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Ελληνική αντίσταση στις δυνάμεις της Ιταλίας και η αμέσως μετά αντεπίθεση και ήττα των στρατευμάτων
του Μουσολίνι έδωσε πνοή ζωής και κουράγιο σε όσους αγωνίζονταν την εποχή του Β΄ Παγκοσμίου
Πολέμου , εναντία των στρατευμάτων του άξονα.
Ήταν οι πρώτες νίκες σε παγκόσμιο επίπεδο του ελεύθερου κόσμου , αφού μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή
και η πανίσχυρη Βρετανική Αυτοκρατορία με κτήσεις σε όλο τον κόσμο αναγκαζόταν να υποχωρεί συνεχώς
στις Ιταλικές δυνάμεις στο μέτωπο της Αφρικής.
Ο ηρωισμός των Ελλήνων έγινε αντικείμενο θαυμασμού από τους Ευρωπαίους που αντιστέκονταν στον
άξονα , αλλά απέσπασε ακόμη και την βαθιά εκτίμηση από την μακρινή Ιαπωνία , που ήταν τότε σύμμαχος
χώρα με τους Γερμανούς.
Στα πρώτα δε χρόνια , οι σύμμαχοι αλλά και Γερμανοί θα ομολογήσουν , το πόσο σημαντικές και οι
καθοριστικές για την έκβαση του πολέμου , ήταν οι καθυστερήσεις στην προέλαση των δυνάμεων του
άξονα από την Ελληνική μαχητικότητα.

Ας δούμε όμως ορισμένες δηλώσεις ξένων ηγετών και κείμενα του ξένου τύπου για το έπος της Αλβανίας ,
όπως τα κατέγραψε στο βιβλίο του ο ταγματάρχης του πυροβολικού Θεόδωρος Δρακούλης Βουδικλάρης.
«... Η Ιταλία επενέβη αδικαιολογήτως κατά της Ελλάδος. Ο Ελληνικός Λαός προσείλκυσε τον
θαυμασμό του Βρεττανικού λαού για το θάρρος του. Η Ελλάς και η Αγγλία αίτινες μάχονται κατά
κοινού εχθρού θα καρπωθούν των καρπών της Νίκης.» Τηλεγράφημα του κ.Τσώρτσιλ προς τον
πρωθυπουργό Μεταξά την 28 Οκτωβρίου 1940.
« ... Ο μικρόσωμος αλλά μαχητικός Ελληνικός Στρατός είναι κάτι που αξίζει να το δει κανείς και που
θα το θυμάται πάντα...Είναι επικίνδυνο να περιφρονήσει κανείς στρατιώτες σαν τους Έλληνας. »
Κείμενο του Αμερικανού Laland Strowe , πολεμικού ανταποκριτού στο Αλβανικό μέτωπο της εφημερίδος
«Chicago Daily News».
« … Ο Κόσμος χρειάζεται τους Έλληνες του. Σε αυτούς που κέρδισαν το Αλβανικό Αγώνα δεν μπορεί
να σταθεί κανένα όριο , σε όσα ο κόσμος θα περιμένει απ’ αυτούς στο μέλλον … » Trutli Λονδίνου 8
Νοεμβρίου 1940
«... Η απόρριψης του ιταμού Ιταλικού τελεσιγράφου αποτελεί συνέχεια των Θερμοπυλών και του
Μαραθώνα » «Νέα Χρονικά» Λονδίνου 2 Νοεμβρίου 1940.

Για τον ηρωϊσμό των Ελλήνων στο μέτωπο της Αλβανίας

« … Του λοιπού δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν ως ήρωες,
αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν ως Έλληνες.» εφημ. «Manchester
Guardian», Απρ. 1941
«... Αν άλλοτε λέγαμε ότι οι Έλληνες μάχονται σαν Ήρωες , τώρα θα λέμε ότι οι Ήρωες μάχονται σαν
Έλληνες.» Ραδιοφωνικός Σταθμός BBC Λονδίνου 28/10/1942.
« … Η χώρα μας, εις την οποίαν ιδιαιτέρως τιμάται η ανδρεία, παρακολουθεί με θαυμασμό τον αγώνα
των Ελλήνων στην Αλβανία και μας συγκινεί τόσο ώστε, παραμερίζοντες προς στιγμή κάθε άλλο
αίσθημα, αναφωνούμε "Ζήτω η Ελλάς" » Ιαπωνικές εφημερίδες Δεκέμβριος 1940
«... Είναι μεγάλο πράγμα σήμερα στην Αγγλία το να είναι κανείς Έλληνας. Ουδέποτε άλλοτε βρέθηκε
σε τόσο υψηλό επίπεδο το Ελληνικό γόητρο και ο θαυμασμός προς την Ελλάδα. Ο Αγγλικός λαός
ελησμόνησε σχεδόν τη μάχη της Αγγλίας και δεν ομιλεί παρά διά την Ελλάδα και πάντοτε διά την
Ελλάδα… » Δελτίο Ρώϋτερ το 1941
« Αν το αποτυχόν , χάρις στην νικηφόρο αντίσταση της Ελλάδος , μεσογειακό σχέδιο του Hitler
επετύχενε , η επίθεση της Γερμανίας εναντίον της Ρωσίας θα είχε τελείως διαφορετικά αποτελέσματα.
Οι ήρωες που έχουν βάψει με το αίμα τους την ιερά γη της Βορείου Ηπείρου, οι μαχηταί της Πίνδου
και οι άλλοι , θα είναι οδηγοί μαζί με τους Μαραθωνομάχους, θα φωτίζουν ανά τους αιώνας την
οικουμένη.» Βρετανός Υπουργός Εξωτερικών Antony Eden

Ομολογίες που τιμούν την Ελλάδα από τις χώρες του άξονα
«... Την συνέπεια των εξελίξεων στην Ελλάδα , Αλβανία και Βόρειο Αφρική μελετώ για να δώ ποια
πρέπει να είναι τα αποτελεσματικά αντίμετρα που θα μπορούσαν να ληφθούν από εμένα... Απαιτείται
μόνο ο Ντούτσε να σταθεροποιήσει το μέτωπο της Αλβανίας με τέτοιο τρόπο ώστε να συγκρατήσετε
τουλάχιστον τις κυρίες Ελληνικές και Αγγλοελληνικές δυνάμεις…» Από την επιστολή του Χίτλερ προς
Μουσολίνι 31 Δεκεμβρίου 1940.
« Αν οι Ιταλοί δεν είχαν επιτεθεί στην Ελλάδα και δεν χρειάζονταν την βοήθειά μας , ο πόλεμος θα είχε
πάρει διαφορετική τροπή. Θα είχαμε προλάβει να κατακτήσουμε το Λένινγκραντ και τη Μόσχα , πριν
πιάσει το Ρωσικό ψύχος.» Είναι αυτά που αναφέρει η Λένι Ρίφενσταλ στην αυτοβιογραφία της , της το
είπε ο Hitler της στη συνάντησή που είχε μαζί του στις 30 Μαρτίου 1944
« 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.» Χίτλερ στην "Πολιτική Διαθήκη",
που υπαγόρευσε στον Borman, το Φεβρουάριο του 1945 στο Βερολίνο

Για την συμβολή της Ελλάδος στη νίκη του Β΄ Παγκόσμιου
Πόλεμου με τις μάχες στο Αλβανικό μέτωπο
«...Διά της αποφασιστικής και λαμπρής αντιστάσεως ο ηρωικός αυτός λαός της Ελλάδος , ανέτρεψε
δια παντός τον υπνωτιστικόν εκείνον μύθο του αήττητου του Άξονος. Με το κατόρθωμά του αυτό
έδωσε σε μια σκοτεινή ώρα , θάρρος , νέα αποφασιστικότητα, νέα ελπίδα στις ψυχές και το πνεύμα
των ανθρώπων… » Ομιλία του Σώμνερ Ουέλ Υπουργού Εξωτερικών της Αμερικής την 28/10/1942.
«... Η Μάχη της Πίνδου άλλαξε τον ρουν της Ιστορίας. » Στρατηγός Σματς, Πρόεδρος Νοτιοαφρικανικής
Ενώσεως.
« Αν η Ελλάς ενέδιδε στο τελεσίγραφο του Mussolini, ουδείς θα εδικαιούτο να την μεμφθεί... Ο Άξων
θα κυριαρχούσε στη 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... Χάρι στην ελληνική αντίσταση, μας δόθηκε ο
καιρός να αποκρούσουμε και να συντρίψουμε την ιταλική στρατιά , η οποία εκινείτο από τη Λιβύη
κατά της Αιγύπτου, να εκκαθαρίσουμε την Ερυθρά Θάλασσα από τα εχθρικά πλοία, να μεταφέρουμε
τη αμερικανική βοήθεια στην Εγγύς Ανατολή και να εξουδετερώσουμε έτσι την εχθρική απειλή
εναντίον της... Αν το Στάλιγκραντ και ο Καύκασος κρατούν σήμερα, τούτο δεν είναι άσχετο προς την
ελληνική αντίσταση, της οποίας επωφελούμεθα, μετά την πάροδο δύο ολόκληρων ετών. Ο κόσμος
πραγματικά δεν δικαιούται να λησμονήσει τα ελληνικά κατορθώματα κατά την ιστορική εκείνη
στιγμή.» Βρετανός υπουργός F. Noel Baker Οκτώβριος 1942

