
ΗΜΕΡΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ 1940-1941 - 8 Φεβρουαρίου – 7 Απριλίου 1941 

Ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας μας φέρνει εντονότερα στην μνήμη τις ημέρες που η 
Γερμανία κήρυξε τον πόλεμο και εισέβαλλε στην Ελλάδα, το πρωί της 6ης  Απριλίου 1941. 

Το ΟΧΙ της 28ης   Οκτωβρίου συμπεριελάμβανε και το 
ΟΧΙ κατά της Γερμανίας και του Χίτλερ όπως ακούστηκε 
από το στόμα του Μεταξά στην ομιλία του της 30ης 
Οκτωβρίου 1940[1] όπου τόνισε τι ακριβώς θα συνέβαινε 
αν ως κυβέρνηση η οποία για να προφυλάξει το λαό 
επέλεγε να υποχωρήσει και να δεχτεί συμβιβασμούς. 
Όπως εξήγησε: «Αυτή η δήθεν προφύλαξη θα ήτο δια την 
τύχη της εις το μέλλον της ελληνικής φυλής πλέον 
ολέθρια και με συνέπειες χειρότερες από οποιοδήποτε 
πόλεμο» …η Ελλάδα θα τριχοτομείτο και θα υφίστατο 
ακρωτηριασμό που ισοδυναμούσε με την οριστική 
ατίμωση και μελλοντική βεβαία εκμηδένιση του 
ελληνισμού ως έννοιας και οντότητας ηθικής και στην 
συνέχεια υλικής. «Τον κίνδυνον αυτόν θεωρώ, κύριοι, δια 
το Έθνος και το μέλλον του ασυγκρίτως χειρότερο από 
τον πόλεμον, έστω και αυτόν τον πόλεμον από τον 

οποίον είναι δυνατόν και δουλωμένη να βγη προσωρινώς η Ελλάς. Λέγω προσωρινώς διότι πιστεύω 
ακράδαντα ότι τελικώς η νίκη θα είναι με το μέρος μας. Και οι Γερμανοί δεν θα νικήσουν. Δεν 
μπορούν να νικήσουν. Υπάρχουν πολλά εμπόδια» …  «Τέλος δια την Γερμανίαν η Νίκη θα ήτο εν 
πάσει περιπτώσει δυνατή μόνο με κοσμοκρατορίαν. Αλλά η κοσμοκρατορία δια την Γερμανίαν 
κατέστη οριστικά αδύνατος στην Δουγκερκη. Ο πόλεμος δια τον Άξωνα έχει χαθεί από την στιγμή που 
η Αγγλία διεκήρυξε « θα πολεμήσωμεν έστω και μόνο εις το νησί μας και πέραν των θαλασσών, θα 
πολεμήσωμεν μέχρι της νίκης».  
Επιλέγω σκορπιστά από το «Ημερολόγιο» [2] σκέψεις σχετικά με την γερμανική επίθεση και τον 
τρόπο που την αντιμετωπίζει σε αυτό ο Μεταξάς «Θα μας επιτεθεί η Γερμανία ; Ίσως πιθανότατα….( 
16/11 τον βεβαιώ ( Ναύαρχο Τερλ) ότι χειμώνα θα συνεχίσωμεν και ότι προβλέπομεν επίθεσιν 
Γερμανών.…(20/12) Ευτυχώς η επίσκεψις του Γερμανού δεν είχε κακά αποτελέσματα. ¨Ημουν 
έτοιμος δι όλα. (30/12) Τηλεγράφημα Ραγκαβή. Μας συμβουλεύει να προσπέσωμεν εις Χίτλερ και 
ζητήσωμεν ειρήνην προς Ιταλίαν, δηλαδή ν’ ατιμασθώμεν. Άλλως λέγει, θα μας επιτεθεί η γερμανία. 
Είναι μωρός και κακοήθης. … (4/1/41) να υποταχθώμεν εις Χίτλερ καλύτερα να αποθάνομεν». 
(5/1/41) Από Αγγλους εγκατάλειψις . Από γερμανούς επίθεσις. Ο χειμώνας απειλιτικός. Θάρρος! 
Θάρρος! Ας πέσουμε σαν άνδρες. Μια φοράν έχω την απόφασιν να αγωνισθώμεν μέχρις εσχάτων».  
 Ο Ιωάννης Μεταξάς παρέδωσε το πνεύμα εις Κύριον τα χαράματα της 29ης Ιανουαρίου 1941[3], το 
έργο του όμως που ήταν η αντίσταση της Ελλάδας ενωμένης με μια ψυχή και ένα σκοπό συνεχίστηκε 
από τους διαδόχους του χωρίς την παραμικρή διακοπή και όπως ακριβώς είχε προβλέψει εκείνος και 
καταγράψει ή αφήσει προφορικές παραινέσεις σε όλο το Ελληνικό Στρατό και Λαό, ως ένα πρόσωπο 
που το έταξε η μοίρα να γνωρίζει και να εκφράζει όχι τα καθημερινά μόνο αλλά τα ουσιαστικά που 
οδηγούν τους λαούς με ιδανικά και πίστη στο Θεό στην επιβίωση του Γένους, της ιστορικής του αξίας 
και παράδοσης. Έπρεπε να δώσει τον αγώνα για την τιμή την αξιοπρέπεια και κυρίως την Ελευθερία 
ζωής και σκέψεως.  



Ο τύπος πειθαρχημένος και εκείνος μετά την σημαντική ομιλία του Μεταξά της 30ης Οκτωβρίου 1940 
συντάσσεται μαζί του και παρουσιάζει με πιστότητα τα γεγονότα ενθαρρύνοντας τους πολίτες και τους 
αγωνιζόμενους Έλληνες σε κάθε γωνιά της χώρας. Οι εφημερίδες θα τον χαιρετίσουν στον θάνατό 
του και θα φροντίσουν να επαναλάβουν την μνήμη του ως σημείο εκκίνησης νέων αγώνων. Ο 
Μεταξάς και νεκρός εξακολουθεί να είναι ο Κυβερνήτης, η Νεολαία του που τόσο λίγο την κατάλαβαν 
οι επόμενοι νεοέλληνες και τον σπουδαίο ρόλο της για εκείνον τον αγώνα εξακολουθεί να δίνει το 
παρών παντού, στην καθιερωμένη Εθνική Εορτή της 25ης Μαρτίου 1941[4], να συνεισφέρει όπου 
υπάρχει ανάγκη σε πόλεις και χωρία, στο μέτωπο και στα νοσοκομεία, στην εμψύχωση του κόσμου 
που αγωνιά για την έκβαση των μαχών και του άδικου πολέμου που στόχο είχε την υποδούλωση της 
Ελλάδας στον Χίτλερ. Ο Βασιλέας Γεώργιος έχοντας την ευθύνη του Έθνους μετά τον θάνατο του 
Πρωθυπουργού ορίζει διάδοχο τον Αλέξανδρο Κορυζή,  που θα σταθεί στο ύψος των περιστάσεων. 
Η Α.Β.Υ ο Διάδοχος Παύλος θα συμμετάσχει σε κάθε εκδήλωση σχετική με την Ε.Ο.Ν  ως αρχηγός 
της με τα συνθήματα Πίστης Αγών Νίκη[5]. Και κυρίως ο στρατός γράφει την μεγαλύτερη εποποιία της 
νεοτέρας Ελλάδος.   
Όμως η πρόβλεψη του Μεταξά βγήκε αληθινή και μία μέρα σαν και ετούτη θα έρθει η στιγμή που ο 
Γερμανικός στρατός θα επιτεθεί απροκάλυπτα για να στηρίζει τον συνέταιρο του εγκλήματος του τον 
Μουσολίνι που τα είχε κάνει…. μούσκεμα. Την 6η Απριλίου 140 000.000 Γερμανοί βάρβαροι 
επιδρομείς εναντίον 8.000.000 Ελλήνων που ήδη ήταν πέραν των 5 μηνών σε μάχες στα χιονισμένα 
βουνά. Η ελπίδα ο η Γιουγκοσλαβία θα βοηθήσει γρήγορα σβήνει….  
Τα 21 οχυρά της Γραμμής Μεταξά[6] δέχτηκαν όλα συγχρόνως την επίθεση. Και η ηρωική άμυνα 
άρχισε. Στο διάγγελμα του Βασιλέως γίνεται και πάλι λόγος για την ιστορική στιγμή όπως ήταν το 
διάγγελμα του Μεταξά την 28η Οκτωβρίου. Η μάχη είναι υπέρ εστιών και βωμών, όπως τότε τον 5ο 
π. Χ. στον Μαραθώνα, στις Θερμοπύλες, στην Σαλαμίνα. Τότε που αν η Ελλάδα υπέκυπτε δεν θα 
μπορούσε να δημιουργηθεί ποτέ το θαύμα του χρυσού αιώνα με το οποίο εκπολιτίστηκε και ακόμα 
πνευματικά ζει και εκφράζεται όλος ο δυτικός κόσμος και πολιτισμός της υδρογείου.  
Το τέλος ήταν γνωστό από την αρχή, αυτού του υπέρ πάντων αγώνα, όπως το είχε προβλέψει ο 
Κυβερνήτης, ότι αργά ή γρήγορα η Ελλάδα θα έπρεπε να αντιμετωπίσει και τους Γερμανούς σε 
πόλεμο από τον οποίον όμως θα έβγαινε τελικά  νικηφόρα, γιατί ο αγώνας της ήταν δίκαιος και 
σωστά οργανωμένος, δίνοντας στον Ελληνικό Λαό υπερηφάνεια και θέση μεταξύ των μεγάλων Λαών 
όπως ήταν η παράδοσή του, αναρρώνοντας από μια μακρά εποχή καταστροφής, διχασμού και 
ακυβερνησίας μετά από την ατυχή σε σχεδιασμό Μικρασιατική Εκστρατεία 1919-1922, για την οποίαν 
είχε προειδοποιήσει και πάλι ο Μεταξάς ότι στρατηγικά ήταν αδύνατον να επιτύχει. Τότε όμως δεν τον 
άκουσαν.  
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