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γαλλικον μέτωπον εΙς το Σενταν άπο της 14ης Μαίου, προή

λαυνον βαθέως εΙς το. γαλλικον εδαφος. 

Εις τας 26 Μαίου 1940 ηρχισεν ή έπιχείρησις έκκενώσεως 
τ ης Δουνκέρκης άπα τα βρεταννικα και οσα γαλλικα στρατεύ

ματα είχον άποκλεισθη εΙς την περιοχήν. Ή έπιχείρησις αύτη , 
ή όποία έτερματίσθη έπιτυχως την 2αν 'Ιουνίου, προσέφερεν 

εις την Μ. Βρεταννίαν την δυνατότητα να εΧΊ] εΙς το εδαφός της 

~να στράτευμα δυνάμεως 350.000 άνδρων περίπου, (225.000 
Βρεταννοί καί 125.000 Γάλλοι καί Βέλγοι) το όποίον απετέ

λεσεν τον πυρηνα δια την άνασύνταξιν των βρεταννικων 'χερ

σαίων δυνάμεων. 

την lOην 'Ιουνίου 1940 ή 'Ιταλία κηρύσσει τον πόλεμον 
έναντίον της 'Αγγλίας και της καταρρεούσης Γαλλίας. την 

14ην 'Ιουνίου οΙ Γερμανοί εΙσέρχονται εΙς , το Παρίσι καί την 

22αν του ίδίου μηνός όπογράφεται εις την Κομπιένην ή άνακω

χη δια της όποίας ή Γαλλία έξήρχετο του πολέμου, ένω ό De 
Gaulle, ήγούμενος των «'Ελεύθερων Γάλλων», έδήλωνεν εΙς το 
Λονδίνον στι θα συνέχιζεν έξ όνόματος της Γαλλίας τόν άγωνα 
καί άνεγνωρίζετο όπο της βρεταννικης κυβερνήσεωςώς έπί

σημ~ς έκπρόσωπος της χώρας του. 

'Απο της lOης 'Ιουλίου 1940 οί Γερμανοί ηρχισαν συστη. 
ματικούς βομβαρδ.ισμούς έναντίον του άγγλ1κου έδάφους ήμέ

ραν και νύκτα. Παρα τας μεγάλας καταστροφάς, ή γιγαντιαία 

αύτη έπιχείρησις, ή όποία δ1ήρκεσεν μέχρι των μέσων 'Οκτω

βρίου 1940 καΙ εμεινεν εΙς την ίστορίαν με το δνομα «Μάχη της 
'Αγγλίας», απέτυχε να κάμΨ1] την βρεταννικην άντίστασιν. 

'Εφάνη πλέον ΟΤ1, παρ α τας έντυπωσιακας έπιτυχίας των Γερ

μανων, ό πόλεμος θα ήτο μακρός. 

<> 

'Εν τφ μεΤ{1ξύ ή "Ελλας έτήρει τας όποχρεώσεις τας όποίας 

εΙχεν αναλάβει εναντι των Βρεταννων και των Γάλλων περί εύ

μενους υπέρ αότων ούδετερότητος. Παραλλήλως διετήρει άγα-
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θας σχέσεις μετα της Γερμανίας. Α{ μετα της 'Ιταλίας σχέσεις 

δμως, εβαινον διαρκως έπί τα χείρφ, διότι μετα την κατάληψιν 

της 'Αλβανίας, ο{ 'Ιταλοί προέβαινον εΙς συνεχείς προκλήσεις 

και έδημιούργουν αλλεπάλληλα συνοριακα έπεισόδια. 

την 15ην Αύγούστου το καταδρομικόν μας (tWΕλλη» έτορ
πιλλίσθη εΙς την τηνον, δπου εi)ρίσκετο δια, να συμμετάσχ1] εΙς 

τόν έορτασμον της Κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ήτο κοινόν μυ

στικόν οτι την «rΕλλην» έτορπίλλισαν οί 'ΙταλοΙ "Η κυβέρνη

σις ομως έδήλωσεν δη ό τορπιλλισμος έγένετο άπό όποβρύχιον 

αγνώστου έθνικότητος διότι, δ Μεταξάς, γνωρίζων τας βλέψεις 

του Μου(J'ολίνι έπι των Βαλκανίων και την έπιδίωξίν του να 
έπωφελη'θτί οίασδήποτε εύκαιρίας δια να μας κηρύξ1] τόν πό
λεμον, δεν η θελε, να τόν προκαλέσΊ] δια να μη αναγκάσΊ] τούς 

Γερμανούς να τόν βοηθήσουν. 

rΟπως απεκαλύφθη μετα το πέρας του πολέμου, άπό τα απο

μνημονεύματα το\) Qrazzi, 'Ιταλου πρέσβεως τf'jς έποχης έκείνης 
εΙς τας 'Αθήνας, το καταδρομικόν μας «rΕλλη» έτορπιλλίσθη 

από τό ίταλικόν όποβρύχιον «Delfino» κατα διαταγην τοΟ άρ

Χl1ΎΟΟ του ίταλικοΟ ναυτικο\) Καβανιάρι. 

<> 

Τόέσπέρ,ας τf'jς 26ης 'Οκτωβρίου 1940 συνfjλθε τό όπου ρ
γικόν συμβούλιον τf'jς 'Ιταλίας καΙ τΌ εΙσηγήσει του Μουσόλίνι 

απεφάσισε να έπιτεθij αίφνιδιαστΙKt'I>ς κατα τf'jς "Ελλάδος και 

να Kατιiλάβ1] τα έδάφη της. 
Ο(5τω, τα έξήμερώματα της 28ης 'Οκτφβρίου 1940 ό Grazzi 

μετέβη ε.Ις την έν Κηφισιq.οΙκίαν' του Μεταξα καΙ τοΟ έπέδωκε 
τήν Ιταλικην διακοίνωσιν. Ό πρωθυπουργός άπήντησε με ~να 
dδίσταKΤOν «·Οχι» και ο(5τω εόρέθημεν εΙς έμπόλεμον κατάστα

σιν με την 'Ιταλίαν. 

την αύτην νύκτα, προτου καν δoθij Τι άπάντησις του Με

ταξα., τα Ιτάλικα στρατεύματα, εΙσήλασαν εΙς τό έλληVΙKόν 

εδαφος. την '29ην 'Οκτωβρίου 1940 Τι κυβέρνησις απεκάλυψεν 
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Ό 'Ιωάννης Μεταξάς διερχόμενος τήν όδόν Βασιλίσσης Σοφίας 
όλίγας ήμέρας μετά ηΊν εναρξιν το(ί 'ΕλληνΟίταλΙΚΟ(ί Πολέμου.' 

επισήμως ότι ή «WΕλλη» είχε τορπιλλισθη άπό ίταλικόν δπο
βρύχιον και επεδείχθησαν δημoσί~ τα θραύσματα των ίταλικων 
τορπιλλων, αϊ όποίαι είχον πλήξει τό καταδρομικόν μας. 

'Αμέσως μετα την κήρυξιν το\) πολέμου οί rΕλληνες έθε
σαν κατά μέρος τας διαφοράς των και ώς εfς άνθρωπος ετέθησαν 
~Ις την διάθεσι: της κυβερνήσεως. Τό αυτό επραξα και εγώ. 
Επεσκέφθην τον Μεταξά αυθημερόν και έθεσα έαυτόν εΙς την 
διάθεσίν του. Ο(5τω αϊ σχέσεις μας, αί όποίαι είχον διακοπη 
από το\) 1936 με την κήρυξιν τfίς δικτατορίας, αποκατεστάθη-
σαν πλήρως. . 

Πρός εκπληξιν όλου το\) κόσμου, ό έλληνικός στρατός απέ
κρουσεν επιτυχως τους 'Ιταλους και την 2αν Νοεμβρίου 1940 
εί:φίσκετο ήδη εντός του αλβανικου εδάφους. Ο,Ι 'Ιταλοι υπέ
στησαν βαρείας ήττας την μίαν κατόπιν της άλλης. την 22αν 
~Όεμβρίoυ κατελήφθη ή Κορυτσά, την 6ην Δεκεμβρίου οΙ 
Αγιοι Σαράντα, την 8ην Δεκεμβρίου τό 'Αργυρόκαστρον και 
την 24ην Δεκεμβρίου ή Χειμάρρα. 

'Ολίγας ήμέρας μετα την επίθεσιν Τfίς 'Ιταλίας εναντίον 
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μας, ή κόρη μου "Έλλη υπανδρεύθη τόν ίατρόν Β. Μαλάμον 

και 'σχεδόν αμέσως εκείνος μετέβη είς τό μέτωπον. 

Μολονότι ήμην μεταξυ των πρώτων οί όΠΓίΙοι προσέφερον 

τας υπηρεσίας των εΙς την κυβέρνησιν, ό Μεταξάς δεν με εχρη

σιμοποίησε μέχρι της 2ας Δεκεμβρίου, όπότε μέ επεστράτευσε 
και με έτοποθέτησε εΙς τό Tμfίμα Πληροφοριων του Γενικου 

'Επιτελείου. ΑΙ πληροφορίαι τας όποίας εδωσα τας έπομένας 

ήμέρας εθεωρήθησαν ενδιαφέρουσαι και τό 'Επιτελείον με c'δρισε 

σύνδεσμον με τόν Διεθνη Έρυθρόν Σταυρόν και με τόν πρεσβευ

την της ουγγαρίας,' όστις είχεν αναλάβει την προστασίαν των 
ίταλικων συμφερόντων εν 'Ελλάδι. 

ο 

'Από τfίς εισβoλfίς των 'Ιταλών ή Έλλας δφίστατο διττην 

πίεσιν, τόσο εκ μέρους τών 'Άγγλων όσον και εκ μέρους τών 

Γερμανών. 

ΟΙ ~ Αγγλοι προσεφέροντο να μάς στείλουν βοήθειαν εκ τών 

δυνάμεων το\) στρατηγου Wavel, ή όποία όμως ήτο εντελώς ανε
παρκής. Ό Μεταξάς θέλων αφ' ένός να μη προκαλέστι τους Γερ

μανους και αφ' έτέρου να μη δυσαρεστήστι τους 'Άγγλους, εζή

τησε την άποστολην τουλάχιστον 15 μεραρχιών, τας όποίας ε
γνώριζε ότι "ήτο αδύνατον να διαθέσουν οϊ Βρεταν;νοί. 

Ή πολιτική, την όποίαν είχε αποφασίσει νά ακολουθήστι 

την εποχην εκείνΙ1ν ό Μεταξάς απέναντι των ~ Αγγλων, απει

κονίζεται εις την μυστικην εΥΥραφοv ανακοίνωσιν, την όποίαν 

έπέδωσεν ~ην 18ην 'Ιανουαρίου 1941, όλίγας ήμέρας πρό του 
θανάτου του, εΙς τόν ~ Αγγλον πρέσβυν Palleret και ή όποία 

εχει ώς έξης: 

((Εlμεθα αποφασισμένοι ν' αποκρούσωμεν, με κάθε θυσ[αν, εΙσ

βολήν τών γερμανικών στρατευμάτων ΑΛΛΑ ΟΥΔΟΛΩΣ ΘΕΛΟ

ΜΕΝ ΝΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΩΜΕΝ, ΕΚΤΟΣ ΕΑΝ Η ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΝ 

ΟΠΟΙΑΝ ΘΑ ΗΔΥΝΑΤΟ ΝΑ ΜΑΣ ΠΑΡΑΣ ΧΗ ΕΙΣ 7ΉΝ ΜΑΚΈ 
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ΔΟΝΙΑΝ Η Μ. ΒΡΕΤΑΝΝΙΑ ΗΤΟ ΑΡΚΕΤΗ ΔΙΑ ΤΟΝ Σ/{ΟΠΟΝ 
ΑΥΤΟΝ. 

Έξηγήσαμεν εΙς τόν στρατηγόν W apel ποία πρέπει 1'α εΙναι 
ή έκτασις τής βοηθείας αυτής. 

• Η βοήθεια, ή όποία μας παρέχεται, ήτοι: 24 πεδινά τηλε
βόλα, 12 βαρέα τοιαύτα, 40 κατα προσέγγισιν qντιαεροπορικα και 
24 άντιαρματικα πυροβόλα και 25 μέσα και ελαφρα αeματd., 
εΙναι άπολύτως άνεπαρκής, χωρις να όμιλώμεν περι τής τελείας 
άπουσιας δυνάμεωΡ πεζικού. Κατα συνέπειαν, ενώ ή μεταφορα 
τών δυνάμεων αυτών εις την Μακεδονίαν θα άπετέλει μίαν πρό
κλησιν, συνεπαγομένη1' την αμεσον προέλασιν τών Γερμα1'ών και 
πιθανώς τών Βουλγάρων εναντίον μας, ή άνεπάρκεια τής δυνάμεως 
αυτής θα καταστήσrι βεβαίαν την αποτυχία1' τής άντιστάσεως μας. 

'Εκτας τούτου, εδηλώθη _ ήμίν κατηγορηματικώς στι ή Γιουγ
κοσλαβία καίτοι αποφασισμένη να άμυνθfί κατα της ένδεχομένης 
διαβάσεως τού γερμανικού στρατού άπό τα έδαφός της, θα άπέσυ
ρεν την προαναφερθείσαν βεβαιωσιν, εν περιπτώσει μιας γερμα
νικης επιθέσεως προκαλουμένης εκ τής άποστολης βρεταννικών 
στρατευμάτων εΙς την Μακεδονίαν. 

Δια τούς λόγους τούτους προτιμώμεν την λύσιν, τηνόποίαν 
ύπεδείξαμεν εΙς τόν στρατηγόν W apel κατα τας τελευταιας μας 
συνομιλίας. Να μελετήσωμεν άπα κοινού δηλαδη και να προβώμεν 
ήμείς εΙς τας τελευταίας έτοιμασίας, εν όψει της μεταφορας βρε
ταννικών στρατευμάτων, κατά τρόπο1' μη προκαλούντα την προ
σοχην τών Γερμανών, πραγμα όπερ εΙναι δυνατόν. 

'Εξ σ.λ.λου ή μεταφορά τής βρεταννικής αυτής δυνάμεως προς 
την Μακεδονίαν δέν θά ελάμβανε χώραν παρά μόνον έάν τά γερ-

, , δ 'ζ 'Δ'β" , μανικα -στρατευματα, ιασχι οντα τον ουνα ιν, εισηρχovτo ,εις 

την Βουλγαρίαν. 

Ό κίνδυνος μίας προελάσεως πολύ ταχείας, καθιστώσης άδύ-
1'ατον την άγγλικην ένίσχυσιν,_θcl ήδύνατο να άπoφ~χθfί δια Τής 
σοβαρας και λεπτομερειακής παρασκευης της εκτελέσεως τών 
μεταφορών, ή όποlα άλλωστε δέν έγινε &κόμη, ούτως ωστε και 
αυτας oi5τoς ό στρατηγος W apel δέν γνωρίζει επακριβώς τόν 
χρόνον, ό όποίος θά απαιτηθfj διά την μεταφοράν των προαναφερ
θεισών βρεταννικών δυνάμεW1l εΙς την Μακεδονlαν. 
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• Εξυπακούεται Οτι ή οργάνωσις της στρατηγικης αυτης Ιφε
δρείας και τών μέσων της μεταφορας πρέπει νά εΙναι τοιαύτη, 

ωστε ή άποστολη τών εν λόγφ δυνάμεων νά δύναται νά γίνυ εις 

πασαν στιγμήν. 

• Εκεί έγκειται illωστε η έννοια τής στρατηγικής εφεδρείας . 
~Oπωσδήπoτε θά (πρεπε νά εξασφαλισθfj ή οργάνωσις μιας 

ισΧVρας άεροπορικης δυνάμεως, ανευ τής οποίας ή άποβίβασις 

εις τονς λιμένας τής Μακεδονίας θά καθίστατο εξαιρετικα δύσκο

λος, άεροπορικης δυνάμεως την οποίαν ο στρατάρχης Λογκμόρ 
δέν διαθέτει την στιγμην αυτήν. 

ΕΙναι προφανες ότι τό άνωτέρω δέν θά ήδύνατο να πληρώσrι 
, .$:---. , ~ ~ , θ \ την άνεπάρκειαν τής προαναφερθεισης υvιιαμεως, η οποια α 

\ .J. \ • , • δ'ξ εν άποσταλfj την στιγμ,lν την οποιαν υπε ει αμ . 
'Ιδού διατί νομίζομεν ότι, δφείλομεν να προσελκύσωμεν όλως 

ιδιαιτέρως την προσοχην τής Βρεταννικής Κυβερνήσεως επί τού 

γεγονότος 8τι τό πρόβλημα τής Νοτιοανατολικής Ευρώπης δεν 
θά ήδύνατο να άντιμετωπισθfj με τας δυνάμεις τάς οποίας διαθέτει 

αύτη σήμέρον εΙς την' Εγγύς' Ανατολήν. 

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΗΜΑΣ ΘΑ ΕΚΠΛΗΡΩΣΩΜΕΝ ΤΟ ΚΑΘΗΚΟΝ 

ΜΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΥΣ. 

'Εναπόκειται, συνεπώς, εΙς την Βρεταννικην Κυβέρνησιν να 

λάβrι ύπ' όψει τάςύποδείξεις μας, αί όποίαι εΙναι φlλων πιστών 

καL άφωσιωμένων.)) 

'Εξ άλλου οί Γερμανοί, δια το\) ενταυθα πρέσβεώς των Πρίγ

κιπος "Έρμπαχ, προσεπάθουν να μας πείσουν να δεχθ&μεν η'ιν 

μεσολάβησίν των, δια να διατηρήσωμεν τας θέσεις τας δποίας 

ήδη κατείχομεν εν • Αλβανίq. και αί διαφοραί μας μετα τf'ίς 

'Ιταλίας να λυθο\)ν μετα το πέρας το\) πολέμου. Ή πρότασις ήτο 

βεβαίως δελεαστική, ενε'ίχε δμως τον κίνδυνον δτι, οί 'Ιταλοι 

εκμεταλλευόμενοι οίανδήποτε εΌνοίΚ'ην δι' αυτους στιγμ~ν θ,α 

παρεσπόνδουν και θα ερριπτον εναντίον μας όλόκληρον το βα

ρος τ&ν δυνάμεών των. Δ-.?: τουτο δ Mεταξaς δ~ν ήθελε να δ~

ιί'i] την μεσολάβησιν τ&ν Γερμαν&ν προτο\) φθασουν αί δυνα

μεις μας είς την θάλασσαν, δπόθεν θα ήδυνάμεθα να κατοπτεύω
μεν εγκαίρως τας κινήσεις τ&ν 'Ιταλ&ν. 
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την πρωίαν της 28ης Δεκεμβρίου 1940 με εζήτησεν εσπευ
σμένως δ πρωθυπουΡΎός. Συνηντήθημεν είς το Ξενοδοχείον 
«Μεγάλη Βρεταννία», δπου είχον μεταφερθη τά γραφεία της 

κυβερνήσεως. Μου είπεν δτι είχεν άποφασίσει νά μου άναθέστι 
άποστολην ή δποία θά συνίστατο είς το να του φέρω ώρισμένας 
πληροφορίας διά τους σκοπους της Γιουγκοσλαβίας, επειδη 
συνεδεόμην στενώς με τον Άντιβασιλέα της Πρίγκιπα Παυλον . . 
VΗθελεν επίσης να. καθησυχάσ1) τούς Γερμανους επι των προθέ
σεών μας. 

Άφοί5 μου εξήγησε την πολιτικην την δποίαν ήτο άποφα

σισμένος να τηρήστι εναντι της Άγγλίας και της Γερμανίας, 

μου εδωσε τας δδηγίας τάς δποίας παραθέτω εδω εκ σημειώ
ματος το δποίον συνέταξα άμέσως μετα την συνομιλίαν μας: 

τα. συμφέροντά μας, κατόπιν μάλιστα της συμμαχίας Άγ

γλίας-Γαλλίας-Τουρκίας μας επέβαλλον νά ταχθωμεν με το 

μέρος της' Αγγλίας, με την δποίαν θα ετάσσετο δριστικως και ή 

'Αμερική. τουτο δέ, οχι μόνον λόγφ τ;Ίς γεωγραφικης μας θέ

σεως, άλλα και διότι ήτο βέβαιον στι το πέρας του πολέμου θ' 

άπέβαινεν ύπερ της Άγγλίας. τα έλληνικα συμφέροντα επέ

βαλλον σμως να παραμείνωμεν μακραν του πολέμου δσον τό 
δυνατόν περισσότερον, διότι ή ισχύς της Γερμανίας και των 

συμμάχων της ήτο τοιαύτη, ώστε ν' άμφισβητήστι επι μακρόν 

την τελικην κατίσχυσιν των άντιπάλων της και διότι ή οίκο

νομικη και γενικη κατάστασις της Έλλάδος δεν της επέτρεπον 

ν'άπoδυθ~ εΙς μακρόν πόλεμον. 

Κατα συνέπειαν ή Έλλας ώφειλε να προασπίστι την άνε
ξαρτησίαν της και την τιμήν της, άποκρούουσα οΙανδήποτε 

είσβολην iΊ εμφανf'\ παραβίασιν τf'\ς ουδετερότητός της, εν 06-
δεμι~ δμως περιπτώσει επρεπε να προκαλέστι τ11ν Γερμανίαν. 
Δια τοΙ>ς λόγους άκριβως τούτους άντιπαρηλθεν πασαν εκ μέ
ρους της 'Ιταλίας πρόκλησιν, ήμύνθη δμως δταν ή 'Ιταλία παρε

βίασε τό εδαφός μας. Και μετα την νικηφόρον εκβασιν τf'\ς πρώ

της φάσεως το\) πολέμου, ή Έλλας ουδένα κατακτητικόν σκοπόν 

επρεπε να εχτι εναντίον της ~Aλβανίας, πλην τf'\ς διαρρυθμί

σεως της συνοριακης της γραμμης και δ μόνος άντικειμεvικός 
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της σκοπος επρεπε να είναι ή άπομάκρυνσις της 'Ιταλίας άπό τα 

Βαλκάνια. 

Ό Μεταξας διεβεβαίωνε τους Γερμανους σ·cι, ή μόνη βοή

θεια, την δποίαν θα άπεδέχετο άπο τους ν Α γγλους, συνίστατο εΙς 

ύλικον κα.ι άεροπορίαν, και δτι εν ούδεμιq. περιπτώσει θα επέ
τρεπε εις άγγλικα στρατεύματα ν' άποβιβασθωσι επι έλληνικου 

εδάφους. 'Επεθύμει να άποφύγτι πασαν εκ μέρους της Γερμανίας 
μεσολάβησιν εις την έλληνοϊταλικην σύρραξιν πρό της εκδιώ

ξεως των 'Ιταλων εκ του άλβανικου εδάφους. Δεν ήτο Ικανοποιη

μένος από τήν άγγλικην βοήθειαν εις άεροπορίαν και πολεμικόν 

ύλικόν, κατ' οόδένα σμως τρόπον επεθύμει νά δυσαρεστήστι 

την Άγγλίαν. Μου προσέθεσε στι επρεπε νά πείσωμεν τούς 

Γερμανους δτι ουδεμίαν εχθρότητα ετρέφομεν εναντίον των και 

στι ή Έλλας δεν θα εδέχετο άπόβασιν βρεταννικών στρατευμά

των εφ' δσον δέν ύφίστατο επίθεσιν άπό την Γερμανίαν. 

Άφου εγιναν αΙ άπαιτούμεναι διαδικασίαι δια την άποστρά

τευσίν μου, άνεχώρησα δια Βελιγράδιον. 

'Εκεί διεπίστωσα στι το κοινόν αίσθημα των Σέρβων ήτο 

ύπερ της συμμετοχης της Γιουγκοσλαβίας εις τον πόλεμον παρα 

το πλευρον των ν Αγγλων. Οϊ Κροάται δμως άντέδρων εΙς την Ιδέ

αν οΙασδήποτε πoλεμΙKη~ περιπετείας. Δια τουτο, δ Άντιβα

σtλεύς, Πρίγκιψ Παυλος, παρά τούς προσωπικούς του δεσμούς 

με την Άγγλίαν και την πρός την Βουλγαρίαν απέχθειάν του, 

ήτο άποφασισμένος να μη εξέλθτι της ουδετερότητος. Δεν άμφέ

βαλλεν περι της τελικης επικρατήσεως της Άγγλίας. Έγνώρι

ζεν ομως,οτι αυτη ήτο εντελώς άνίσχυρος να μας βοηθήστι. 

'Εξ άλλου ή χώρα του ήτο εντελώς άπαράσκευος δια τόν πόλε

μον ενώ οί Γερμανοί, εχοντες έγKατασταθf'\ εΙς Ούγγαρίαν και 

Ρουμανίαν, θα ήδύνατο να διαβουν σχεδόν αμαχητι τα γιουγκο

σλαβικα σύνορα. 

Άλλα τό μεγαλύτερον πρόβλημα, τό δποίονήγείρετο εν 

περιπτώσει συμμετοχης της Γιουγκοσλαβίας εΙς τον πόλεμον, 

ήτο ή διάλυσις του γιουγκοσλαβικου κράτους. Ό Άντιβασι

λευς Παυλος επίστευεν οτι, εαν ή ΓΙOυγΙCOσλαβία. εΙσήρχετο 

εΙς τόν πόλεμον, θα κατεΙCερματίζετO, οΙαδήποτε και αν ήτο ή 
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εκβασίς του. Και toiJto διότι, Κροάται Kai Σλοβένοι θα άπε
σχίζοντο. Ο{ μεν πρωτοι δια ν' άποτελέσουν άνεξάρτητον κράτος, 

ο{ δέ αλλοι δια να προσαρτηθωσιν εΙς την Γερμανίαν fι εΙ~ 

είς ~τερoν σχηματισθησόμενον παραδουνάβιον κράτος, άναλό

γως της εκβάσεως tol) πολέμου. 
Πέραν τούτου, δ Πρίγκιψ Παί'ιλος μέ διεβεβαίωσεν δτι, κατα 

την μυστικην μετάβασιν τοί'ι Γιουγκοσλάβου ύπqυργοiJ εξω

τερικ&ν Μάρκοβιτς εΙς Berghof, τόν Νοέμβριον το'ί'ι 1940, ούδε
μία ύποχρέωσις είχεν άναληφθη; περί διελεύσεως στρατιωτικων 
δυνάμεων fι πολεμικο() ύλικο() δια το() γιουγκοσλαβικο() εδά

φους. 'Εάν ή Γιουγκοσλαβία πάρέμενεν οόδετέρα, τα κοινά μας 

σύνορα οόδένα θα διέτρεχον κίνδυνον.. 'Εάν, τοόναντίον, ή Γιου
γκοσλαβία συμμετεϊχεν tol) πολέμουπαρα το πλευρόν των 'Α γ
γλων, οί Γερμανοι εΙσερχόμενοι εκ βορειοανατολ&ν εΙς τό εδα

φός της, δια 'των αόστριακ&ν, ουγγρικών και ρουμανικών συνό
ρων, θα προήλαυνον άκάθεκτοι καί θα κατελάμβανον άμαχητί 

σχεδόν την Θεσσαλονίκην δια της κοιλάδος το() 'Αξιου. Μου 

προσέθεσεν δτι, είχε καταστήσει σαφές εΙς τους Γερμανούς δτι 

ή Γιουγκοσλαβία δεν ήτο δυνατόν να άνεχθη την Θεσσαλονίκην 

εΙς αλλας χείρας εκτος της Έλλάδος Τι της Γιουγκοσλαβίας και 

δτι είχε λάβει τας άναγκαίας περι αυτόυ · διαβεβαιώσεις. 
~Oσoν άφεώρα εΙς την Βουλγαρία'ν, ό Πρίγκιψ ΠαiJλος 

εθεώρει δτι αυτη θα έξηπάτ~ μέχρι και της τελευταίας στιγμης 

τούς "Άγγλους, ύποσχομένη δτι δεν θα επέτρεπε την δια τ:ο() ε

δάφους της διάβασιν τών γερμανικών στρατευμάτων και δτι οί 

Βρεταννοι θα εξηκολούθουν να δίδουν πίστιν εΙς τας διαβεβαιώ

σεις της. 

Έπίστευεν, τέλος·, δτι ή Τουρκία εν oόδεμιiϊ περιπτώσει 

θα εξήρχετο τηςοόδετερότητος, παρα τας άντιθέτους πληροφο

ρίας τας όποίας και αότός ( δ Πρίγκιψ Παυλος ώς Άντιβασι
λευς) είχεν. Άντιθέτως, πεποίθησίς του ήτο στι, ή Τουρκία θα 

εφθανε μέχρι του σημείου να μη αντιταχθΌ ουσιαστικώς είς την 

δια του έδάφους της διέλευσιν τών γερμανικών στρατευμάτων. 

Ό Πρίγκιψ Παυλος είχε καταλήξει εΙς το συμπέρασμα δτι, τό 

συμφέρον τών · Βαλκανίων επέβαλλε να παραμείνουν μακραν 

τοί) πολέμου. ~Oτι επρεπε να εδρεθΌ και τώρα άκόμη τρόπος 
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στενης μεταξύ των συνεργασίας, με βάσιν την εκ μέρους των 

παροχην εγγυήσεων πρός τους εμπολέμους, δτι θα άνθίσταντο 

από κοινου είς την παραβίασιν του εδάφους των ύπό το() ένος 

Τι του έτέρου εξ αυτών. Έπειδη δε εβλεπεν δτι, είς τοιαύτην συ
νενόησιν θά ήτο αδύνατον νά προσχωρήσουν, ή Ρουμανία, εφ' 
όσον είχεν από μακρου καταληφθη ύπό τών Γερμανών και ή 
Βουλγαρία, η δποία είχεν ηδη taxei'\ με το μέρος το() νΑξονος, 
τοιαύτην εγγύησιν ήτο δυνατον νά παράσχουν μόνον ή Γιουγκο

σλαβία, ή Έλλα.ς και ή Τουρκία, εαν ανελάμβανον πρός αλλη
λας την ύποχρέωσιν να εμποδίσουν άπο κοινου την διέλευσιν 

γερμανικών στρατευμάτων δια των έδαφών τωνΙ . 
'Αναχωρήσ.ας εκ Βελιγραδίου μετ' ολίγας ήμέρας, μετέβην 

εΙς Βέρνην. Κατά τάς συνομιλίας τάς όποίας είχον εν τΌ έλβε
τικΌ πρωτευούστι εσχηματισ-α την γνώμη ν οτι, είς το εξωτερικον 
γενικη ήτο η εντύπωσις δτι τελικώς θα κατίσχυεν είς τόν πό
λεμον η Μεγάλη Βρεταννία. Ύπεστηρίζετο ομως οτι δ αγών 
θα ήτο μακρος καί τραχύς Kai δτι οί Βρεταννοι θά ύφίσταντο, 
προ της τελικης νίκης, φοβερά πλήγματα. 'Ακόμη, στι ταχέως 

θα εύρισκόμεθα προ γερμανορωσσικης ρήξεως καί δτι ή πολε
μικη έξάρτησις της Ρωσσίας θά προεκάλει κατάπληξιν. 

-Οσον αφεώρα είς τά Βαλκάνια, οί Γερμανοι θά επεθύμουν 

νά έξασφαλίσ'ουν την ουδετερότητά των. Ήσαν βέβαιοι περι τών 

φιλικών, εναντι ai>trov, διαθέσεων της Βουλγαρίας καί της Ρου
μανίας ώς καί περΙ της ουδετερότητος της Τουρκίας. Ζωηρώς 

ομως αμφέβαλλον διά την στάσιν της Γιουγκοσλαβίας. Διά την 
'Ελλάδα, έάν καθίστατο δυνατη ή διατήρησις τi'\ς είρήνης εις 
τα Βαλκάνια, θά ήσαν διατεθειμένοι νά εξακολουθήσουν θεω
ρουντες την έλληνοϊταλικην σύρραξιν ώς καθαρώς εντοπισμέ
νον μεταξύ τών δύο χωρών πολεμικόν γεγονος και θα προ σε
πάθουν νά εϋρουν την κατάλληλον ευκαιρίαν μεσολαβήσεως. 

'Η μεσολάβησις αϋτη κατ' αρχάς απέβλεπεν 'εις την όπο
χώρησιν τών αντιπάλων εις τά παλαιά των σύνορα, ύπο τον όρον 
της γενικης αποχωρήσεως τών Υ Αγγλων οχι μόνον εκ της ηπει-

1. Ίδε ~κθεσιν μου περι τi'jς Συνομιλίας με Πρίγκιπα Πα\)λον είς Βε
λιγρ.άδιον, ύπό ήμερομηνία\> 15.1.1941. 
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ρωτιτης Έλλάδος άλλά και έκ τών ναυτικών βάσεων τάς όποίας 

είχον καταλάβει. Μετά τάς νίκας δμως, τάς όποίας κατήγαγεν 

ό έλληνικός στρατός εναντίον τών 'Ιταλών, εφαίνετο δτι οΙ Γερ

μανοι ήσαν διατεθειμένοι νά δεχθουν δπως ήμείς ~α! οΙ Ίταλοι 

διατηρήσωμεν τάς θέσεις τάς όποίας κατείχομεν καί νά άρκε

σθώσι νά ζητήσουν την άποχώρησιν τών" Αγγλων εκ της ήπει

ρωτικης Έλλάδος, όχι δμως και ηΊν έγκατάλειψιν τών βάσεων 

τάς όΠθίας κατείχον2• 

Δεν κατώρθωσα νά έξακριβώσω την στάσιν την δποίαν θά 

ετήρει ή Γερμανία εαν ή 'Ελλας δεν έδέχετο την μεσολάβησίν 
της, διότι είχον λάβει ρητάς -όδηγίας νά άποφύγω οίανδήποτε 

συζήτησιν επί του Θέματος. 

Ούδεμία, έν ταύτοις, άμφιβολία ύπηρχεν δτι, εν περιπτώσει 

αποβάσεως άγγλικών στρατευμάτων εις την ήπειρωτικην Έλ

λάδα, οί Γερμανοι θα έπεζήτουν να εκκαθαρίσουν άμέσως ηΊν 

κατάστασιν εις τα Βαλκάνια. τουτο προέκυπτεν όχι μόνον εκ 

πληροφοριών μου αλλα καί: 

1. 'Εκ του διαβήματος του Πρίγκιπος Παύλουτης Γιουγκο
σλαβίας πρός τους εν Άγγλίq. φίλους του, επ' ευκαιρίq. της 

έπισκέψεως του στρατηγου Wavel εΙς Άθήνας τόν Ίανουάριον 

του 1941, Δια του διαβήματος τούτου, δ Πρίγκιψ Παυλος εζήτει 
να πείστι τους" Αγγλους περί τών κινδύνων είς τους δποίους θα 

έξετίθεντο τα Βαλκάνια, ώς και τό βρεταννικόν έκστρατευτικόν 

σώμα έν πεΡΙ?tτώσει άποβάσεώς των είς την ήπειρωτικην Έλ
λάδα3• 

2. Άπό τόν λόγον της 30ης 'Ιανουαρίου 1941, του Χίτλερ, 
ό όποίΌς είπεν: 

((Οί "Αnλοι . ελπίζovv δτι ίσως θα επιτύχουν κάτι εΙς τα 

Baλκάjϊια~ 'Αλλα Το βέβαιον εΤναι δτι, θα πλήξωμεν την 'Αγ
γλΙαν δπου την συναντησωμεν. Είμεθα άρκετα ίσχυροι προς 

τουτο.» 

. 2. "Ιδε ΙKθεσiν μου εκ Βέρνης επι συνομιλίας μου μέ Korcher καΙ Kordt 
εΙς τας 23.1.Ι94~. 

3. ϊδε ~Kθεσίν μου ειc Βελιγραδίου, 15.1.1941. 
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Ήτο ιΧλλωστε φυσικόν να ύποθέστι τις δτι, ή Γερμανία άγω

νισθείσα είς τό δυτικόν μέτωπον δια να άποδιώξτι την Άγγλίαν 

άπό την ήπειρωτικην Εύρώπην, δεν ήτο δυνατόν να της έπιτρέ

ψτι, νά θέσ1j εκ νέου πόδα έπ' αύτης εΙς ετερον σημείον. 

Έκτός Όμως τούτου, ή παρουσία άγγλικών στρατευματων 

εν Έλλάδι, ήτο δυνατόν να παρασύρτι, εν δεδομέντι στιγμη, 

ηΊν Τουρκίαν και ηΊν Γιουγκοσλαβίαν εναντίον των4. 

Κατα συνέπειαν, ήτο λογικόν να κατέληγέν τις εις τό συμπέ

ρασμα δτι, ή Γερμανία θα είχε κάθε συμφέρον να εξασφαλισθ'ij 

εναντι τοιαύτης άγγλικης ενεργείας με οίανδήποτε θυσίαν 

και δτι, ή μόνη ελπις ην θά είχον τα βαλκανικά κράτη να παρα

μείνωσι μακραν του πολέμου, θά ήτο ή εξασφάλισις της Γερ

μανίας άπό τόν κίνδυνον παρουσίας άγγλικών στρατευμάτων. 

Ή εν Βουλγαρίq. κοινη γνώμη παρέμενεν, ώς ήτο πάντοτε, 

άφωσιωμένη εις την Ρωσσίαν. Ή κυβέρνησίς της ετάχθη παρα 

τό πλευρόν της Γερμ!lνίας με την ελπίδα νά πραγματοποιήστι 

τας βλέψεις της εναντι της Ρουμανίας, της Γιουγκοσλαβίας και 

της Έλλάδος και με την πεποίθησιν δτι, εν περιπτώσει νίκης τών 

.. Αγγλ.ων, δεν θά της άφτιρουντο όλα δσα θά είχε κατορθώσει 
να πραγματοποιήστι εν τφ μεταξύ. τουτο δέ, διότι αφ' ένός αί 

φιλοβουλγαρικαΙ τqσεις εν Άγγλίq. ήτο άδύνατον να εκλείψουν 

εντελώς καΙ άφ' έτέρου, διότι ή Ρωσσία εν ούδεμιq. περιπτώσει 

θα την άφηνεν άνυποστήρικτον. Άλλα και ύπό τας δυσμενε

στέρας προϋποθέσεις, ή θέσις της Βουλγαρίας δεν θά ήτο δυ

νατόν να Katacrtij χειροτέρα εκείνης, ή όποία έδημιουργήθη 
μετα τό πέρας τοΟ Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Κατα συνέ

πειαν, δεν επρεπε να άναμένεται έν Βουλγαρίq. εσωτερικη άντί

δρασις λόγφ της εΙσόδου γερμάνικών στρατευμάτων εκεί.5 

'Εκ Βέρνης μετέβην εΙς Γενέύην, όπου έπληροφορήθην δτΙ 
δ Μεταξας απέθανε την 29ην 'Ιανουαρίου 1941 καΙ ότι την πρω
θυπουργίαν άνέλαβεν δ Άλέξανδρος Κορυζης. 'Εκεί ελαβον 

έπιστoλ~ν .του Κορυζη, εις την όποίαν μου έλεγε δτι, είχε λάβει 

4. ·Ιδε ~ιcθεσίν μου ειc . Βέρνης, επι συνομιλίας μου με Κιοσσεϊβάναιφ 

ύπό ήμερομηνίαν 11 Φεβρουαρίου 1941. 
5. ·Ιδε ~Kθεσiν μου έπi. συνομιλίας μέ Κιοσσεϊβάνωφ. 
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γνώσιν της αποστολης μου και με παρεκάλει, αφο\) μεταβ& ' 
εΙς Βελιγράδιον και Σόφιαν, να επιστρέψω το ταχύτερον εΙς 'Α
θήνας, διότι με είχε διορίσει μέλος της Διοικούσης 'Επιτροπης 
της 'Εθνικης Τραπέζης της Έλλάδος, ή όποία απετελείτο απο 
τον Κ. Ζαβιτσιάνον ώς πρόεδρον και τους καθηγητήν Κ. Τριαν
ταφυλλόπουλον και εμε ώς μέλ!1' Ούτω εκ Γενεύης επέστρεψα 
εΙς Βελιγράδιον, εκείθεν μετέβη ν εΙς Σόφιαν και την 9ην ~Aπρι
λίου 1941 επέστρεψα εΙς 'Αθήνας. ΑΙ προς τ1'ιν κυβέρνησιν εκ
θέσεις μου εύρίσκονται εΙς τα αρχεία του ύπουργείου έξωτερι
καιν. 

Τήν έπομένην της αφίξεώς μου εις 'Αθήνας (10 'Απριλίου 
1941) με εδέχθη δ πρωθυπουργος 'Αλέξανδρος Κορυζης, προς 
τον δ~oίoν εξέθεσα τα της αποστολης μου. 
, 'Εξ όσων μοϋ αφηγήθη εκείνος τότε, γνωρίζω δια το μεσο
λαβησαν διάστημα τα έξης: 

'Ολίγας ήμέρας μετα τήν ανάληψιν της προεδρίας της έλ
ληνικης κυβερνήσεως ύπο του 'Αλ. Κορυζη, κάποια παρεξή
γησις μεταξυ του ν Αγγλου στρατιωτικοϋ παρατηρητου και του 
αρχιστρατήγου μας -'Αλεξάνδρου Παπάγου, έδω~εν αφορμήν 
είς τόν ν Αγγλον πρέσβυν να ' έρωτήστι τόν ·Ελληνα πρωθυ~ 
πουργον έαν ή , νέα κυβέρνησις ήτο αποφασισμένη να τηρήστι 
τάς όποχρεώσεις τας οποίάς εϊ:χεν αναλάβει ή κυβέρνησις Με
ταξά έναντι ΤΟΝ ν Αγγλων και δή, έαν ή <Ελλάς, εν περιπτώσει 
γερμανικης , επιθέσεως, θα εζήτει την αποστολην βρεταννικ&ν 
δυνάμεών. Ό Κορυζης απήντησεν: ' 

- Θα μελετήσω τόν σχετικό ν φάκελλον και θα σάς απαν
τήσω. 

'Εκ της μελέτη~ του φακέλλου Ο Κορυζης ελ~βε γν6>σιν 
της μυστικης εγγράφου ανακοινώσεως επι της συνομιλίας με_ 
ταξυ Wavel και Μεταξά ('Ιανουάριος 1941), ή όποία είχεν έπι
δοθη εις τον ν Αγγλον πρέσβυν.6 

Ώς θα ενθυμ"ίjται ό αναγνώστης, δια του σηiι,ειώματoς αυτοό 
ο Μεταξας ανελάμβανε την ύποχρέωσιν νά παραμείν1] εις' το 

6, 'Ίδε σσ. 21 1-213 το\) παρόντος. , 

i 
J, 

1 
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πλευρόν τfjς 'Αγγλίας μέχρι πέρατος του πολέμου. Ένόμιζε, 

πάντως δτι, ή παρουσία αγγλικου εκστρατευτικου σώματος εν 

Έλλάδι θα απετέλει πρόκλησιν εναντι της Γερμανίας . Έάν δμως 

ή Έλλας εκινδύνευε ποτε εκ γερμανικης εισβo~ης, θά έδέχετο 

εύγνωμόνως τήν άγγλικην βοήθειαν. <ο Mεταξίiς θά έθεώρει 

ώς έπικειμένην την είσβολην τών Γερμανών εάν οΟτοι είσήρ

χοντο εις την Βουλγαρίαν με τάσεις καθόδου . Έν τοιαύτ'Ώ δμως 

περιπτώσει, ή αγγλικη βοήθεια θα επρεπε να ειναι τουλάχιστον 

15 μεραρχίαι, αί όποίαι θα απεβιβάζοντο ομαδικώς . 

την έπομένην ό Κορυζης απήντησεν ε ις τον ν Αγγλον πρέ

σβυν δτι ένέμενεν εις τας απόψεις του προκατόχου του, συγχρό

νως δε διέταξε τόν εν Λονδίνφ πρέσβυν μας Σιμόπουλον, να έπι

δώστι αντίγραφον της ανακοινώσεως αυτης εις τό Foreign Office. 
Μετά τινας ήμέράς ή κυβέρνη σις επληροφορείτο περι σχε

διαζομένου ταξειδίου του Eden εις τα Βαλκάνια δ ια τόν σχημα

τισμόν κοινοϋ μετώπου . Ό Eden παρεκλήθη, μέσφ του εν Άθή
ναις ν Αγγλου πρέσβεως, να μεταβύ εν πρώτοις ει.ς Τουρκίαν 

ίνα εχωμεν, κατ α τας ενταυθα συνομιλίας , τας απόψεις της χώρας 

αύτης έπι του θέματος. Παρα ταυτα, ό Eden αφίχθη πρώτον 

ένταυθα, ύπό αύστηρόν incognito, και μετέβη μετ α του sir John 
neal απ' εύθείας ει.ς Τατόϊ, σπου εφιλοξενήθη ύπό του Βασι

λέως. ·Οταν είδε τόν πρωθυπουργόν, είπεν δτι ήλθε εις τ1'ιν Έλ

λάδα δια να καταστρώστι τας λεπτομερείας της αφίξεως τών αγ

γλικών στρq.τευμάτων ενταυθα, κατόπιν της επικειμένης είσόδου 

τών Γερμανών εις Βουλγαρίαν, ην έθεώρει βεβαίαν. Ό Κορυζης 

παρετήρησε δτι απέμενε να καθορισθij ό αριθμός τών αφιχθη

σο μένων αγγλικών στρατευμάτων, συμφώνως με τας ύποδείξεις 

του Μεταξά. Ό Eden ειπεν δτι ούδεν εγνώριζεν επι του ζητήμα
τος αύτου, αλλ' στι ό συνοδεύων αύτόν άρχηγος του βρεταν

νικ:ου επιτελείου και ό στρατηγός Παπάγος θα ηδύναντο να 

διευθετήσουν τό ζήτημα. 

Εις την σύσκεψιν, ή όποία επηκολούθησε τό έσπέρας είς 

τό Τατόϊ, έλαβον μέρος, έκτός του Κορυζη, ό Βασιλεύς, δ Eden, 
δ sir John Deal και ό Παπάγος . Ό Κο-ρυζης δεν μου είπε λεπτο

μερώς τί διημείφθη, παρα μόνον δτι δ sir John Deal ύπεστή
ριξε δτι αί τρείς μηχανοκίνητοι μεραρχίαι, τας δποίας ήσαν 
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