80 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ Την 6η Απριλίου 1941,
80 χρόνια μετά τη ηρωική αντίσταση στην επίθεση
των Γερμανών στα Οχυρά της Γραμμής Μεταξά, η
σκέψη μας επιστρέφει στους
άνδρες που τα
υπερασπίστηκαν με απαράμιλλη αυτοθυσία αλλά
και στα λόγια του Μεταξά, που καθαρά προέβλεπε
από την αρχή την έκβαση αυτού του αμυντικού
πολέμου, και που με πρόνοια και ψυχραιμία
ετοίμασε τα οχυρά της « Γραμμής Μεταξά» όπως
έχει επικρατήσει για την περίπτωση της εισβολής
των Γερμανών από την Σερβία, και της ταυτόχρονης
των Βουλγάρων, ώστε να δώσει την δυνατότητα στο
στρατό μας να πολεμήσει και έστω να καθυστερήσει
την εισβολή.
Σημαία του «Οχυρού Ρούπελ»
Ιστορική και Εθνολογική Εταιρία της Ελλάδος

Τα αποσπάσματα που ακολουθούν δεν είναι τα μόνα στις σελίδες του Ημερολογίου, γιατί την
Γερμανική εισβολή την έχει προείδει από την αρχή του πολέμου, αναφέρουμε επιλεκτικά και
ενδιεκτικά ορισμένα που φανερώνουν τον τρόπο που και κατά την διάρκεια του πολέμου
αντιμετώπιζε την γερμανική απειλή παντα με το ίδιο πνεύμα ως τις τελευταίες ημέρες της ζωής του. Οι
σελίδες του πολέμου στον 4ο τόμο (4ος τόμος σελ. 516-561) από την 28η Οκτωβρίου 1940 έως την
τελευταία του καταγραφή την 18η Ιανουαρίου 1941 φανερώνουν την αγωνία του προ του κινδύνου
που σήμαινε καταστροφή της Ελλάδος και της ανεκλήτου αποφάσεως ότι η Ελλάδα θα αμυνθεί. Το
δεύτερο ΟΧΙ της άνοιξης του 1941 είχε εκ των προτέρων εκφραστεί και υλοποιηθεί, όσο ζούσε και
από τον Ιωάννη Μεταξά, αρχίζοντας από την ιστορική ομιλία του της 30ης Οκτωβρίου 1940 προς τους
ιδιοκτήτες και αρχισυντάκτες του Αθηναικού τύπου. Ο στρατός έχει ήδη καταλάβει το Αργυρόκαστρο
την
20 Δεκεμβρίου, Παρασκευή-54η ημέρα
Ευτυχώς επίσκεψις Γερμανού δεν είχε κακά αποτελέσματα. Στην αρχή-χθες- νόμισα ότι θα επήρχετο
ρήξις. Και ότι οι Γερμανοί θα μας επίεζαν με απειλάς. Ευτυχώς τίποτε από αυτά. Ήμουν έτοιμος για
όλα. Αλλά εβοήθησε όπως πάντα, ο Θεός. Ειδοποίησα για όλα τον Άγγλον…
Στις 30 Δεκεμβρίου, Δευτέρα- 64η ημέρα
…Τηλεγράφημα τελευταίον Ραγκαβή ( Έλλην πρέσβης εις Βερολίνον). Μας συμβουλεύει
προσπέσωμεν εις Χίτλερ και ζητήσωμεν ειρήνην προς Ιταλίαν, δηλαδή ν’ατιμασθώμεν. Άλλως λέγει,
θα μας επιτεθεί η Γερμανία. Είναι μωρός και κακοήθης
31 Δεκεμβρίου, Τρίτη – 65η ημέρα
…Με τον Πάλαιρετ εξεκαθάρισα και τα συμβησόμενα μετά την ήττα των Ιταλών, ότι θα τους
βοηθήσωμεν και κατά των Γερμανών. Ταύτα δια μακρών.

1 Ιανουαρίου, Τετάρτη – 66η ημέρα
…Ανήσυχο τηλεγράφημα Κόλλα (πρέσβης) Βουκουρεστίου δια συγκεντρώσεις Γερμανικού στρατού
εις Ρουμανίαν. Αποχώρησις Φίλωφ (Βούλγαρος πρέσβης εις Αθήνας) δια Βιέννην. Πολύ ύποπτον.
2 Ιανουαρίου, Πέμπτη- 67η ημέρα
Η ενίσχυσις της Γερμανίας εις την Ιταλίαν δι αεροπορίας. Ώστε εγγίζει το τέλος;
4 Ιανουαρίου, Σάββατον 69η ημέρα
Τηλεγράφημα Λέγγερη Βερολίνον (Συνταγματάρχης Λέγγερης Στρατιωτικός Ακόλουθος Πρεσβείας
Βερολίνου). Συγκέντρωσις Γερμανικού στρατού περιφέρειαν Αραδ-Σζεγκεδιν- Τούρνο Σεβερίνου.
Άρχισε 12 μεραρχίες. Κατά Γιουγκοσλαυίας; Δια να αφήσει διάβασιν προς Θεσσαλονίκην; Ώστε
εναντίον μας; Τι άλλο δύναται να είναι; Και τότε εξηγούνται προειδοποιήσεις Γερμανών δια Ραγκαβή,
τελευταίαι χθεσιναί δια Άνγκερερ προς Διάδοχον- και δια πατρός της προς Φρειδερίκην, να
υποταχθώμεν εις Χίτλερ!- «Καλλίτερα να πεθάνωμεν». (υποσημείωση: οι δυό αυτές λέξεις αποτελούν
την τηλεγραφική απάντηση του Μεταξά προς τον πρέσβη Ραγκαβή στο Βερολίνο).
Αλλά τι λύπη όλα αυτά να πάνε χαμένα.
Θα αφήσουν οι Σέρβοι; και θα αντιταχθούν οι Τούρκοι; Από τους Σέρβους εξαρτάται το παν!
Τηλεγράφημα Ρωσσέτη να ερωτήση. Τηλεγράφημα Ραφαήλ να βολιδοσκοπήση. Τηλεγράφηματα δύο
εις Σιμόπουλον (πρέσβης Ελλάδος εις Λονδίνο) να ερωτήση. Δεύτερον εντονώτερον προς Ήντεν
(Υπουργός Εξωτερικών Αγγλίας) και όπως ούτος ερωτήση και τους δύο. ( Υποσημείωση: το
τηλεγράφημα του Μεταξά προς τον Σιμόπουλον, δια τον Ήντεν, ήτο συντεταγμένο ως εξής:
«Παρακαλώ ίδατε Ήντεν και εκθέσατε εις αυτόν σοβαρώτατον κίνδυνον που γεννούν δια Βαλκάνια αι
προς αυτά συγκεντρώσεις γερμανικών στρατιωτικών δυνάμεων. Εις περίπτωσιν επιθέσεως η Ελλάς
αδιστάκτως θα αμυνθή μέχρις εσχάτων». (Λευκή Βίβλος 1942). Συνενόησις δις με Πάλαιρετ. 2α
εντονωτέρα τηλεφωνική. Τηλεφωνική με Ρωσσέττην. Αμφιβάλει δια στάσιν Σέρβων. Αύριον θα
απαντήση. Στου Θεού το χέρι! Όλα γυρίζουν στο κεφάλι μου. Αλλά ατάραχος! Από Άγγλους
εγκατάλειψις, από Γερμανούς επίθεσις. Ο χειμώνας απειλητικός.- Θάρρος! Θάρρος! Ας πέσωμεν σαν
άνδρες.
5 Ιανουαρίου, Κυριακή- 70η ημέρα
…Αλλαι ειδήσεις. γερμανική εισβολήλέγουν δια Βουλγαριας. Πρέσβεις Ρωσσίας , Βελιγράδι, Σόφια,
Αγκυρα εις Μόσχαν .- Πτώσεις Μπαρντιάςδιαφαίνονται ελπίδες; Εχω το αίσθημα ότι κάτι διαφαίνεται.
Μία φορά έχω απόφασιν να αγωνισθώμεν μέχρις εσχάων. Καλός καιρός- Ησυχία εις το μέτωπον .
Ολοι στις θέσεςι των. Ομόνοια όλων. Θεέμου γενηθήτω το θέλημά σου.
12 Ιανουαρίου Δευτέρα- 77η ημέρα
Ημέρα απελπισίας. Όλαι αι ειδήσεις δια στάσιν των Βαλκανικών απέναντι απειλής της Γερμανίας
απογοητευτικαί. Λίγο λίγο μικρά πράγματα διορθώνονται. Κανένας κλονισμός μέσα μου- αλλά λύπη
μου μεγάλη! Όλα χάνονται- Θα πέσωμεν έως τον τελευταίο.
Ναι, ως τον τελευταίο όχι ακριβώς τον τελευταίο γιατί το Ρούπελ το ισχυρότερο ΟΧΥΡΟ κράτησε και
πέραν του τελευταίου …δεν έπεσε ΠΟΤΕ παραδόθηκε αναγκαστικά όταν οι άλλοι έπεσαν και

υπέγραψαν. Ζήτω οι Ηρωες των Οχυρών ζωντανοί οι Νεκροί θα οδηγούν για παντα την Ηρωική
Ελλάδα στον δρόμο της Τιμής και της Δόξας !
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