυμίσω ακόμη ότι ο ιταλικός στρατός δεν είχε δοκιμάσει καμιά 
σοβαρή ηθική κρίση από τυχόν ήττα στα πεδία των μαχών. Επιπλέον η συμ- 
μαχία με την παντοδύναμη και νικήτρια σε όλη την Ευρώπη Γερμανία, τότε 
που μόνο η Αγγλία δεν είχε υποκύψει3, εξασφάλιζε στον ιταλό φαντάρο 
στέρεα αποθέματα αυτοπεποίθησης* αυτά σε συνδυασμό με το απώτερο και 
το πρόσφατο ένδοξο παρελθόν του ρωμαϊκού μεγαλείου διεμόρφωσαν το 
υψηλότερο ίσως φρόνημα που θα μπορούσε να διαθέτει ο αντίπαλος του έλ- 
ληνα στρατιώτη την 28 Οκτωβρίου 1940.

Οι παραπάνω διαπιστώσεις αντιστρέφονται, αν διαβάσει κανείς τα απο
μνημονεύματα των ιταλών αξιωματούχων που έμμεσα ή άμεσα συνέπραξαν 
στη σύρραξη. Από τέτοιας λογής πηγές μπορούμε να αντλήσομε αξιόλογες 
πληροφορίες, εφόσον όμως τις χρησιμοποιούμε με ιδιαίτερη προσοχή. Σπεύδω 
να επισημάνω ότι όλα τα απομνημονεύματα —  όπως άλλωστε απαιτεί και 
η λογική του χρόνου, αλλά και η προσωπική ασφάλεια του απομνημονευμα- 
τογράφου—  εκδόθηκαν μετά τη λήξη του πολέμου, μετά δηλ. το οικτρό τέλος 
του Μ ουσολίνι και του καθεστώτος του.

Μπορώ να σημειώσω ία  ακόλουθα, ενδιαφέροντα, πράγματι, βιβλία: του τελευταίου, ως την 
28.10.1940, ιταλού πρεσβευτή στην Αθήνα Emanuele Grazzi (:// principio della fine. L'impresa di 
Grecia, Roma 1945)' του αρχηγού των ιταλικών ενόπλων δυνάμεων στην Αλβανία (από τον Ιούνιο 
ως τις 10 Νοεμβρίου 1940), οργανωτή και πρωταγωνιστή της επίθεσης, Sebastiano Visconti Prasca 
(:/ο ho aggredito la Grecia, Milano 1946)' του αρχηγού της ιταλικής Αεροπορίας στρατηγού 
Francesco Pricolo (:Ignavia contro eroismo. L'avventura italo-greca. Ottobre 1940 - Aprile 1941, 
Roma 1946)' του αρχηγού των ιταλικών δυνάμεων στην Αλβανία μετά την 30 Δεκεμβρίου 1940 
και αρχηγού έπειτα του Γενικού Επιτελείου Στρατού της Ιταλίας Ugo Cavallero (:Comando

1. Α υ τό θ ι, σ. 132-142.
2. Α υ τό θ ι, σ. 276 (σύμφωνα με απογραφές του 1939-1940).
3. Tsirpanlis, ό.π ., σ. 78-79.
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Supremo. Diario 1940-43 del Capo di S. M. G.. Rocca S. Casciano 1948)· του τοποτηρητή του 
ιταλού βασιλιά στα Τίρανα Francesco Jacomoni di San Savino {.La politica dell' Italia in Albania, 
Rocca San Casciano 1965)· του επιτελικού στρατηγού, απεσπασμένου στο Γενικό Αρχηγείο Ενό
πλων Δυνάμεων, Quirino Armellini {.Diario di guerra. Nove mesi ai Comando Supremo, Cemusco 
sul Naviglio 1946' για την περίοδο από 11.5.1940 ως 26.1.194IV ενδιαφέρουσες εξ άλλου σελίδες 
για τον ελληνοϊταλικό πόλεμο αφιέρωσαν στα γενικότερα έργα τους και οι ακόλουθοι δύο 
στρατιωτικοί: ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ενόπλων Δυνάμεων της Ιταλίας (ως τις 
5.12.1940) Pietro Badoglio {.Vltalia netta seconda guerra mondiale. Memorie e documenti, Verona 
1946)· ο υπαρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού Mario Roatta {.Otto milioni di baionette. 
L'esercito italiano in guerra dal 1940 al 1944, Verona 1946).

Από τις παραπάνω βιβλιογραφικές αναφορές καθίσταται σαφές ότι ο πό
λεμος που είχε τελειώσει στα αλβανικά βουνά τον Απρίλιο του 1941 συνε
χιζόταν το 1945-1946 (με μικρές χρονικές προεκτάσεις) στα ιταλικά τυπο
γραφεία, μέσα από τον έντυπο λόγο. Σ' αυτά λοιπόν τα έργα ο έλληνας στρα
τιώτης μνημονεύεται με μία επαινετική κλίμακα που ξεκινά από την ορθή 
αναγνώριση του δικαίου του, της μαχητικότητας και της γενναιότητάς του, 
και φτάνει ως την αποθέωση της ευφυΐας του, της άριστης εκπαίδευσής του, 
της αυταπάρνησης και της έσχατης θυσίας για την πατρίδα του.

Πιο πολύ ο Visconti Prasca είναι εκείνος που δεν τσιγκουνεύεται τους 
επαίνους για το ενισχυμένο ηθικό των εχθρών του, ενώ δεν διστάζει να υπο
τιμήσει τους δύσκολους και δυσνόητους, όπως γράφει, ιδεολογικούς στόχους 
του ιταλού φαντάρου1. Οι έπαινοι από το αντίπαλο στρατόπεδο είναι, βέβαια, 
ευπρόσδεκτοι, αποδίδουν σε υψηλό ποσοστό την πραγματικότητα, αλλά, όταν 
απονέμονται εκ του ασφαλούς, αφήνουν κάποιες επιφυλάξεις.

Να γι' αυτό δέχομαι τα προαναφερθέντα απομνημονεύματα σαν πηγές μει
ωμένης σπουδαιότητας ως προς το διερευνώμενο εδώ θέμα. Έτσι, για να 
αποδώσω το πνεύμα και τον σφυγμό εκείνων των κρίσιμων ημερών και να 
πλησιάσω με σχετική έστω βεβαιότητα το ρευστό, άπό την ίδια του τη φύση, 
ηθικό περίβλημα του μαχητή από τη μια και από την άλλη πλευρά των συ
νόρων, θεωρώ καλό να διαρθρώσω την επιχειρηματολογία μου στηριζόμενος 
στο ακόλουθο σχήμα:

α) Εξέταση των ιταλικών και ελληνικών εγγράφων που συντάχτηκαν λίγο 
πριν και λίγο μετά την 28.10.40, όπως π.χ. το γνωστό πρακτικό του ιταλικού 1

1. Visconti Prasca, Ιο ho aggredito la Grecia, o. 66, 92-93. Κατά την κρίσιμη όμως συνεδρία 
της 15.10.1940 υπό τον Duce. ο Visconti Prasca δεν έχει να πει κανένα επαινετικό λόγο για το 
ηθικό τιυν Ελλήνων. Αντίθετα, επαινεί το υψηλό ηθικό των ιταλών στρατιωτών σε ερώτηση μά
λιστα του Μουσολίνι: «Γνωρίζετε ποιό είναι το ηθικό των ελλήνων στρατιωτών;», ο Prasca απα
ντά: «Δεν είναι άνθρωποι που θα επιθυμούσαν να πολεμήσουν»- βλ. το κείμενο των πρακτικών 
της παραπάνω συνεδρίας στην έκδοση του Stato Maggiore dell1 Esercito-Ufficio Storico, La 
campagna di Grecia. τ. 2 (Documenti), Roma 1980, o. 159-167 (ιδίως o. 161-162). Πρβλ. και εδώ, 
στο Παράρτημα, αρ. 1, την αναφορά του Prasca, με ημερομηνία 31.10.1940, όπου τονίζεται η 
ορμητικότητα των επιτιθεμένων για το ηθικό των Ελλήνων καμιά μνεία.
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πολεμικού συμβουλίου της 15.10.40, οι αντιδράσεις του Μεταξά μέσα από  
την περιγραφή του απρόσμενου νυκτερινού επισκέπτη, του Em. Grazzi, τα 
σχέδια του Ελληνικού Επιτελείου Στρατού για την αντιμετώπιση της ιταλικής 
επίθεσης, τα ανέκδοτα ημερολόγια για τις πρώτες πέντε ημέρες (28.10.- 
1.11.1940) της ιταλικής μεραρχίας αλπινιστών Julia, τα ανέκδοτα μνημόνια 
για το ίδιο πενθήμερο του Visconti Prasca. οι μαρτυρίες των ιταλών στρα
τιωτών. οι εκτενείς ανακοινώσεις του Μεταξά την 30.10.40.

β) Αναδιάταξη των ψυχικών διαθέσεων των αντιπάλων, όταν αντιστρέ
φονται ριζικά οι ρόλοι στο θέατρο των επιχειρήσεων* οι επιτιθέντες αναδι
πλώνονται και μετεξελίσσονται σε αμυνόμενους* οι αμυνθέντες μεταμορφώ
νονται σε επιτιθέμενους. Η ελληνική αντεπίθεση που άρχισε την 14.11.40 κο- 
ρυφώθηκε με την κατάληψη της Κλεισούρας (10.1.1941). Ως τις αρχές Μαρ
τίου 1941 οι αντίπαλοι, σαν από συναίνεση παρά τη θέλησή τους, μένουν 
σταθεροί στις θέσεις τους και διαμορφώνουν ανάμεσά τους ένα τείχος από 
ανθρώπους και βράχους* επιθέσεις και αντεπιθέσεις, καταλήψεις και ανακα
ταλήψεις υψωμάτων ή στρατηγικών σημείων, με απώλειες όχι ευκαταφρόνη
τες, δεν φαίνεται να αλλοιώ νουν τα τοπογραφικά και ψυχογραφικά τεκμήρια.

γ )Η  εαρινή, όπω ς λέγεται, επίθεση των Ιταλών (9.-16.3.1941), αλλά και 
η μεταγενέστερη, συνεχιζόμενη, πίεση προς τον ελληνικό στρατό ως τα μέσα 
Απριλίου 1941, μετά δηλ. και τη γερμανική επίθεση (6.4.41), προκάλεσε και 
πρσκαλεί ως σήμερα αρκετές σκέψεις και στους στρατιωτικούς και στους 
ιστορικούς αναλυτές. Και τούτο, γιατί, η οπλική και ηθική προετοιμασία του 
επιτιθέμενου στρατιώτη υπήρξε άψογη, η αριθμητική του υπεροχή αναμφι
σβήτητη. η επικείμενη και έπειτα νικηφόρα ταχύτατη προέλαση στα Βαλκάνια 
τατν συμμάχων Γερμανών δεν άφηνε ούτε καν χρόνο για ανασταλτικό «λο
γισμό». Να υπομνήσω το απλό παράδειγμα, ότι δηλ. οι Γερμανοί είχαν μπει 
στη Θεσσαλονίκη την 9.4.41, και ο ελληνικός στρατός βαθειά στην Αλβανία, 
στον τομέα Μπούμπεσι-Τρεμπεσίνας. ανέτρεπε, στις 14.-15.4.41, τις φονικό
τατες επιθέσεις των Ιταλών στο φοβερό ύψωμα 73 Γ. Πού πρέπει να στηριχθεί 
ο ιστορικός για να ερμηνεύσει τη νέα αποτυχία του επιτιθέμενου, όταν μά
λιστα για την τρίτη αυτή χρονική περίοδο τα πάντα, στα αντίπαλα στρατό
πεδα. τα έχει καταγράψει η Επιμελητεία με τη γνωστή στρατιωτική σχολα
στικότητα και πειθαρχία. Ό λο το βάρος για αποδεκτή κάπως ερμηνεία των 
γεγονότων πέφτει στη διερεύνηση του φρονήματος του «άγνωστου» στρατιώ
τη. Οι στεγνοί αριθμοί είναι, φυσικά, χρήσιμοι, αλλά δεν αρκούν.

Για το τ ρ ίπ τ ιγ ο  πρόβλημα, όπως τέθηκε πιο πάνω, καταθέτω με συντομία 
όσες μαρτυρίες έχω στη διάθεσή μου. I.

I. Γενικόν Ε π ιτελείον Σ τρατού - ΔιεύΦιτνσις Ιστορίας Στρατού, Το τέλο ς  μ ια ς  επ ο π ο ιία ς . 
Α π ρ ίλ ιο ς  1941, Α θηναι 1959, σ. 128-132.
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Πρώτη πτυχή: Η αλαζονεία της υπεροχής
Τα πρακτικά της συνεδρίας της 15.10.40, στο γραφείο του Duce, στο 

Palazzo Venezia (της Ρώμης), είναι πασίγνωστα, και κατά το κείμενο και 
κατά τα σχόλια από τρίτους1. Πήραν μέρος ο Μουσολίνι και οι Galeazzo 
Ciano, Badoglio, Soddu, Jacomoni, Roatta, Visconti Prasca. Εκτός από τον 
Soddu, όλοι οι άλλοι μας άφησαν ημερολόγια ή απομνημονεύματα. Θα άξιζε 
να γίνει κάποτε αντιβολή των όσων είπαν αυτοί κατά τη συνεδρία εκείνη με 
όσα έγραψαν μετά τον πόλεμο. Εδώ περιορίζομαι σε ό,τι ελέχθη σχετικά με 
την ψυχική προπαρασκευή της επιθετικής επιχείρησης.

Κατά τον Visconti Prasca, το ηθικό των ιταλικών δυνάμεων στην Αλβανία 
ήταν υψηλότατο (sp ir ito  aJtissim o), ο ενθουσιασμός είχε φτάσει στο αποκο
ρύφωμα* το μόνο φαινόμενο απειθαρχίας αξιωματικών και φαντάρων εκδη
λωνόταν στην ανυπομονησία για προέλαση και σύγκρουση* μόλις και μετά 
βίας μπορούσε κανείς να τους συγκροτήσει από πρόωρες ενέργειες2 3.

Κατά τον Jacomoni, το ψυχικό σθένος του ελληνικού πληθυσμού βρισκό
ταν σε πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο2. Κατά τον Visconti Prasca, εξ άλλου, οι 
έλληνες στρατιώτες δεν είχαν όρεξη να πολεμήσουν (βλ. λίγο πιο πάνω).

Σε καμιά παράγραφο των πρακτικών δεν γίνεται η παραμικρή μνεία για 
προσυμφωνημένες τυχόν υποχωρήσεις ή παραχωρήσεις προς την Ιταλία εκ 
μέρους της ελληνικής πολιτικής ηγεσίας της εποχής. Αποδεικνύεται σκληρή 
διαστρέβλωση της αλήθειας η αναφορά σε ελληνικό δημοσίευμα, ότι ο δή
μαρχος της Αθήνας Κωνσταντίνος Κοτζιάς, γνωστός για τα ιταλόφιλα αι- 
σθήματά του, ήταν πρόθυμος, με την κήρυξη του πολέμου εκ μέρους της Ιτα
λίας, να κάμει συλλαλητήριο για να ματαιωθεί η επιστράτευση. Αυτό το δια- 
βεβαιώνει τάχα ο Μουσολίνι και καταγράφεται στα πρακτικά της 15.10.404. 
Πρόκειται για φανταστική πληροφορία. Υπήρχαν πράγματι διάχυτες φήμες 
για φιλοϊταλικούς παράγοντες και για επιτυχίες της ιταλικής προπαγάνδας 
στην Αθήνα και σε άλλες ελληνικές πόλεις5. Το ότι δεν λειτούργησαν θετικά, 
κατά αποφασιστικό τρόπο, δεν είναι του παρόντος.

Γεγονός παραμένει ότι στα ελληνοαλβανικά σύνορα την 28.10.1940 είχε

1. Βλ. τη σχετική βιβλιογραφία στου Tsirpanlis, ό.π., σ. 45 σημ. 66.
2. Stato Maggiore dell' Esercito (στο εξής: S.M.E.). ό.π., σ. 161-162.
3. Α υ τό θ ι , σ. 161.
4. Γεώργιος Ρούσσος, Το «Όχι», χωρίς μύθους, εφημ. Το Βήμα της Κυριακής της 28.10.1979, 

σ. 13. Με τέτοια δημοσιεύματα όημιουργούνται άλλοι μύθοι. Για τ ις  σχέσεις του Κοτζιά με τη 
φασιστική Ιταλία βλ. Ζαχαρία Ν. Τσιρπανλή, «Μορφωτική παρουσία και προπαγάνδα της Ιταλίας 
στη Θεσσαλονίκη. (Μεσοπόλεμος-Κατοχή, 1928-1943)», Δωδώνη 16 τχ. 1 (1987) 6 σημ. 4 (ανα
φορές σε αρχειακό υλικό).

5. Πρβλ. τη δραστηριότητα του ιταλού στρατηγού Mario Sen! και τις επαφές του με έλληνες 
πολιτικούς: Τσιρπανλής, ό .π .. ο. 99 σημ. 4.
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στηθεί, με ακριβή επιτελικά σχέδια, που είχεν εκπονήσει ένας ικανός ιταλός 
στρατηγός, η ιταλική στρατιωτική μηχανή, έτοιμη για «πόλεμο-αστραπή», όχι 
για πολιτικο-διπλωματικές πιέσεις ή διαπραγματεύσεις. Τούτο το υπογραμ
μίζω, γιατί δεν επιτρέπεται να υποβαθμίζομε το ηθικό του επιτιθέμενου.

Η αλαζονεία της υπεροχής έχει επισημανθεί και στο τελεσίγραφο που επέ
δωσε ο Grazzi στον Μεταξά, στις 3 τα ξημερώματα της 28.10.40. Μετά την 
ανάγνωση του κειμένου ο έλληνας δικτάτορας με φωνή θλιμμένη και στενο
χωρημένη, αλλά σταθερή, έβγαλε το συμπέρασμα: «Alors, c'est la guerre». Ο 
Grazzi που αφηγείται τη σκηνή1, έσπευσε να διευκρινίσει ότι η ιταλική κυ
βέρνηση επιθυμούσε να περάσουν τα στρατεύματα της ελεύθερα τα σύνορα, 
να καταλάβουν προσωρινά μερικά στρατηγικά σημεία στο ελληνικό έδαφος 
(alcuni punti strategici), αλλά δεν είχε καμιά πρόθεση να θίξει την κυριαρχία 
και ανεξαρτησία της Ελλάδας2. Η σαφέστατη αντίφαση δεν χρειάζεται σχόλια. 
Στην καθόλα λογική ερώτηση του Μεταξά, ποιά ήταν τα στρατηγικά αυτά 
σημεία, ο Grazzi δεν γνώριζε τίποτε, ούτε βέβαια το τελεσίγραφο τα ονόμαζε. 
Επιπλέον, η χρονική διορία των τριών ωρών, για να αποφασίσει η ελληνική 
κυβέρνηση ειρήνη ή πόλεμο, με τις παραπάνω προδιαγραφές, στραγγάλιζε 
και την πιο ταπεινωτική προδιάθεση συμβιβασμού.

Η διαπίστωση ακόμη του Μεταξά προς τον Grazzi: «Vous voyez bien que 
c'est impossible», αποδεικνύει το ύστατο περιθώριο της υποχωρητικότητας 
του μη δυνατού. Η συστολή εξ άλλου μα και ο φόβος από τον ισχυρό 
αντίπαλο συμπυκνώνονται στα αποχαιρετιστήρια λόγια του Έλληνα πρωθυ
πουργού προς τον ιταλό πρεσβευτή: «Vous etes les plus forts...»3. Δεν επρό- 
κειτο, βέβαια, για φιλοφρόνηση. Και οι δύο αντίπαλοι είχαν επίγνωση των 
δυνατοτήτων τους.

Νομίζω ότι η πραγματικότητα των ημερών εκείνων, ως το πρωί της 
28.10.1940, επιβάλλει να δεχθούμε, από τη μια, ότι η Ιταλία και ο απλός 
ιταλός στρατιώτης πίστευαν ακράδαντα στην στρατιωτική υπεροχή τους και 
στα ιδεολογικά οράματά τους’ από την άλλη, η ελληνική κυβέρνηση, στα ανώ
τερα πολιτικά και στρατιωτικά κλιμάκια, έβλεπε με απόγνωση και τρόμο τη 
σύγκρουση με τον πιο ισχυρό.

Από την ελληνική πλευρά έχουν δημοσιευθεί αρκετές μελέτες σχετικά με 
την πολεμική προετοιμασία της χώρας έναντι της απειλούμενης ιταλικής ει
σβολής. Κεντρική θέση στη σχετική βιβλιογραφία κατέχει το έργο του αρχηγού 
τότε (αρχιστρατήγου) του ΓΕΣ Αλεξάνδρου Παπάγου (:0  π ό λ εμ ο ς  της Ε λ λά 

1. Em. Grazzi, Π principio della fine, σ. 244-245.
2. Βλ. το κείμενο του τελεσιγράφου στο S.M.E., ό.π., τ. 2, σ. 184-185. Ελληνική μετάφραση 

βλ. στου Θ. Φ. Παπακωνσταντίνου, Η μάχη  της Ελλάδος. 1940-1941, Αθήναι 1966, σ. 349-350.
3. Grazzi, ό.π ., σ. 245.
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δος. 1940-1941, Αθήναι 1945, και του ίδιου, Ο ελληνικός στρατός και η 
προς πόλεμον προπαρασκενή τον από Αύγουστον 1923 μέχρις Οκτωβρίου 
1940, Αθήναι 1945)' και το ελληνικό ΓΕΣ εξέδωσε δυό ενδιαφέρουσες πραγ
ματείες1. Επίσης και άλλοι Έλληνες αξιωματικοί διετύπωσαν τις απόψεις 
τους και τήρησαν κατακριτική στάση στις αποφάσεις του Παπάγου2. Τα οικεία 
ζητήματα είναι λεπτά και απαιτούν προσεκτική διερεύνηση.

Εκείνο που ενδιαφέρει εδώ είναι το επιφυλακτικό πνεύμα, το οποίο δια- 
ποτίζει όλες σχεδόν τις οδηγίες και τα επιτελικά σχέδια του ΓΕΣ, προς τον 
υπερέχοντα εχθρό, σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνεται αποδεκτή η εγκατάλειψη 
του κεντρικού κορμού της Ηπείρου και η υποχώρηση σε νοτιότερη και ανα
τολική ασφαλέστερη γραμμή3. Μια τέτοια θέση, που χαρακτηρίσθηκε ως ητ
τοπαθής και ξεπεράστηκε χάρη στις οργανωτικές ικανότητες και την επιμονή 
του διοικητή της ηπειρωτικής VIII Μεραρχίας στρατηγού Χαράλαμπου Κα- 
τσιμήτρου4, υποδηλώνει το αίσθημα του ενδεούς απέναντι στον ισχυρό αντί
παλο.

Αυτό το αίσθημα το ανιχνεύω με ιδιάζουσα απόχρωση και στα όσα ανε- 
,κοίνωσε ο Μεταξάς προς τους ιδιοκτήτες και αρχισυντάκτες του αθηναϊκού 
Τύπου την 30.10.40. Στο κείμενο που μας έχει σωθεί, διατυπώνεται με στα
θερότητα η πίστη ότι οι Γερμανοί δεν θα νικήσουν, διότι υπάρχουν πολλά  
εμπόδια' η νίκη ανήκει στην Αγγλία. Αλλά τώρα, μετά την ιταλική εισβολή 
(εδώ και δύο ημέρες), κατά τον Μεταξά πάντα: «Η Ελλάς δεν πολεμά δια 
την νίκην. Πολεμά δια την Δόξαν. Και δια την τιμήν της. ...Ένας λαός 
οφείλει, αν θέλει να μείνει μεγάλος, να είναι ικανός να πολεμήσει, έστω 
και χωρίς καμμίαν ελπίδα νίκης. Μόνον διότι πρέπει»5.

Πρόκειται για λόγια που προκάλεσαν ποικίλες αντιδράσεις. Κατά τη γνώ
μη μου, στο μεταξικό κείμενο υπάρχει μια διάχυτη.αισιοδοξία σε μακροπρό
θεσμη και παγκόσμια κλίμακα, αλλά ένας απογοητευτικός πεσιμισμός σε το
πική και βραχυχρόνια προοπτική. Είναι σαφές ότι οι Έλληνες ιθύνοντες π ι
στεύουν στην αναγκαιότητα της αντίστασης, αλλά δεν πιστεύουν στη νίκη.

Το οξύμωρο ή η αμφισβήτηση για το τελικό αποτέλεσμα μειώνει το φρό-

1. Αρχηγείον Στρατού-Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, Η προς πόλεμον προπαρασκενή τον  
Ε λλη νικού  Σ τρα το ύ  1923-1940, Αθήναι 1969' Γενικόν Επιτελείον Στρατού-Διεύθυνσις Ιστορίας 
Στρατού, Εφοδιασμός τον Σ τρατού εις νλικά οπλισμού και πυρομαχικώ ν πνροβολικού και 
πεζικού  κατά τον πόλεμον 1940-41, Αθήναι 1982.

2. Tsirpanlis, ό.π., σ. 60, όπου βιβλιογραφία.
3. Γενικόν Επιτελείον Στρατού-Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, Ο ελληνο ϊταλικός πόλεμος  

1940-1941. Η ιτα λ ική  εισβολή, Αθήναι 1960, σ. 293-301.
4. Λεπτομέρειες στου Αλεξάνδρου Σ. Τσουκανέλη, Χαράλαμπος Κατσιμήτρος, πρόμαχος 

της Η πειρον, Αθήναι 1978, σ. 17-22, 28-49.
5. Το κείμενο μπορεί κανείς να το βρει σε αρκετά δημοσιεύματα' ανάμεσα στα άλλα βλ. 

ΓΕΣ, Η ιταλική εισβολή, ό.π., σ. 289-292' Παπακιυνσταντίνου, ό.π ., σ. 355-359.
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νήμα του πολεμιστή. Ο Μεταξάς και γενικά οι επιτελικοί του ΓΕΣ στην Αθήνα 
αισθάνονταν ίσως σαν κατάδικοι με την πλάτη στον τοίχο, χωρίς την παρα
μικρή οδό διαφυγής. Τα όσα εξέθετε ο Μεταξάς την 30.10.40 αντηχούν στον 
ιστορικό, πενήντα χρόνια αργότερα, σαν κραυγή απελπισίας μπροστά στο 
αδιέξοδο. Θα ήταν όμως πάλι άδικο να κατηγορηθεί σήμερα, χωρίς κανένα 
ελαφρυντικό, η πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Αθήνας για έλλειψη πί
στης προς τη νίκη. Όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω σχετικά με το επιβλητικό 
υλικό και το ιδεολογικό περίβλημα της Ιταλίας δικαιολογούν, νομίζω, την 
άτολμη σύνεση και τη συνετή συστολή των κυβερνώντων.

Σκέφτομαι, μάλιστα, πως τα αισθήματα κατωτερότητας της Αθήνας ίσως, 
τελικά, επέβαλαν την φροντισμένη (και αυτή, πάλι, συζητήσιμη) πολεμική 
προετοιμασία, την έγκαιρη, μερική έστω, μυστική επιστράτευση, την καλή εκ
παίδευση του φαντάρου, τη δημιουργία ικανών στελεχών. Επιπλέον οι ιτα
λικές φάλαγγες από την 28. ως την 31.10.1940 είχαν παραβιάσει σε όλο το 
μήκος τους τα ελληνοαλβανικά σύνορα, από τα δυτικά ως τα βορειο-ανατο- 
λικά, σε βάθος ικανοποιητικό. Έτσι είχαν φτάσει (από τα δυτικά) έξω από 
τη Βρυσέλα, στη Λεπτοκαρυά, στα Δολιανά έξω από το Καλπάκι, στο Με- 
σοβούνι, ενώ οι αλπινιστές της Julia με θαυμαστή σφοδρότητα κινήθηκαν από 
την Ερσέκα προς Σαμαρίνα, Δίστρατο, Βωβούσα και Μέτσοβο1. Η κατάσταση 
των ελληνικών τμημάτων υπήρξε απελπιστική2. Από επιζώντες Ιταλούς αλ
πινιστές έχουν καταγραφεί πράξεις παράτολμης αυτοθυσίας και υπεράνθρω
πης δραστηριότητας των αξιωματικών τους* ο ενθουσιασμός των εισβολέων 
ήταν απερίγραπτος3. Οι μαρτυρίες δεν προέρχονται μόνο από ιταλικές αλλά 
και από ελληνικές πηγές.

Επομένως ως τις αρχές Νοεμβρίου 1940 το υψηλό φρόνημα του ιταλού 
στρατιώτη είναι αναμφισβήτητο. Είναι ένας μαχητής που δεν διστάζει να θυ- 
σιασθεί* διαθέτει ορμή, τόλμη, αντοχή* κατέχει τις δυσκολίες του εχθρικού 
εδάφους* γνωρίζει τις αμφιβολίες της αντίπαλης ηγεσίας. Οι πρώτες επιτυχίες 
του εμπεδώνουν την ηθική θωράκισή του.

Δεύτερη πτυχή: «Κ αι ο ποταμός εστράφη προς τα  οπίσω»

Ο σκεπτικισμός της επίσημης Αθήνας, όχι και εξ ολοκλήρου αδικαιολό
γητος, και η επιθετική ορμητικότητα του ιταλικού στρατού ανατράπηκαν μέσα

1. Βλ. στο Παράρτημα, έγγρ. Γ ΓΕΣ, ό .π ., σ. 55-64, 122-139.
2. ΓΕΣ, ό .π ., σ. 129, 130, 306-307 (έντονη ανησυχία Α. Παπάγου).
3. Παράρτημα, έγγρ. 1 (για ηρωικό θάνατο αξιωματικών της Julia* για τραυματίες Αλβανούς 

μελανοχίτωνες με υψηλό ηθικό)* Giulio Bedeschi, Fronte greco-albancse: c'ero anch' io, Milano 
1977, σ. 30-31, 35-45, 53-59, 64, 101-108, 117-121 κ.ά. Πρβλ. και Jtaliani nella II Guerra Mondiale 
- Sui m onti d ' Albania cade la Julia, testi di Max Polo, Vincenzo Giovanello, Giovanni Vignola, 
Trento 1988 (μειωμένης σημασίας).
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στο πρώτο δεκαήμερο του Νοεμβρίου. Το σκηνικό άλλαξε* ούτε βέβαια δια 
μαγείας ούτε ανεξήγητα.

Η αισιοδοξία του απλού έλληνα στρατιώτη ενισχυμένη από την άγνοια  
την «μη φέρουσαν όκνον»* το γνωστό χαμόγελο του φαντάρου* η ικανοποι
ητική του εκπαίδευση* η ανεκτά οργανωμένη επιστράτευση* το έντονο αίσθημα 
δικαίου που με δολιότητα και βάναυσα είχε πλήξει μία χονδροειδής ιταλική 
προπαγάνδα* οι επίλεκτοι υπαξιωματικοί και αξιωματικοί, από τον ομαδάρχη 
και τον διμοιρίτη, ως τον διοικητή τάγματος και μεραρχίας, οι οποίοι προ- 
έβαιναν σε καταπληκτικές εκτιμήσεις και προχωρούσαν σε ταχύτατη εκτέλεση 
εύστοχων αποφάσεων, είτε επρόκειτο για βολές πυροβολικού ή όλμων είτε 
για καταλήψεις στρατηγικών υψωμάτων* η βιολογική υπεροχή ορεσίβιων ή 
αγροτικών πληθυσμών (ιδίως Ηπειρωτών, Ρουμελιωτών, Μακεδόνων, Θεσ- 
σαλών), από τους οποίους και η μεγάλη μάζα των πεζικαρίων* το ολοκλη
ρωτικό δόσιμο των αμάχων (γυναικών, γερόντων και παιδιών) της συνορια
κής ζώνης (Ηπείρου και Δυτικής Μακεδονίας)* οι δυσμενέστατες κλιματολο- 
γικές συνθήκες, ισοβαρείς, ασφαλώς, και για τους δύο αντιπάλους, περισσό
τερο ανασταλτικές όμως για τον επιτιθέμενο.

Αυτοί, νομίζω, υπήρξαν οι σπουδαιότεροι παράγοντες που συνέβαλαν 
συνδυαστικά στην ύφανση ενός πυκνού ψυχικού ιστού, ώστε ο αμυνόμενος 
να μεταμορφωθεί σε αμείλικτο διώκτη, έναντι οιασδήποτε θυσίας, έναντι οι- 
ουδήποτε τιμήματος. Έτσι οι επιφυλάξεις της ηγετικής τάξης της Αθήνας 
παρασύρθηκαν από τον χείμαρρο μιας αστάθμητης αισιοδοξίας των αγροτι
κών ή μεσοαστικών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας* μιας αισιοδοξίας 
που αποδείχθηκε στέρεη και πραγματοποιήσιμη σε μικρό μάλιστα χρονικό  
διάστημα. Και φυσικά τόσο η κυβέρνηση όσο και το ΓΕΣ επεδίωξαν και κα- 
τάφεραν να αξιοποιήσουν τα απροσδόκητα αποτελέσματα.

Όταν αντιστράφηκαν οι όροι του πολεμικού παιχνιδιού και άρχισε η ελ
ληνική αντεπίθεση από τις 14.11.1940, η ευφορία της επιτυχίας υποτίμησε 
τον αντίπαλο. Αυτός υπέστη πράγματι φοβερά πλήγματα και έσπευσε να υπο
χωρήσει μέσα στο αλβανικό έδαφος* η υποχώρησή του σε αρκετές περιπτώσεις 
πήρε τη μορφή ασυγκράτητου πανικού. Τα ανέκδοτα και άγνωστα ως τώρα 
έγγραφα (υπομνήματα-επιστολές-σχέδια) του Ubaldo Soddu (που δεν συνέθεσε 
απομνημονεύματα), διοικητή των ιταλικών δυνάμεων Αλβανίας (από 10.11. 
ως 30.12.1940), κατά την κρίσιμη για τους Ιταλούς περίοδο, αποκαλύπτουν 
τις απελπισμένες προσπάθειες για συγκράτηση, τα αυστηρά μέτρα για τις 
αδικαιολόγητες υποχωρήσεις και εγκατάλειψη θέσεων, την τραγική έκκληση 
ακόμη και για γερμανική βοήθεια (στις 24.11. και 17.12. του 1940)1.

1. The National Archives U.S.A. - Collection o f Italian Military Records: T821, Roll 127, 1st 
Frame 470: εκθέσεις του U. Soddu προς τον υπαρχηγό του Γεν. Επιτ. Στρατού Mario Roatta, με
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Το ηθικό του επιτιθέμενου Έλληνα στρατιώτη πρέπει να είχε φτάσει σε 
απροσδιόριστα ύψη. Υπενθυμίζω τις διαδοχικές καταλήψεις από τον ελληνικό 
στρατό πόλεων της Βορείου Ηπείρου, με πλούσιο συναισθηματικό περιεχό
μενο, εξ αιτίας του ιστορικού παρελθόντος, όπως της Ερσέκας και της Μπό- 
ροβας (21.11.), του Λεσκοβικίου και της Κορυτσάς (22.11.), της Μοσχόπολης 
(24.11.), του Πόγραδετς (30.11.), της Πρεμετής (4.12.), του Φράσερι (5.12.), 
των Αγίων Σαράντα (6.12.), του Δέλβινου (7.12.), του Αργυρόκαστρου και 
της Δερβίτσανης (8.12.), της Χιμάρας (22.12.), της Κλεισούρας (10.1.41)1.

Και όμως ο υποχωρών ιταλικός στρατός απέφυγε την πλήρη διάλυση* μά
ζεψε ακόμη και τα φτωχά υπολείμματα της Julia κάπως έγκαιρα στην Κόνιτσα, 
τα οποία, αργότερα, ενισχυμένα, συνέχισαν τον αγώνα* δεν παρέδιδε και 
τόσο εύκολα θέσεις-κλειδιά, όπως θριαμβολογούσε η ελληνική προπαγάνδα 
(για ηθική, προφανώς, στήριξη των μετόπισθεν). Αν έχει κανείς την υπομονή 
να διεξέλθει ελληνικές πηγές, και μάλιστα τις τεκμηριωμένες πραγματείες 
του ΓΕΣ, θα διαπιστώσει, ίσως, με έκπληξη, ότι και κατά τις υποχωρητικές 
αυτές κινήσεις των Ιταλών, πέρα από τον προβληθέντα αριθμό των αιχμα
λώτων ή αυτομόλων, κάθε βήμα, κάθε μέτρο προς τα εμπρός πληρωνόταν 
ακριβά με αίμα ελληνικό2.

Στις εκθέσεις του ο Soddu αναλύει την ελληνική τακτική της επίθεσης* 
αναγνωρίζει τη γενναιότητα και την ηθική δύναμη του αντιπάλου* επισημαίνει 
όμως (τέλη Νοεμβρίου-Δεκέμβριος) ότι οι Έλληνες δεν εφαρμόζουν καμιά 
καινούργια μέθοδο στρατιωτικής τακτικής, ούτε και εκμεταλλεύονται γρήγορα 
τα κενά από την ιταλική υποχώρηση3. Και ο Μουσολίνι, μετά την κατάληψη

ημερομηνίες 19.11., 22.11., 23.11., 24.11., 27.11. του 1940' επίσης σημείωμα της 24.11.1940 του 
Comando Supremo - Stato Maggiore Generale-Ufficio Operazioni, Sez. la, σύμφωνα με το οποίο 
ο Duce δέχεται τη «richiesta al Reich dei mezzi strettamente necessari»' έκθεση του υπαρχηγού 
του Επιτ. Στρατού προς τον αρχηγό του Γεν. Επιτ. με ημερομηνία 17.12.1940 και αντικείμενο: 
«Materiali e mezzi da richiedere al Reich». Αλλα έγγραφα του Soddu και προς αυτόν εις: The 
N at. Arch. U.S.A. - ό.π., T821, Roll 210, 1st Frame 231: Carteggio riservato personate Gen. Soddu. 
Novembre - Dicembre 1940. Πρβλ. ακόμη στο S.M.E., ό.π., τ. 2, σ. 381-383 (έκθεση Soddu, 
21.11.1940), σ. 386-387 (22.11.40), σ. 473-482 (16., 17., 18., 19.11.1940) κ.ά.

1. ΓΕΣ - Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού, Η ελληνική αντεπίθεσ ις (14 Νοεμβρίου 1940 - 6 
Ιανουάριον  1941), Αθήναι 1966 (τεκμηριωμένες λεπτομέρειες)' S.M.E., ό .π ., τ. 1, σ. 242-627.

2. Βλ. π.χ. ΓΕΣ, ό .π ., σ. 193, 197, 200-201, 203* ΓΕΣ, Χ ειμερ ινο ί επιχειρήσεις και ιταλική  
επ ίθεσ ις Μ αρτίου (7 Ιανουάριου  - 26 Μ αρτίου 1941), Αθήναι 1966, σ. 17, 61, 64, 156-157.

3. The Nat. Arch. U.S.A. - ό.π., T821, Roll 127, o Soddu «Alle Eccellenze Comandanti di 
Armata, Alle Eccellenze Comandanti di C.A., All' Intendente Superiore, e per conoscenza: Al 
Sottocapo di S.M. dell' Esercito» (27.11.1940): ...La guerra con la Grecia e stata iniziata con la 
convinzione, diffusa in tutti, che il nemico non possedesse serie qualita militari: questa atmosfera 
di «passeggiata militare» porto ad un conseguente smarrimento. non appena ci si accorse che 
Γ avversario, abbastanza ben organizzato e superiore di numero, opponeva una reazione che non 
era stata prevista. Allora subentro Γ errore opposto: dall' eccessivo deprezzamento dell' esercito 
greco si cadde neila sua supervalutazione. Si dissero meraviglie dell' artiglieria nemica e della tattica
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της Χιμάρας από τους Έλληνες, δεν αμφισβητεί τη συμβολή στη νίκη του 
υψηλού φρονήματος του εχθρού (24.12.40)'.

Από τη δική μας πλευρά, είμεθα υποχρεωμένοι να συνεξετάσομε μερικά 
αναμφισβήτητα γεγονότα:

α) Ότι ο ελληνικός στρατός σταμάτησε, για διάφορους λόγους, σε αρκετή 
απόσταση από την Αυλώνα* δεν πέταξε τον αντίπαλο στη θάλασσα* το ήθελε, 
μα δεν μπόρεσε* ούτε, φυσικά, του απέκοψε τις θαλάσσιες ή τις χερσαίες αρ
τηρίες ανεφοδιασμού.

β) Ότι ο ιταλικός στρατός πέρασε φοβερές στιγμές ηθικής κρίσης* η κα- 
ταπόνηση, η κόπωση, η αμφισβήτηση, μετά την κατακόρυφη πτώση της ψυ
χικής ευφορίας με τις αλλεπάλληλες ήττες, άρχισαν τη διάβρωση του υπερε
θνικού αισθήματος της «Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας»’ έπειτα, κανένας στρατός, 
με ενθουσιώδη ιδεολογικά οράματα, όπως ο ιταλικός, δεν μπορεί να σταθεί 
στα πόδια του, όταν μέσα σε 10-15 μέρες βλέπει να θάβονται τα ιδανικά του, 
όχι με λεκτικά αντεπιχειρήματα, αλλά μέσα στο χιόνι, στη λάσπη, κάτω από 
σωρούς τυμπανιαίων πτωμάτων. Αυτός λοιπόν ο στρατός, με τόσα κτυπήματα 
στη ράχη, κατάφερε να κρατηθεί και να οργανώσει μια γραμμή αντίστασης, 
την οποία ουσιαστικά θα διατηρήσει, έστω και με μεγάλες θυσίες, επί τρεις 
μήνες, από τα μέσα Ιανουάριου ως τα μέσα Απριλίου 1941.

γ) Μετά τη λήξη του πολέμου, ιταλοί συγγραφείς (όπως ο Grazzi, ο C. 
Baudino, ο Cervi κ.ά.), παρατήρησαν, πολύ σωστά, ότι χάρη στην ελληνική 
νίκη η ιταλική κοινή γνώμη μεταστρέφεται σιγά σιγά κατά του φασιστικού 
καθεστώτος. Έτσι άρχισε η αρχή του τέλους του Μουσολίνι2. Δέχομαι τη 
διαπίστωση κατά ένα μόνο μέρος. Και τούτο, γιατί ο ιταλικός στρατός της 
Αλβανίας δεν οργάνωσε, μετά την ελληνική προέλαση, καμιά, απ' όσο ξέρω, 
κίνηση ή κάποια μορφή πραξικοπήματος κατά της κεντρικής εξουσίας. Δ υ
σφορία και αγανάκτηση υπήρξε. Ειρωνεία και καυστικά ανέκδοτα κατά των 
φασιστών ήταν διαδομένα. Είναι γνωστά μεμονωμένα παραδείγματα απει
θαρχίας και απροθυμίας3. Μια ομάδα ταλαιπωρημένων αλπινιστών θα αρ- 
νηθεί να τραγουδήσει τον φασιστικό ύμνο « G io v in ezza , G io v in ezza » , όταν,

d' infiltrazione greca. Nulla di tutto questo. - Le qualita dell' esercito greco non debbono essere 
esagerale: dall' attenlo esame delle operazioni svoltesi finora si nota facilmente che i successi 
dell' avversario sono stati dovuti soltanto alio sfruttamento, per altro non decisivo ne veramente 
integrale. degli errori di un nostro infelice schieramento iniziale. La tattichetta d' infiltrazione greca 
e stata resa possibile dagli enormi vuoti esistenti fra nostri reparti proiettati in tenritorio nemico 
con direttrici spesso divergent! e con compito quasi scmpre vago. Di fronte a questa azione 
dell’ avversario, c' e da lamentare una eccessiva passivita da parte nostra...

1. Παράρτημα, αρ. 4: ο Μουσολίνι προς τον Cavallero’ τονίζεται η επείγουσα ανάγκη να 
αντιστραφεί η κατάσταση για χάρη του ηθικού.

2. Tsirpanlis, ό.π ., σ. 30-38, 69-72.
3. Α υτόθ ι, σ. 57-67.
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τον Μάρτιο του 1941, την πλησιάζει ο Μουσολίνι1. Καμιά μονάδα όμως 
(σύνταγμα, τάγμα, λόχος ή εί τι άλλο) δεν έστρεψε τα όπλα, που πρόχειρα 
είχε στα χέρια, κατά των εκφραστών της βούλησης της ιταλικής κυβέρνησης. 
Ο δρόμος προς την αιχμαλωσία ή η αυτομόληση είναι μια εκδήλωση δια
μαρτυρίας, χωρίς πολύ κίνδυνο όμως. Δεν είναι ένοπλη αντίσταση. Και μια 
τέτοια αντίσταση μη φασιστών Ιταλών δεν έγινε στα αλβανικά βουνά επί 
πεντέμιση μήνες που κράτησε η ελληνοϊταλική σύγκρουση. Δεν διατυπώνω 
μομφή. Διαπιστώνο} το γεγονός και προσπαθά) να το καταλάβω.

Μαρτυρίες, εξ άλλου, που δεν μπορώ να αμφισβητήσω, με οδηγούν σε 
αντίθετα συμπεράσματα. Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της Αεροπορίας Francesco 
Pricolo, που γράφει με άνεση μετά τον πόλεμο και με κατακριτική διάθεση 
για τα λάθη του φασισμού, αναφέρεται σε μια απροετοίμαστη, ξαφνική επί
σκεψη του Μ ουσολίνι στην Αλβανία την 2 Μαρτίου 19412. Τον συνόδευε ο 
ίδιος ο Pricolo. Σκοπός του Duce ήταν να αντιληφθεί από κοντά το ηθικό 
του ιταλού φαντάρου* περίμενε να συναντήσει ακόμη και δυσάρεστες εκδη
λώσεις προς το πρόσωπό του. Η απροσχημάτιστη όμως συμπεριφορά της 
μάζας των στρατιωτών τον εξέπληξε. Φρόντισε να κινηθεί με ταχύτητα και 
απροειδοποίητα ανάμεσα στις κινούμενες φάλαγγες, ώστε να αποφύγει τα 
κατευθυνόμενα χειροκροτήματα. Ο αιφνιδιασμός του τον δικαίωσε. Εκτός 
από ελάχιστες περιπτώσεις αντίδρασης, που με σπαρταριστή λεπτομέρεια 
αφηγείται ο Pricolo, δεν χωρούσε καμιά αμφιβολία ότι τα αισθήματα συμπά
θειας και εκτίμησης προς τον Μουσολίνι υπήρξαν αυθόρμητα και πέρα από 
κάθε πρόβλεψη. Δεν μεσολάβησε η συνήθης προπαγάνδα.

«Πραγματικά τα είχα χαμένα», συνεχίζει ο πτέραρχος, «και διερωτώμουνα πώς ήταν δυνατό, 
εκείνοι οι ίδιοι άνδρες που υπέστησαν τα πάνδεινα εξ αιτίας ενός πολέμου, όχι καλά προετοι
μασμένου, και δοκίμασαν την ταπείνωση φοβερών αποτυχιών, να ξεχάσουν τα πάντα για μια 
στιγμή και να περιβάλουν με τόσο ενθουσιασμό αυτόν που ήταν ο αρχηγός όλων και ακριβώς 
γι' αυτό τον λόγο θα έπρεπε να τον θεωρούν ως τον μέγιστο υπεύθυνο των συμφορών και των 
δυστυχιών τους. Δεν περίμενα βέβαια να υποδεχθούν τον αρχηγό της κυβέρνησης με έκδηλη 
εχθρότητα ή προπηλακισμούς, αν και θα ήταν πλήρως δικαιολογημένοι αν το έπρατταν περίμενα 
όμως τουλάχιστο εκ μέρους τους μία ψυχρότητα ή εκείνη τη φοβερή απαθή αδιαφορία, που 
είναι π ιο  εύγλωττη από οποιαδήποτε αποδοκιμασία. Αντίθετα, μου φάνηκαν να τρέχουν για να 
χειροκροτήσουν και να φέρουν εν θριάμβω τον Αρχηγό Νικητή, σαν να τους είχε οδηγήσει στις 
π ιο  λαμπρές στρατιωτικές δόξες. Δεν κατάφερα να βρω παρά μόνο μια εξήγηση στην καλή πίστη 
και την απλοϊκότητα των γενναίων εκείνων παιδιών. Προφανώς δεν είχαν φτάσει στο σημείο 
να αποδώσουν στον Μουσολίνι την αιτία και το φταίξιμο όλων των συμφορών τους* για πολύ 
καιρό τους είχε μεθύσει και διαποτίσει η έντονη προπαγάνδα, ότι ο Μουσολίνι είχε πάντα δίκιο. 
Γι’ αυτό και στο πρόσωπό του βλέπανε τον σωτήρα, αυτόν δηλ. που δεν γνώριζε την πραγματική 
ως τώρα κατάσταση, που θα μπορούσε τελικά να αντιληφθεί προσωπικώς τις ανάγκες τους, 
όλες τις στερήσεις τους, όλα τα σφάλματα των οποίων υπήρξαν θύματα* και θα κατάφερνε, με

1. Giulio Bedeschi, Fronte greco-albanese: c'ero anch'io, σ. 28.
2. Pricolo, Ignavia contro eroismo, σ. 115-123.
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ένα θαύμα, να γιατρέψει τις αδυναμίες των στρατιωτικών διοικητών, Η ενθουσιώδης επιδοκι
μασία τους δεν ήταν ίσως παρά η έκφραση της απεριόριστης εμπιστοσύνης στην παρέμβασή του 
και της λανθάνουσας αδημονίας για μια ρεβάνς που θα τους λύτρωνε από το άλγος, από τις 
ταπεινώσεις, από τη ντροπή της ήττας. Η ψυχή των νέων, και μέσα από τις απογοητεύσεις, δεν 
χάνει στο βάθος την ανωτερότητά της»1. Έφτασαν μάλιστα στο σημείο οι στρατιώτες να φωνά
ζουν στον Μουσολίνι: «Θέλομε επίθεση! Δώστε μας τη διαταγή»2.

Οι παραπάνω εντυπωσιακές διαβεβαιώσεις του Pricolo, αξιόπιστες, νομί
ζω, αποδίδουν και δικαιολογούν την αντοχή ενός νικημένου στρατού, που  
αγωνίζεται να μη χάσει την αξιοπρέπεια και τον ηθικό λόγο της ύπαρξής 
του. Για τη δύσκολη αυτή περίοδο της ήττας του ιταλικού στρατού δεν λείπουν 
και άλλες αποκαλυπτικές πηγές που βοηθούν να ερμηνεύσομε την 'ψυχοσύν
θεση του πολεμιστή.

Σε αναφορά του από τα Τίρανα, την 22.2.1941, ο Piero Parini, επόπτης 
του φασιστικού κόμματος της Αλβανίας, επισημαίνει με οξυδέρκεια ότι με
γάλες και μικρές μονάδες τις έχει κτυπήσει μια νοσηρή μορφή μελαγχολικής 
μοιρολατρείας και υποταγής, που μεγάλωνε όσο πλησίαζαν στην πρώτη γραμ
μή του πυρός. Η ψυχική αυτή κατάσταση οφειλόταν στην τραχύτητα του φυ- 

* σικού περιβάλλοντος, στις χειμερινές καταθλιπτικές συνθήκες, την ασταμά
τητη βροχή, τους ξεχειλισμένους χειμάρρους και τα απροσπέλαστα φουσκω
μένα ποτάμια, στην απροσμέτρητη λάσπη, στους έρημους δρόμους, στα ανύ
παρκτα σχεδόν κατοικημένα κέντρα, στις μόλις ανεκτές συνθήκες ζωής, στον 
πρωτόγονο πληθυσμό. Κάτω από το βάρος της απομόνωσης και της κατά
θλιψης, υποστήριζε ο Parini, ριχνόταν ο ιταλός στρατιώτης σε σκληρότατη 
μάχη ενάντια σε εχθρό συνεπαρμένο από ένα είδος θρησκευτικής μανίας, 
έτοιμο να πεθάνει χωρίς αίσθημα οικονομίας. Οι προοπτικές όμως καλυτε
ρεύουν τις τελευταίες εβδομάδες του Φεβρουάριου με την άφιξη νέων τμη
μάτων πεζικού και πυροβολικού, με την αρτιότερη οργάνωση των υπηρεσιών 
της Επιμελητείας, με τη συνεχή παρουσία της αεροπορίας. «Το αίσθημα του 
καθήκοντος είναι υψηλό και αξιοθαύμαστη η γαλήνη απέναντι στη θυσία που  
είναι συνεχής και δυσβάστακτη* παράλληλα αναπτύσσεται σε βάθος το εχθρι
κό μένος κατά των Ελλήνων, στους οποίους θα δοθεί ένα σκληρό μάθημα»3.

Αυτή η αναγκαία αισιοδοξία του φασίστα, που συνυπάρχει με την ανα
γνώριση των δυσκολιών, διαμορφώνει την ατμόσφαιρα μιας ευχάριστης ανα
μονής. Φαίνεται πως ένα τέτοιο μήνυμα, ανταποκρινόμενο στην απλή λογική, 
ευκολονόητο και από τον λιγότερο μορφωμένο φαντάρο, έβρισκε ευρύτατη 
απήχηση.

1. Α υ τό θ ι . σ. 119-120.
2. Α υτόθι, σ. 122.
3. Βλ. το ιταλικό κείμενο στο S.M.E., La campagna di Grecia, τ. 1, σ. 611-612, τ. 2, σ. 790- 

791 αρ. 282.
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Δεν παύει πάντως να αποτελεί ένα θεωρητικό σχήμα που τελικά ανατρέ- 
πεται από την πρακτική στο πεδίο της μάχης. Ο διοικητής του Τετάρτου Σώ
ματος Στρατού στρατηγός Camillo Mercalli, δυό μόλις ημέρες μετά την έκθεση 
του Parini, θέτει, χωρίς ενδοιασμούς, το κρίσιμο ερώτημα της αντιπαράθεσης 
του υλικού και του ηθικού οπλισμού (24.2.1941). Τα όσα γράφει δεν έχουν 
χάσει την αξία τους ως τεκμήρια ερμηνείας του πιο δύσκολου προβλήματος 
για έναν ιστορικό: της αποκρυπτογράφησης των κραδασμών της καρδιάς και 
της ψυχής του πολεμιστή απέναντι στον εχθρό.

Ιδού ένα απόσπασμα από το έγγραφο του Mercalli: «...το Σώμα Στρατού 
ετοιμάζεται για την επίθεση διαθέτοντας συνολικά:

—  14 τάγματα*
—  96 κανόνια*

όλοι οι σύνδεσμοι και οι υπηρεσίες και όλα τα μέσα έχουν εφοδιασθεί 
και οργανωθεί, ώστε να προσφέρουν τη μέγιστη ενέργεια εναντίον των πα
ρακάτω δυνάμεων του εχθρού:

—  10 ταγμάτων*
—  43 κανονιών*

η οργάνωση της Επιμελητείας του, εξ άλλου, είναι πιθανώς κατώτερη ή 
τουλάχιστο ισοδύναμη με τη δική μας. Ε, λοιπόν, γιατί να υποβόσκει πάντα 
στα κατάβαθα της ψυχής των στρατιωτών μας αυτή η αίσθηση της δυσπι
στίας, της κατωτερότητας, της αμφιβολίας, του φόβου, σε σημείο που να 
ξεκινάνε προς τα εμπρός με το «αριστερό» πόδι* ξεκίνημα που χάνει την 
ορμή του, τον ενθουσιασμό, την πίστη και κατά συνέπεια το σφρίγος* ξεκίνημα 
που κουβαλά μέσα του τα σπέρματα της αποτυχίας. Γιατί;»1 2 3.

Με αυτό το αντιφατικό πλέγμα, της αισιοδοξίας και της απόγνωσης, θα 
προσπαθήσει ο ιταλικός στρατός τον Μάρτιο του 1941 να αναλάβει την επι
θετική ενεργητικότητα που είχε χάσει από τις αρχές Νοεμβρίου του 1940.

Τ ρίτη  πτυχή: Η συντριβή του τρόμου

Οι αριθμητικές συσχετίσεις Ελλήνων και Ιταλών κατά την περίφημη εαρινή 
επίθεση είναι γνωστές. Ενδιαφέρουν μόνο ως προς τη συμβολή τους στην 
ανάπτυξη του φρονήματος επιτιθέμενου και αμυνόμενου. Υπενθυμίζω σύντο
μα το ανθρώπινο υλικό: στα τέλη Φεβρουάριου 1941 ο ιταλικός στρατός του 
αλβανικού μετώπου έφτανε τις 400.000 άνδρες2- στις 22.3.41 είχεν ανέβει 
στους 550.0005. Ο ελληνικός στρατός πλησίαζε τις 350.000 άνδρες4.

1. Α υτόθ ι, τ. 2, σ. 805 αρ. 288. Για το αξιόμαχο του ιταλικού στρατού βλ. Tsirpanlis, ό.π., 
σ. 51 σημ. 87* Παπακωνσταντίνου, Η μάχη της Ελλάδος, σ. 187-188.

2. Tsirpanlis, ό .π ., σ. 77, όπου η βιβλιογραφία.
3. S.M.E., ό.π ., τ. 1, σ. 878, 884.
4. Πρβλ. ΓΕΣ - Η  ιταλική  εισβολή, ο. 247. Δεν έχουν εκπονηθεί ακριβείς στατιστικοί πίνακες,

κατά χρονικές περιόδους, για τον συνολικό αριθμό των ελλήνων μαχητών του αλβανικού με-
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Το άψυχο, στρατιωτικό, υλικό ξεπερνούσε πολύ περισσότερο την ανθρώ
πινη αναλογία και λειτουργούσε συντριπτικά υπέρ των Ιταλών'. Η παρουσία 
του Μουσολίνι στο μέτωπο των επιχειρήσεων και ο ψυχικός συναγερμός του 
ιταλικού έθνους υπέρ των στρατευμένων παιδιών του στην Αλβανία, η δια
κηρυσσόμενη τεράστια κινητοποίηση, η πρωτοβουλία και η χρονική άνεση 
για προετοιμασία και προσδιορισμό της επίθεσης, ήταν πλεονεκτήματα αναν
τίρρητα ως προς τη στερέωση του ηθικού και της αυτοπεποίθησης.

Το ερώτημα είναι: ο θετικός υπέρ του επιτιθέμενου απολογισμός γιατί τε
λικά δεν συνέτριψε, για δεύτερη φορά, τον αμυνόμενο έλληνα στρατιώτη; Για 
να είναι σαφής και πειστική η απάντηση στηρίχτηκα σε ιταλικές κατ' εξοχήν 
πηγές.

Σε έκθεσή του ο προαναφερθείς στρατηγός Mercalli, με ημερομηνία 
14.3.1941, σημειώνει τα ακόλουθα: «Στις 9 και 10 του μηνός (Μαρτίου) είδα 
μονάδες — ακόμη και ολόκληρα τάγματα—  επί ώρες και ώρες, ακόμη και 
επί ημέρες, παρά τις βιαιότατες και πυκνές, συνεχείς, βολές του δικού μας 
πυροβολικού και πεζικού, να μην προχωρούν παρά λίγα μέτρα μπροστά και 

'έπειτα να καρφώνονται στο χώμα. Ένα τάγμα πεζικού προτίμησε να μείνει 
όλη την ημέρα κάτω από το φονικό πυρ των εχθρικών όλμων και να υποστεί 
βαρύτατες απώλειες, παρά να κάμει το βήμα εκείνο προς τα εμπρός που όχι 
μόνο θα του εξασφάλιζε την κατάληψη του αντικειμενικού στόχου, μα και 
θα το απάλλασσε από τόσο οδυνηρές και άχρηστες θυσίες. Καταλήγει κανείς 
στη σκέψη ότι λείπει η θέληση ή, ακόμη χειρότερα, λείπει η καρδιά! Δεν 
μπορώ να το πιστέψω! Δεν θέλω να το πιστέψω!...»2.

Σπάνια συνάντησα παρόμοια έκρηξη αυτοκριτικής και ειλικρίνειας.
Συγκλονιστικά πάλι τα ερωτήματα που έθετε ο Μουσολίνι στους στρα

τηγούς του, κατά τη σύσκεψη της 20.3.1941, δηλ. .μετά την αποτυχία: «...Η 
επιθετική ενέργεια της 9ης τρέχοντος (Μαρτίου) ήταν για μένα έκπληξη. Δεν 
είχα ψευδαισθήσεις ότι θα φτάναμε σε στρατηγικής φύσης επιτυχίες* δεν απέ
κλεια όμως μια ικανοποιητική τακτικού περιεχομένου επιτυχία. Το σχέδιο 
ήταν πράγματι καλά μελετημένο* οι βολές του πυροβολικού καλά οργανω
μένες* η Επιμελητεία ρυθμισμένη με ακρίβεια. Πώς συνέβη λοιπόν και οι με
ραρχίες είχαν ένα τόσο πενιχρό διεισδυτικό αποτέλεσμα; Αυτό το πρόβλημα 
πρέπει να το εξετάσετε εσείς. Τί έγινε πραγματικά; Αποκλείω τυχόν καθίζηση 
του ηθικού. Είδα μεγάλο αριθμό δυνάμεων του πεζικού εν κινήσει* είδα με

τώπου. Συνήθως αναφέρεται ο αριθμός των στρατιωτικών μονάδων, ενώ αποφεύγεται, σχεδόν 
συστηματικά, ο συγκεκριμένος αριθμός των στρατιωτών: ΓΕΣ - Χ ειμερ ινο ί επιχειρήσεις, σ. 111- 
112.

1. Πρβλ. Παπακο)νσταντίνου, ό.π ., σ. 216 (χωρίς τεκμηρίωση).
2. S.M.E., ό.π ., τ. 2. ο. 854-855 αρ. 301.
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ραρχίες που βάδιζαν προς την πρώτη γραμμή: άριστες. Κάτι επομένως συνέβη 
που εσείς οι τεχνικοί οφείλετε να το εξακριβώσετε...»1 2.

Φαίνεται πως ήταν δύσκολο τη στιγμή εκείνη να γίνει αντιληπτό το πείσμα, 
με το οποίο πολεμούσε ο έλληνας φαντάρος. Από τα πρακτικά της σύσκεψης 
της ανώτατης στρατιωτικής ηγεσίας την 15.3.1941, παρουσία και του Duce, 
ανασύρω μια σύντομη μαρτυρία με πυκνότατο νόημα. Συγκεκριμένα, ένας 
από τους συμμετέχοντες αξιωματικούς στη σύσκεψη υποστήριξε την άποψη 
ότι οι Έλληνες φαίνεται να αδιαφορούν για το βουλγαρικό μέτωπο και συγ
κεντρώνουν όλες τις δυνάμεις τους εναντίον των Ιταλών. Και προσθέτει: 
«Αποδεικτική είναι η φράση Έλληνα αξιωματικού (προφανώς αιχμαλώτου): 
είμαστε σίγουροι ότι θα χάσομε τον πόλεμο, θα σας δώσομε όμως το ξύλο 
που σας χρειάζεται». (S iam o  sicu ri d i p e rd e re  la guerra, m a la legn ata  ve  
la vo g lia m o  d a re f .

Συστηματική υπήρξε η προσπάθεια για την ανίχνευση των αιτίων που 
προκάλεσαν την αποτυχία της εαρινής επίθεσης. Σε απολογισμό της 26.3.1941 
που συνέταξε το γραφείο επιχειρήσεων της ιταλικής διοίκησης Ενόπλων Δυ
νάμεων της Αλβανίας ειδική παράγραφος αφιερώνεται στο Η θικό. Οι σχετικές 
επισημάνσεις νομίζω πως δεν απέχουν και τόσο από την πραγματικότητα, 
γι' αυτό και τις παραθέτισ αυτούσιες: «Υπερεκτίμηση της αμυντικής οργά
νωσης του αντιπάλου' προδιάθεση να θεωρηθεί ως περιττή η επίθεσή μας, 
γιατί υπάρχει η πεποίθηση ότι η γερμανική ισχύς και η ελληνική συντριβή 
θα θέσουν τέρμα στον αγώνα»3. Και ο Μουσολίνι, όταν επιστρέφει από την 
Αλβανία στη Ρώμη την 21.3.41, συντάσσει και υποβάλλει στον βασιλιά της 
Ιταλίας Vittorio Emanuele III έκθεση για όσα είδε και παρακολούθησε από 
κοντά. Και η δική του εκδοχή έχει στοιχεία αξιοσημείωτα:

Παρατηρεί ότι ο ιταλός οπλίτης εβάδισε προς το πεδίο της μάχης με εν
θουσιασμό και αποφασιστικότητα* δεν επισκέφθηκε ο Μ. μονάδες της πρώτης 
γραμμής του πυρός* είναι βέβαιος όμως για το υψηλό ηθικό των μεραρχιών 
που δεν είχαν έλθει ακόμη σε επαφή με τον εχθρό. Το ηθικό του ελληνικού 
στρατού δεν μπορεί να το πιστοποιήσει με βεβαιότητα ο Μουσολίνι' για κάτι 
τέτοιο θα του χρειάζονταν μαρτυρίες από αιχμαλώτους. Δεν συνελήφθησαν 
όμως αιχμάλωτοι, παρά μόνο δέκα όλοι κι όλοι, από τους οποίους δύο τραυ
ματισμένοι. Επίσης παρατηρήθηκε μία καθημερινή, με το σταγονόμετρο, διαρ
ροή αυτομόλων4, γύρο στους 100 συνολικά κατά τις ημέρες της παραμονής

1. Α υτό θ ι, σ. 846 αρ. 299' πρβλ. και «L‘ archivio segreto di Cavallero sulla campagna di 
Grecia. Mussolini vede finalmente coi propri occhi. I resoconti stenografici delle discussioni al 
Comando», περ. L'Europeo 592 (17 febbraio 1957) 11.

2. S.M.E., ό.π ., τ. 2. σ. 839 αρ. 297.
3. Α υ τό θ ι, σ. 867 αρ. 303.
4. Ανερεύνητο παραμένει το θέμα των ελλήνων αυτομόλων ή αιχμαλώτων κατά τη διάρκεια 

του ελληνοϊταλικού πολέμου (για τους σχετικούς αριθμούς βλ. αμέσως πιο κάτω).
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του εκεί. Αλλά όλοι αυτοί σχεδόν είναι «Macedoni» (σλαβόφωνοι), σπανιό
τατοι οι Έλληνες. «Το συμπέρασμα», καταλήγει ο Duce, «που μπορεί να βγά
λει κανείς είναι το ακόλουθο: το ηθικό του ελληνικού στρατού κινείται προς 
βαθμιαία, αρκετά όμως αργή, πτώση' θα γκρεμισθεί εξ ολοκλήρου μόνο όταν 
υποστεί σκληρή ήττα»1.

Αλλη μια φορά η φασιστική αισιοδοξία θα διαλυθεί σαν καπνός. Στην 
ουσία ούτε πτώση του ηθικού στους Έλληνες υπήρχε, ούτε ιταλική νίκη θα 
επιτευχθεί. Οι φονικές συγκρούσεις ανάμεσα στους δύο μονομάχους συνεχί
στηκαν ως τα μέσα Απριλίου 1941, χωρίς σπουδαία εδαφικά κέρδη, ούτε από 
τον ένα ούτε από τον άλλο. Η υποχώρηση των Ελλήνων άρχισε μόνο όταν 
αισθάνθηκαν στην πλάτη τους τα γερμανικά όπλα2.

Δεν θα επεκταθώ στην παράθεση άλλων ιταλικών πηγών που έχω βρει. 
Σταματώ στην επίσημη άποψη του ιταλικού ΓΕΣ, η οποία με ειλικρίνεια, νο 
μίζω, συνοψίζει τις αδυναμίες και τα προτερήματα των αντιπάλων κατά την 
κρίσιμη στιγμή της επίθεσης.

Ιδού το σχετικό απόσπασμα: «Καθώς σιγά σιγά απομακρύνονταν οι βολές 
του πυροβολικού μας και άρχιζε η απάντηση του εχθρικού πυρός, το πεζικό, 
αντί να αναπτύσσεται, να προχωρεί, να εκμεταλλεύεται όλες τις δυνατότητες 
των όπλων του, μαζευόταν στον εαυτό του και υφίστατο μια πάρα πολύ επι
κίνδυνη ψύχωση* δηλ. τη νοοτροπία του μοιραίου, της αδυναμίας, της συλ
λογικής εγκαρτέρησης. Από την άλλη μεριά, ο έλληνας στρατιώτης, επιθετικός, 
τολμηρός, επίμονος, δυνατός με τη δίκιά του ιδεολογία, όχι βέβαια πιο πλού
σιος σε μέσα από εμάς, επιβλήθηκε πολύ γρήγορα στην εκτίμησή μας* εκτίμηση, 
που μερικές φορές, δυστυχώς, γινόταν και φόβος»3.

Οι ανθρώπινες απώλειες

Θεωρώ περιττό να προσθέσω σχόλια ή παρατηρήσεις στις σαφέστατες αυ
τές διαπιστώσεις. Δεν θα ήθελα ωστόσο να παρακάμψω την ακανθώδη, ίσως, 
συγκριτική αναπαράσταση των αμοιβαίων απωλειών. Από καιρό με απασχο
λεί η ερμηνεία των σχετικών αριθμών. Το πρόβλημα βρίσκεται σε άμεση συ
νάρτηση με τη διακρίβωση του ηθικού και του τρόπου ενεργείας του πολε
μιστή. Ποιό το κόστος από τη στάση του απέναντι στον θάνατο; Οι επίσημες 
ιταλικές και ελληνικές πηγές4 συγκλίνουν προς τα ακόλουθα στοιχεία, τα

1. Βλ. ίο  κείμενο στο «L* archivio segreto di Cavallero», ό.π ., σ. 13' ελληνική μετάφραση 
πρβλ. στου ΓΕΣ - Χ ειμερ ινο ί επιχειρήσεις, σ. 213-215.

2. ΓΕΣ - Το τέλος μιας εποποιίας, σ. 88-144' S.M.E., La campagna di Grecia, τ. 1, σ. 758-
830.

3. S.M.E., ό.π ., σ. 935-936.
4. Α υτόθ ι, σ. 943 (αναφέρεται ότι για τις ελληνικές απώλειες αντλήθηκαν πληροφορίες από 

έγγραφα του Υπουργείου Αμύνης της Ελλάδας, που χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο της 
ιταλογερμανικής Κατοχής).
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οποία  θεωρώ καλό να αποδώσω σε παράλληλες στήλες:
Ιτα).οί Έ λλη νες  

13.408 ή 14.4201 2 
42.485 ή 61.600*
10.000 ή 25.000 περ.3 
4253  ή 1.237 οπλίτες4 5 6

—  Νεκροί: 13.755
—  Τραυματίες: 50.874

—  Κρυοπαγημενοι ή παγόπληκτοι: 12.368
—  Αγνοούμενοι: 25.067

(οι π ιο  πολλοί φονευθέντες στη μάχη)
—  Ασθενείς (νοσηλευθέντες): 52.108
—  Α ιχμάλωτοι: 23.000 (ελληνική μαρτυρία)5

[όεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία] 
2.3926

Εύκολα, νομίζω, συμπεραίνει κανείς, με βάση τις τρεις πρώτες κατηγορίες, 
ότι οι απώλειες των αντιπάλων είναι σχεδόν ισοϋψείς. Τί σημαίνει αυτό; 
Ό τι ουσιαστικά η προσφορά των Ελλήνων σε αίμα υπήρξε υπερθετικά υψηλή, 
αφού και ολιγαριθμότερο στρατό διέθεσαν και από δημογραφική άποψη υστε
ρούσαν και υστερούν από την Ιταλία. Και κάτι άλλο σημαντικό δείχνουν οι 
παραπάνω μακάβριοι αριθμοί: ότι, τελικά, οι Έλληνες αντιμετώπισαν και 
νίκησαν έναν αντίπαλο που γνώριζε κι αυτός να πολεμά, να υποχωρεί μεν, 
αλλά να προκαλεί και τον θάνατο. Δεν υπήρξε μια νίκη και τόσο εύκολη 
όσο την είχε παρουσιάσει η ελληνική προπαγάνδα, και όπως ίσως πολλοί 
μέχρι σήμερα την πιστεύουν.

Παραμερίζοντας τις απλοϊκές εξιδανικεύσεις ή τις μεταφυσικές εξάρσεις, 
το έπος ή το θαύμα της Αλβανίας, όπως πέρασε στην ελληνική και παγκόσμια 
ιστορία, στοιχειοθετήθηκε σημείο προς σημείο με πολύ αίμα, με παραμορ
φωμένα από τα κρυοπαγήματα κομμένα ανθρώπινα μέλη, με λάσπη, με πείνα, 
με ορφανά παιδιά, με ξεκληρισμένες οικογένειες, με χιλιάδες τάφους, με τραυ
ματικές εμπειρίες που δεν έχουν ακόμη επουλωθεί.

Για το τεράστιο αυτό τίμημα, η μνήμη και η τιμή από τη νεότερη γενεά 
ας μένουν πάντα ζωντανές.

1. Κ ατά  το  ΓΕΣ - Ε π ίτο μ η  ισ το ρ ία  το ν  ελ λ η ν ο ϊτα λ ικ ο ύ  κα ι ελλη νο γερμ α ν ικο ύ  π ο λέμο υ  
1940-1941 (επ ιχ ε ιρ ή σ ε ις  σ τρ α το ύ  ξη ρ ό ς), Αθήνα 1985, σ. 265, οι νεκροί —αξιωματικοί και 
οπ λ ίτες—  ανήρχοντο σε 13.325 (συμπεριλαμβανόμενοι όμω ς και οι πεσόντες κατά  τον ελληνο- 
γερμανικό πόλεμο ).

2. Ο δεύτερος αυτός αρ ιθμός πρέπει να  ιδωθεί με επιφύλαξη. Κατά το  ΓΕΣ, ό .π ., σ. 265, 
στους 62.663 τραυματίες (και τω ν  δύο  μετώπω ν, του ιταλικού κα ι του γερμανικού) περιλαμβά
νοντα ι και 25.000 περ ίπου  παγόπληκτοι.

3. Βλ. την προηγούμενη σημείωση.
4. Κ ατά  το  ΓΕΣ, ό .π .,  σ. 265.
5. Π απακω νσταντίνου, Η  μ ά χ η  τη ς  Ε λλά δ ο ς . σ. 216.
6. 87 αξιω ματικοί κ α ι 2.305 οπλίτες: ΓΕΣ, ό .π ., σ. 265.



Ο έλληνας και ο ιταλός στρατιώτης (1940-41) 351

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α  Ε Γ Γ Ρ Α Φ Ω Ν

1.
Α λβανία , 31 Ο κτω βρ ίου  1940 

(ανώ τερη  δ ιο ίκησ η  ιτα λ . δυνάμ εω ν)

Ο Visconti P rasca π ρ ο ς  το ν  Francesco Jacom oni (Τ ίρα να). Ε κ τίθ εντα ι με σ υ ντο μ ία  ο ι 
επ ιθετικές επ ιχειρή σ εις το υ  ιτα λ ικ ού  στρατού στα ελλη νοα λβα νικά  σ ύ νο ρ α  α π ό  το  π ρ ω ί 
της 28 Ο κτω βρίου  ω ς  κ α ι το  π ρ ω ί της 31 Ο κτω βρίου  1940. Τ ο ν ίζετα ι το  υψ ηλό ηθικό  τω ν  
επ ιτιθεμ ένω ν κ α ι ο ι επ ιτυ χε ίς  δ ιεισδύσεις το υ ς στο ελληνικό  έδα φ ος.

T he N ational A rchives U.S.A. - Collection of Italian Military Records: T 821, Roll 127. 
Π ρβλ. V isconti P rasca, Io ho aggredito la Greda. o. 100-106.

C opia P .M . 202 bis, 31 O tto b re  1940-X IX
C om ando Superiore T n ip p e  A lbania 

II C om andan te

C ara Ecceilenza,
T i invio un riassun to  delle operazion i piu com prensibile delle com unicazioni radio  che 

,rich iedono tro p p o  tem p o  p e r  la  decifrazione e, in causa dei nom i g reci, riescono  spesso 
incom prensibili.

Π m altem po e a lleato  dei greci. I fium iciattoli dell' o ltre  fro n tie ra  so n o  diventati to rre n ti 
im petuosi e occo rre  costru ire  dei pon ti p e r passare le artig lierie e  i e a rn .

L' operazione si svolge a ritm o  accelerato  con una serie  di m an o v re  di a w o lg im e n to  
che hanno fatto  cadere una dopo Γ a ltra  tu tte  le posizioni fortificate  greche fino a  K alibaki'.

Le tnippe sono dotate di uno slando irrefrenabile. Si gettano letterahnente suite posizioni 
minaedando di tagliare continuamente la strada al nemico.

La resistenza piO fo rte  si delinea oggi a tto m o  alia conca di K alibaki da dove si sbocca 
nella p a n e  cen trale  dell' E piro . L' in terruzione del p o n te  di B orgo Tellini (K akavia) e del 
pon te  sul Gormos* (7 km . a ovest di Kalibaki) non  mi ha perm esso  di p o rta re  avanti le 
artiglierie pesanti.

Poiche le artiglierie pesan ti ad est di Kalibaki (quota 1090) ostaco lano  la n o stra  avanzata, 
con procedim ento  n u o v o  nella ta ttica , esse vengono attacca te  con la fan teria  e cavalleria  
eseguendo una m arc ia  co n cen trica  su di esse, p e r obbligarle a  sgom brare || [p. 2] o  a  lasciarsi 
ca ttu rare. La m an o v ra  e  in corso .

Q ueste azioni di a w o lg im e n to  hanno  costre tto  le tru p p e  a  itinerari serpeggianti, m o lto  
lunghi, perfino di 55 km . al g io m o  so tto  Γ acqua scrosciante.

F /to  G enerale  Visconti P rasca
All' Ecceilenza
Jacom oni Nobile di San Savino Gr. Cr. Francesco 
R. L uogotenente G enerale  di S .M . il Re Im peratore

T irana 1 2

1. Εννοεί το Κ αλπάκι (Ελαία).
2. Τόρμος ποταμός.
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C O M A N D O  SU PER IO R E T R U PPE  A LBA N IA  
Ufficio S tato  M aggiore

No di p ro t. P .M . O tto b re  1940 X IX
O G G ET TO : Sintesi sulle operazion i svoltesi nei g iom i 28-29-30 e m attino  31.

SINTESI SULLE O PE R A Z IO N I SVOLTESI N E I GIORNI 28-29-30
E M A TTIN O  31

L a m an o v ra  p e r  la conqu ista  di K alibaki che com anda la d irettrice Janina-A rta  e ultim ata 
oggi 31 o tto b re  con Γ occupazione di quel triv io  stradale. A ttualm ente si sta  com battendo 
p e r  la  conqu ista  delle colline della conca di K alibaki p e r allargare Γ occupazione della zona 
ove co n v ergono  tu tte  le co lonne p er la successiva m arcia  in avanti su Janina.

La fase o p e ra tiv a  di questi prim i q u a ttro  g iom i aveva p er scopo:
1°) - la  conqu ista  dell’ im p o rtan te  nodo di K alibaki da effettuarsi dal C orpo  A rm ata 

«C iam uria» con le forze  op eran ti dalle valli V ojussa-D hrino e Suhes;
2°) - in iziare con le operazion i a ttrav erso  il P indo, com piute dalla divisione alp. «Julia», 

e con quelle lungo il lito rale  affidate al raggruppam ento  celere Γ am pia m anovra  di 
a w o lg im e n to  p e r  la conqu ista  dell' E piro .

R iassum o in appresso  le operazion i tendenti a  tali scopi:
G IO R N O  28
A lle p rim e luci dell' alba del 28 o tto b re  tu tte  le Grandi U nita dipendenti, schierate nei 

se tto re  E p iro , sca ttan o  dalle risp e ttiv e  ba  - ||[p. 2] si di pa rten za  verso  gli obiettivi prestabiliti.
N o nostan te  le condizioni atm osferiche decisam ente a w e rs e  e il conseguente m ancato  

concorso  dell' av iazione ed il lim itatissim o appoggio  delle artiglierie, fanti e cavalieri partono 
all1 offensiva con uno spirito che non esito a definire superbo.

— D iv is io n e  A lp in a  « Ju lia » : m uovendo dalla zona  di E rseke-Leskoviku o ltrepassava la 
linea di confine e raggiungeva la sua sin istra  i passi se tten trionali del Pindo e con le rim anenti 
fo rze  a tte s tav a  all' a llineam ento  D etzko '-R estan ia .

Due giovani ufficiali caduti e ro icam ente  all' assalto  di posizioni organizzate a w ersa r ie  
segnano  la p rim a g lo rio sa  tap p a  degli alpini della Julia.

—  C o rp o  A rm a ta  « C ia m u ria » : la divisione «Ferrara» rin fo rza ta  dal 1° gruppo 
cavalleggeri «G uide» e so stenu ta  dalla divisione co razzata  «C entauro», in condizioni 
a tm osferiche e ta ttiche  analoghe m uovendo con entusiasmo ammirevole dalle valli della Vojussa, 
di Suhes e del D hrino , raggiungeva nella g io m ata  del 28 obiettiv i di partico lare im portanza 
e  cioe:

—  con i rep arti della val V ojussa-C olonna Solinas (bersaglieri - CC.NN.2 - voiontari 
albanesi) co n q u ista to  con ardito  co lpo  di m ano il P o n te  di Perati, o ltrepassata  la 
V ojussa in p ien a  a  guado e con m ezzi di fo rtuna e v inte vivaci resistenze aw ersa rie , 
raggiunge il p o n te  di Burazani;

l|[p- 3] —  con la co lonna  o p e ran te  della val di Suhes (47° ftr.), travo lte  le difese avanzate 
a w e rsa r ie  di confine e m uovendo in te rren o  partico larm ente  aspro, raggiunge la 
fron te  S travosk iad i-K okalaikon3;

1. Προφανώ ς: Δούτσικο.
2. Camicie Nere (μελανοχίτωνες).
3. Σταυροσκιάδι - Κοκολάκη.
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—  con la m assa o p e ran te  della val D hrino e direzioni sussidiarie lateral] si affaccia 
alia fronte D elv inak i-K rionero .

Ardue e brillanti in questo  se tto re  sono  partico larm ente la m arcia  del 48° ftr. dalla Panadia 
a K rionero , e quella del 1° g ru p p o  «Guide» dal Fitoki in p iena (a ttrav e rsa to  a  guado) alia 
regione Pogonion-B ezane'.

Particolarm ente ostaco lata  1 'avanzata sulla Perati-K alibaki e sulla K akav ia  (borgo Tellini)
- Delvinaki dalle successive in te rru z io n i stradali e specialm ente da quelle a ttu a te  ai pon ti 
della Vojussa e del Fitoki.

—  La divisione «Siena» m uovendo  dall' alta  Pavla2 e dalla reg ione di V erva vincendo la 
na tu ra  e il nem ico raggiunge la se ra  del 28 a  nord  la regione di L ibohovo ed a sud quella 
di Filiates.

Due m orti e 12 feriti a tte s tan o  le vivaci reazioni a w e rsa r ie  di fro n te  al C .A . «C iam uria» 
nella la g iom ata.

R a g g ru p p a m e n to  L ito ra le :  g ran a tie ri e cavalieri di A osta  e di M ilano su tre  colonne,
m u o v en d o  dalla zona di K o sn ip o li\ con b rillan te  e  rapido 
m o v im en to  dopo  v in te  resistenze a w e rsa r ie  avan za te  at-||[p . 
4 ]te s tan o  al K alam as reso  inguadabile e  partico la rm en te  
m inaccioso  dalla piena.

In sintesi i risultati di questa  p rim a  g io m ata , in relazione alle condizioni a tm osferiche ed 
agli ostacoli frapposti dalle n u m ero se  in te rruz ion i create  dal nem ico  su tu tti gli itinerari 
attestanti alia frontiera  albanese, p o sso n o  c o n s id e re d  superior] ad ogni a sp e tta tiv a  se si tien e  
con to  specialm ente che alcuni rep a rti p e r  aggirare le difese e le in terruzion i di fondo  valle 
hanno dovuto com piere percorsi s o tto  pioggie to rrenziali dai 40  ai 45 km .

G IO R N O  29

Sem pre ostacolati dall' im p erv ersare  del m al tem po , dalle in terruzion i stradali, e dalle 
vivaci reazioni aw ersa rie  e senza sp e ra re  nel concorso  dell' av iazione (ej nell' ausilio efficace 
da p arte  delle p roprie  artiglierie, fanti e cavalieri anche in questa seconds giomata muovono 
all' avanzata con il consueto entusiasmo e con spirito di sacriTicio non comune.

La sera del 29 le G.U.4 dipendenti avevano  raggiunto le posizioni seguenti:
—  D iv isio n e  alp . « Ju lia» : con la co lo n n a  di sin istra  (8° alpini e b tr. 3° art. alp.) Γ alta

Sarandaporos, p a rtico la rm en te  ostaco lata  dalle asperita  del te rren o  rese  piii 
gravi dalle in tem p erie  e dalle reazioni nem iche notevoli;
— con la co lonna di d estra  (9° alpini e b tr. 3° a rt. alp.) o ltrep assa to  a guado 
il Sarandaporos in p iena , p o rta v a  i suoi battaglioni sulla fron te  M essaria q. 
1206 (m assiccio v e rsan te  no rd  del-||[p. 5J lo Smolica).

L' ero ica m orte  alia te s ta  della sua com pagnia del C apitano Scala’ del battag lione Cividale 
e un segno tangibile delle resistenze a w e rsa r ie  e  dello slancio dei nostri g iovani ufficiali. 1 2 3 4 5

1. Εννοεί την περιοχή Π ω γώ νιανη - Βήσανη.
2. Περιοχή Πόβλα.
3. Κονίσπολις.
4. Grandi Unita (Μεγάλες Μ ονάδες).
5. Για τον θάνατο του λοχαγού αυτού βλ. Bedeschi, Fronte greco-albanese, σ. 13.
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—  C o rp o  A rm a ta  « C ia m u ria » : La divisione «Ferrara» con i suoi m ezzi di rinforzo prosegue 
Γ av an za ta  verso  i suoi obiettiv i sempre con ammirevole entusiasmo.
Nel tard o  pom eriggio  le colonne raggiungono i seguenti obiettivi:
—  C o lo n n a  S o lin a s : dopo  ripetu ti ten ta tiv i p e r g ittam enti di ponti sulla 
V ojussa resi vani dalla rapidita  della co rren te , a nuo to  ed a traghetto  un 
battag lione bersaglieri ed un battag lione C C  NN. raggiunge O stanica e punta 
su G irop la tanos '.
—  C o lo n n a  T r iz io :  continuando Γ avanzata in zona im pervia e con trasta ta  
da resistenze nem iche di d e m e n ti di retroguard ia raggiunge Alizoti.
—  C o lo n n a  C e n tra le :  m uovendo a cavallo della ro tab ile  K akavia - Kalibaki, 
v in te  le resistenze del passo  di D elvinaki per aggiram ento  effettuato sulla 
destra  da rep arti di fanteria, e sulla sin istra da reparti del 1° gruppo «Guide», 
raggiunge la zo n a  di K arezerov ina1 2 spingendo d em en ti avanzati sul K orm os.
—  C o lo n n a  S a p ie n z a :  Con largo aggiram ento  e m arcia  faticosa in terreno  
v ario  raggiunge la zo n a  di S itaria spingendo elem ent! verso  il Kalamas.
—  D iv is io n e  « S ien a» : Sem pre vivacem ente ostaco lata  dall* a w ersa rio , p er 
itinerari resi p a rtico la rm en te  faticosi dal m altem po, raggiunge con la sinistra 
la  reg ione n o rd  di K eram ica3e con la sua destra o ltrepassa Γ abitato  di Filiates. 
||[p. 6] Le difficolta di ca ra tte re  logistico superate  da questa divisione che 
m uove  in te rren o  com ple tam en te  fuori di vie di com unicazioni sono veram ente 
no tevo li. A lla te s ta  del 32° R eggim ento di Fan teria  cadeva eroicam ente il 
C olonnello  G ianani4.

R a g g ru p p a m e n to  L ito ra le
La p iena  del K alam as che ha p o rta to  Γ am piezza del corso  d' acqua da 20 a 
60 m etri e la p ro fo n d ita  del filone a 3 m etri d rc a , uniti all' efficace reazione 
degli d e m e n ti a w e rsa r i  sulla riv a  sin istra  del fium e, im pediscono alia colonna 
del L itorale  il p rosegu ire  dell’ av anzata  verso  la quale tendono con spiccato 
entusiasmo cavalieri e granatieri.
N o n o stan te  tali condizioni pressoche proibitive, uno squadrone dell' A osta 
(p recedu to  da una pattug lia  di nu o ta to ri)  com andato  dal tenen te  Avati, riesce 
ad o ltrep assa re  il K alam as ed a costitu ire  una tes ta  di p on te  sul basso corso 
del fium e.
La fine e ro ica  del ten en te  A vati5 d im ostra  di quale ardore  sono anim ati i 
cavalieri del L itorale .
Sono in co rso  operaz ion i p e r il g ittam en to  di un p o n te .

1. Γεροπλάτανος.
2. Π ιθανώ ς εννοεί το Κεράσοβο.
3. Κεραμίτσα.
4. Για τον συνταγματάρχη αυτόν βλ. ενδιαφέρουσες μαρτυρίες τω ν στρατιω τώ ν του: Bedeschi, 

ό.π., σ. 361, 386.
5. Λεπτομέρειες γ ια  τ ις  τολμηρές ενέργειες του υπολοχαγού Riccardo Avati βλ. στου Visconti 

Prasca, ό.π., σ. 223-225.
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GIORNO 30

Anche in questa terza giomata di operazioni le fanterie delle G. U. dipendenti riprendevano 
Γ avanzata senza poter contare sull' appoggio dell' aviazione e dell' artiglieria, impossibilitate 
ad intervenire per le proibitive condizioni di visibility e per F impossibility; specie per 1' ar
tiglieria auto e ippotrainata a seguire da presso i movimenti del battaglione di 1° scaglione.

||[p. 7J Divisione Alpina «Julia»: riprende I' avanzata verso i suoi obiettivi prestabiliti.
II maltempo che continua a imperversare su tutto il settore operativo e in 
particolare nella zona del Pindo ove opera la «Julia», ha reso impossibile nel 
pomeriggio del 30 un collegamento efficiente radiotelegrafico, atto a definire 
esattamente le locality raggiunte.

Corpo Armata «Ciamuria»: con il consueto entusiasmo le truppe del C. A. riprendono nelle 
prime ore del 30, il movimento in avanti ostacolato da successive interruzioni 
stradali in corrispondenza dell' itinerario rotabile, e la vivace reazione 
awersaria.
La sera del giomo 30 la situazione delle diverse colonne e la seguente:
— colonna Solinas: superando notevoli difficolta e riportando in scontri con 
P awersario perdite non ancor precisate, giunge con un battaglione bersaglieri 
e un battaglione CC. NN. a circa 8 km. a nord di Kalibaki, prendendo contatto 
con la colonna Trizio proveniente dalla val di Suches;
— la colonna Trizio oltrepassato Alizoti punta su quota 1090 a nord di 
Kalibaki ove vengono individuati notevoli apprestamenti awersari, e forte 
schieramento d' artiglieria;
— la colonna centrale, dopo aver oltrepassato con reparti di fanteria a guado 
il torrente Kormos, per F interruzione particolarmente grave del ponte sulla 
rotabile, raggiunge la zona di Doliana;
— la colonna Sapienza (48° ftr.) attesta al Kalamas in regione Polozona 
mentre reparti del gruppo Guide riescono ad occupare il ponte sul Kalamas, 
a sud di detta locality, ancora efficiente.
Nel tardo pomeriggio questa colonna viene sottoposta ad intensa azione da 
parte dalF artiglieria awersaria di piccolo e medio calibro schierata nelle 
posizioni ad est di Kalibaki, e riporta sensibili perdite non ancora precisate. 
Nella notte la colonna del centro riesce ad impadronirsi del trivio stradale ad 
est di Kalibaki vincendo la resistenza awersaria.
Hip. 8] Divisione «Siena»: completa il suo attestamento al Kalamas in attesa 
di poter oltrepassarlo non appena le condizioni della corrente consentano il 
gittamento di un ponte di equipaggio.

Raggruppamento Litorale:
In condizioni analoghe attende di poter oltrepassare lo stesso fiume nel suo 
basso corso.
Le perdite di questo terzo giomo assommano a 50 feriti.

GIORNO 31
Da parte della div. «Ferrara» rinforzata dal 1° gruppo «Guide» e serrata da presso da 

elementi piu mobili della «corazzata», ha iniziato F azione per la conquista della zona fortificata 
ad est del bivio di Kalibaki.
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Tale azione si sviluppa secondo le seguenti linee di manovra:
— colonna Solinas e colonna Trizio premono da nord verso la zona di q. 1090;
— colonna centrale muove da Dogliana verso est per attaccare frontalmente le posizioni 

awersarie;
— colonna Sapienza di ftr. preceduta da reparti del gruppo Guide awolge da sud la difesa 

di Kalibaki per il ponte a sud di Paliokastro.
L' azione e tuttora in corso.

Le perdite nostre segnalate finora nel settore offensivo Epiro ammontano a 5 
ufficiali e 4 soldati caduti - 200 feriti.

Le perdite awersarie non sono note ma debbono ritenersi piuttosto rilevanti - prigionieri 
segnalati a tutt' oggi trentacinque.

La battaglia iniziata il giomo 28 e tutt' ora in pieno sviluppo puo definirsi la battaglia 
della fanteria che ha trovato un' intima cooperazione solo nei cavalieri e nelle varie speciality 
del genio che operano silenziose e instancabili, cercando di renderle piu spedito il passo senza 
lesinare sacrifici.

Settore difensivo del Kor^ano:
Le modeste forze schierate a difesa del Kor^ano con atteggiamento spiccatamente attivo 

tengono in rispetto, mantenendo integralmente la posizione difensiva, le numerose forze 
awersarie contrapposte.

||[p. 9] Le nostre perdite in tale settore sono a tutt' oggi le seguenti:
— Un ufficiale e 17 militari di truppa feriti;
— un soldato di fanteria morto;
Le perdite awersarie non sono note ma debbono ritenersi sensibili. - Prigionieri in questo 

settore: due.
IL GENERALE COMANDANTE

S. Visconti Prasca

ΝΟΤΑ

Α1Γ ospedale di Giorgjucat nei giomi 30 e 31 ottobre 1940 sono stati ricoverati 51 feriti 
tra soldati del 47° fanteria e CC. NN. Albanesi.

Π morale e lo spirito di tutti i feriti e elevatissimo anche nei feriti gravi.
Cito alcuni tratti dei feriti albanesi:
II vice capo squadra Osman Ali, al quale era stato pochi minuti prima amputato il braccio 

destro, ripeteva le stesse frasi pronunciate poco prima al capitano medico che lo aveva 
operato. Dopo avere ringraziato il capitano affermo di essere orgoglioso di avere offerto il 
suo braccio al DUCE.

La camicia nera Jashar Rusteni ferito gravamente da una scheggia di granata in cavita 
nel polmone ed in pericolo di vita era spiacente di avere dovuto lasciare il combattimento 
ed inneggiava al DUCE ed alia Patria.

La camicia nera Azis Huder interrogate sulla sua ferita asseriva che non gliene importava 
nulla ed esclamava «Noi morire anche tutti purche il DUCE passi».

In tutti i feriti viene riscontrato un vivissimo desiderio di guarire in breve tempo per 
poter ritomare al combattimento con i compagni.
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2.
Τίρανα, 7 Νοεμβρίου 1940

Ο συνταγματάρχης Cigliana προς τον υπαρχηγό του Επιτελείου Στρατού Roatta. Πε- 
ριγράφεται η κρίσιμη κάπως κατάσταση στην περιοχή της Κορυτσάς. Οι ιταλικές δυνάμεις 
δοκιμάζονται σκληρά από τις ελληνικές επιθέσεις. Το ηθικό του ιταλού στρατιώτη παρα
μένει ακόμη υψηλό.

The National Archives U.S.A. - ό.π.
Tirana, 7 novembre 1940 XIX0

A SUPERESERCITO * Per Eccellenza Roatta.
N. 1 -Ricognizione nel Korciano

I -Ho raggiunto Korcia solo la sera del 5 ed il giomo 6 sono stato chiamato a Tirana 
dair Eccellenza Soddu in modo che non mi e stato possibile completare le ricognizioni come 
da programma. Quanto ho potuto vedere e stato pero sufficiente a darmi un’ idea della 
situazione.

Unisco un lucido con lo schieramento del giomo 6'.
, II frammischiamento di battaglioni che si nota nella difesa e dovuto al fatto che Γ intero 
settore era tenuto inizialmente dalla Divisione Parma ed il Comando di C.A. έ stato costretto 
ad impiegare i battaglioni della Venezia, di mano in mano che arrivavano, per tamponare 
qualche falla nello schieramento (sempre pero nella linea di sicurezza), e di fronte alia pressione 
sempre crescente dell' awersario.

Ci sono stati combattimenti aspri, azioni di contrattacco, col risultato di trattenere e 
logorare per vari giomi un nemico molto piu forte numericamente sulle posizioni piii avanzate.

La situazione presente del Korciano, pur non essendo preoccupante, e per6 delicata. 
L' awersario dispone di molte forze (tre divisioni temarie in prima schiera) e di un largo 
schieramento di artiglieria e se riuscisse ad arrivare alia stretta di Cangoi1 2 toglierebbe fuori 
Γ intera nostra linea difensiva.

II Comando del C. A. ha awicinato: alia stretta il 4° Fanteria Piemonte, un battaglione 
del quale e gia stato inviato in linea per poter ritirare i reparti piu provati della Venezia. E 
stato anche disposto di accelerare Γ autotrasporto dell’ Arezzo e sono stati awiati nel Korciano 
il 1° ed il 2° Bersaglieri. Dopo Γ arrivo di tali forze la situazione potra essere considerata 
con tranquillita.

IMPRESSION1:
- La posizione di resistenza riportata nel lucido e nel complesso buona e domina la piana 

del Devoli. Vi sono pero pochi lavori, ed attualmente e costituita da un linea rada di postazioni 
in terra. Manca ogni profondita di schieramento (almeno come postazioni predisposte). I 
battaglioni lavorano, ma occorrerebbe un numero molto maggiore di uomini per serrare i 
tempi. Poco o nulla era stato fatto prima delle operazioni.

Solo in corrispondenza della stretta di Cangoi vi e una siepe triangolare di reticolato.

1. Δεν θεωρώ σκόπιμο να παραθέσω το διαφανές σχεδιάγραμμα με τη διάταξη τω ν στρα
τιω τικώ ν δυνάμεων την 6.11.40.

2. Εννοεί τη στενωπό Τσαγκόνι.
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||[ρ. 2] La posizione suddetta e stata scelta lungo al margine pedemontano dell' alia dorsale 
del Morove1. L' accesso έ facile dal davanti della linea (vi ό anche una carrareccia che la 
costeggia per lungo tratto) ma e difficile e lunghissimo da tergo, per la necessita di scavalcare 
il Morove.

Quando P avversario sara giunto con i grossi al Devoli ed avra spostato in avanti le 
artiglierie, P accesso alia posizione dal davanti non sara piu possibile. I rifomimenti 
diventeranno cosi difficoltosi ed i mezzi su mote resteranno bloccati (compreso il gruppo da 
105 e quelli da 100). I difensori, cioe di fronte ad un attacco, verranno a trovarsi come con 
le spalle ad un muro, senza possibilita di ripiegamento a meno di non abbandonare gran 
parte delle artiglierie e dei material!.

Ho riferito quanto sopra al C. A., al Comando Superiore ed anche al costituendo Comando 
Gruppo Armate perch£ sia data maggiore consistenza alia posizione di resistenza e venga 
modificato finche si e intempo lo schieramento attuale dell' artiglieria da 100 e 105 in modo 
da averle piu vicine alle rotabili di afflusso.

- Morale: nelV insieme buono ed elevato, nonostante i disagi cui sono stati sottoposti i 
reparti. Il fante e rimasto un ρό impressionato dalP intensita e precisione del fuoco avversario.

- Perdite: non si hanno ancora dati precisi, ma nelP insieme non sono state molto elevate.
Le maggiori perdite si sono avute nel combattimento del giomo 5 (qualche centinaio tra

morti e feriti).
- Organizzazione logistica: non e risultata adeguata alle necessita operative, ne era stata 

messa a punto in previsione delP inizio delle operazioni. La scarsita dei mezzi di trasporto 
e la urgenza di autotrasportare i reparti aumentano la crisi dei rifomimenti.

L' avversario, come ho gia accennato, e numeroso e dotato di molte artiglierie ed armi 
automatiche. Materiale ottimo e preciso; addestramento molto curato. Negli attacchi la truppa 
dimostra anche buono spirito combattivo.

Molto effetto ha avuto nel combattimento di Bilisti2, giomo 5, P impiego da parte greca 
di compagnie mortai da 81 che battevano con tiro preciso le nostre posizioni.

L' avversario, cioe, si έ dimostrato per ora sal do ed agguerrito. I reggimenti hanno 
continuato ad avanzare ed ad attaccare per piu ||[p. 3] giomi consecutivi senza sostituzioni, 
con poco vitto (spesso il solo pane) e non ostante le perdite che devono state piuttosto 
sensibili.

Relativamente pochi i disertori; pochissimi i prigionieri.

II - Altro settore che e diventato delicato e quello di Erseke, da dove e uscita la divisione 
Julia.

La marcia lunga ed ad ampio raggio fatta da questa G. U. che disponeva di soli 5 
battaglioni, mentre ha esposto le salmerie ed alcune azioni di sorpresa non ha consentito di 
assicurare il possesso dei passi e dei nodi di comunicazione attraversati dalle colonne. In 
tutte le localita dove sono passati gli alpini sono poi tomati i Greci, mettendo anche in una 
situazione un po difficile la stessa divisione per le difficolta di rifomirla.

1. To βουνό Μόροβα.
2. Πρόκειται για την επιτυχή ελληνική επίθεση της 5.11.40 για την κατάληψη των υψωμάτων 

1154, 1165 και 1137 της περιοχής Μπίγλιστα - Μπετίνσκα: ΓΕΣ - Η ιταλική εισβολή, σ. 222.
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Anche Dunciko e stato rioccupato dai Greci ed il giomo 5c ' e  stato un combattimento 
da parte di una nostra banda poco oltre il confine in corrispondenza di Erseke.

Data la scarsa forza disponibile in tale presidio (poco pid di 150 uomini) il Comando 
Superiore ha disposto di inviarvi reparti della Divisione Bari, la quale verra a trovarsi cost 
frazionata in varie localita, avendo gia dovuto mandare distaccamenti di battaglioni a Konica, 
Stracani e a Leskociku'.

F/to Col. Cigliana

3.
(Τίρανα), 28 Νοεμβρίου 1940

O Ub. Soddu προς τον στρατηγό Carlo Geloso (διοικητή της 11ης Στρατιάς): «συνεχίζομε 
τη σύμπτυξη και οι Έλληνες μας έχουν πάρει από πίσω και μας κυνηγούν». Όλο το (ιτα
λικό) μέτωπο βρίσκεται σε συνεχή υποχώρηση* οι ρωγμές είναι αλλεπάλληλες. Με τα δόντια 
να διατηρήσουν τις θέσεις που κατέχουν* η γραμμή πρέπει να κρατηθεί, γιατί αυτή καλύπτει 
τα λιμάνια* το επιβάλλουν λόγοι πολιτικοί και κυρίως ηθικοί.

The National Archives U.S.A. - ά.π.

IL COMANDANTE SUPERIORE 
FORZE ARMATE DELL' ALBANIA

Alleg. 3l

28 Novembre 1940. XIX
Caro Geloso.

mi rendo conto della tua situazione, pero ti prego di considerare che continuiamo a 
ripiegare portandoci dietro i greci alle calcagna.

Data ormai la costatazione che-purtroppo-molte nostre unita, di fronte a successive 
incrinature, attuano senz' altro successivi ripiegamenti di intere fronti, e evidente che pur 
dopo aver assunta la fronte da te prescelta, anche questa tale eventualita andra a rischio di 
subire la stessa sorte, mentre tu sai che su questa tinea dovremo morire tutti perche e quella 
che copre i porti.

C e da domandarsi se sia errato cominciare fin da questo momento a difendere con i 
denti le posizioni che abbiamo in mano, vatorizzando i rinforzi ormai in arrivo e sopratutto 
il fatto che anche i greci non possono durare in etemo, come gia si e dimostrato con la 9a 
Armata.

Ti prego percio vagliare ancora la situazione con quella fede che ci anima, e tenendo 
anche conto dei fattori politici e sopratutto morali fatalmente legati alia decisione ora in 
corso.

Ho grande fiducia nel tuo cuore e nella tua volonta validamente sostenuti dal tuo ingegno.
F/to. Soddu. 1 2

1. Στράτσανη και Λεσκοβίκι.
2. Συνημμένο έγγραφο στην έκθεση του Soddu, με ημερομηνία 28.11.1940, π ρος τον  υπαρχηγό 

του Επιτ. Στρατού Μ. Roatta (The Nat. Arch. U.S.A. - ό.π.). Συνημμένη επίσης στην ίδ ια  έκθεση 
είναι και η επιστολή του Geloso στον Soddu (27.11.1940), προς την οποία  απαντά  ο δεύτερος 
με το δημοσιευόμενο εδώ έγγραφο.
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4 .

Ρώμη, 24 Δεκεμβρίου 1940

Τηλεγράφημα του Μουσολίνι προς τον Cavallero: Το τσάκισμα της μεραρχίας Siena 
έφερε τους Ελληνες στη Χιμάρα. Ζητούνται ευθύνες. Η Ελλάδα σημαιοστολίστηκε επί τρεις 
ημέρες για την κατάληψη της Χιμάρας. Τροφοδοτήθηκε εκ νέου το ηθικό του ελληνικού 
λαού και του στρατού. Πρέπει επειγόντως να αντιστραφεί η κατάσταση, πιο πολύ για 
χάρη του ηθικού (των Ιταλών)'.

The National Archives U.S.A. - ό.π. Εκδόθηκε στο S.M.E. - La campagna di Grecia, τ. 
1, σ. 450.

COMANDO SUPREMO 
STATO MAGGIORE GENERALE

Uffido Es. Sp. 19 
Operazioni

In partenza alle ore 13.18 del 24.12.1940
(Cifra-cavo)

per
Cavallero - TIRANA

N. 4936/OP/./ Secondo un rapporto dell' Anna la rotta della Siena - dico rotta perche 
cosi e - e stata provocata dalla solita infiltrazione di poche pattuglie greche U D risultato e 
stato Γ occupazione di Chimara seguita dall* ordine di imbandierare per tre giomi la Grecia 
/./ Questo non fa che dare nuovo alimento al morale del popolo e dell’ Esercito Greco IJ 
Mandatemi un rapporto su quanto est accaduto // sullo svolgimento dell' episodio e sui 
prowedimenti adottati punitivi ed organizzativi !J Sempre piu urgente si palesa la necessita 
di capovolgere una situazione che est oramai di carattere quasi esclusivamente morale / /

-Mussolini- 1

1. Λεπτομέρειες για την κατάληψη της Χιμάρας βλ. ΓΕΣ - Η ελληνική αντεπίθεσις, σ. 182- 
185* S.M.E., ό.π., τ. 1, σ. 447-451.
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THE MORALE OF THE GREEK AND THE ITALIAN SOLDIER
IN 1940-41

by
Zacharias N.Tsirpanlis

To what did the Greek soldier owe his victory in the mountains of Epirus 
in 1940-41? The writer shows that the Greek army's success was not due to 
the Italians' cowardice or lack of training. The invaders' morale was high; they 
fought heroically and self-sacrificingly, at least during the first, most decisive, 
days of the war. But the lower-ranking Greek officers, non-commissioned 
officers, and simple soldiers put up a resistance which surpassed all rational 
bounds, freely making reckless and bloody sacrifices beyond measure.

The General Staff and the political leaders in Athens were no less astonished 
than the Italians. From their first defeats until the end of the Greek-Italian 
conflict, the latter consistently overestimated their adversary's abilities and were 
overwhelmed by a profound sense of awe, fatalism, weakness, and collective 
resignation.

The writer points out that both sides suffered virtually the same loss of 
human life; which shows that the Greeks defeated an foe who also knew how 
to fight, to lay down his life for his ideals, to retreat, certainly, but also to 
defy death.

The appendix contains official Italian documents published for the first time.

University of loannina 
Department of History
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I. ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΓΑΡΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
2. ΜΑΡΑΓΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
3. ΜΕΡΑΚΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
4. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
5. ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ - ΠΕΛΕΚΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
6. ΠΑΠ ΑΔΟΠΟΥΔΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
7. Π ΑΠ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
8. ΠΕΛΕΚΙΔΗΣ ΧΡΥΣΗΣ
9. ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

10. ΤΣΑΓΓΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
11. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ
12. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ - ΜΠΑΧΑΡΑ ΘΕΑΝΩ
13. ΧΡΥΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΚΟΝΤΟΡΙΝΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ
2. ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
4. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
5. ΣΑΜΣΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΜΗΝΑΣ
2. ΒΕΛΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
3. ΒΡΕΛΛΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ
4. ΘΕΟΧΑΡ ΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
5. ΚΟΛΙΑΣ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ
6. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
7. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
8. ΔΟΥΛΕΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
9. ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10. ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ - ΠΛΟΥΜΙΔΗ ΦΑΝΗ
11. ΜΠΑΔΑ-ΤΣΟΜΩΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
12. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΡΟΚΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
14. ΣΙΟΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
15. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΑΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
16. ΤΖΟΥΒΑΡΑ - ΣΟΥΛΗ ΧΡΥΣΗΙΣ
17. ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
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ΛΕΚΤΟΡΕΣ

1. ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΜΑΛΙΑ
2. ΒΡΕΛΛΗ - ΖΑΧΟΥ ΜΑΡΙΝΑ
3. ΔΑΛΛΑ-ΝΤΑΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΗ
4. ΚΑΡΑΜΟΥΤΣΟΥ - ΤΕΖΑ ΣΟΦΙΑ
5. ΚΟΝΤΟΡΛΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ
6. ΝΓΓΣΙΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7. ΠΑΠΑΔΑΚΗ ΜΑΝΤΩ - ΕΛΕΝΗ
8. ΠΑΠΑΣΤΥΛΟΥ - ΦΙΛΙΟΥ ΖΩΗ
9. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

10. ΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 

ΣΟΥΕΡΕΦ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΟΗΘΟΙ

1. ΓΡΑΒΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
2. ΠΑΝΑΓΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
3. ΠΑΠΠΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Ε.Μ.Υ.

1. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2. ΒΑΚΑΤΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
3. ΜΗΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ
4. ΜΩΥΣΕΙΔΟΥ ΓΙΑΣΜΙΝΑ
5. ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
7. ΤΣΑΝΤΑ ΞΑΝΘΟΥΛΑ

Ε.Δ.Τ.Π.

1. ΠΑΡΑΛΗ - ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
2. ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3. ΖΑΓΚΛΗ - ΜΠΟΖΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
4. ΤΣΑΡΑ - ΓΟΥΣΚΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
5. ΧΗΤΑ ΕΥΡΥΚΛΕΙΑ

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΔΑΚΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ (30.10.1965 - 31.8.1983)
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ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

1. ΔΡΑΝΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (23.3.1966 - 30.10.1972)
2. 2ΏΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (23.2.1980 - 23.8.1984)
3. ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (30.10.1965 - 5.9.1975)
4. ΚΑΛΛΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (30.10.1965 - 31.8.1968)
5. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (11.1.1965 - 9.9.1969)
6. ΠΕΤΣΑΣ ΦΩΤΙΟΣ (6.9.1972 - 5.2.1975)

II. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΣΚΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. ΔΡΟΣΟΥ - ΝΤΟΝΤΟΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
2. ΚΩΣΤΟΥΛΑ ΕΥΤΥΧΙΑ
3. ΧΑΪΔΑ ΟΛΓΑ

III. ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΠΑΝ. ΕΤΟΥΣ 1989-1990

Κατά το πανεπιστημιακό έτος 1989-1990 γράφτηκαν στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας 957 συνολικά φοιτητές, από τους οποίους 205 αγόρια και 752 κορίτσια. 

Ο πίνακας εγγραφής φοιτητών κατά εξάμηνο και κατά φύλο έχει ως εξής:

ΕΞΑΜΗΝΟ Αγόρια Κορίτσια Σύνολο
Πρώτο 59 216 275
Δεύτερο 58 205 263
Τρίτο 56 134 190
Τέταρτο 45 130 175
Πέμπτο 28 165 193
Έκτο 28 159 187
Έβδομο 35 142 177
'Ογδοο 33 139 172
Επί πτυχίω 58 148 206
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IV. ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

1. Δενδρινού-Καρακώστα Ευαγγελία. Αναγορεύτηκε την 6.7.1989 με βαθμό άριστα. 
Τίτλος διατριβής: «Λαϊκή κεντητική στην Αμοργό».

2. Μαυροειδής Μάριος. Αναγορεύτηκε την 6.7.1989 με βαθμό άριστα. Τίτλος δια- 
τριβής: «Τα παράλληλα τραγούδια του γάμου. Κοινά και μη κοινά στοιχεία της μου
σικής έκφρασης των ελληνικών τόπων».

3. Δήμας Ηλίας. Αναγορεύτηκε την 7.12.1989 με βαθμό άριστα. Τίτλος διατριβής: 
«Ο παραδοσιακός χορός στο Συρράκο. Λαογραφική και ανθρωπολογική προσέγγιση».

4. Βλυσίδου Βασιλική. Αναγορεύτηκε την 21.5.1990 με βαθμό άριστα. Τίτλος δια- 
τριβής: «Εξωτερική πολιτική και εσωτερικές αντιδράσεις την εποχή του Βασιλείου 
A '. Έρευνες για τον εντοπισμό των αντιπολιτευτικών τάσεων στα χρόνια 867-886».

5. Λυκούρη-Λαζάρου Ελένη. Αναγορεύτηκε την 13.6.1990 με βαθμό άριστα. Τίτλος 
διατριβής: «Τα Αρχεία στο νεοελληνικό κράτος έως την ίδρυση των Γενικών Αρχείων».

6. Μποσνάκης Δημήτριος. Αναγορεύτηκε την 14.6.1990 με βαθμό άριστα. Τίτλος 
διατριβής: «Συμβολή στη μελέτη των θεσσαλικών επιταφίων αναγλύφων του 5ου και 
4ου αιώνα π.Χ.».

7. Βασιλοπούλου Παρασκευή. Αναγορεύτηκε την 14.6.1990 με βαθμό άριστα. Τί
τλος διατριβής: «Το αττικό σταθμητικό σύστημα. Αρχαϊκή, κλασική και ελληνιστική 
περίοδος».

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 
ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ*

Η κ. Μαρία Νυσταζοπονλον-Πελεκίδου, καθηγήτρια της Ιστορίας των Λαών της 
Χερσονήσου του Αίμου και πρόεδρος του Τμήματος:

Συμμετοχή σε συνέδρια:
1. Ως εισηγήτρια και υπεύθυνη του Τμήματος «Η Ν.Α. Ευρώπη και η Μεσόγειος», 

έλαβε μέρος στο ΣΤ' Διεθνές Συνέδριο Σπουδών Ν.Α. Ευρώπης, Σόφια 30 Αυγούστου 
- 5 Σεπτεμβρίου 1989.

2. Ως αντιπρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Διεθνούς Συμποσίου για 
την «Ιστορία της Πρέβεζας» συμμετέσχε στην οργάνωση και τις εργασίες του Συμπο
σίου, Πρέβεζα, 24-26 Σεπτεμβρίου 1989.

3. Αντιπροσώπευσε το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στο Συνέδριο «L' Europe des 
Etudes. L'Enseignement Superieur en Europe», που οργανώθηκε υπό την αιγίδα της 
Ευρωπαϊκής Κοινότητας στη Αίλλη της Γαλλίας, στις 14-16 Μαρτίου 1990.

4. Έλαβε μέρος ως εμπειρογνώμων στην ελληνο-βουλγαρική μικτή επιτροπή, που 
συγκλήθηκε στην Αθήνα στις 21-24 Μαΐου 1990 και συζήτησε το θέμα των σχολικών 
εγχειριδίων Ιστορίας και Γεωγραφίας των δύο χωρών.

* Κ αταγράφεται η επιστημονική δραστηριότητα τω ν μελών του Τμήματος που παρέδωσαν 
στην επιτροπή σημείωμα.
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5. Έλαβε μέρος στη Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Προβλήματα των μειονοτήτων» 
στο ΙΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο, Θεσσαλονίκη 25-27 Μαΐου 1990.

6. Έλαβε μέρος στο ΙΗ' Διεθνές Συνέδριο Ιστορικών Επιστημών, Μαδρίτη, 26 
Αυγούστου-2 Σεπτεμβρίου 1990, στις γενικές εργασίες του Συνεδρίου και στις Ημε
ρίδες της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών και της Διεθνούς Ενώσεως Σπου
δών Ν.Α. Ευρώπης.

Δημοσιεύματα
1. «Τα πλοία της Μονής Πάτμου (11ος-13ος αιώνας)». Πρακτικά του Διεθνούς 

Συμποσίου «I. Μονή Αγ. Ιωάννου του Θεολόγου - 900 χρόνια ιστορικής μαρτυρίας 
(1088-1988)», Αθήνα 1989, σελ. 93-114.

2. «Le Sud-Est de l'Europe et la Mediterranee au Moyen Age (Les cadres geographi- 
ques et historiques)», ΣΤ' Διεθνές Συνέδριο Σπουδών ΝΑ. Ευρώπης. Ελληνικές ανα
κοινώσεις, έκδ. της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών ΝΑ. Ευρώπης, Αθήνα 1990, σελ. 
455-469.

Άλλες δραστηριότητες
1. Δίδαξε Βαλκανική Ιστορία στη ΣΕΛΜΕ Ιωαννίνων.
2. Είναι γεν. γραμματεύς της Ελληνικής Επιτροπής Σπουδών ΝΑ. Ευρώπης.
3. Γραμματεύς της Ελληνικής Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών και Μέλος του 

* Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ενώσεως Βυζαντινών Σπουδών.
4. Μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του Ιονίου Πανεπιστημίου.

*  *  *

Ο κ. Ιιυάννης Α. Παπαποστόλου, καθηγητής της Κλασικής Αρχαιολογίας:
Ανασκαφή θερμόν: (Βλ. ανακοινώσεις Αρχαιολογικής Εταιρείας εις Έργον 1989, 

38 κ.ε., 1990, 45 κ.ε. Έκθεση υπό εκτύπωσιν εις ΠΑΕ 1990).
Συμμετοχή A' Διεθνές Συμπόσιο για την Αρχαία Αχαια και Ηλεία με εισήγηση: 

«Θέματα τοπογραφίας και πολεοδομίας των Πατρών κατά τη Ρωμαιοκρατία».
Δημοσιεύσεις:
«Monuments des combats de gladiateurs a Patras», Bulletin de Correspondance 

HeU6nique 113 (1989) 351-401.
«Ιστορικές μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρήματα της κλασσικής και της πρώιμης 

ελληνιστικής πόλης των Πατρών», Τόμος Τιμητικός Κ. Ν. Τριαντάφυλλου, Πάτραι 
1990, σ. 465-471.

*  *  *

Ο κ. Μηνάς Αλεξιάόης, επίκουρος καθηγητής της Λαογραφίας:
1. Το πανεπιστημιακό έτος 1989-1990, απούσιασε με ετήσια εκπαιδευτική άδεια 

(εσωτερικού - εξωτερικού). Κατά τη διάρκεια της άδειάς του:
α) Πήγε στο Λονδίνο, όπου παρέμεινε επί τρίμηνο (1 Δεκεμβρίου 1989-2 Μαρτίου 

1990) για την επιστημονική ενημέρωσή του και την πραγματοποίηση λαογραφικών 
(θεωρητικών) ερευνών. Κατά το διάστημα της παραμονής του στην Αγγλία εργάστηκε 
στις Βιβλιοθήκες της Αγγλικής Λαογραφικής Εταιρείας, του Βρετανικού Μουσείου 
και Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του Λονδίνου.

β) Παρακολούθησε τα παρακάτω μαθήματα και σεμινάρια στο Πανεπιστήμιο του 
Λονδίνου (δεύτερο term): Εισαγωγή στην Κοινωνική Ανθρωπολογία (London School 
of Economics, Department of Anthropology), Λογοτεχνία και Μύθος (King's College
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London, Dept, of French), Φιλμ και Ανθρωπολογία - Εθνογραφικά Φιλμς (School of 
Oriental and African Studies, Dept, of Anthropology).

γ) Επισκέφθηκε την Οξφόρδη και εργάστηκε στη βιβλιοθήκη του Taylor Institution 
του Πανεπιστημίου της πόλης.

δ) Με πρόσκληση της Κοσμητείας του Department of Byzantine and Modem Greek 
Studies (King's College London) έδωσε εκεί (22 Ιανουάριου 1990) ένα Public Lecture 
με θέμα «Modem Folklore of Karpathos», το οποίο συνοδεύτηκε με προβολή βιντεο
κασετών, και ένα σεμινάριο (14 Φεβρουάριου 1990) για το Ελληνικό παραμύθι.

ε) Με εισήγηση της Κοσμητείας του Dept, of Byzantine and Modem Greek Studies 
(King's College London) του απονεμήθηκε από το Academic Board and Council του Κολ- 
λεγίου ο τίτλος Honorary Research Associate για το διάστημα της εκεί παραμονής του.

στ) Επισκέφθηκε για ενημέρωσή του τα Εθνογραφικά - Λαογραφικά Μουσεία του 
Λονδίνου και της Οξφόρδης.

ζ) Στο χρονικό διάστημα της εκπαιδευτικής του άδειας (εσωτερικού) εργάστηκε σε 
Βιβλιοθήκες των Ιωαννίνων και Αθήνας και έκανε επιτόπια επισήμανση και συλλογή 
παραδοσιακού υλικού στα Ιωάννινα, Αθήνα, Κάρπαθο και Ζάκυνθο.

2. Έδωσε συνεντεύξεις στο Α' Πρόγραμμα της ΕΡΤ (Μάρτιος 1989) και στον ιδιω
τικό ραδιοφωνικό σταθμό «Κανάλι 1» των Ιωαννίνων (Απρίλιος 1989) για λαογραφικά 
θέματα.

3. Έλαβε μέρος στην A ' Διεθνή Συνάντηση Ευρωπαϊκών Πολιτισμών: Ελλάς- 
Ιρλανδία, που έγινε στο Απέρι Καρπάθου (1-4 Αυγούστου 1990). Τη Συνάντηση ορ
γάνωσε το Αιγαίο Κέντρο Ελληνικής Φιλοσοφίας σε συνεργασία με την Πρεσβεία της 
Ιρλανδίας στην Αθήνα.

Δημοσίευσε τα εξής:
1. «Ηπειρωτική λαογραφική βιβλιογραφία του έτους 1984», Ηπειρωτικά Χρονικά, 

29 (1988-1989), σσ. 499-511.
2. Λαϊκές επιγραφές και ονόματα σε Ελληνικά αυτοκίνητα: Συμβολή στην έρευνα 

σύγχρονων λαογραφικών φαινομένων, Εκδόσεις Καρδαμίτσα, Αθήνα 1989, σσ. 102.
3. Ο Αγαπητικός της Βοσκοπούλας: Άγνωστη Ζακυνθινή «Ομιλία» του Αλέκου 

Γελαδά. Συμβολή στην έρευνα του Ζακυνθινού λαϊκού θεάτρου, Εκδόσεις Καρδα
μίτσα, Αθήνα 1990, σσ. 222.

*  *  *

Η κ. Χρυσηΐς Τζουβάρα-Σούλη, επίκουρος καθηγήτρια της Κλασικής Αρχαιολογίας:
1. Έλαβε μέρος με ανακοίνωση: «Common Cults in Epirus and Albania» στο II Διε

θνές Συνέδριο για τη Νότια Ιλλυρία και την Ήπειρο στην Αρχαιότητα (L'lllyrie 
Meridionale et Γ Epire dans Γ Antiquite) που έγινε στο Clermont-Ferrand της Γαλλίας 
(25-27 Οκτωβρίου 1990).

2. Συμμετείχε στις ανασκαφές στο Ιερό της Δωδώνης (1989, 1990), που διενεργούν- 
ται από την Αρχαιολογική Εταιρεία και το Παν/μιο Ιωαννίνων υπό τη διεύθυνση του 
Ομ. Καθηγητή της Κλασικής Αρχαιολογίας Σ. Δάκαρη.

3. Δημοσίευσε το άρθρο «Λατρεία των Νυμφών στην Ήπειρο», Ηπειρ. Χρον. 29 
(1988/89), σ. 9-23, πίν. 1-26 και σε συνεργασία με την Α. Βλαχοπούλου - Οικονόμου 
τη «Βιβλιογραφία για την Ήπειρο (1987-1989), Προϊστορική και Κλασική Αρχαιολο
γία», Ηπειρ. Χρον. 29 (1988/89), σ. 463-489.
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