
Τι είπαν οι ξένοι για την Ελλάδα του
1940-44

Ο Στρατάρχης Γιαν Σµατς, Πρωθυπουργός της Ν. Αφρικής, 
χαρακτήρισε την 28η Οκτωβρίου 1940 ως "ηµέρα που άλλαξε τον ρου 
της Ιστορίας". Και προσέθεσε: "Πραγµατικώς εγεννήθη µία νέα Ελλάς,
όπως την 

ωνειρεύθησαν οι ποιηταί."
    Πράγµατι, σύµµαχοι και εχθροί αναγνώρισαν την αποφασιστική 
συµβολή της Ελλάδος στο Β' Παγκόσµιο Πόλεµο.

  Άµα τη εκδηλώσει της Ιταλικής επιθέσεως ο Winston Churchill 
απέστειλε το ακόλουθο τηλεγράφηµα στην Ελληνική κυβέρνηση:
    "Η Ιταλία εύρε τας απειλάς του εκφοβισµού ανωφελείς έναντι του 
ηρέµου θάρρους σας. Κατέφυγεν εποµένως εις απρόκλητον επίθεσιν 
εναντίον της πατρίδος σας, αναζητούσα εις αστηρίκτους κατηγορίας 
δικαιολογίαν της αισχράς της επιθέσεως. Ο τρόπος µε τον οποίον ο 
Ελληνικός λαός, υπό την αξίαν εµπιστοσύνης ηγεσίαν σας, 
αντιµετώπισε τους κινδύνους και τις προκλήσεις των τελευταίων 
µηνών, κατέκτησε τον θαυµασµόν του Βρετανικού λαού διά την 



Ελλάδα. Αι αρεταί αυταί θα ενισχύσουν τον Ελληνικόν λαόν και κατά 
την παρούσαν στιγµήν της δοκιµασίας. Θα σας παράσχωµεν την 
δυνατήν βοήθειαν µαχόµενοι εναντίον κοινού εχθρού και θα 
µοιρασθώµεν την κοινήν νίκην."
    Και όταν πια ο Ελληνικός Στρατός έγραφε το Έπος της Πίνδου, 
είπε το περίφηµο (εφηµ. "Manchester Guardian", 19 Απρ. 1941):
    "Του λοιπού δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεµούν ως ήρωες, αλλά
ότι οι ήρωες πολεµούν ως Έλληνες."

    

Ο Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Antony Eden:
    "Αν το αποτυχόν χάρις εις την νικηφόρον αντίστασιν της Ελλάδος 
µεσογειακόν σχέδιον του Hitler επετύγχανεν, η επίθεσις της Γερµανίας 
εναντίον της Ρωσίας θα είχεν όλως διάφορα αποτελέσµατα. Οι ήρωες 
που έχουν βάψει µε το αίµα τους την ιεράν γην της Βορείου Ηπείρου, οι
µαχηταί της Πίνδου και οι άλλοι, θα είναι οδηγοί µαζί µε τους 
Μαραθωνοµάχους, θα φωτίζουν ανά τους αιώνας την οικουµένην."

    Ο Βρετανός υπουργός F. Noel Baker (Οκτώβριος 1942):
    "Αν η Ελλάς ενέδιδε εις το τελεσίγραφο του Mussolini, ουδείς θα 
εδικαιούτο να την µεµφθεί... Ο Άξων θα εκυριάρχει στην Μεσόγειο... Η
Συρία, το Ιράκ, η Περσία, η Κύπρος, θα κατελαµβάνοντο από τον 



Άξονα. Η Τουρκία θα εκυκλώνετο. Οι πετρελαιοπηγές της Εγγύς 
Ανατολής θα ήσαν στη διάθεσή του. Η οπίσθια θύρα του Καυκάσου θα 
ανοιγόταν δι' αυτόν... Χάρις εις την ελληνικήν αντίστασιν, µας εδόθη ο 
καιρός να αποκρούσωµε και να συντρίψωµε την ιταλικήν στρατιά, η 
οποία εκινήθη από τη Λιβύη κατά της Αιγύπτου, να εκκαθαρίσωµε την 
Ερυθράν Θάλασσα από τα εχθρικά πλοία, να µεταφέρωµε την 
αµερικανική βοήθεια προς την Εγγύς Ανατολή και να εξουδετερώσουµε 
έτσι την εχθρική απειλή εναντίον της... Αν το Στάλιγκραντ και ο 
Καύκασος κρατούν σήµερα, τούτο δεν είναι άσχετον προς την 
ελληνικήν αντίσταση, της οποίας επωφελούµεθα, µετά την πάροδον δύο
ολόκληρων ετών. Ο κόσµος πραγµατικά δεν δικαιούται να λησµονήσει 
τα ελληνικά κατορθώµατα κατά την ιστορική εκείνη στιγµή."

    Η ΕΣΣΔ, διά του Ραδιοφωνικού Σταθµού της Μόσχας, 
αναγνώρισε την καθοριστική συµβολή της Ελλάδος στην 
καθυστέρηση και τελική αποτυχία της Γερµανικής επιθέσεως 
εναντίον της ΕΣΣΔ (επιχείρηση "Barbarossa"):
    "Επολεµήσατε άοπλοι εναντίον πανόπλων και ενικήσατε. Μικροί 
εναντίον µεγάλων και επικρατήσατε. Δεν ήτο δυνατόν να γίνει άλλως, 
διότι είσθε Έλληνες. Εκερδίσαµεν χρόνον διά να αµυνθώµεν. Ως 
Ρώσοι και ως άνθρωποι σας ευγνωµονούµε."

    Αλλά και όλοι οι ανώτεροι Γερµανοί αξιωµατούχοι που κατέθεσαν 



στη δίκη της Νυρεµβέργης, είτε ως κατηγορούµενοι είτε ως µάρτυρες
(Keitel, Jodl, von Rundstedt, von List κ.ά.), οµολόγησαν ως βασική
αιτία της αποτυχίας της επιχείρησης "Barbarossa" τη Βαλκανική 
εκστρατεία. Ο στρατάρχης Keitel συγκεκριµένα κατέθεσε:
    "Η απροσδόκητη και ισχυρή αντίσταση των Ελλήνων εβράδυνε την 
επίθεση κατά της Ρωσίας για περισσότερο από δύο µήνες. Αν δεν 
υπήρχε η καθυστέρηση αυτή, η εξέλιξη του πολέµου θα ήτο 
διαφορετική, τόσο εις το Ανατολικό µέτωπο όσο και εις τον πόλεµο 
γενικά, και άλλοι σήµερα θα ήσαν εις την θέσιν του κατηγορουµένου."

    Ο Franklin Roosevelt γράφει στον Έλληνα πρέσβη στην 
Washington (28 Οκτωβρίου 1942):
    "Σηµαντικώτερον ακόµη από την αρχικήν υπερήφανον απόκρουσιν 
της εχθρικής προκλήσεως είναι το γεγονός, ότι η Ελλάς εξηκολούθησε 
να µάχεται µε κάθε µέσον το οποίον ηµπορούσε να διαθέση. Όταν η 
ηπειρωτική Ελλάς κατελήφθη από την εχθρικήν υπεροπλίαν, η 
αντίστασις εξηκολούθησεν από τας νήσους. Και όταν αι νήσοι έπεσαν, 
η αντίστασις εξηκολούθησεν από την Αφρικήν, από τας θάλασσας, από 
οιονδήποτε µέρος εις το οποίον θα ηµπορούσαν να κτυπηθούν οι 
επιδροµείς. Εις εκείνους που 
προτιµούν να επιτύχουν ένα 
συµβιβασµόν, να ακολουθήσουν 
πολιτικήν συνεννοήσεως ή 
κατευνασµού, να υπολογίσουν τας 
ζηµίας και τα έξοδα της αντιστάσεως, 
ηµπορώ να τονίσω ότι η Ελλάς 
εδηµιούργησε το παράδειγµα, το 
οποίον ο καθείς από ηµάς οφείλει να 
ακολουθήση µέχρις ότου οι άρπαγες 
της ελευθερίας αχθούν τελικώς εις 
την δικαίαν εξόντωσίν των."

    Ο Adolf Hitler ήταν αντίθετος µε την ιταλική επίθεση, καθώς δεν 
ήθελε να ανοίξει Βαλκανικό µέτωπο, τη στιγµή που προετοίµαζε την 



εκστρατεία κατά της ΕΣΣΔ. Αλλά και διότι η επίθεση της Ιταλίας 
κατά της Ελλάδος, απρόκλητη και βάρβαρη επίθεση του Άξονα κατά 
ενός µικρού κράτους, και η ηρωική αντίσταση της τελευταίας, 
απετέλεσαν ισχυρά όπλα στα χέρια του Roosevelt, προκειµένου να 
κερδίσει την επανεκλογή του και να προωθήσει την κατά του Άξονα 
πολιτική του. Ο Ναύαρχος φον Κανάρης αναφέρει στα 
αποµνηµονεύµατά του, ότι σε σύσκεψη στο Μπερχτεσγκάντεν την 1η
Φεβρουαρίου 1941, προκειµένου να συζητηθούν οι εξελίξεις µετά το 
θάνατο του Μεταξά, και ενώ είχε ήδη αποφασιστεί η Γερµανική 
επίθεση, ακούστηκε ο Hitler να µονολογεί: "Εάν επιτεθώ, θα µου 
πουν ότι κτυπώ πισώπλατα έναν ηρωικό λαό· εάν δεν επιτεθώ, 
προδίδω ένα φίλο και σύµµαχο (Mussolini)." Διέπραξε όµως την 
ατιµία αυτή, και τελικά οι φόβοι του επιβεβαιώθηκαν. Η ηρωική 
µάλιστα Ελληνική αντίσταση στα Οχυρά της Γραµµής Μεταξά τον 
έκανε να αναγνωρίσει σε λόγο του στο Ράιχσταγκ (4 Μαΐου 1941):
    "Ενώπιον της Ιστορίας είµαι υποχρεωµένος να αναγνωρίσω ότι, από
τους µέχρι τώρα αντιπάλους µας, ο Έλληνας στρατιώτης πολέµησε µε 
εξαιρετική γενναιότητα και δεν παραδόθηκε παρά όταν κάθε αντίστασή
του ήταν αδύνατη. Ως εκ τούτου, απεφάσισα να µην κρατηθεί κανένας 
Έλληνας στρατιώτης αιχµάλωτος και οι αξιωµατικοί να διατηρήσουν 
τα προσωπικά όπλα τους."
    Όταν δε όλα θα έχουν κριθεί, θα οµολογήσει στην "Πολιτική 
Διαθήκη", την οποία υπαγόρευσε στον Borman, το Φεβρουάριο του 
1945 στο Βερολίνο:
    "Η κακή τροπή του πολέµου για τον Άξονα άρχισε από την περιττή 
και ανόητη επίθεση της Ιταλίας κατά της Ελλάδος, η οποία έδωσε την 
ευκαιρία στην Αγγλία να θέσει και πάλι τον πόδα της επί της Ευρώπης, 
στον Churchill να θριαµβολογήσει ότι η Αγγλία έχει και πάλι 
συµµάχους στον αγώνα της κατά του Άξονα, και στους εχθρούς του 
Ράιχ να αναθαρρήσουν."
    "...Άνευ των δηµιουργηθεισών υπό των Ιταλών δυσκολιών εκ της 
εκστρατείας των κατά της Ελλάδος, θα είχον επιτεθή εναντίον των 
Ρώσων εβδοµάδας τινάς ενωρίτερον."
    H Λένι Ρίφενσταλ στην αυτοβιογραφία της αναφέρει ότι ο Hitler 
της είπε σε συνάντησή τους στις 30 Μαρτίου 1944:



    "Αν οι Ιταλοί δεν είχαν επιτεθή εις την Ελλάδα και δεν εχρειάζοντο 
την βοήθειάν µας, ο πόλεµος θα είχε πάρει διαφορετικήν τροπήν. Θα 
είχαµε προλάβει να κατακτήσωµεν το Λένινγκραντ και την Μόσχαν, 
πριν πιάσει το Ρωσικόν ψύχος."

    Γράφει ο Joseph Goebbels στο ηµερολόγιό του, στις 8 Απρ. 1941, 
δύο ηµέρες µετά την γερµανική επίθεση, εντυπωσιασµένος και αυτός 
από την µαχητικότητα των Ελλήνων: "Προχωρούµε αργά στην 
Ελλάδα... Οι Έλληνες είναι γενναίοι µαχηταί... Τα καταληφθέντα 
χαρακώµατα είναι γεµάτα πτώµατα... Και αυτός ο Φύρερ θαυµάζει 
ιδιαιτέρως το θάρρος των Ελλήνων. Ίσως υπάρχει ακόµη ένα ίχνος της
παλαιάς ελληνικής καταγωγής σ' αυτούς."

    Θα γράψει το περιοδικό TIME (January 6, 1941, "1940 Man of the
Year: Winston Churchill"):
    "Benito Mussolini, thinking conquest was easy, proved the year's 
greatest flop.
    [...] Among other Europeans who had made their mark in 1940, 
one was short, squat General John Metaxas, Premier of the Greeks, 
who had made a monkey of Benito Mussolini."



    Αλλά και οι Ιαπωνικές εφηµερίδες (Δεκέµβριος 1940):
    "Η χώρα µας, εις την οποίαν ιδιαιτέρως τιµάται η ανδρεία, 
παρακολουθεί µε θαυµασµόν τον αγώνα των Ελλήνων εις την 
Αλβανίαν, ο οποίος µας συγκινεί τόσον ώστε, παραµερίζοντες προς 
στιγµήν παν άλλο αίσθηµα, αναφωνούµεν "Ζήτω η Ελλάς"."

    Για τη µάχη της Κρήτης ο Winston Churchill γράφει στα 
αποµνηµονεύµατά του: "Στην Κρήτη ο Goering κέρδισε µια Πύρρειο 
νίκη, διότι µε τις δυνάµεις που σπατάλησε εκεί θα µπορούσε εύκολα να 
κατακτήσει την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και ίσως ακόµη και την 
Περσία... Διέπραξε την ανοησία να αφήσει να του ξεφύγουν αυτές οι 
µεγάλες ευκαιρίες, µε το να θυσιάσει τις αναντικατάστατες αυτές 
δυνάµεις σε έναν θανάσιµο αγώνα που διεξαγόταν συχνά σώµα µε 
σώµα..."

   

 Η καθυστέρηση των Γερµανών στην Κρήτη επέτρεψε στον Άγγλο 
στρατάρχη Weyvell να οργανώσει την άµυνα της Αιγύπτου. Ο ίδιος 
ανέφερε στην κυβέρνησή του: "Οι απώλεις των Γερµανών στην Κρήτη
έσωσαν τη γενική κατάσταση στη Μεσόγειο, διότι καταστράφηκε µέγα 
µέρος από τα αεραγήµατα του εχθρού και τεράστιος αριθµός 
αεροπλάνων." Ο ίδιος λέγει: "Προθύµως αναγνωρίζοµεν ότι οι 



Έλληνες σύµµαχοί µας είναι οι πρώτοι που τας υπερόχους νίκας των 
εις την Βόρειον Ήπειρον άνοιξαν τον δρόµον και κατάφερον πλήγµατα 
κατά της φασιστικής Ιταλίας. Αι επιτυχίαι δεν είχαν µόνον τοπικήν 
σηµασίαν, αλλά επηρέασαν την όλην εξέλιξιν του πολέµου. Η άµυνα 
της Κρήτης έσωσε την Κύπρον, την Συρίαν, το Ιράκ και ίσως το 
Τοµπρούκ."
    Ο ίδιος ο Hitler παραδέχθηκε: " Η Κρήτη απέδειξε ότι οι µεγάλες 
µέρες των αλεξιπτωτιστών τελείωσαν."
    Οι συµµαχικές δυνάµεις που έλαβαν µέρος στη µάχη της Κρήτης 
ήταν 30-32000 στρατιώτες και 1500 αξιωµατικοί, Άγγλοι, Αυστραλοί 
και Νεοζηλανδοί. Επίσης 11500 Έλληνες νεοσύλλεκτοι. Και 
σύσσωµος ο ηρωικός Κρητικός λαός. 4000 αλεξιπτωτιστές και πάνω 
από 170 αεροπλάνα ήταν οι Γερµανικές απώλειες.
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